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 หวังเป็นอย่างยิ ่งว่า รายงานการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนสรรพวิทยาคม จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ดำเนินงานของหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และส่วนราชการภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อที่จักได้
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ดังนั้น งานนโยบายและแผนงาน ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ ขอขอบคุณอาจารย์ 
ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ช่วยดำเนินการให้เอกสารเล่มนี้สำเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความเรียบร้อยไว้ ณ โอกาสนี้ 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

ข้อมูลพื้นฐานสำคัญของโรงเรียนสรรพวิทยาคม    
อำเภอแม่สอด  จังหวดัตาก 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ผังโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2562 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

 
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

 

ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน และงบประมาณ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

ฝ่ายสำนักอำนวยการ 

 

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

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม/ 

ชมรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
 

สมาคมศิษย์เก่าแม่สอด-สรรพ

มูลนิธิแมส่อด “สรรพวิทยาคม” 

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

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

 

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

 

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

ผังโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2562 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

 

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

 

ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน และงบประมาณ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

ฝ่ายสำนักอำนวยการ 

 

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

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม/ 

ชมรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
 

สมาคมศิษย์เก่าแม่สอด-สรรพ

มูลนิธิแมส่อด “สรรพวิทยาคม” 

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

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

 
 
 

 
 
 

 

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

 

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

ผังโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2562 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

 

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

 

ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน และงบประมาณ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

ฝ่ายสำนักอำนวยการ 

 

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

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม/ 

ชมรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
 

สมาคมศิษย์เก่าแม่สอด-สรรพ

มูลนิธิแมส่อด “สรรพวิทยาคม” 

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

 
 
 
 

 

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

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

ผังโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2562 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

 

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

 

ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน และงบประมาณ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

ฝ่ายสำนักอำนวยการ 

 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม/ 

ชมรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
 

สมาคมศิษย์เก่าแม่สอด-สรรพ

มูลนิธิแมส่อด “สรรพวิทยาคม” 

  
 

 
 
 

 

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

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

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

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

ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 

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

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

     2) จำนวนบุคลากร 
บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน

ราชการ 
ครูอัตราจ้าง/เจ้าหน้าที่

สำนักงาน 
อื่น ๆ 

ปีการศึกษา 2562 1 140 3 30 17 

 

หมวดวิชา/งานท่ีปฏิบตั ิ

จำนวน 
รวม
(คน) 

วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา 

ชาย หญิง 
ครู

ผู้ช่วย 
ค.ศ.1 ค.ศ.2 ค.ศ.3 ค.ศ.4 

ต่ำกว่า 
ป.ตร ี

ป.ตร ี
สูงกว่า 
 ป.ตร ี

บริหาร  - 1 1  -  -  - 1 - -  - 1 

ภาษาไทย 1 13 14  - 3 5 5 - - 8 6 

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

คณิตศาสตร ์ 7 14 21 3 3 6 8 - - 9 12 

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

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

10 11 21 3 7 6 5 - - 17 4 

ศิลปะ 4 2 6 2  - 2 2 - - 3 3 

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

การงานอาชีพ 3 6 9 2 3 3 1 - - 8 1 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
(แนะแนว) 

2 3 5  - 1 2 2 - - 2 3 

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

พนักงานราชการ 1 2 3 - - - - - - 3 - 

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

mailto:patana82@gmail.com
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หมวดวิชา/งานท่ีปฏิบตั ิ

จำนวน 
รวม
(คน) 

วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา 

ชาย หญิง 
ครู

ผู้ช่วย 
ค.ศ.1 ค.ศ.2 ค.ศ.3 ค.ศ.4 

ต่ำกว่า 
ป.ตร ี

ป.ตร ี
สูงกว่า 
 ป.ตร ี

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

ลูกจ้างประจำ 4 - 4 - - - - - 3 1 - 

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

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

รวม 24 29 53 - - - - - 4 48 1 

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

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

 
 

4) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน  

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

1. บริหารการศึกษา 1 - 

2. คณิตศาสตร ์ 21 22 

3. วิทยาศาสตร ์ 37 18 

4. ภาษาไทย 14 22 

5. ภาษาอังกฤษ 23 20 

6. สังคมศึกษา 21 22 

7. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 9 20 

8. ศิลปะ 6 24 

9. สุขศึกษาและพลศึกษา 6 25 

10. แนะแนว 5 18 

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

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ต่อห้อง ชาย หญิง 

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

ม.4 13 161 324 485 37 

ม.5 13 158 292 450 35 

ม.6 15 181 302 483 32 

รวมท้ังหมด 80 1,120 1,697 2,817  

1.6 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561 

ระดับชั้น 
วิชา /ร้อยละ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ฯ 
สุขศึกษา 

และพลศึกษา 
ศิลปะ การงานอาชพีฯ ภาษาตา่งประเทศ 

ม.1 69.77 46.72 70.13 74.25 89.57 91.45 84.93 51.32 

ม.2 76.67 44.78 79.23 82.46 95.89 92.755 79.56 61.395 

ม.3 80.74 45.89 71.09 91.23 96.68 99.06 95.07 63.96 

ม.4 81.39 57.66 56.09 83.4 96.18 98.05 87.9 75.2 

ม.5 77.65 65.75 56.67 74.42 95.52 95.09 88.01 79.44 

ม.6 83.04 61.23 68.93 86.73 95.14 95.44 81.87 78.21 

 

 

 

 

 

 

69.77

46.72

70.13

74.25

89.57

91.45

84.93

51.32

76.67

44.78

79.23

82.46

95.89

92.755

79.56

61.395

80.74

45.89

71.09

91.23

96.68

99.06

95.07

63.96

81.39

57.66

56.09

83.4

96.18

98.05

87.9

75.2

77.65

65.75

56.67

74.42

95.52

95.09

88.01

79.44

83.04

61.23

68.93

86.73

95.14

95.44

81.87

78.21

ภ า ษ า ไ ท ย

ค ณิ ต ศ า ส ต ร์

วิ ท ย า ศ า ส ต ร์

สั ง ค ม ศึ ก ษ า  ฯ

สุ ข ศึ ก ษ า แ ล ะ พ ล ศึ ก ษ า

ศิ ล ป ะ

ก า ร ง า น อ า ชี พ ฯ

ภ า ษ า ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ

วิช
า

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

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

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
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      2) เปรยีบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)ประจำปีการศกึษา 2560-2561             
        ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ประจำปีการศึกษา 2560-2561 

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

 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

345 382 385 511 453 527

345 225 312
452 396

464
345

125
342

357
361

589345

223

328

338 379

495

345

115

343

510
386

487

จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2561

6.บ่อน้ าพุร้อนแม่กาษา

5. วัดไทยวัฒนารม

3. โบราณสถานคอกช้างเผือก

2. พระธาตุดอยหินกิ่ว

1. แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

350 392 412 458 454 512

250 225 312 322 385
436150 125

340 356
412

512

112 223

235
346

368

489

265 115

341

334
375

478

จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561

5. ห้องอาเซียนศึกษา

4. ห้องศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

3. ห้องแนะแนว

๒. ห้องศูนย์การเรียนรู้ ๘ กลุ่ม
สาระ

๑. ห้องสมุดโรงเรียน
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ส่วนที่ 2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

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

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

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 6 ปีการศึกษา 2561 จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความสามารถในการสื่อสาร  คิดคำนวณ  และคิดวิเคราะห์ 
    ระดับ  ดีเลิศ 

 
ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีความสามารถในการสื่อสาร คิดคำนวณและคิดวิเคราะห์  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 6 ปีการศึกษา 2561 จำแนกตามระดับคุณภาพ 

ชั้น 
ระดับคุณภาพ /ร้อยละ 

ดีเย่ียม ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ม.1 65.12 17.56 17.32 0 

ม.2 56.89 20.57 22.54 0 

ม.3 39.62 21.51 38.87 0 

ม.4 51.32 35.12 13.56 0 

ม.5 55.65 22.48 21.87 0 

ม.6 67.02 18.09 17.53 0 
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ความสามารถในการเทคโนโลยี 
     ระดับ ดีเลิศ 

 
ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

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

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

ชั้น 
ระดับคุณภาพ /ร้อยละ 

ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ม.1 45.25 32.73 20.51 1.51 

ม.2 33.83 30.45 35.71 0 

ม.3 57.64 39.6 2.76 0 

ม.4 20.53 33.68 36.96 8.83 

ม.5 63.44 24.01 6.94 5.59 

ม.6 60.19 26.54 8.95 4.32 
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ผลการทดสอบระดับชาติ 
     ระดับ ยอดเยี่ยม 

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
           ประจำปีการศึกษา 2561 จำแนกตามระดับคุณภาพ 

          โรงเรียนสรรพวิทยาคม  จังหวัดตาก  สพม.38 
       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   

 

สาระวิชา 
จำนวน

คน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ขีด 
จำกัดล่าง 

นักเรียนที่ได้คะแนน ≥ ขีดจำกัดล่าง 

จำนวน ร้อยละ 

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

เฉลี่ย  57.51 
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

 
 
 
 
 

ม . 1 ม . 2 ม . 3 ม . 4 ม . 5 ม . 6

45.25
33.83

57.64

20.53

63.44 60.19

32.73
30.45

39.6

33.68

24.01 26.54

20.51
35.71

2.76

36.96

6.94 8.95
1.51 0 0 8.83 5.59 4.32

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

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

สาระวิชา 
จำนวน

คน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ขีด 
จำกัดล่าง 

นักเรียนที่ได้คะแนน ≥ ขีดจำกัดล่าง 

จำนวน ร้อยละ 

ภาษาไทย 484 52.34 49.18 308 63.64 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 482 35.95 34.66 267 55.39 

ภาษาอังกฤษ 483 27.34 28.25 180 37.27 

คณิตศาสตร์ 483 26.08 24.46 218 45.13 

วิทยาศาสตร์ 485 31.00 29.32 227 46.80 

เฉลี่ย  49.65 

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

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
     ระดับ  ดี 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

3. จุดควรพัฒนา 
การส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีแผนการพัฒนาผู้เรียนด้านการพัฒนา

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

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

2. ผลการพัฒนา 
 2.1 สถานศ ึกษาม ีการกำหนดเป ้าหมาย ว ิส ัยท ัศน ์และพ ันธก ิจสอดคล ้องก ับสภาพป ัญหา 
ความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิร ูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น  
และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
 2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานตำแหน่ง 
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้ ดำเนินการอย่างเป็นระบบและมีกิจกรรม
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
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 2.3 สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
ร่วมรับผิดชอบ 
 2.4 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
 2.5 สถานศึกษามีการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสม 
เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 2.6 สถานศึกษาม ีร ูปแบบการบร ิหารและการจ ัดการเช ิงระบบโดยทุกฝ ่ายม ีส ่วนร ่วม ย ึดหลัก 
ธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
 2.7 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้
สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 

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

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

2. ผลการดำเนินงาน 
จากการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ครูการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดบัยอดเยี่ยม 
 

3. จุดเด่น 
 ครมูีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนโดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนไดเ้รียนรู้โดยการคิด 
ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่องนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และผลงานวิจัยในชั้น
เรียนของครูทุกคนได้รับการตรวจประเมินพร้อมทั้งให้คำแนะนำจากคณะกรรมการวิจัยของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

4. จุดควรพัฒนา 
 ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง 
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
 

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

ส่วนที่ 3  สรุปผลแนวทางการพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือ 
 

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

 
สรุปผล 

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

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

 
ด้านระบบการบริหารและการจัดการผู้บริหาร 
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และมีความสามารถทำให้บริหาร
การจัดการด้านต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ 
2. การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการ 
ทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจ 

 
 
1. ควรจัดระบบการประเมินครูผู้สอนโดยนักเรียนและ
ผู้ปกครอง 
2. ควรพัฒนาสารสนเทศอย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน 
3. ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนมากขึ้น 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
3. ผู้บริหารส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม มีการพัฒนาตนเอง 
ส่งผลให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ 
4. มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
5. ชุมชนมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาคณะกรรมการ
สถานศึกษา และผู้ปกครองชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   

4. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วน
ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อน 
คุณภาพการจัดการศึกษา 
 
 

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

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

1.  พัฒนาครูให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
           2.  พัฒนาบุคลากรครูให้มีความรู้ความสามารถในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
               เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

3.  อบรมและพัฒนาครูให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและสอนได้ 
4.  เสริมสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน 
 

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

     3.  แผนการจัดหาอัตรากำลัง   เพ่ิมอัตรากำลังครูสาขาท่ีขาดแคลนและเสริมสร้างศักยภาพที่มีอยู่แล้ว 
           ให้ดียิ่งขึ้น  จากผู้เชีย่วชาญสาขาเฉพาะ และให้มีครูครบตามเกณฑ์ 
 

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

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

                   ด้านสถานศึกษา 

                   ด้านครู 

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

2. โล่เกียรติยศ ดีเยี่ยม ระดับประเทศ   ในการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย  
ทำดี ถวายในหลวง จากกลุ่มกัลยาณมิตรเพ่ือเครือข่ายวิถีพุทธร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐาน 

3. โล่พระราชทาน รางวัลชมเชย การประกวดบรรยายธรรม ระดับประเทศ  ชิงถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากกระทรวงวัฒนธรรม 

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

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

6. เกียรติบัตร โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข  เนื่องในวันครูแห่งชาติ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยและสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 

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

8. รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  ในการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงชนะเลิศ  ประเทศไทย  ประเภทหุ่นยนต์
อัตโนมัติ  Sumo Motocros  จัดโดยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

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

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

11. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  จัดโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร 

12. รางวัลยอดเยี่ยม  ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  จาก สพม.38 

ผลงานล้ำเลิศ  เชิดชูสรรพวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2561 

 

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

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

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

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

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

 

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

2. โล่เกียรติยศ ดีเยี่ยม ระดับประเทศ   ในการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดี 
ถวายในหลวง จากกลุ่มกัลยาณมิตรเพ่ือเครือข่ายวิถีพุทธร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

3. โล่พระราชทาน รางวัลชมเชย การประกวดบรรยายธรรม ระดับประเทศ  ชิงถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากกระทรวงวัฒนธรรม 

4. เกียรติบัตรผู้มีผลงานดีเด่นด้านการประกอบอาชีพตามหลักสูตรการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 12 คน 

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

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

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

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

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

 

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

        - รวบรวมข้อมูล โดย งานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสรรพวิทยาคม 

 

 

 

 

ผลงานเด่นด้านการพัฒนา



35 
 

 

 

 

 



36 
 

 

  

 



37 
 

ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
 

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

พระราชปณิธาน พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของรัชกาลที่ 10 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร 

พระราชปณิธานตามรอย ในหลวงรัชกาลที่ 9 ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 มุ่งสร้างโอกาสทาง
การศึกษาให้เยาวชนยากไร้ โดยเมื่อปี 2552 ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนิน โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ด้วยพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างความรู้ สร้างโอกาสแก่เยาวชนไทยที่มีฐานะ
ยากจนยากลำบาก แต่ประพฤติดี มีความสามารถในการศึกษา ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงต่อเนื่องใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีตามความสามารถของแต่ละคน เป็นการ
ลงทุนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพแก่เยาวชนไทย ต่อมาในปี 2553 ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้ง
มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ขึ้น ทรงให้นำ
โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มาอยู่ภายใต้การดำเนินงานของ มูลนิธิฯ 
ด้วยพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนสืบต่อไป  
พระบรมราโชบาย ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษา การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ 
ผู้เรียน  

1. ทัศนคติที่ถูกต้อง  
2. พ้ืนฐานชีวิต (= อุปนิสัย) ที่มั่นคงเข้มแข็ง  
3. มีอาชีพ – มีงานทำ 
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พระราชกระแส ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษา ในภาพรวม  
1. สืบสานพระราชปณิธานหรือพระราชกระแสรับสั่งรัชกาลที่ 9 เรื่อง การสร้างคนดี  
     การสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง ต้องหาแนวทางสร้างคนดีก่อน แล้วจึงจะไปสู่เด็กเป็นคนดีและพัฒนาให้เป็น
คนเก่ง ครูต้องมีศรัทธาที่แรงกล้าเพ่ือ ทำให้เด็กเป็นคนดีคือ สิ่งที่สอนและอบรมผู้เรียนให้มีองค์ความรู้มีอุปนิสัยติด
ตัว (Character Education) 5 ด้าน คือ ศีลธรรม จริยธรรม มารยาท วินัย และวัฒนธรรม เพื่อให้คนไทยเปน็ผู้มี
มารยาท มีวินัย มีความ รับผิดชอบในหน้าที่ และเป็นพลเมืองดีของชาติโดยการศึกษา แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  
การสอน และการอบรม ซึ่งเปรียบเสมือน ต้นไม้ที่มีส่วน ของลำต้นและราก  
 
 
 

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

เป้าหมายที่ 2: คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ  
ได้รับการศึกษา และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
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2. นโยบายของรัฐบาล 
นโยบายหลัก 12 ด้าน 
นโยบายหรือยุทธศาสตร์ที่ พล.อ.ประยุทธ์ ตอกย้ำอยู่เสมอ คือ ประเทศไทยต้องหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้
ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง และต้องลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ระหว่างคนจนและคนรวย โดยไม่ทิ้งใคร
ไว้ข้างหลัง ดังนั้นการสานต่อความมุ่งม่ันดังกล่าวจึงกลายเป็นที่มาของการกำหนดวิสัยทัศน์ของรัฐบาลชุดนี้ มุ่งม่ัน
ให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ 21 โดยรัฐบาลได้กําหนดนโยบายในการบริหารราชการ
แผ่นดิน สำหรับนโยบายในช่วง 4 ปีถัดไป ด้วยนโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย 
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
3. การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
10. การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
นโยบายรัฐบาล ที่เกี่ยวกับการศึกษา ( ข้อ 8 ) 
1. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

1.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
1.1.1 จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกาสพัฒนาตาม

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

1.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยคำนึงถึงพหุปัญญาที่หลากหลายของเด็กแต่ละคนให้
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที ่เชื ่อมโยงกับร ะบบ
โรงเรียนปกติท่ีเป็นระบบและมีทิศทางท่ีชัดเจน 
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1.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
1.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัยสำหรับ

ศตวรรษที ่ 21 โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย มีการนำเทคโนโลยีและการเรียนรู ้ผ่าน
ประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนเป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้ 
สร้างวินัย กระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิงแสดงความ
คิดเห็นให้มากขึ้นควบคู่กับหลักการทางวิชาการ 

1.2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื ่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนทั ้งในส่วน
ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความต้องการของประเทศในอนาคต และเป็น
ผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถกำกับการเรียนรู้ของตนเองได้ รวมถึงมีทั กษะด้านภาษาอังกฤษและ
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 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำและความยากจน ยกระดับ

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

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

1.5.3 สร้างเครือข่ายการทำวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ปฏิรูปและบูรณาการระบบการเรียน
การสอนกับระบบงานวิจัยและพัฒนา ให้เอื้อต่อการเพิ่มศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศ เพื่อสนับสนุนการ
สร้างความเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวทีการค้าโลก ส่งเสริมกระบวนการการทำงานของภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมให้เป็นระบบเปิด และมีการบูรณาการการ
ทำงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การสร้างนักวิจัยมืออาชีพและนวัตกรที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับงานวิจัย สู่การเพิ่มศักยภาพด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 

1.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 
1.6.1 มุ ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครูเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัด

การศึกษาในทุกระดับบนพ้ืนฐานการสนับสนุนที่คำนึงถึงความจำเป็นและศักยภาพของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง 
พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัดผลโรงเรียนและครูที่สะท้อนค วาม
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระงานที่ไม่จำเป็น รวมถึงจัดให้มีระบบฐานข้อมูล
เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูลครอบครัวและผู้เรียนระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ 
ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต ตลอดจนพัฒนาช่องทางให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1.6.2 พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และอุทยานการเรียนรู้
สำหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เข้าสู่สังคม  
สูงวัย 

1.6.3 ลดความเหลื่อมล้ำ ทางการศึกษา โดยบูรณาการการดำเนินงานระหว่างหน่วยจัดการศึกษา
กับกองทุนเพื ่อความเสมอภาคทางการศึกษา มุ ่งเน้นกลุ ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ ่มเด็กนอกระบบการศึกษา 
ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา 
จัดระบบโรงเรียนพ่ีเลี้ยงจับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษา และการส่งเสริมให้ภาคเอกชน ชุมชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบการศึกษาในพ้ืนที่ 
สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก้ไขปัญหาหนี้สินทางการศึกษา โดยการ
ป ร ั บ โ ค ร ง ส ร ้ า ง ห น ี ้ ก อ ง ท ุ น เ ง ิ น ให ้ ก ู ้ ย ื ม เ พ ื ่ อ ก า ร ศ ึ ก ษ า  แ ล ะท บ ท ว น ร ู ป แ บ บ ก า ร ใ ห ้ ก ู ้ ยื ม  
เพ่ือการศึกษาที่เหมาะสม 

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

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

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

นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง 
1. การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน โดยลดข้อจำกัดในการประกอบอาชีพของคนไทย 

การจัดการระบบการขนส่งสาธารณะผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล  ทบทวนรูปแบบและมาตรฐานหาบเร่แผงลอยในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อยังคงเอกลักษณ์ของเมืองหลวงแห่งร้านอาหารริมถนน ทำให้บ้านเมืองเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม แก้ไขปัญหาหนี้สินและลดภาระหนี้สินของประชาชนในกองทุนหมู่บ้าน กองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาหนี้สินนอกระบบ การฉ้อโกงหลอกลวงประชาชนโดยครอบคลุมไปถึงการฉ้อโกงหลอกลวง 
ผ่านระบบออนไลน์ ปรับปรุงระบบภาษีและการให้สินเชื่อที่เอ้ือให้ประชาชนสามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้
ตามความพร้อม ปรับปรุงระบบที่ดินทำกินให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ จัดทำแนวทางการกำหนดสิทธิและการ
จัดการสิทธิในที่ดินของเกษตรกรที่เหมาะสม ลดอุปสรรคในธุรกิจประมงพาณิชย์และประมงชายฝั่ง  รวมทั้ง
ช่วยเหลือดูแลประมงพ้ืนบ้านโดยยังต้องสอดคล้องกับมาตรฐานด้านการประมงขององค์กรระหว่างประเทศ 

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

3. มาตรการเศรษฐกิจเพื ่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก โดยเร่งกระบวนการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้มีเม็ด
เงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว จัดเตรียมมาตรการรองรับการกีดกันทางการค้าและมาตรการสนับสนุนเพื่อเพ่ิม
ชอ่งทางการส่งออกให้ผู้ส่งออกท่ีได้รับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้า ปรับปรุงทิศทางการส่งออกไปยัง 
ตลาดอื่นโดยเร็ว ขยายความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจกับประเทศที่มีศักยภาพ  และส่งเสริมการท่องเที่ยว
ภายในประเทศ ทั้งในส่วนของเมืองหลัก เมืองรอง และการท่องเที่ยวชุมชนเพ่ือกระจายรายได้ในรูปแบบเศรษฐกิจ
แบ่งปัน เพื่อสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศในช่วงที่มีข้อจำกัดด้านการส่งออก  และส่งเสริม
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 

4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม โดยจัดพื้นที่การเกษตรให้สอดคล้องกับระบบ
บริหารจัดการน้ำและคุณภาพของดินตาม Agri-Map กำหนดเป้าหมายรายได้เกษตรกรให้สามารถมีรายได้จาก
ผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพในสินค้าเกษตรสำคัญ อาทิ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์ม อ้อย และ
ข้าวโพด ด้วยการชดเชย การประกันรายได้ ส่งเสริมระบบประกันภัยสินค้าเกษตร หรือเครื่องมือทางการเงิน
สมัยใหม่ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางวินัยการเงินการคลังของภาครัฐในระยะยาว ส่งเสริมเกษตรพันธสัญญา และ
ศึกษารูปแบบระบบแบ่งปันผลกำไรสินค้าเกษตรที่เป็นธรรมให้แก่เกษตรกร แก้ไขปัญหาข้าวครบวงจรส่งเสริมการ
ใช้ยางพาราในภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานของประเทศ  ส่งเสริมการใช้ผลผลิตทาง
การเกษตรในอุตสาหกรรมพลังงาน สร้างนวัตกรรมและเครื่องมือทางการเกษตรในราคาที่เข้าถึงได้เพื่อลดต้นทุน
การผลิต ควบคุมมาตรฐานการใช้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมีในการเกษตรเพื่อนำไปสู่การลด  ละ เลิกการใช้สารเคมีหรือ
ปุ๋ยเคมี โดยจัดหาสิ่งทดแทนที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของเกษตรกร  ต่อยอดภูมิปัญญาและความรู้ของ
ปราชญ์ชาวบ้านในการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป รวมทั้งเร่งศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ 
กัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรในทางการแพทย์ อุตสาหกรรมทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ เพื่อสร้างโอกาส
ทางเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ของประชาชน โดยกำหนดกลไกการดำเนินงานที่รัดกุม เพื่อมิให้เกิดผลกระทบ
ทางสังคมตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้อย่างเคร่งครัด 

5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน โดยยกระดับรายได้ค่าแรงแรกเข้าและกลไกการปรับอัตราค่าจ้างที่
สอดคล้องกับสมรรถนะแรงงานควบคู ่กับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานผ่านกลไกคณะกรรมการไตรภาคี   
เพื่อนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลราคาสินค้าไม่ให้กระทบกับค่าครองชีพของ
ประชาชน และสามารถจูงใจให้แรงงานพัฒนาตนเองเพื่อปรับเปลี่ยนทักษะ และเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานอุตสาหกรรมเป้าหมาย และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 

6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต  โดยต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายและ
วางรากฐานการพัฒนาภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ดึงดูดการลงทุน
ของภาคเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเขตเศรษฐกิจพิเศษ เมืองอัจฉริยะ และการลงทุนในโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่ทันสมัย รวมทั้งวางรากฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายในระบบ 5G ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะ
ของผู ้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และชุมชน ในการเข้าถึงตลาดในประเทศและตลาดโลกผ่าน
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แพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสื ่อสารสมัยใหม่ในการให้บริการ
สาธารณสุขและการศึกษาทางไกล การสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะทั้งในส่วนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
ย่อม เกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบการยุคใหม่ พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพ่ือเป็นฐานในการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต 

7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัล ปรับปรุง
รูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ 
และภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา การพัฒนา
โรงเรียนคุณภาพในทุกตำบลส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของสถาบันการศึกษาต่าง  ๆ เพื่อแบ่งปันองค์
ความรู้ของสถาบันการศึกษาสู่สาธารณะ เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจสร้างนักวิจัยใหม่
และนวัตกรเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยี
ด ิจ ิท ัล สื ่อออนไลน์ และโครงข่ายสังคมออนไลน์ของคนไทยเพื ่อป้องกันและลดผลกระทบในเชิงส ังคม  
ความปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอร์ และสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจายข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้อง การสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีในสังคม รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่จำเป็นในการ
ดำเนินชีวิต 

8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจำ 
โดยเร่งรัดการดำเนินมาตรการทางการเมืองควบคู่ไปกับมาตรการทางกฎหมายเมื่อพบผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด  
นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด และเรง่รัดดำเนินการ
ตามขั้นตอนของกฎหมายเมื่อพบผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด  เพื่อให้ภาครัฐปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โดยเร็วที่สุดพร้อมทั้งให้ภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวัง 
การทุจริตประพฤติมิชอบ 

9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ โดยเร่งรัดการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดโดยให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด  
รวมถึงการร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศทุกภูมิภาค ปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด 
ทั้งบริเวณชายแดนและพ้ืนที่ภายในฟ้ืนฟูดูแลรักษาผู้เสพผ่านกระบวนการทางสาธารณสุข สร้างโอกาส สร้างอาชีพ 
รายได้และการยอมรับของสังคมสำหรับผู้ที่ผ่านการฟ้ืนฟู และเร่งสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการดำเนินการ ยกระดับคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งในด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่ เร่งรัดการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ  รวมทั้งจัดสวัสดิการที่เหมาะสม
สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ โดยให้เป็นการแก้ไขปัญหาภายในของประเทศด้วยกฎหมายไทยและหลักการ
สากล 

10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน โดยมุ่งสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่โปร่งใสตรวจสอบได้  
พัฒนาระบบจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ ปรับปรุงระบบการอนุมัติและอนุญาตของทางราชการที่สำคัญให้
เป็นระบบดิจิทัลทั้งบุคคลและนิติบุคคล เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน 
ลดขั้นตอนที่ยุ ่งยากเกินความจำเป็นลดข้อจำกัดด้านกฎหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการทำธุรกิจและการ
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ดำรงชีวิตของประชาชนแก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ล้าสมัย และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ผ่านการ
ทดลองใช้มาตรการด้านกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และขับเคลื่อนการให้บริการในทิศทางที่ตรงกับ
ความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ 

11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย ตั้งแต่การป้องกันก่อนเกิดภัยการให้ความ
ช่วยเหลือระหว่างเกิดภัย และการแก้ไขปัญหาในระยะยาว โดยจัดระบบติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและ
กำหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดและทันท่วงที  
รวมทั้งพัฒนาการปฏิบัติการฝนหลวงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

12. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชนและการดำเนินการเพื่อแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
 
 

  3. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

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

เพื่อให้การดําเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕6๓  มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์
ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะ นโยบายเร่งด่วน  
เรื่อง การเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ ๒๑ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ.๒๕46 รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศนโยบายและจุดเน้น  
ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ ดังนี้ 
 

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

ระดับอนุบาล 
  เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพ่ือออกแบบกิจกรรมการพัฒนา ทักษะที่สําคัญ

ด้านต่างๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจํา ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู้จักและประเมิน
ตนเอง 
 

ระดับประถมศึกษา 
  มุ่งคํานึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 

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

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

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

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



50 
 

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

อนึ่ง สําหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามปกติ (Function) งานในเชิง
ย ุทธศาสตร ์  (Agenda) และงานในเช ิงพ ื ้นท ี ่  (Area) ซ ึ ่ งได ้ด ําเน ินการอย ู ่ก ่อนน ั ้น หากร ัฐบาลหรื อ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสําคัญเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕6๓ นอกเหนือจากที่กําหนด หากมีความ
สอดคล้องกับหลักการในข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องเร่งรัด 
กํากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การดําเนินการเกิดผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยเช่นกัน 
 

ทัง้นี้ ตังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕6๒ 
 
 
 

(นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ)  
           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
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4. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้กำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการ 

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

วิสัยทัศน์ 
สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 

 

พันธกิจ 
          1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
          2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้  
ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

และเท่าเทียม 
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื ่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 

เป้าหมาย 
1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะ

ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และปรับตัวต่อ  
เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 

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

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

5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และ
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื้นที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติ เป็นโรงเรียน
นวัตกรรม 

6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นสำนักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ใช้
ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่าง
เป็นระบบ 

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

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

กลยุทธ ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 

1.1 น้อมนำแนวพระราชดำรสิืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบาย 
ด้านการศึกษา หรือ ศาสตร์พระราชา มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่าง
ยั่งยืน 

1.ร้อยละ100 ของสถานศึกษามีการบูรณาการ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

1.2 ปลูกฝังและเสรมิสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันตวิธี 
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และยดึมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย  
ความสามัคคี สมานฉันท์ สันตวิธี ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และยดึมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทีถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย์ ผ่านกหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ประวตัิศาสตร์  
และความเป็นพลเมือง 

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจทีถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านกหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
และความเป็นพลเมือง 

2. ปลูกฝังผู้เรียนดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจดักิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอือ้ต่อการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยม
ของคนไทย 12 ประการ 

4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีคณุธรรม จริยธรรม คณุลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร และค่านิยมของคนไทย 12 ประการ 

2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น 
อาชญากรรม และความรุนแรง ในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพตดิ ภัยพิบัติจาก
ธรรมชาติ ภยัจากโรคอุบัติใหม่ ภยัจากไซเบอร ์

5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภยัคุกคามในรูปแบบ
ใหม ่

3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขต
พื้นที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของ
พื้นที ่

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

6. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา ในเขตพื้นท่ีพิเศษแต่ละประเภท  
มีการพัฒนาการจดัการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ ์ แนวทาง ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนา
ผู้เรยีนอย่างมีคณุภาพ ด้วยการปรบั
หลักสตูรการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสม 

1.1 ปรับปรุงหลักสตูรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้น
พื้นฐาน และนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกดิประสิทธิภาพ และการจัดการ
เรียนรู้ใหส้อดคล้องกับหลักสูตร ตามความจำเป็นและความต้องการของผู้เรียน
ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

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

1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนมีความมั่นใจ ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ภาษาประเทศคู่ค้า และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 

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

1.3 พัฒนาระบบการวัด และประเมินผลทุกระดับใหม้ีคณุภาพและมาตรฐาน
นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนเต็มตามศักยภาพ 

5. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการวดัและประเมินผลที่มคีณุภาพและ
มาตรฐาน 

2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย 
อารมณจ์ิตใจ สังคม และสติปญัญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรยีนในระดับที่
สูงขึ้น 

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

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

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

9. ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มผีลการทดสอบคะแนนความสามารถพื้นฐาน
ระดับชาติ (NT) ด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านเหตุผล ตั้งแตร่้อยละ 50 ข้ึน
ไปมีจำนวนเพิม่ขึ้น 
10. ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
6 มีคะแนนสอบ O-NET ตั้งแตร่้อยละ 50 ข้ึนไป ในแต่ละกลุ่มสาระ มีจำนวน
เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
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กลยุทธ ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
  11. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีทักษะการคิดวเิคราะห์ คิดแก้ปญัหา และคิด

สร้างสรรคจ์ากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบตัิจริง 
2.5 ส่งเสริมใหผู้้เรียนมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 12. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน มีสมรรถนะสำคัญตามหลักสตูรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สอดคล้องกับทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์ 13. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรแ์ละ

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

14. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาผลิต จดัหาและใช้สื่อการเรียนการสอน
เทคโนโลยี นวัตกรรมห้องสมุดและแหล่งเรียนรู ้

2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตร ทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามญั เช่น ทวิศึกษา 
(Dual Education) หลักสูตรระยะสั้น 

15. ร้อยละ 100ของสถานศึกษามีหลักสตูรทักษะอาชีพอย่างน้อย 1 หลักสูตร 

2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรยีนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มคีวามสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่
เหมาะสม 

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

2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็งต่อเนือ่งและเป็นรูปธรรม 

17. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพ 

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

18. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินระดับชาติตามโครงการ PISA  
(Programme for International Student Assesment) 

3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 19. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรยีนสู่ความ
เป็นเลิศในด้านต่าง ๆ 

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

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

4. ส่งเสรมิสนับสนุนการทำวิจยั และนำ
ผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

4.1 ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 21. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทุกระดับมีผลงานวิจัย และนำผลการวิจัยไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา 

4.2 ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสตูร กระบวนการเรียนรู้การวัดปละ
ประเมินผลโดยเน้นให้มีการวิจัยในช้ันเรียน 

22. ร้อยละ 100 ของครุและบุคลากรทางการศึกษามีวิจยัในช้ันเรียนและนำ
ผลการวิจัยไปใช้พัฒนาหลักสตูรกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
สามารถจัดการเรยีนรู้อย่างมีคณุภาพใน
รูปแบบที่หลากหลาย 

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

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

2. พัฒนาระบบการบรหิารงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพโดยเช่ือมโยงกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

2.1 พัฒนาระบบการบริหารงานบคุคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการกำหนดแผนอัตรากำลัง การสรรหาการบรรจุแต่งตั้ง
การประเมิน และการพัฒนา การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน 

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

1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพ 

1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนได้รบัโอกาสในการเข้ารบับริการทาง
การศึกษาอย่างท่ัวถึงมีคุณภาพและเสมอภาค 

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

1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีนระบบส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียนและการสรา้งภูมิคุ้มกันทางสังคม 

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

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

7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการศึกษาที่เหมาะสมเตม็ตามศักยภาพ 

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

8. ร้อยละ 100ของผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

1. จัดการศึกษาเพื่อเสรมิสร้างคุณภาพ
ชีวิต 

1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจติสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคณุธรรม จริยธรรม
และน้อมนำแนวคดิตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏบิัติในการ
ดำเนินชีวิต 

1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับจดักิจกรรมส่งเสริมสนับสนนุการสร้าง
จิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคณุธรรม จริยธรรม และน้อมนำแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.2 ส่งเสริม สนับสนุนใหส้ถานศึกษาพัฒนาหลักสตูรกระบวนการเรยีนรู้ แหล่ง
เรียนรู้ และสื่อการเรียนรูต้่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการสรา้งเสริมคณุภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้การสร้าง
เสรมิคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัภาคต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีเครือข่ายความร่วมมือกับภาส่วน
ต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 
เครือข่ายขึ้นไป 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
กลยุทธ ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 

1.1 พัฒนาระบบการวางแผนการนำแผนไปสู่การปฏิบัติการ กำกับ ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยดึ
หลักธรรมภิบาล 

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

1.2 พัฒนาระบบงบประมาณ และการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับจดัทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
สอดคล้องแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุน 

1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดจิิทัลเพื่อการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานเชื่อมโยง
และเข้าถึงได ้

3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับไดร้ับการพัฒนาระบบเทคโนโลยดีิจิทัล
เพื่อการจัดการศึกษา 

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

4. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีพิเศษแต่ละประเภทมีการ
พัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ 
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กลยุทธ ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1.5 ส่งเสริมระบบประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 5. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีระบบประกันคณุภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 

 1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ สถานศึกษาและองค์คณะบคุคลที่มผีลงานเชิงประจักษ์ 

6. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีการยกย่องเชิดชูเกียรตหินว่ยงาน 
องค์คณะบุคคล และบุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ ์

2. สร้างความเขม้แข็งในการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม 

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

7. ร้อยละ 100 ของเขตพื้นท่ีการศึกษามีการบรหิารจดัการแบบมีสว่นร่วม
อย่างเข้มแข็ง 

2.2 เขตพื้นท่ีการศึกษาจัดทำแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค 

8. ร้อยละ 100 ของเขตพื้นท่ีการศึกษามีแผนบรูณาการจัดการศึกษา 

2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคณุภาพการศึกษารูปแบบเครอืข่าย เช่น 
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุม่สาระการเรียนรู้
สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรยีน 

9. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีเครือข่าย สร้างความเข้มแข็งในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาอยา่งน้อย 1 เครือข่ายขึ้นไป 

2.4 สงเสริมและพัฒนาโรงเรยีนดว้ยพลังประชารัฐอยา่งต่อเนื่องและยั่งยืน 10. ร้อยละ 100 ของเขตพื้นท่ีการศึกษามีการสรา้งความเข้มแข็งในการ
บริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมด้วยพลังประชารัฐ 

3. ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมพัฒนาคณุภาพ
ผู้เรยีน 

3.1 ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและสาธารณชน ให้มคีวามรู้ 
ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกำกับดูแล 
ตลอดจนการมสี่วนร่วมรับผดิชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

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

3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อ
วิธีการที่หลากหลาย 

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

วิสัยทัศน์ 
 การศึกษาระดับมัธยมศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38  
มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย 
 

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

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

 
 
 



61 
 

วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) 
 ทัศนคติและพฤติกรรมของสมาชิกในองค์กร มีความรู้สึกเป็นพี่น้องกัน “We are family” 
 

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

6. ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาโรงเรียนสรรพวิทยาคม ระหว่างปี  2562 – 2565 
วิสัยทัศน์ 
สรรพวิทยาคม เป็นโรงเรียนคุณภาพชั้นนำระดับสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 

พันธกิจ  
 1)  จัดการศึกษามัธยมศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 2)  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รักษ์ความเป็นไทย 
 3)  พัฒนาทักษะสำคัญของผู้เรียนสู่ความเป็นพลโลก 

เป้าประสงค์ 
 1)  ผู้เรียนจบหลักสูตรการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 2)  ผู้เรียนมีความสามารถในการแข่งขันระดับสากล 
 3)  ผู้เรียนมีสมรรถนะที่สำคัญสำหรับการศึกษาต่อและการดำเนินชีวิต 
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 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) 

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

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

แผนงานที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ  
                        ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 

แผนงานที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม 
                           กับการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
 

กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

แผนงานที่ 1 ปลูกฝังเอกลักษณ์ และคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียนสรรพวิทยาคม 
แผนงานที่ 2 เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 

                       โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น  

                            และรักษาสุขภาพกาย และใจ ของผู้เรียน 
 

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นครูมืออาชีพมีสมรรถนะเหมาะสม 

กับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 

แผนงานที่ 1 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลมืออาชีพ 
แผนงานที่ 2 บริการ ส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครู 

กลยุทธ์ที่ 4  บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบคุณภาพ  
           และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานที่ 1 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยระบบคุณภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล 
แผนงานที่ 2 พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา 

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

กลยุทธ์ 1 พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 

1. พัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้
เพ่ือตอบสนองความต้องการ   
ความถนัด ความสนใจ  
และส่งเสริมศักยภาพของ
ผู้เรียน 

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

2. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ของผู้เรียนตามสมรรถนะ
ของผู้เรียนให้เหมาะสม กับ
การเป็นพลเมืองไทย และ
พลโลก 

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

กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม 
ระเบียบวินัย และมี
จิตสำนึกความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก 
 

1. ปลูกฝังเอกลักษณ์ และ
คุณธรรมอัตลักษณ์ของ
นักเรียนสรรพวิทยาคม 

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

6. โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมเอกลักษณ์ 
    และคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
 

2. เสริมสร้างทักษะ 
จิตสำนึกในการดำเนินชีวิต
ของการเป็นพลเมืองไทย 
และพลโลก โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

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

3. ส่งเสริมกิจกรรมตามหลัก
ของศาสนา ภูมิปัญญา 
ประเพณี วัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและรักษาสุขภาพ
กายและใจของผู้เรียน 

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

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทั้ง
ระบบ ให้เป็นครูมืออาชีพ
มีสมรรถนะเหมาะสมกับ
การจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานสากล 

1. พัฒนาผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาให้
เป็นบุคคลมืออาชีพ 

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

2. บริการ ส่งเสริมสวัสดิการ 
และสวัสดิภาพครู 

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

กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการ
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 
ด้วยระบบคุณภาพ และ
ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. พัฒนาองค์กรสู่ความเป็น
เลิศด้วยระบบคุณภาพโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

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

2. พัฒนาสิ่งแวดล้อม และ
แหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ โดยยึดหลัก
ปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

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

3. เสริมสร้าง และประสาน
ความร่วมมือกับชุมชนและ
เครือข่ายของโรงเรียน 

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

4. พัฒนางานประกัน
คุณภาพ และระบบ
สารสนเทศ ให้เป็นปัจจุบัน 
ทันสมัย พร้อมใช้และทั่วถึง 

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

ปีงบประมาณ 2563 
1. ผลการประเมินความสำเร็จของกลยุทธ์ที่ 1 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม/โครงการ/งาน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล  แผนงานที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนอง 
ความต้องการ ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
1 กิจกรรมงานพัฒนาหลักสูตร 95.00 อยู่ในระดับดีมาก ฝ่ายบริหารวชิาการ 

โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
2 กิจกรรมพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล 100.00 อยู่ในระดับดีมาก ฝ่ายบริหารวชิาการ 

โครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่การเป็นพลโลก 
3 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนนาฏศลิป์ 100.00 อยู่ในระดับดีมาก กลุ่มสาระศิลปะ 
4 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ 100.00 อยู่ในระดับดีมาก กลุ่มสาระศิลปะ 
5 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนดนตร ี 87.50 อยู่ในระดับดีมาก กลุ่มสาระศิลปะ 
6 กิจกรรมศิลปะปริทรรศ 95.00 อยู่ในระดับดีมาก กลุ่มสาระศิลปะ 
7 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนชุมนุม/จิตอาสา  

เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
85.00 อยู่ในระดับดีมาก กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
8 กิจกรรมการพัฒนาสื่อและเอกสารประกอบการเรียนรู้ 97.50 อยู่ในระดับดีมาก ฝ่ายบริหารวชิาการ 
9 กิจกรรมค่ายภาษาจีนเพื่ออาชีพ (วัฒนธรรมอาหารจนี

พื้นเมือง) 
- ไม่ได้ดำเนินการ ฝ่ายบริหารวชิาการ 

10 กิจกรรมการจัดหาหนังสือ/สื่อประกอบการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

87.50 อยู่ในระดับดีมาก กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์

11 กิจกรรมพัฒนาการออกเสียงภาษาไทย (คลนิิกหมอภาษา) 100.00 อยู่ในระดับดีมาก กลุ่มสาระภาษาไทย 
12 กิจกรรมจัดหาสื่อเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการ

สอน 
92.50 อยู่ในระดับดีมาก กลุ่มสาระสงัคมศึกษา 

13 กิจกรรมพัฒนาสื่ออุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ 92.50 อยู่ในระดับดีมาก กลุ่มสาระสุขศึกษา 
และพลศึกษา 

14 Brush Up! เตรียมความพร้อมสอบวัดระดับความรู้/PAT.7 
ภาษาจนี,ภาษาญี่ปุน่,ภาษาเกาหลี 

82.50 อยู่ในระดับดีมาก กลุ่มสาระ
ภาษาตา่งประเทศที่ 2 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม/โครงการ/งาน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล  แผนงานที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนอง 
ความต้องการ ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

15 กิจกรรมจัดซื้อพจนานุกรมภาษาจีนใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนภาษาจีน  

90.00 อยู่ในระดับดีมาก กลุ่มสาระ
ภาษาตา่งประเทศที่ 2 

16 กิจกรรมจัดซื้อสื่อ/วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนภาษาและวฒันธรรมญีปุ่่น 

85.00 อยู่ในระดับดีมาก กลุ่มสาระ
ภาษาตา่งประเทศที่ 2 

โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
17 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 100.00 อยู่ในระดับดีมาก งานห้องสมุด 
18 กิจกรรมนักเรียน ครู และบุคลากรยอดนักอ่าน 100.00 อยู่ในระดับดีมาก งานห้องสมุด 
19 กิจกรรมวางทุกงาน  อ่านทุกคน 90.00 อยู่ในระดับดีมาก กลุ่มสาระภาษาไทย 
20 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (บันทกึการอ่าน) 100.00 อยู่ในระดับดีมาก กลุ่มสาระภาษาไทย 
โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์ 
21 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน 
87.50 อยู่ในระดับดีมาก ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 ร้อยละเฉลี่ย 93.38   

 
จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม/โครงการ/งาน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา

คุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล  แผนงานที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความ
ต้องการ ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน พบว่าประสบผลสำเร็จร้อยละเฉลี่ย  93.38   
อยู่ในระดับดีมาก 
 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม/โครงการ/งาน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล แผนงานที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้
เหมาะสมกับการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
22 กิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนและนกัเรียนสู่

มาตรฐานสากล 
87.50 อยู่ในระดับดีมาก ฝ่ายบริหารวชิาการ 

23 กิจกรรมการแข่งขันส่งเสริมทักษะความเปน็เลิศ
วิชาการภาษาเมียนมาระดบัภาคเหนือ 

100.00 อยู่ในระดับดีมาก ฝ่ายบริหารวชิาการ 

24 กิจกรรมค่ายเยาวชนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
(English Camp) 

95.00 อยู่ในระดับดีมาก ฝ่ายบริหารวชิาการ 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม/โครงการ/งาน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล แผนงานที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้
เหมาะสมกับการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

25 กิจกรรมละครประวัติศาสตร์และนิทานคุณธรรม 90.00 อยู่ในระดับดีมาก กลุ่มสาระสงัคมศึกษา 

26 
กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

85.00 อยู่ในระดับดีมาก กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

27 
กิจกรรม Merry Christmas & Happy New Year 
2020 และการแข่งขันภาษาอังกฤษ 

97.50 อยู่ในระดับดีมาก กลุ่มสาระ
ภาษาตา่งประเทศที่ 1 

โครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
28 กิจกรรมจัดหาหนังสือพิมพ์และวารสาร 100.00 อยู่ในระดับดีมาก ฝ่ายบริหารวชิาการ 

- งานห้องสมุด 
29 กิจกรรมพิธีรับประกาศนียบตัรจบหลักสูตร  

ม.ต้น ม.ปลาย 
100.00 อยู่ในระดับดีมาก ฝ่ายบริหารวชิาการ 

30 กิจกรรมจัดหาหนังสือเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอน 

100.00 อยู่ในระดับดีมาก งานห้องสมุด 

31 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการคณะสี
เขียวและสีฟ้า 

75.00 อยู่ในระดับดีมาก ฝ่ายบริหารวชิาการ 

32 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการคณะสี
ชมพูและสีนำ้เงิน 

75.00 อยู่ในระดับดีมาก ฝ่ายบริหารวชิาการ 

33 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการคณะสี
แสดและสีแดง 

75.00 อยู่ในระดับดีมาก ฝ่ายบริหารวชิาการ 

34 กิจกรรมนิทรรศการงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

100.00 อยู่ในระดับดีมาก กลุ่มสาระภาษาไทย 

35 กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก 90.00 อยู่ในระดับดีมาก กลุ่มสาระภาษาไทย 

36 กิจกรรมคำคม สั่งสม คลังคำ 55.00 อยู่ในระดับพอใช ้ กลุ่มสาระภาษาไทย 

37 กิจกรรมผลิตสื่อการเรียนการสอน 100.00 อยู่ในระดับดีมาก กลุ่มสาระภาษาไทย 

38 กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวทิยาศาสตร์เพื่อส่งเสริม
ความเป็นเลิศ 

80.00 อยู่ในระดับดีมาก กลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์

39 กิจกรรมพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอนใน
การทดลองทางวิทยาศาสตร ์

80.00 อยู่ในระดับดีมาก กลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์

40 กิจกรรมนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 
2563 

80.00 อยู่ในระดับดีมาก กลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์

41 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน Coding ดว้ย 
ROBOT 

80.00 อยู่ในระดับดีมาก กลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม/โครงการ/งาน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล แผนงานที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม
กับการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

42 กิจกรรมการแสดงผลงานความสามารถของผู้เรียน 
(โครงงานคณิตศาสตร์) 

- ไม่ได้ดำเนินการ กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์

43 กิจกรรมพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอนใน
กลุ่มวิชาโครงงานอาชีพ 

100.00 อยู่ในระดับดีมาก กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

44 กิจกรรมพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอนใน
กลุ่มวิชางานประดิษฐ ์

97.50 อยู่ในระดับดีมาก กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

45 กิจกรรมพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอนใน
กลุ่มวิชาช่าง 

100.00 อยู่ในระดับดีมาก กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

46 กิจกรรมพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอนใน
กลุ่มวิชาการแกะสลักผักผลไม ้

95.00 อยู่ในระดับดีมาก กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

47 กิจกรรมพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอนใน
กลุ่มวิชาเกษตร 

90.00 อยู่ในระดับดีมาก กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

48 กิจกรรมพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอนใน
การจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

100.00 อยู่ในระดับดีมาก กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

49 กิจกรรมพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอนใน
กลุ่มวิชาตัดเยบ็เสื้อผ้า 

97.50 อยู่ในระดับดีมาก กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

50 กิจกรรมพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอนใน
วิชาคหกรรม 

100.00 อยู่ในระดับดีมาก กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

51 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) - ไม่ได้ดำเนินการ กลุ่มสาระ
ภาษาตา่งประเทศที่ 1 

52 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเยาวชนไทยนานาชาติ 97.50 อยู่ในระดับดีมาก กลุ่มสาระ
ภาษาตา่งประเทศที่ 1 

53 กิจกรรมการปัจฉิมนิเทศ 92.50 อยู่ในระดับดีมาก กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานแนะแนว 

54 กิจกรรมเพชรน้ำหนึ่ง แห่งซีกตะวันตก 85.00 อยู่ในระดับดีมาก กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานแนะแนว 

โครงการเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต 
55 กิจกรรมการพูดต่อหน้าประชุมชน - ไม่ได้ดำเนินการ กลุ่มสาระภาษาไทย 
56 กิจกรรมรู้ตน รู้งาน สานฝนัสู่อาชีพ 82.50 อยู่ในระดับดีมาก กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

- งานแนะแนว 
57 กิจกรรมพัฒนางานลูกเสือ 80.00 อยู่ในระดับดีมาก กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม/โครงการ/งาน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล แผนงานที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้ เหมาะสม
กับการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

    - งานลูกเสือ 
58 กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า 80.00 อยู่ในระดับดีมาก กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 - งานลูกเสือ 
59 กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ - ไม่ได้ดำเนินการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 - งานลูกเสือ 
60 กิจกรรมพิธีปฏิญาณตน และสวนสนามวันคล้ายวนั

สถาปนายุวกาชาด 
100.00 อยู่ในระดับดีมาก กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 - งานยุวกาชาด 
61 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมยุวกาชาด 100.00 อยู่ในระดับดีมาก กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 - งานยุวกาชาด 
62 กิจกรรมพิธีถวายสัตยาธิษฐาน-เปิดการฝึกนักศึกษา

วิชาทหารและพิธไีหว้ครู 
- ไม่ได้ดำเนินการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 - งานนักศึกษาวิชาทหาร 
 ร้อยละเฉลี่ย 90.07   

 
จากตารางที่ 2 พบว่าการพัฒนาโรงเรียนสรรพวิทยาคมตามกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก โดยพิจารณาจากการดำเนินกิจกรรม/งาน/โครงการ พบว่าประสบผลสำเร็จร้อยละเฉลี่ย 90.07 อยู่ใน
ระดับดีมาก 
 
ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม/โครงการ/งาน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพ
ผู ้ เร ียนส ู ่มาตรฐานสากล แผนงานที่ 3 พัฒนาระบบดูแลช ่วยเหลือน ักเร ียน เพื ่อป ้องก ัน ช ่วยเหลือ  
และลดความเหลื่อมล้ำ ให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
63 กิจกรรมพัฒนาระบบการดูแลชว่ยเหลือนักเรียน 87.50 อยู่ในระดับดีมาก ฝ่ายบริหารกิจการ

นักเรียน 
64 กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน 97.50 อยู่ในระดับดีมาก ฝ่ายบริหารกิจการ

นักเรียน 
65 กิจกรรมค่ายคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (นักเรียนตกค้าง) - ไม่ได้ดำเนินการ ฝ่ายบริหารกิจการ

นักเรียน 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ)  ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม/โครงการ/งาน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพ
ผู ้ เร ียนส ู ่มาตรฐานสากล แผนงานที่ 3 พัฒนาระบบดูแลช ่วยเหลือน ักเร ียน เพื ่อป ้องก ัน ช ่วยเหลือ  
และลดความเหลื่อมล้ำ ให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาระบบพ่อครู แม่ครู 
66 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมพ่อครู - แม่ครู 6 สี 95.00 อยู่ในระดับดีมาก ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
67 กิจกรรมการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองคณะสี 

และระดับชั้นเรียน 
80.00 อยู่ในระดับดีมาก ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข 
68 กิจกรรมวัณรงค์ต่อต้านยาเสพตดิ - ไม่ได้ดำเนินการ ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
69 กิจกรรมบ้านหลังเรียน - ไม่ได้ดำเนินการ ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
70 กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 97.50 อยู่ในระดับดีมาก ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
โครงการ TO BE NUMBER ONE 
71 กิจกรรม Re-X-Ray 95.00 อยู่ในระดับดีมาก ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
 ร้อยละเฉลี่ย 92.08   

 

จากตารางที่ 3 พบว่าการพัฒนาโรงเรียนสรรพวิทยาคมตามกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานที่ 3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อป้องกัน ช่วยเหลือ และลดความเหลื่อมล้ำ ให้นักเรียนเป็น
คนเก่ง คนดี และมีความสุข โดยพิจารณาจากการดำเนินกิจกรรม/งาน/โครงการ พบว่าประสบผลสำเร็จร้อยละ
เฉลี่ย 92.08 อยู่ในระดับดีมาก 
2. ผลการประเมินความสำเร็จของกลยุทธ์ที่ 2 
 ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม/โครงการ/งาน กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก แผนงานที่ 1 ปลูกฝังเอกลักษณ์
และคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียนสรรพวิทยาคม 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

โครงการรับนักเรียนใหม่ 
72 กิจกรรมรับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 85.00 อยู่ในระดับดีมาก ฝ่ายบริหารวชิาการ 
73 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 

และ4 
85.00 อยู่ในระดับดีมาก กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

- งานแนะแนว 
 ร้อยละเฉลี่ย 85.00   

  

 จากตารางที่ 4  พบว่าการพัฒนาโรงเรียนสรรพวิทยาคมตามกลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก แผนงานที่ 1 ปลูกฝังเอกลักษณ์และคุณธรรม 
อัตลักษณ์ของนักเรียนสรรพวิทยาคม พบว่าประสบผลสำเร็จร้อยละเฉลี่ย 85.00 อยู่ในระดับดีมาก 
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 ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม/โครงการ/งาน กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกแผนงานที่ 2 เสริมสร้างทักษะ 
จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ที ่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
74 กิจกรรมค่ายคุณธรรม นำคุณธรรมพัฒนาชีวิตและ

สิ่งแวดล้อม 
92.50 อยู่ในระดับดีมาก ฝ่ายสำนักอำนวยการ 

75 กิจกรรมสอบธรรมศึกษาสนามหลวง 87.50 อยู่ในระดับดีมาก กลุ่มสาระสงัคมศึกษา 
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
76 กิจกรรมโครงงานเยาวชนไทยทำความดีถวายในหลวง 87.50 อยู่ในระดับดีมาก กลุ่มสาระสงัคมศึกษา 
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
77 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมนักเรียนปีการศึกษา 2563 95.00 อยู่ในระดับดีมาก ฝ่ายบริหารกิจการ

นักเรียน 
โครงการพัฒนาปรับปรุงประสทิธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม 
78 กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School 95.00 อยู่ในระดับดีมาก ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 ร้อยละเฉลี่ย 91.50   

 
 จากตารางที่ 5  พบว่าการพัฒนาโรงเรียนสรรพวิทยาคมตามกลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกแผนงานที่ 2 เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการ
ดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่าประสบผลสำเร็จ
ร้อยละเฉลี่ย 91.50  อยู่ในระดับดีมาก   
 

ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม/โครงการ/งาน กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก แผนงานที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรม
ตามหลักศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นและรักษาสุขภาพกายและใจของผู้เรียน    

ที ่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
79 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาต ิ 90.00 อยู่ในระดับดีมาก กลุ่มสาระภาษาไทย 
80 กิจกรรมตักบาตรเติมบุญ 98.00 อยู่ในระดับดีมาก กลุ่มสาระสงัคมศึกษา 
81 กิจกรรมประเพณีแล้อุป๊ะตะก่า - ไม่ได้ดำเนินการ กลุ่มสาระสงัคมศึกษา 
82 กิจกรรมพิธีไหว้ครู 80.00 อยู่ในระดับดีมาก กลุ่มสาระสงัคมศึกษา 
83 กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา 87.50 อยู่ในระดับดีมาก กลุ่มสาระสงัคมศึกษา 
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ตารางที ่ 6 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม/โครงการ/งาน กลยุทธ์ที่ 2 
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกแผนงานที่ 3 ส่งเสริม
กิจกรรมตามหลักศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นและรักษาสุขภาพกายและใจของผู้เรียน   

ที ่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

84 กิจกรรมการประกวดกระทงลอย 100.00 อยู่ในระดับดีมาก กลุ่มสาระการงานอาชีพ 
โครงการปลูกฝังค่านิยมและจติสำนึกความเป็นไทย 
85 กิจกรรมนิทรรศการวันสุนทรภู ่ 100.00 อยู่ในระดับดีมาก กลุ่มสาระภาษาไทย 

86 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธบิดีศรีสนิทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

85.00 อยู่ในระดับดีมาก กลุ่มสาระสงัคมศึกษา 

87 กิจกรรมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์ 
พระบรมราชนิีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง 

85.00 อยู่ในระดับดีมาก กลุ่มสาระสงัคมศึกษา 

88 กิจกรรมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจา้สุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

- ไม่ได้ดำเนินการ กลุ่มสาระสงัคมศึกษา 

89 กิจกรรมวันปิยมหาราช 87.50 อยู่ในระดับดีมาก กลุ่มสาระสงัคมศึกษา 
โครงการส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีสนุทรียภาพของผู้เรียน 
90 กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกันโรคตามฤดูกาล 80.00 อยู่ในระดับดีมาก ฝ่ายบริหารทั่วไป 

91 กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนเข้าสูโ่รงเรียนระดับเพชร 80.00 อยู่ในระดับดีมาก ฝ่ายบริหารทั่วไป 

92 กิจกรรมงานอนามัยโรงเรียน 80.00 อยู่ในระดับดีมาก ฝ่ายบริหารทั่วไป 

93 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 92.50 อยู่ในระดับดีมาก กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ 

94 กิจกรรมละครมรดกใหม่ - ไม่ได้ดำเนินการ กลุ่มสาระภาษาไทย 

95 กิจกรรมอบรมขยายผลนักเรียนแกนนำสง่เสริม
สุขภาพในโรงเรียน 

80.00 อยู่ในระดับดีมาก ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 ร้อยละเฉลี่ย 87.54   
 

จากตารางที่ 6 พบว่าการพัฒนาโรงเรียนสรรพวิทยาคมตามกลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก แผนงานที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักศาสนา ภูมิ
ปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นและรักษาสุขภาพกายและใจของผู้เรียน พบว่าประสบผลสำเร็จร้ อยละ
เฉลี่ย 87.54  อยู่ในระดับดีมาก 
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3. ผลการประเมินความสำเร็จของกลยุทธ์ที่ 3 
ตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม/โครงการ/งาน ของ กลยุทธ์ที่ 3 พ ั ฒ น า

ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั ้งระบบ ให้เป็นมือครูอาชีพ มีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานสากล แผนงานที่ 1 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลมืออาชีพ 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรสู่มืออาชีพและมีศักยภาพเป็นพลโลก 
96 กิจกรรมเวทีนำเสนองานวิจัยในชั้นเรียนและสื่อ

การเรียนรู้ของคณะครู 
- ไม่ได้ดำเนินการ ฝ่ายบริหารวชิาการ 

97 กิจกรรมงานพัฒนาบุคลากร(การศึกษาดูงาน
ภายในและภายนอกประเทศ) 

82.50 อยู่ในระดับดีมาก ฝ่ายสำนักอำนวยการ/
กลุ่มงานบุคคล 

98 กิจกรรมการวิเคราะห์จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

92.50 อยู่ในระดับดีมาก ฝ่ายสำนักอำนวยการ 

 ร้อยละเฉลี่ย 87.50   
 

จากตารางที่ 7 พบว่าการพัฒนาโรงเรียนสรรพวิทยาคมตามกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นมือครูอาชีพ มีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล  แผนงานที่ 1 
พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลมืออาชีพ พบว่าประสบผลสำเร็จร้อยละเฉลี่ย 87.50  
อยู่ในระดับดีมาก 
 

ตารางท่ี 8  ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม/โครงการ/งาน ของ กลยุทธ์ที่ 3 พ ั ฒ น า
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั ้งระบบ ให้เป็นมือครูอาชีพ มีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานสากล แผนงานที่ 2 บริการ ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู 
 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

 - - - - 
 ร้อยละเฉลี่ย    

 

จากตารางที่ 8  พบว่าการพัฒนาโรงเรียนสรรพวิทยาคมตามของ กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคร ูและบุคลากร
ทางการศึกษาท้ังระบบ ให้เป็นมือครูอาชีพ มีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล แผนงาน
ที่ 2 บริการ ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู  โดยพิจารณาจากการดำเนินกิจกรรม/งาน/โครงการ พบว่า
ประสบผลสำเร็จร้อยละเฉลี่ย - 
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4. ผลการประเมินความสำเร็จของกลยุทธ์ที่ 4 
ตารางท่ี 9  ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม/โครงการ/งาน ของกลยุทธ์ที่ 4 บริหาร

จัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาลด้วยระบบคุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานที่ 1 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยระบบคุณภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

โครงการส่งเสริมการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
99 กิจกรรมพัฒนางานนโยบายและแผนงาน 100.00 อยู่ในระดับดีมาก ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน

และงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 
100 กิจกรรมการรองรับการประเมินโรงเรียนจากองค์กร

ภายนอก 
95.00 อยู่ในระดับดีมาก ฝ่ายสำนักอำนวยการ 

โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบตัิ 
101 กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
85.00 อยู่ในระดับดีมาก ฝ่ายสำนักอำนวยการ 

 ร้อยละเฉลี่ย 93.33   

 
จากตารางที่ 9 พบว่าการพัฒนาโรงเรียนสรรพวิทยาคมตามของ กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาลด้วยระบบคุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แผนงานที่ 1 
พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยระบบคุณภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล โดยพิจารณาจากการ
ดำเนินกิจกรรม/งาน/โครงการ พบว่าประสบผลสำเร็จร้อยละเฉลี่ย 93.33 อยู่ในระดับดีมาก 
 

ตารางท่ี 10 ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม/โครงการ/งาน ของกลยุทธ์ที่ 4 บริหาร
จัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาลด้วยระบบคุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานที่ 2 พัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ 
102 กิจกรรม ICT ห้องศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 95.00 อยู่ในระดับดีมาก ฝ่ายบริหารวชิาการ 
โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการที่ดี 
103 กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารวชิาการ 97.50 อยู่ในระดับดีมาก ฝ่ายบริหารวชิาการ 
104 กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูลทะเบียนนักเรียน 100.00 อยู่ในระดับดีมาก ฝ่ายบริหารวชิาการ 
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ตารางท่ี 10 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม/โครงการ/งาน ของกลยุทธ์ที่ 4 
บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาลด้วยระบบคุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  แผนงานที่ 2 พัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ที่ กิจกรรม/โครงการ ร้อยละ
ความสำเร็จ 

แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

105 กิจกรรมพัฒนาสำนักงานห้องสมุด 100.00 อยู่ในระดับดีมาก ฝ่ายบริหารวชิาการ 
- งานห้องสมุด 

106 กิจกรรมซ่อมบำรุงยานพาหนะ 100.00 อยู่ในระดับดีมาก ฝ่ายบริหารทั่วไป 
107 กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุสำนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป 87.50 อยู่ในระดับดีมาก ฝ่ายบริหารทั่วไป 
108 กิจกรรมพัฒนางานโสตทัศนศึกษา 87.50 อยู่ในระดับดีมาก ฝ่ายบริหารทั่วไป 
109 กิจกรรมพัฒนางานพัสดุ-งานการเงินโรงเรียน 97.50 อยู่ในระดับดีมาก ฝ่ายธุรการ นโยบาย 

แผนและงบประมาณ 
110 กิจกรรมพัฒนาระบบงานธุรการโรงเรียน 97.50 อยู่ในระดับดีมาก ฝ่ายธุรการ นโยบาย 

แผนและงบประมาณ 
111 กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน/การซ่อมบำรุง 97.50 อยู่ในระดับดีมาก ฝ่ายบริหารกิจการ

นักเรียน 
112 กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และซ่อมแซม ดูแล

รักษา วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ (งานสภานักเรียน) 
97.50 อยู่ในระดับดีมาก ฝ่ายบริหารกิจการ

นักเรียน 
113 กิจกรรมจัดทำเข็ม เกียรติบัตรและปา้ยนิเทศสภา

นักเรียน 
92.50 อยู่ในระดับดีมาก ฝ่ายบริหารกิจการ

นักเรียน 
114 กิจกรรมการพัฒนาสำนักอำนวยการ 97.50 อยู่ในระดับดีมาก ฝ่ายสำนักอำนวยการ 
115 กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน/การซ่อมบำรุง  

(กลุ่มงานบุคคล) 
100.00 อยู่ในระดับดีมาก ฝ่ายสำนักอำนวยการ/

กลุ่มงานบุคคล 
116 กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย 
100.00 อยู่ในระดับดีมาก กลุ่มสาระภาษาไทย 

117 กิจกรรมการพัฒนาจัดหาสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 

100.00 อยู่ในระดับดีมาก กลุ่มสาระภาษาไทย 

118 กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 80.00 อยู่ในระดับดีมาก กลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์
119 กิจกรรมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสำหรับกลุ่ม

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
92.00 อยู่ในระดับดีมาก กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์

120 กิจกรรมสนับสนนุวัสดสุำนักงาน งานกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

100.00 อยู่ในระดับดีมาก กลุ่มสาระสงัคมศึกษาฯ 

121 กิจกรรมจัดหาวัสดุสำนักงานกลุม่สาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพ 

87.50 อยู่ในระดับดีมาก กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

122 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ 92.50 อยู่ในระดับดีมาก กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ 
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ตารางท่ี 10 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม/โครงการ/งาน ของกลยุทธ์ที่ 4 
บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาลด้วยระบบคุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง แผนงานที ่2 พัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

123 กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 1 

97.50 อยู่ในระดับดีมาก กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาตา่งประเทศที่ 1 

124 กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาตา่งประเทศที่ 2 

82.50 อยู่ในระดับดีมาก กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาตา่งประเทศที่ 2 

125 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสำนักงานกลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ 92.50 อยู่ในระดับดีมาก กลุ่มสาระศิลปะ 
126 กิจกรรมพัฒนางานแนะแนว 87.50 อยู่ในระดับดีมาก กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

- งานแนะแนว 
โครงการจัดสรรสื่อการเรียนห้องเรียนการงานอาชีพ 
127 กิจกรรมจัดสรรสื่อการเรียนห้องเรียนการงานอาชีพ 95.00 อยู่ในระดับดีมาก กลุ่มสาระการงานอาชีพ 
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
128 กิจกรรมจัดหาสื่อการเรียนภาษาอังกฤษและพัฒนา

แหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
(English Resource and Instruction Center : ERIC) 

85.00 อยู่ในระดับดีมาก ฝ่ายบริหารวชิาการ 

129 กิจกรรมพัฒนางานศูนยว์ัฒนธรรมอำเภอแม่สอดและ
ศูนย์อาเซียนศึกษา 

- ไม่ได้ดำเนินการ ฝ่ายบริหารวชิาการ 

130 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 
(ห้อง 612) 

95.00 อยู่ในระดับดีมาก ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

131 กิจกรรมพัฒนาห้องสำนักงานฝา่ยธุรการ นโยบาย แผน
และงบประมาณ 

87.50 อยู่ในระดับดีมาก ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน
และงบประมาณ 

132 กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
(คณิตศาสตร์) 

86.00 อยู่ในระดับดีมาก กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์

133 กิจกรรมการพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะภาพคณิตศาสตร์ 87.50 อยู่ในระดับดีมาก กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์
134 กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์/ห้องพัก

ครูคณิตศาสตร ์
92.00 อยู่ในระดับดีมาก กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์

135 กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ์การงานอาชีพ 95.00 อยู่ในระดับดีมาก กลุ่มสาระการงานอาชีพ 
พัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) 
136 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงห้องสมดุโรงเรียน 100.00 อยู่ในระดับดีมาก ฝ่ายบริหารวชิาการ 

- งานห้องสมุด 
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการสาธารณูปโภค 
137 กิจกรรมชำระค่านำ้/ค่าไฟ/ค่าสาธารณูปโภค 100.00 อยู่ในระดับดีมาก ฝ่ายบริหารทั่วไป 
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ตารางท่ี 10 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม/โครงการ/งาน ของกลยุทธ์ที่ 4 
บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาลด้วยระบบคุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง แผนงานที ่2 พัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

138 กิจกรรมชำระค่านำ้มันเชื้อเพลิงยานพาหนะโรงเรียน 100.00 อยู่ในระดับดีมาก ฝ่ายบริหารทั่วไป 

โครงการครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอน 
139 กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการวทิยาศาสตร์ 80.00 อยู่ในระดับดีมาก กลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการอาคารสถานที่ 
140 กิจกรรมการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อสร้าง/ปรบัปรุง/

ซ่อมแซมอาคารสถานที่ 
95.00 อยู่ในระดับดีมาก ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 ร้อยละเฉลี่ย 93.62   

 
จากตารางที ่10 พบว่าการพัฒนาโรงเรียนสรรพวิทยาคมตามของกลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาลด้วยระบบคุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แผนงานที่ 2 
พัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย
พิจารณาจากการดำเนินกิจกรรม/งาน/โครงการ พบว่าประสบผลสำเร็จร้อยละเฉลี่ย  93.62  อยู่ในระดับดีมาก 
 

ตารางท่ี 11 ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม/โครงการ/งาน ของกลยุทธ์ที่ 4 บริหาร
จัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาลด้วยระบบคุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานที่ 3 เสริมสร้างและประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายของโรงเรียน 
 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

โครงการเสริมสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาโรงเรียน 
141 กิจกรรมงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

สมาคมศิษย์เก่าและเครือข่ายผูป้กครอง 
87.50 อยู่ในระดับดีมาก ฝ่ายสำนักอำนวยการ 

 ร้อยละเฉลี่ย 87.50   
 

จากตารางที่ 11 พบว่าการพัฒนาโรงเรียนสรรพวิทยาคมตามของกลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาลด้วยระบบคุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แผนงานที่ 3 
เสริมสร้างและประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายของโรงเรียน  โดยพิจารณาจากการดำเนินกิจกรรม/
งาน/โครงการ พบว่าประสบผลสำเร็จร้อยละเฉลี่ย 87.50  อยู่ในระดับดีมาก   
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ตารางท่ี 12 ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม/โครงการ/งาน ของกลยุทธ์ที่ 4 บริหาร
จัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาลด้วยระบบคุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานที่ 4 พัฒนางานประกันคุณภาพและระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย พร้อมใช้และทั่วถึง 
 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาระบบบรหิารและการจัดการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
142 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพระบบงาน

ประชาสัมพนัธ์ตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
95.00 อยู่ในระดับดีมาก ฝ่ายบริหารทั่วไป 

143 กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศและการ
ประชาสัมพนัธ์ในเว็ปไซต์ 

87.50 อยู่ในระดับดีมาก ฝ่ายบริหารทั่วไป 

โครงการพัฒนาระบบการให้บริการทางการศึกษา 
144 กิจกรรมการจัดทำระบบฐานข้อมูลนักเรียน

รายบุคคล (DMC) และสารสนเทศโรงเรียน 
90.00 อยู่ในระดับดีมาก ฝ่ายบริหารทั่วไป 

โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
145 กิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

ระบบงานควบคุมภายใน 
97.50 อยู่ในระดับดีมาก ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน

และงบประมาณ 
146 กิจกรรมเตรียมความพร้อมรับการประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบสี่ 
70.00 อยู่ในระดับด ี ฝ่ายสำนักอำนวยการ 

 ร้อยละเฉลี่ย 88.00   
 

จากตารางที่ 12 พบว่าการพัฒนาโรงเรียนสรรพวิทยาคมตามของกลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาลด้วยระบบคุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แผนงานที่ 4 
พัฒนางานประกันคุณภาพและระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย พร้อมใช้และทั่วถึง  โดยพิจารณาจากการ
ดำเนินกิจกรรม/งาน/โครงการ พบว่าประสบผลสำเร็จร้อยละเฉลี่ย 88.00  อยู่ในระดับดีมาก   
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ผลการประเมินความสำเร็จของกลยุทธ์ 
ตารางท่ี 13  ผลการประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม/โครงการ/งาน  
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
 

แผนงาน ร้อยละความสำเร็จ 

แผนงานที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนอง
ความต้องการ ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 

93.38 

แผนงานที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียน
ให้เหมาะสมกับการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 

90.07 

แผนงานที่ 3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือป้องกัน ช่วยเหลือ และลด
ความเหลื่อมล้ำ ให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 

92.08 

ร้อยละเฉลี่ย 91.84 
 

 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมความสำเร็จของกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
พบว่าประสบผลสำเร็จ ร้อยละเฉลี่ย 91.84 อยู่ในระดับดีมาก 
 
 

กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
 

แผนงาน ร้อยละความสำเร็จ 
แผนงานที่ 1 ปลูกฝังเอกลักษณ์ และคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียนสรรพ
วิทยาคม 

85.00 

แผนงานที่ 2 เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็น
พลเมืองไทย และพลโลกโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

91.50 

แผนงานที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณี
วัฒนธรรมของท้องถิ่นและรักษาสุขภาพกาย และใจ ของผู้เรียน 

87.54 

ร้อยละเฉลี่ย 88.01 
 

 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมความสำเร็จของกลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมี
จิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก พบว่าประสบผลสำเร็จร้อยละเฉลี่ย 88.01 อยู่ในระดับดีมาก 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นครูมืออาชีพมีสมรรถนะเหมาะสม 
กับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
 

แผนงาน ร้อยละความสำเร็จ 
แผนงานที่ 1 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคล
มืออาชีพ 

87.50 

แผนงานที่ 2 บริการ ส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครู - 
ร้อยละเฉลี่ย 87.50 

 

 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมความสำเร็จของกลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะที่จำเป็น 
เข้าใจหลักศาสนา รักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา และประเพณีวัฒนธรรม
ในท้องถิ่น  พบว่าประสบผลสำเร็จร้อยละเฉลี่ย 87.50 อยู่ในระดับดีมาก 
 
 

กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบคุณภาพ และยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงาน ร้อยละความสำเร็จ 
แผนงานที่ 1 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยระบบคุณภาพโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล 

93.33 

แผนงานที่ 2 พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

93.62 

แผนงานที่ 3 เสริมสร้าง และประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่าย
ของโรงเรียน 

87.50 

แผนงานที่ 4 พัฒนางานประกันคุณภาพ และระบบสารสนเทศ ให้เป็น
ปัจจุบัน ทันสมัย พร้อมใช้และทั่วถึง 

88.00 

ร้อยละเฉลี่ย 90.61 
 

 เมื ่อพิจารณาโดยภาพรวมความสำเร็จของกลยุทธ์ที ่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตาม
หลักธรรมภิบาล ด้วยระบบคุณภาพ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  พบว่าประสบผลสำเร็จร้อยละ
เฉลี่ย 90.61  อยู่ในระดับดีมาก 
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85.00

86.00

87.00

88.00

89.00

90.00

91.00

92.00

กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 4

91.84

88.01
87.50

90.61

ผลการประเมินความสําเร็จของกลยุทธ์ในการพัฒนาการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2563

ผลการประเมินความสำเร็จของกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษา  
ประจำปีงบประมาณ 2563 

ตารางท่ี 14  ผลการประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม/โครงการ/งาน 
กลยุทธ์ ร้อยละความสำเร็จ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 91.84 
กลยุทธ์ที ่2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก 

88.01 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นครูมืออาชีพมีสมรรถนะ
เหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 

87.50 

กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบ
คุณภาพ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

90.61 

ร้อยละเฉลี่ย 89.49 
 

 จากตารางที่ 14  เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบว่า ความสำเร็จของกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษา
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีงบประมาณ 2563  คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย  89.49  อยู่ในระดับดีมาก 
 

แผนภาพที่ 1 ผลการประเมินความสำเร็จของกลยุทธ์ในการพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 
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1. สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทำให้การจัดกิจกรรม,ระยะเวลาและสถานที่ในการจัด 
   กิจกรรมเกิดปัญหา ส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบของกิจกรรมตามสถานการณ์ 

2. การเตรียมเอกสารในการขออนุมัติและเบิกจ่ายมีความล่าช้า ส่งผลให้การเบิกจ่ายล่าช้าตามไปด้วย 

3. พ้ืนที่ในโรงเรียนมีจำกัด ทำให้เกิดปัญหาในการจัดกิจกรรม เช่นการหาพื้นที่วิชาเกษตร 

4. การเปิด-ปิดภาคเรียนของโรงเรียนไม่เป็นไปตามกำหนด ทำให้การจัดกิจกรรมล่าช้าและไม่เป็นไปตามที่กำหนด 

5. การชำรุดเสียหายของอุปกรณ์ที่ไม่ได้สำรองงบประมาณไว้ ทำให้การทำงานสะดุด แต่ก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ 

6. พนักงานขับรถ มี 2 คน ทำให้เกิดปัญหาในการทำกิจกรรมของโรงเรียน ควรมีพนักงานขับรถเพ่ิม  
   เพราะบางครั้งไม่พอกับการให้บริการ 

7. การสำรวจราคาวัสดุ ไม่ตรงกับการขออนุมัติ ทำให้เกิดอุปสรรคในการทำงาน 

8. สัญญาณอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนบางจุดไปไม่ถึง ทำให้มีปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 

9. บุคลากรหลักมีภาระงานมากว่า 1 รายการ ทำให้การทำงานเกิดความซับซ้อน และอาจส่งผลให้การทำงานล่าช้า 

 

 

สรุปปัญหาที่พบในการจัดกิจกรรม 
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ส่วนที่ 4 
แบบสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563 

ฝ่ายแผนงาน มีโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 
 ( ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ) 

 

1. สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 

ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
1 กิจกรรมงานพัฒนา

หลักสตูร 
10,000 8,468 ร้อยละ 100 ของแต่

ละกลุม่สาระ มี
หลักสตูร
สถานศึกษาท้ัง
สอดคล้องกับบริบท
ของชุมชน 

แต่ละกลุ่มสาระ มี
หลักสตูรสถานศึกษา
ทั้งสอดคล้องกับ
บริบทของชุมชน 

ดำเนินการ
ปรับปรุง
หลักสตูรของ
แต่ละกลุ่ม
สาระการ
เรียนรู ้

แต่ละกลุ่ม
สาระ มี
หลักสตูร
สถานศึกษาท้ัง
สอดคล้องกับ
บริบทของ
ชุมชน 

บางกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้มี
การจัดทำ / 
ส่งล่าช้า 

ประชุมนัดหมายใน
การประชุม ปรับปรุง
ให้เร็วขึ้น เพื่อให้แต่ละ
กลุ่มสาระมีเวลาจัดทำ 
ปรับปรุงมีเวลามากขึ้น 

ฝ่ายบรหิาร
วิชาการ 

โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
2 กิจกรรมพัฒนา

ระบบการวดัและ
ประเมินผล 

25,680 21,720 1. พัฒนาคุณภาพ
งานวัดผลให้มี
ประสิทธิภาพ  
2. นักเรียนได้รับการ
พัฒนาด้าน
ผลสัมฤทธ์ิทางการ

1.ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
มีโปรแกรมการ
จัดการในการจัดทำ
การวัดผลที่มี
ประสิทธิภาพ  

ดำเนินตาม
กิจกรรม
โครงการ โดย
พัฒนา
โปรแกรมที่ใช้
ในการจัดทำ

ดำเนินการ
เป็นไปตาม
เป้าหมายที่
กำหนดไว ้

- - ฝ่ายบรหิาร
วิชาการ 
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ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

เรียน การอ่าน คดิ
วิเคราะห์ 
คุณลักษณะตาม
หลักเกณฑ์การ
ประเมินผลตาม
หลักสตูรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

2. ร้อยละ 99.80 
นักเรียน จบหลักสตูร
ตามเกณฑ์ของ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ผลสัมฤทธ์ิ ใน
การวัดผลและมี
วัสดุ-อุปกรณ์ที่
พัฒนาให้
นักเรียนได้รับ
การพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิและ
จบหลักสตูร
ตามการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

โครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่การเป็นพลโลก 
3 กิจกรรมพัฒนาการ

เรียนการสอน
นาฏศิลป ์

40,000 40,000 นักเรียนมีวสัดุ
อุปกรณ์สำหรับฝึก
ปฏิบัต ิ

ได้รับการอนุมัติ
โครงการจดัซื้อจัดหา
วัสดุอุปกรณ์ตามที่ขอ
ไว ้

จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ตามที่
ขออนุมัติ 

ได้รับวสัดุ 
อุปกรณ์ครบ
ตามจำนวนที่
เขียนไว้ ทำให้
การเรยีนการ
สอนบรรลุ
เป้าหมาย 
นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิ
สูงขึ้น 
 

- - กลุ่มสาระ
ศิลปะ 
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ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

4 กิจกรรมพัฒนาการ
เรียนการสอนศลิปะ 

17,714 17,714 มีวัสดุอุปกรณ์
สร้างสรรคส์ื่อการ
เรียน 

ได้วัสดุอุปกรณ์ตามที่
ขออนุมิ ทำให้ผลิตสื่อ
ได้ตามที่วางแผนไว ้

จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้
ผลิตสื่อการ
สอนศิลปะ 

ได้รับการ
อนุมัติให้ซื้อ
วัสด ุ

  กลุ่มสาระ
ศิลปะ 

5 กิจกรรมพัฒนาการ
เรียนการสอนดนตร ี

30,000 30,000 โรงเรียนมีวงดนตรี
สากลและวงโยธ
วาทิตที่สามารถ
ให้บริการและ
ร่วมงานชุมชนได ้

วงดนตรีสากลของ
โรงเรียนมีวัสดุ
อุปกรณ์ที่มีคณุภาพ 
ส่งผลใหผู้้เรียนเรียนรู้
อย่างมีความสุขและ
ให้บริการชุมชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์เพื่อใช้
พัฒนาคุณภาพ
ของวงดนตรี
สากลและวง
โยธวาทิต 

ได้รับจัดสรร
งบประมาณ
ตามที่ขอและ
ได้วัสดุอุปกรณ์
ตามที่ต้องการ
ทำให้วงดนตรี
มีคุณภาพ 

งบประมาณ
ยังไม่เพียงพอ
จ่อการจัด
กิจกรรม 

ของบประมาณเพ่ิม
จากปีท่ีผ่านมา 

กลุ่มสาระ
ศิลปะ 

6 กิจกรรมศลิปะ
ปริทรรศ 

10,000 10,000 นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6  
ที่เรียนวิชาศิลปะ มี
วัสดุอุปกรณ์ใช้
ประกอบการทำฉาก
การแสดง  

นักเรียนร้อยละ 90  
มีวัสดุอุปกรณ์ใช้
สร้างสรรค์งาน
ประกอบการแสดง 
นักเรียนมีความ
เชื่อมั่นและกล้าคิด
กล้าแสดงออกอยาง
เหมาะสม 

จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้
สร้างสรรค์ฉาก
ประกอบการ
แสดง 

ได้วัสดุอุปกรณ์
ตามที่ต้องการ
และนักเรียน
นำไป
สร้างสรรค์ ทำ
ให้การแสดง
บรรลุ
เป้าประสงค์
ทุกประการ 
 
 

จำนวนวัสดไุม่
เพียงพอกับ
ความต้องการ
ของผู้เรียน 

การเขียนงบประมาณ
ในปีต่อไปจะขอเพิ่ม
งบประมาณอีก 10 % 

กลุ่มสาระ
ศิลปะ 
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ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

7 กิจกรรมพัฒนาการ
เรียนการสอน
ชุมนุม/จิตอาสา  
เพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

14,990 14,950 ส่งเสริมเอื้ออำนวย
ต่อการสอนวิชา
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีนและส่งเสริม
ศักยภาพตามความ
ถนัดของผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศ 

นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีนครบตามที่
หลักสตูรได้กำหนด 

จัดทำแฟ้ม
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน ครูที่
ปรึกษาจัดทำ
สรุปกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
จัดแบบการ
เข้าร่วม
กิจกรรมได้
อย่างมี
คุณภาพและ
ครบตาม
หลักสตูรที่
กำหนดไว้และ
ผ่านการ
ประเมินทุกคน 

- - กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
8 กิจกรรมการพัฒนา

สื่อและเอกสาร
ประกอบการเรียนรู ้

1,000,000 729,656.06 1. นักเรียนมีสื่อและ
เอกสาร
ประกอบการเรียน 
2. ครูมีเอกสาร
ประกอบการสอนที่
มีคุณภาพ 

ครูและนักเรียนมีสื่อ 
เอกสารประกอบการ
เรียนการสอนที่
เพียงพอมีคุณภาพ 

1.จัดซื้อวัสดุ 
กระดาษ
สำหรับการทำ
การผลิตสื่อการ
สอนและ
เอกสารการ
สอน 
2. บำรุงเครื่อง
อัดสำเนา 

ประสบ
ความสำเร็จ
เป็นอย่างด ี

- - ฝ่ายบรหิาร
วิชาการ 
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ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

9 กิจกรรมคา่ย
ภาษาจีนเพื่ออาชีพ 
(วัฒนธรรมอาหาร
จีนพ้ืนเมือง) 

10,000 - นักเรียนสามารถ
พัฒนาศักยภาพการ
ใช้ภาษาจีนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ทัดเทียมและเข้าใจ
ถึงวัฒนธรรมจีน 

ไม่ได้ดำเนินการ ไม่ได้
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

- - ฝ่ายบรหิาร
วิชาการ 

10 กิจกรรมการจัดหา
หนังสือ/สื่อ
ประกอบการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

5,000 4,955.50 นักเรียนระดับช้ัน  
ม.1- ม.6 ได้ใช้สื่อ
การเรยีนการสอนที่
ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ 

มีวัสดุเพยีงพอต่อ
จำนวนครูและ
นักเรียนท่ีมาใช้
บริการ 100%  

ดำเนินการ
จัดซื้อวัสดุ ตาม
รายการที่ขอ
อนุมัต ิ

ได้ดำเนินการ
จัดซื้ออุปกรณ์
ตามรายการที่
ขออนุมัติ 

- - กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร ์

11 กิจกรรมพัฒนาการ
ออกเสียงภาษาไทย 
(คลินิกหมอภาษา) 

489 489 นักเรียนท่ีมีปญัหา
เกี่ยวกับการใช้
ภาษาไทย ร้อยละ 
80 ได้รับการแกไ้ข
ให้ใช้ภาษาไทยได้
ถูกต้องชัดเจน 

นักเรียนสามารถเข้า
ร่วมโครงการและมี
การพัฒนาการออก
เสียง 100 % 

ดำเนินการ
พัฒนา ทดสอบ
หลังดำเนินการ
วัดผล
ประเมินผลและ
รายงานผล 

นักเรียน
ตระหนักและ
เข้าใจ
ความสำคญั
ของการแก้ไข
ปัญหา การ
อ่านออกเสียง
ภาษาไทยและ
สามารถอ่าน
ออกเสียงได้
ถูกต้องชัดเจน 

- - กลุ่มสาระ
ภาษาไทย 
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ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

12 กิจกรรมจดัหาสื่อ
เทคโนโลยีเพื่อใช้ใน
การจัดการเรยีนการ
สอน 

35,400 35,400 ครูร้อยละ 75  ได้มี
สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่มี
คุณภาพ 

ครูและนักเรียนมี
วัสดุ-อุปกรณ์ สื่อท่ีมี
คุณภาพในการ
จัดการเรียนการสอน 

ดำเนินการ
จัดหาสื่อท่ีใช้ใน
การจัดการ
เรียนการสอน 

ห้อง 531 
ได้รับการ
ติดตั้งสื่อการ
สอน 1 เครื่อง 

- ควรมีการดำเนินการ
ต่อเนื่องเพื่อให้ครบ 
100 % ทุกห้องเรียน 

กลุ่มสาระ
สังคมศึกษา 

13 กิจกรรมพัฒนาสื่อ
อุปกรณ์และแหล่ง
เรียนรู ้

70,000 69,955 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาพลศึกษามี
สื่ออุปกรณ์และ
แหล่งเรียนรู้ที่
เพียงพอกับจำนวน
ผู้เรยีน และผู้เรียน
ได้รับการพัฒนา 
ส่งเสริมความรู้
ทักษะ 

สื่ออุปกรณ์และแหล่ง
เรียนที่เหมาะสม
เพียงพอกับจำนวน
ผู้เรยีน ร้อยละ 100 

จัดหาสื่อ 
อุปกรณ์และ
การพัฒนา
จัดทำสื่อการ
สอน 

มีอุปกรณ์ สื่อ
การเรยีนการ
สอนที่มี
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
เหมาะสม
เพียงพอใน
กิจกรรมการ
เรียนการสอน 

สถานการณ์
โรคระบาด
ของเชื้อไวรัส
โควิด ทำให้
การจัด
กิจกรรมเกิด
ปัญหาและ
ระยะเวลา 
สถานท่ีในการ
จัดกิจกรรม
เกิดอุปสรรค 

ปรับเปลีย่นให้เข้ากับ
สถานการณ์ พัฒนา
จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ให้
เพียงพอ 

กลุ่มสาระสุข
ศึกษา 
และพลศึกษา 

14 Brush Up! เตรียม
ความพร้อมสอบวัด
ระดับความรู/้PAT.7 
ภาษาจีน,
ภาษาญี่ปุ่น,ภาษา
เกาหล ี

15,000 13,969 นักเรียนได้พัฒนา
ศักยภาพการใช้
ภาษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ทัดเทียมสากล และ
เข้าใจถึงวัฒนธรรม
ของภาษานั้น ๆ 

นักเรียนได้พัฒนา
ศักยภาพการใช้ภาษา
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ทัดเทียมสากล และ
เข้าใจถึงวัฒนธรรม
ของภาษานั้น ๆ และ

จัดกิจกรรมติว
เนื้อหา
ภาษาจีน 
ภาษาญี่ปุ่น 
ภาษาเกาหลี
หลังเลิกเรียน 

นักเรียนได้
พัฒนา
ศักยภาพการ
ใช้ภาษาได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- - กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประ 
เทศท่ี 2 
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ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

และสอบผ่านวัด
ระดับความรู้
ภาษาจีน 
ภาษาญี่ปุ่น และ
ภาษาเกาหล ี

สอบผ่านวัดระดับ
ความรู้ภาษาจีน 
ภาษาญี่ปุ่น และ
ภาษาเกาหล ี

15 กิจกรรมจดัซื้อ
พจนานุกรม
ภาษาจีนใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนภาษาจีน  

9,450 8,977.50 มีพจนานุกรมที่
เพียงพอกับการ
จัดการเรียนการ
สอน 

นักเรียนพึงพอใจลา
มารถหาความรู้ในพจ
นุกรมได้อย่างด ี

ได้มีการจัดซื้อ
พจนานุกรม
ภาษาจีนเพื่อ
การจัดการ
เรียนการสอน 
10 เล่ม 

นักเรียนได้
ศึกษาหา
ข้อมูลภาษจีน
จาก
พจนานุกรม
จีน และใช้ใน
การเรยีนกา
รอนภาษาจีน 
เช่น วัด
ไวยากรณ์ ทำ
ให้นักเรียนมี
ความสนใจ
และสนุกกับ
การสืบค้น
ข้อมูล 
 
 

- - กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประ 
เทศท่ี 2 
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ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

16 กิจกรรมจดัซื้อสื่อ/
วัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนภาษาและ
วัฒนธรรมญี่ปุ่น 

10,000 9,815 จัดทำสื่อการสอน
จำนวน 10 ช้ิน 
นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจการใช้
สื่อการเรียนการ
สอน 

ดำเนินการเป้าหมาย
ตามโครงการในการ
จัดสื่อการสอนและ
นักเรียนได้ใช้สื่อใน
การจัดการเรยีนการอ
สนไดบ้รรลุตาม
เป้าหมาย 

จัดหาสื่อ
อุปกรณ์ในการ
จัดการเรียน
การสอน 

มีสื่อการสอนที่
ใช้ในการ
จัดการเรียน
การสอน 

- - กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประ 
เทศท่ี 2 

โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
17 กิจกรรมสัปดาห์

ห้องสมุด 
7,952 7,952 นักเรียน ครู และ

บุคลากรมีนิสัยรัก
การอ่านมากข้ึน 

นักเรียน ครู และ
บุคลากรมีนิสัยรักการ
อ่านมากขึ้น ร้อยละ
80 

จัดกิจกรรม
สัปดาห์
ห้องสมุด การ
ประกวดคำ
ขวัญ, ตอบ
คำถามวัด
ความรู้เกี่ยวกับ
การอ่าน และ
ห้องสมุดด้วย
ระบบออนไลน์,
การประกวด
แผ่นพับ
ห้องสมุด,การ
ประกวดเขยีน

นักเรียน ครู
และบุคลากร
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม มี
นิสัยรักการ
อ่านและมี
ทัศนคติที่ดีต่อ
ห้องสมุดมาก
ขึ้น 

- - งานห้องสมุด 
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ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

เรียงความ ,
หนังสือเล่มเล็ก 

18 กิจกรรมนักเรียน ครู 
และบุคลากรยอดนัก
อ่าน 

12,976 12,976 นักเรียน ครูและ
บุคลากรร้อยละ 80 
มีนิสัยรักการอ่าน 
รู้จักตั้งคำถามเพื่อ
หาเหตผุล รู้จัก
แสวงหาวามรู้จาก
สื่อและแหล่งเรยีนรู้
ต่าง ๆ ทั้งในและ
นอกสถานท่ี 

นักเรียน ครูและ
บุคลากรมีนิสัยรักการ
อ่านมากขึ้น 

จัดกิจกรรม
นักเรียน ครู 
และบุคลากร
ยอดนักอ่าน
โดยดจูากสถิติ
ยอดนักอ่าน 
และมอบเกยีรติ
บัตร 

นักเรียน ครู 
และบุคลากร
เข้าร่วม
กิจกรรมและมี
นิสัยรักการ
อ่านมากขึ้น 

- - งานห้องสมุด 

19 กิจกรรมวางทุกงาน  
อ่านทุกคน 

12,198 12,233 ครูและนักเรียน
จำนวน 2,900 คน 
มีนิสัยรักการอ่าน  
ใฝ่เรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะในการ
แสวงหาความรูไ้ด้
ด้วยตนเอง 

ครูและนักเรียนเข้า
ร่วมโครงการ 100 %  

ครูและนักเรียน
ร่วมกิจกรรม
วางทุกงาน 
อ่านทุกคน  

นักเรียนเข้า
ร่วมโครงการ 
100 % 

- การจัดซื้อวัสดุหรือ
อุปกรณ์ในการดำเนิน
กิจกรรม ไม่ควร
เปลี่ยนรายการวัสดุ 
เนื่องจากทางกิจกรรม
จำเป็นต้องใช้ใน
กิจกรรมที่จดั จึงได้
จัดทำโครงการขึ้นเพื่อ
ขออนุมัติ 
 
 

กลุ่มสาระ
ภาษาไทย 
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ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

20 กิจกรรมส่งเสริมการ
อ่าน (บันทึกการ
อ่าน) 

27,000 27,000 นักเรียนบันทึกการ
อ่านและมีนสิัยรัก
การอ่านร้อยละ 100 

นักเรียนร้อยละ 100 
มีนิสัยรักการอ่าน 

จัดหาบันทึกรัก
การอ่าน 

นักเรียนทุกคน
ได้รับสมดุ
บันทึกการอ่าน 

- - กลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์ 
21 กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการงานสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

17850 18,133 นักเรียนและคณะครู
บุคลากร ร้อยละ 
100 มีส่วนร่วมใน
โครงการงานสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

นักเรียนและครู มี
ส่วนร่วมในการ
จัดเก็บตัวอย่างพรรณ
ไม้และจัดทำสื่อ
โมเดลพื้นที่การศึกษา 

ดำเนินตาม
ปฏิทินราย
กิจกรรมเพื่อ
บูรณาการ
จัดการเรียนรู้
ในรายวิชาต่าง 
ๆ ดำเนินการ
จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ในการ
จัดทำโมเดล
และจัดทำดอง
พรรณไม ้

ได้ดำเนินการ
ตามปฏิทิน
กิจกรรมและมี
วัสดุอุปกรณ์
ในการ
ดำเนินงาน 

- - ฝ่ายบรหิาร
ทั่วไป 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
22 กิจกรรมส่งเสริม

โรงเรียนและ
นักเรียนสู่
มาตรฐานสากล 

100,000 99,500 ร้อยละ 100 ของ
ตัวแทนนักเรียนได้
เข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ
ในระดับเขตพื้นท่ี

นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมทักษะการ
เรียนรูผ้่านการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ และมี
การแข่งขันทักษะ

ประชุม
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน ครู
ที่รับผิดชอบ
กิจกรรมการ

นักเรียนมีการ
พัฒนาทักษะ
ในด้านต่าง ๆ 
และสามารถ
เข้าแข่งขัน

การเตรียม
เอกสารใน
การเบิกจ่าย
งบประมาณ
บกลุ่มสาระ

ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรูต้้องเตรยีม
เอกสารและข้อมลูให้
พร้อมในการ

ฝ่ายบรหิาร
วิชาการ 
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ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

การศึกษา ระดับ
ภาคเหนือ 
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

ภายในโรงเรียน 
ระดับเขต ระดับภาค 
และระดับชาต ิ

แข่งขัน ,
ดำเนินการเบิก
งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายใน
การแข่งขัน
ทักษะวิชาการ 

ทักษะวิชาการ
ในระดับเขต 
ระดับภาค 
และระดับชาติ
จนไดร้ับ
รางวัลต่าง ๆ 

การเรยีนรู้มี
ความล่าช้า 
ใช้เวลา
รวบรวม
งบประมาณ 
ทำให้การ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
ล่าช้าตามไป
ด้วย 

ดำเนินการเบิก
งบประมาณ 

23 กิจกรรมการแข่งขัน
ส่งเสริมทักษะความ
เป็นเลิศวิชาการ
ภาษาเมียนมาระดับ
ภาคเหนือ 

27,935 24,000 1. นักเรียนร้อยละ 
80 มีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้น 
2. นักเรียน ร้อยละ 
80 ท่ีเข้าร่วมแข่งขัน
ความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรม 

นักเรียนร้อยละ 80 
เกิดการเรียนรู้นออก
ห้องเรียนอย่างมี
ความสุข และแสดง
ศักยภาพในการ
เรียนรูภ้าษาเมียนมา 

การแข่งขันผ่าน
คลิปวิดิโอ 

เนื่องจากมีการ
แพร่ระบาด
สถานการณ์โค
วิด จึงมีการ
เปลี่ยนแปลง
การจัด
กิจกรรม 

- - ฝ่ายบรหิาร
วิชาการ 

24 กิจกรรมคา่ยเยาวชน
เพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
(English Camp) 

30,000 30,000 โรงเรียนมีเป้เหมาย
สนใจส่งนักเรยีนเข้า
ร่วมกิจกรรมค่าย
ภาษาอังกฤษ 

นักเรียนสนใจ
โปรแกรม
ภาษาอังกฤษในการ
เลือกเข้าศึกษาต่อ
มากขึ้น 

ประสานงาน
โรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย,
จัดหาซื้อ
อุปกรณ์ในการ

นักเรียนสนใจ
โปรแกรม
ภาษาอังกฤษ
ในการเลือก

การกำหนด
วันท่ีชัดเจน
อาจ
คลาดเคลื่อน
ตามประกาศ

มีการกำหนดวันท่ี
ชัดเจนล่วงหน้า
เรียบร้อยแล้ว 

ฝ่ายบรหิาร
วิชาการ 
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ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

จัดค่าย,
ดำเนินการจัด
ค่ายกับนักเรยีน
กลุ่มเป้าหมาย 

เข้าศึกษาต่อ
มากขึ้น 

วัน Open 
House 

25 กิจกรรมละคร
ประวัติศาสตร์และ
นิทานคุณธรรม 

11,130 6,000 ครูและนักเรียนมี
การจัดแสดงผลงาน
ทางวิชาการ 
เผยแพรค่วามรูต้่อ
ชุมชนและสังคม 

นักเรียน จำนวน 200 
คนได้เข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทาง
วิชาการและเกด
ความภาคภูมิใจได้
เผยแพรผ่ลงานต่อ
ชุมชนและสังคม 

คณธกรรมการ
ร่วมกันฝึกซ้อม
นักเรียนนราย
การแข่งขัน
ละคร
ประวัติศาสตร ์

ได้รับรางวัล
เหรียญทอง
ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษาและ
ได้รับไดร้างวัล
เหรียญทอง
ระดับชาต ิ

1. การ
จัดเตรียมฉาก
ในการแสดง
ละครไม่
เพียงพอ 
เนื่องจาก
งบประมาณมี
จำกัด 
เนื่องมาจาก
การทำการ
แข่งขันเป็น
ครั้งแรก 
2. มีข้อจำกัด
ในเรื่องของ
หลักฐานทาง
ประวัติศาสต
ร์มีจำนวน
น้อย 

เน้นอุปกรณ์ทำฉาก
ละครมาจากวสัดุเหลือ
ใช้ 

กลุ่มสาระ
สังคมศึกษา 
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ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

26 กิจกรรมส่งเสริม
นักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษ
ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ 

21,590 21,590 นักเรียนสามารถนำ
ความรู้ทางทักษะ
ปฏิบัติ การร้อย
มาลัย งานบายศรี
เข้าร่วม แข่งขันใน
ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

ได้วัดทักษะความรู้
ความสามารถและ
เพิ่มพูนความรู้ของ
นักเรียน 

ฝึกปฏิบัติ พาน
พุ่มดอกไม้
ประดิษฐ์ ถาด
ใบตองประดิษฐ์ 
องค์ประกอบ
ของบายศร ี

นักเรียนท่ี
เรียนการงาน
อาชีพได้ ฝึก
ทักษะตามที่
กำหนด เป็นท่ี
น่าพอใจ 

ส่วนมากใช้
เวลาว่างและ
คาบเรียนที่ 
8-9 เสริมให้
นักเรียน 
เพราะใน
ช่ัวโมงเรียน
นักเรียนไม่มี
พื้นฐานต้อง
ใช้เวลามาก 

ควรมีให้นักเรยีนทุก ๆ
ปี 

กลุ่มสาระการ
งานอาชีพ 

27 กิจกรรม Merry 
Christmas & 
Happy New Year 
2020 และการ
แข่งขันภาษาอังกฤษ 

29,804 29,804 นักเรียนโรงเรียน
สรรพวิทยาคม
จำนวน 500 คน ได้
เข้าร่วมกิจกรรม 
Merry Christmas 
& Happy New 
Year 2020  

นักเรียนร้อยละ 100 
ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
Merry Christmas & 
Happy New Year 
2020 และนักเรียน
ได้รับรางวัลจากการ
แข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 
80 

จัดกิจกรรม
แข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
และจัด
กิจกรรม 
Merry 
Christmas & 
Happy New 
Year 2020 
 
 
 

นักเรียนได้เข้า
ร่วมกิจกรรม
แข่งขันทักษะ
ภาษษอังกฤษ 

- อยากให้ทุกกลุ่มสาระฯ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี ้

กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประ 
เทศท่ี 1 
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ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
28 กิจกรรมจดัหา

หนังสือพิมพ์และ
วารสาร 

40,000 32,267 นักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ร้อยละ 80 มี
นิสัยรักการอ่าน มี
สื่อหนังสือพิมพ์และ
วารสารใช้บริการ 

นักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา มีนิสัยรักการ
อ่าน มีสื่อ
หนังสือพิมพ์ วารสาร 
เพื่อการศึกษาค้นคว้า 

จัดซื้อ
หนังสือพิมพ์
และวารสาร 

ห้องสมุด
โรงเรียนมี
หนังสือพิมพ์
และวารสารที่
ใหม่ ทันสมัย 
ทันเหตุการณ์
ไว้บริการผู้เข้า
ใช้บริการทุก
คน 

- - ฝ่ายบรหิาร
วิชาการ 
- งานห้องสมุด 

29 กิจกรรมพิธีรบั
ประกาศนียบตัรจบ
หลักสตูร  
ม.ต้น ม.ปลาย 

20,419 20,419  นักเรียนระดับช้ัน 
ม.3 และ ม.6 เกิด
ความรัก ความ
ผูกพันและความ
ภาคภูมิใจใน
สถาบันการศึกษา
และคณาจารย ์

ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนมีความพึง
พอใจในการแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง การีบ
หลักฐานการจบ 
เนื่องจากปัญหาด้าน
โรคตดิต่อไวรัสโคโร
น่า จึงจัดส่งเป็น
จดหมายลงทะเบยีน
ถึงบ้านนักเรียน 

จัดพิมพ์ใบจบ 
และจัดส่งทาง
ไปรษณีย ์

จัดทำเอกสาร
หลักฐาน
การศึกษา
อย่างเป็น
ระบบและ
ถูกต้องติดตาม
หลักฐาน
การศึกษาทาง
ไปรษณีย์และ
นักเรียนให้
ได้รับครบทุก
คน 

เกิดความ
ล่าช้าด้านการ
ขนส่ง
ไปรษณีย์ใน
บางอำเภอ
ห่างไกลและ
ปัญหาด้าน
โรคตดิต่อ
ไวรัสโคโรน่า 

หากปัญหาดา้นไวรสั 
โคโรน่ายังไม่หาย การ
ดำเนินการส่งเอกสาร
ศึกษาจะใช้บริการ
ขนส่งของเอกชนส่วน
หนึ่ง ของไปรษณีย์อีก
ส่วนหน่ึงเพื่อความ
รวดเร็ว 

ฝ่ายบรหิาร
วิชาการ 
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ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

30 กิจกรรมจดัหา
หนังสือเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรยีน
การสอน 

100,000 100,000 นักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ร้อยละ 80 มี
นิสัยรักการอ่าน 
และมีความพึงพอใจ
ต่อการใช้บริการ
ห้องสมุด 

นักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ร้อยละ 80 มี
นิสัยรักการอ่าน และ
มีความพึงพอใจต่อ
การใช้บริการ
ห้องสมุด 

จัดซื้อหนังสือ
ใหม่ไว้บริการ
นักเรียน ครู 
และบุคลากร 

นักเรียน ครู 
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
มีหนังสือใหม่
และทันสมัยได้
ศึกษาและ
เรียนรู ้

- - งานห้องสมุด 

31 กิจกรรมส่งเสริม
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการคณะสีเขียว
และสีฟ้า 

21,700 - นักเรียนสีเขียว
จำนวน 90 คน ครู
จำนวน 22 คน  
นักเรียนสีฟ้าจำนวน 
90 คน และครู
จำนวน 22 คน 

นักเรียนได้รับการ
พัฒนาให้เกิดความ
เป็นเลิศ สร้าง
พัฒนาการในตัว
ผู้เรยีนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
การพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 

นักเรียนได้รับ
ความรู้ และฝึก
ปฏิบัต ิ

ไม่ได้
ดำเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณ ์
โควิด-19 

ไม่ได้
ดำเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณ ์
โควิด-19 

- ฝ่ายบรหิาร
วิชาการ 

32 กิจกรรมส่งเสริม
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการคณะสีชมพู
และสีนำ้เงิน 

21,700 - นักเรียนสีชมพู
จำนวน 90 คน ครู
จำนวน 22 คน  
นักเรียนสีน้ำเน
จำนวน 90 คน และ
ครูจำนวน 22 คน 

นักเรียนได้รับการ
พัฒนาให้เกิดความ
เป็นเลิศ พัฒนาการ
ในตัวผู้เรยีนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
การพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 

นักเรียนได้รับ
ความรู้ และฝึก
ปฏิบัต ิ

ไม่ได้
ดำเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณ ์
โควิด-19 

ไม่ได้
ดำเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณ ์
โควิด-19 

- ฝ่ายบรหิาร
วิชาการ 
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ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

33 กิจกรรมส่งเสริม
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการคณะสีแสด
และสีแดง 

21,700 - นักเรียนสีแสด
จำนวน 90 คน ครู
จำนวน 22 คน  
นักเรียนสีแดง
จำนวน 90 คน  
และครจูำนวน 22 
คน 

นักเรียนได้รับการ
พัฒนาให้เกิดความ
เป็นเลิศ สร้าง
พัฒนาการในตัว
ผู้เรยีนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
การพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 

นักเรียนได้รับ
ความรู้ และฝึก
ปฏิบัต ิ

ไม่ได้
ดำเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณ ์
โควิด-19 

ไม่ได้
ดำเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณ ์
โควิด-19 

- ฝ่ายบรหิาร
วิชาการ 

34 กิจกรรมนิทรรศการ
งานวิชาการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

1,997 1,997 นักเรียน ครู กลุ่ม
สาระภาษาไทยร่วม
จัดร่วมชม
นิทรรศการ 

นักเรียนและครมูีการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ซึ่ง
กันและกัน นำเสนอ
ผลงานและภมูิใจใน
ตนเอง 

ดำเนินการจัด
โครงการ
นิทรรศการ
ตามที่โรงเรียน
กำหนด 

นักเรียนและ
ครูเข้าร่วมใน
การจัด
นิทรรศการ
ร้อยละ 100 

- - กลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

35 กิจกรรมหนังสือเลม่
เล็ก 

4,826 4,826 นักเรียนร้อยละ 90 
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกลวิธีการ
เขียนเชิงสร้างสรรค์
และทำหนังสือเล่ม
เล็ก 

นักเรียนร้อยละ 90 มี
ความรู้ความเข้าใจใน
การเขียนเชิง
สร้างสรรค์และทำ
หนังสือเล่มเล็ก 

จัดซื้ออุปกรณ์ 
จัดให้นักเรียน
ฝึกทำหนังสือ
เล่มเล็ก 

นักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
ผลิตหนังสือ
เล่มเล็ก 

- - กลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

36 กิจกรรมคำคม สั่ง
สม คลังคำ 

16,500 15,300 นักเรียนร้อยละ 90
ได้เรียนรู้กติกา
พื้นฐานเทคนิคขั้นสูง

ยังได้ดำเนินการเนื่อง
มีการเลื่อนออกไป
ด้วยสถานการณ์การ

ดำเนินการ
จัดซื้ออุปกรณ์
คำคม 

ไม่สามารถ
ดำเนินการ
อบรมได้ 

สถานการณ์
การแพร่
ระบาดไวรสั

จัดกิจกรรมในช่วงที่อยู่
ในภาวะปกต ิ

กลุ่มสาระ
ภาษาไทย 
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ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

ของเกมต่อคำศัพท์
ภาษาไทย 

แพร่ระบาดไวรัสโคโร
น่า 

เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่
ระบาดไวรสัโค
โรน่า 

โคโรน่า ทำให้
ไม่สามารถ
ดำเนินการ
อบรมตาม
โครงการได ้

37 กิจกรรมผลติสื่อการ
เรียนการสอน 

10,680 10,680 นักเรียนได้ศึกษา
เรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จาก
สื่อและจดักิจกรรม
ร้อยละ 90 

นักเรียนได้สึกษา
เรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จากสื่อ
และจัดกจิกรรมร้อย
ละ 90 

ดำเนินการ
จัดซื้อสื่อการ
เรียนการสอน 

มีอุปกรณ์ สื่อ
เพียงพอต่อ
การจัดการ
เรียนการสอน
วิชาภาษาไทย  

- - กลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

38 กิจกรรมพัฒนา
ทักษะทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อ
ส่งเสริมความเป็น
เลิศ 

22,000 21,860 สร้างสรรคค์วามรู้
และผลงานทาง
วิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ 
โดยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่ง
จัดทำในรูปแบบ
โครงงาน
วิทยาศาสตร ์

นักเรียนสามารถ
ผลิตผลงานทาง
วิทยาศาสตร์อย่างมี
คุณภาพ และนำ
โครงงาน/สิ่งประดิษฐ์
ทางสิทยาศาสตร์ ทำ
ร่วมการแข่งขันใน
กิจกรรมต่าง ๆ 

ส่งนักเรียนเข้า
ร่วมแข่งขันใน
งานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลยั
นเรศวร 

นำนักเรียนเข้า
ร่วมการ
แข่งขัน
โครงงาน/
สิ่งประดิษฐ์
ทาง
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั
นเรศวร 

- - กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร ์

39 กิจกรรมพัฒนา
ทักษะในการจัดการ
เรียนการสอนในการ

47,249 47,249 นักเรียนและครู มี
สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ 
สารเคมี ตาม

นักเรียนและครมูีสื่อ
วัสดุอุปกรณ์ สารเคมี 
ร้อยละ 100 , 

สำรวจวสัดุ
อุปกรณ์ 
สารเคมี แตล่ะ

ดำเนินการ
จัดซื้อวัสดุ

- - กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร ์
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ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

ทดลองทาง
วิทยาศาสตร ์

มาตรฐาน ร้อยละ 
100 ,นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิและมี
คุณภาพ ตาม
มาตรฐานการศึกษา 
สูงขึ้นร้อยละ 80 

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ
และมีคณุภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 
สูงขึ้นร้อยละ 80 

กลุ่มวิชา และ
แต่ละระดบัช้ัน 

อุปกรณ์
สารเคม ี

40 กิจกรรมนิทรรศการ
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2563 

45,000 45,000 นักเรียนมี
ประสบการณ์ตรง
จากการวัด
นิทรรศการ 

นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์จาการ
จัดนิทรรศการและมี
ผลสัมฤทธ์ิมีคณุภาพ
ตามมาตรฐานศึกษา
สูงขึ้น 

จัดกิจกรรม
นิทรรศการการ
สัปดาห์
วิทยาศาสตร ์

มีการจัด
นิทรรศการ
สัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 
นักเรียนมสี่วน
ร่วมในการจดั
กิจกรรมและ
เข้าร่วม
กิจกรรม 

- - กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร ์

41 กิจกรรมพัฒนาการ
เรียนการสอน 
Coding ด้วย 
ROBOT 

  นักเรียนสนใจการ 
Coding และ
สามารถนำความรู้ไป
ใช้ในการแก้ปัญหา 

มีการเข้าร่วมกิจกรรม 
Coding ในรายการ
ต่าง ๆ มากกว่า 6 
รายการ และนำ
ความรู้ไปใช้ในการ
แก้ปัญหา COVID-19 

เขียน Coding 
ด้วยภาษาท่ี
นิยม นำ 
Coding ไป
แก้ปัญหา 
COVID-19 

นักเรียนท่ี
เรียนสามารถ
เขียน Coding 
ได้ นักเรยีนทำ
อุปกรณ์เจลกด
อัตโนมัต ิ

การ
ดำเนินงานมี
ความ
คลาดเคลื่อน
ของช่วงเวลา 
ทำให้
ปฏิบัติงานไม่

ทยอยดำเนินการโดย
ไม่ต้องรอความชัดเจน
ของกิจกรรมบางอย่าง 

กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร ์
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ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

ตรงกับกรอบ
เวลาที่กำหนด 
เนื่องจาก 
COVID-19 

42 กิจกรรมการ
แสดงผลงาน
ความสามารถของ
ผู้เรยีน (โครงงาน
คณิตศาสตร์) 

30,000 - ครูจำนวน 10 คน
และนักเรียนจำนวน 
18 คน มีการจัด
โครงงาน
คณิตศาสตร์อย่าง
น้อย 4 โครงการ 

เนื่องจากสถานการณ์แพร่เช้ือไวรสัโควิด  
ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได ้

- - กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร ์

43 กิจกรรมพัฒนา
ทักษะในการจัดการ
เรียนการสอนใน
กลุ่มวิชาโครงงาน
อาชีพ 

3,500 3,500 ผู้เรยีนสามารถทำ
น้ำพริกกุ้งไข่เค็มได้
จากประสบการณ์
จริง 

ผู้เรยีนสามารถทำ
น้ำพริกกุ้งไข่เค็มได้
จากประสบการณ์จริง 

จัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ 
วัตถุดิบในการ
ทำน้ำพริกกุ้งไข่
เค็ม 

นักเรียน
สามารถทำ
น้ำพริกกุ้งไข่
เค็มได้จาก
ประสบการณ์
จริง 

- - กลุ่มสาระการ
งานอาชีพ 

44 กิจกรรมพัฒนา
ทักษะในการจัดการ
เรียนการสอนใน
กลุ่มวิชางาน
ประดิษฐ ์

7,390 7,390 ผู้เรยีนเป็นผูม้ี
วิสัยทัศน์กว้างไกล  
มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจรติ 

เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ความรู้และ
ประสบการณ์ตรงจาก
การศึกษาจากการ
ปฏิบัติจริง 

ดำเนินการตาม
โครงการ
ประดิษฐ์พวง
กุญแจ 
ประดิษฐ์ตุ๊กตา
จากผ้า 

นักเรียนได้
วัสดุอุปกรณ์ที่
ดีมีคณุภาพ
ตามที่
วัตถุประสงค์
โครงการ เพื่อ

- - กลุ่มสาระการ
งานอาชีพ 
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ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

ผลิตภณัฑ์จาก
กระดาษ เข็ม
กลัดตดัเสื้อ ช่อ
ดอกไม้
ประดิษฐ ์

ประโยชน์แก่
นักเรียน และ
เอื้อต่อการ
เรียนการสอน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

45 กิจกรรมพัฒนา
ทักษะในการจัดการ
เรียนการสอนใน
กลุ่มวิชาช่าง 

15,600 15,600 นักเรียนได้ฝึก
ปฏิบัติงานช่าง,
นักเรียนมผีลงาน
เป็นช้ินงานการเรียน
ในกลุ่มวิชางาน่าง 

นักเรียนมเีครื่องมือ/
วัสดุฝึกปฏิบัติ 
นักเรียนสามารถสรา้ง
ผลงานเป็นช้ินงาน 

จัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ ในการ
จัดการเรียน
การสอนกลุม่
วิชาช่าง 

นักเรียนได้ฝึก
ปฏิบัติและ
สมารถผลติ
ช้ินงานจาก
การเรยีนการ
สอน 

- - กลุ่มสาระการ
งานอาชีพ 

46 กิจกรรมพัฒนา
ทักษะในการจัดการ
เรียนการสอนใน
กลุ่มวิชาการ
แกะสลักผักผลไม ้

10,000 10,000 นักเรียนท่ีสนใจงาน
แกะสลักผลไม้ เป็น
ผู้มีวิสยัทัศน์
กว้างไกล มีเจตคติที่
ดีต่ออาชีพสุจรติ 

นักเรียนให้ความ
สนใจเรียนวิชาการ
งานอาชีพ การจัด
โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ การ
แกะสลักผลไม ้

ใช้วัสดุ ผัก
ผลไม้จริงใน
ท้องถิ่นนำมา
แกะสลักผลไม้  

นักเรียนมี
ทักษะปฏิบัติ
จากการลงมือ
ปฏิบัติจริงมี
ประสบการณ์
ตรง สามารถ
แกะสลักผัก
ผลไม้ได้ตาม
หลักวิชา
พื้นฐานของ

นักเรียนบาง
คนไม่ถนัดใน
การแกะสลัก
บางลวดลาย 
ทำให้ได้
คะแนนน้อย 
นักเรียนเกดิ
ความท้อแท้ 

นักเรียนควรฝึกการ
แกะสลักผักผลไม้ให้
เป็นประจำ ฝึกมืออยู่
เสมอและจะเกิดทักษะ 
ความชำนาญของแต่
ละบุคคล 

กลุ่มสาระการ
งานอาชีพ 
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ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

การแกะสลัก
ผักผลไม ้

47 กิจกรรมพัฒนา
ทักษะในการจัดการ
เรียนการสอนใน
กลุ่มวิชาเกษตร 

9,040 9,040 นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนการ
สอนในด้านงาน
เกษตร 

นักเรียนได้รับความรู้
ทางทฤษฎีและ
สามารถฝึก และ
สามารถนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได ้

เพาะเมล็ดพันธ์ุ
ผัก ,จัดสวน
แก้ว 

นักเรียนได้ลง
มือปฏิบัติงาน
ตามโครงการ 
ได้ฝึกทักษะ
การเพาะเมลด็
พันธุ์ผักและ
ฝึกการจดัสวน 
 

ไม่มีพื้นที่ใน
การเพาะปลูก 
,ขาดที่เก็บ
วัสดุทาง
การเกษตร 

ได้จัดทำโครงการขอ
จัดสร้างโรงเพาะชำ 

กลุ่มสาระการ
งานอาชีพ 

48 กิจกรรมพัฒนา
ทักษะในการจัดการ
เรียนการสอนในการ
จัดบริการอาหาร
และเครื่องดื่ม 

4,275 4,275 ผู้เรยีนเป็นผูม้ี
วิสัยทัศน์กว้างไกล มี
เจตคติทีด่ีต่ออาชีพ
และผูเ้รียนไดล้งมือ
ปฏิบัติจริง 

นักเรียนได้รับความรู้
และประสบการณ์
ตรงจากการศึกษา 
และการเรียนรู้ปฏิบตัิ
จริง และสามารถ
นำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได ้

จัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ ในการ
จัดการเรียน
การสอน 

นักเรียนได้ลง
มือปฏิบัติจริง
และสามารถ
ผลิตชิ้นงาน
จากการเรียน
การสอนได ้

- - กลุ่มสาระการ
งานอาชีพ 

49 กิจกรรมพัฒนา
ทักษะในการจัดการ
เรียนการสอนใน
กลุ่มวิชาตัดเย็บ
เสื้อผ้า 

8,500 8,500 ผู้เรยีนจำนวน 100 
คน เป็นผู้มีวสิัยทัศน์
กว้างไกล เจตคติที่ดี
ต่ออาชีพและผู้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริง 

นักเรียนได้รับความรู้
และประสบการณ์
ตรงจากการศึกษา 
และการเรียนรู้ปฏิบตัิ
จริง และสามารถ

ตัดเย็บกล่อง
ทิชชู่ การตัด
เย็บกระเป๋า 
การตัดเย็บ
ผ้าม่าน การตัด

นักเรียนได้ลง
มือปฏิบัติจริง 
และมี
ประสบการณ์
ตรงจากการ

- - กลุ่มสาระการ
งานอาชีพ 
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ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

 นำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได ้

เย็บชุดนอน 
การซ่อมแซม
เสื้อผ้า 

เรียนวิชาตัด
เย็บเสื้อผ้า 

50 กิจกรรมพัฒนา
ทักษะในการจัดการ
เรียนการสอนใน
วิชาคหกรรม 

12,140 12,140 ครูกลุ่มสาระการ
งานอาชีพมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
การศึกษา และ
นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนการ
สอนด้านบ้านและ
งานประดิษฐ ์

นักเรียนได้รับความรู้
ทางทฤษฎีและ
สามารถฝึกปฏบิัติ
และนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้จริง 

จัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ ในการ
จัดการเรียน
การสอน 

นักเรียนได้ลง
มือปฏิบัติจริง
และสามารถ
ผลิตชิ้นงาน
จากการเรียน
การสอนได ้

- - กลุ่มสาระการ
งานอาชีพ 

51 กิจกรรมคา่ย
ภาษาอังกฤษ 
(English Camp) 

29,541 - 1. นักเรียนมีโอกาส
ได้ฝึกทักษะการ
เรียนรู้การสื่อสาร
ภาษต่างประเทศ 
2. เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 
 

ไม่ได้ดำเนินการ
เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดไวรสั
โคโรน่า 

ไม่ได้
ดำเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่ระบาด
ไวรัสโคโรน่า 

ไม่ได้
ดำเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่
ระบาดไวรสัโค
โรน่า 

ไม่ได้
ดำเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่
ระบาดไวรสั
โคโรน่า 

- กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประ 
เทศท่ี 1 
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ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

52 กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เยาวชนไทย
นานาชาติ 

5,070 5,070 1.เพื่อพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษ
ขอนักเรียนสูร่ะดับ
มาตรฐานสากล 
2. ส่งเสรมิให้
นักเรียนไทยและ
ต่างประเทศมีโอกาส
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ภาษาและวัฒนธรรม 

นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3-5 
จำนวน 110 คน ผ่าน
การทดสอบข้อเขียน
และสมัภาษณ์ร้อยละ 
70 

1. กิจกรรม
ทดสอบ
ข้อเขียนและ
สัมภาษณ์  
2. กิจกรรม
แลกเปลีย่น
นักเรียนไทย
และ
ต่างประเทศ 

นักเรียนสอบ
ผ่านข้อเขียน
และสมัภาษณ์
ร้อยละ 70 

- - กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประ 
เทศท่ี 1 

53 กิจกรรมการปัจฉิม
นิเทศ 

10,750 10,960 นักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 90 
มีความพึงพอใจต่อ
การดำเนินกิจกรรม
และมีความรัก 
ความผูกพัน และ
ความภูมิใจในสถาน
บันการศึกษาและ
คณาจารย ์

นักเรียนท่ีร่วม
กิจกรรมร้อยละ 90 
พึงพอใจในการ
ดำเนินกิจกรรม มี
ความรัก ความผูกพัน
ภูมิใจในสถาบันและ
คณาจารย์ นำความรู้
และประสบการณ์ไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
 

ทำป้ายและซุ้ม
แสดงความ
ยินดีมอบ
ดอกไม้กลัดเสื้อ 
, บายศรีสู่ขวัญ 
,กีฬาสาน
สัมพันธ์ใน
ระดับชั้นม.6 

นักเรียนได้รับ
ความรู้รปะสบ
การณ์เพื่อ
นำไปเป็น
แนวทางใน
การศึกษาต่อ
ระดับทีสู่งขึ้น
และมีความรัก 
ความผูกพัน 
และความ
ภาคภูมิใจใน
สถาบันและ
คณาจารย ์

- - กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
- งานแนะแนว 
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ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

54 กิจกรรมเพชรน้ำ
หนึ่ง แห่งซีก
ตะวันตก 

14,000 12,013 นักเรียนระดับช้ัน ม.
6 มีความภาคภูมิใจ
ในตนเอง และผูร้่วม
กิจกรรมมีความพึง
พอใจในการจัด
กิจกรรม ร้อยละ 90 

นักเรียนช้ัน ม.6 ร้อย
ละ 90 มีความภาคภ
มิใจในตนเอง 

รวบรวมรายชื่อ
นักเรียนช้ัน ม.
6 ท่ีสอบติด
สถาบันต่าง ๆ 
คัดเลือกและส่ง
รายชื่อไปโรง
พิมพ์ จัดทำ
ป้ายเกียรติหน้า
เสาธง 

นักเรียนช้ัน ม.
6 ท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมมี
ความ
ภาคภูมิใจใน
ตนเอง ได้รับ
กำลังใจและ
การชื่นชม 
จากคณธครู
และรุ่นน้อง
และเป็น
แบบอย่างต่อ
รุ่นต่อไป 

การ
ปรับเปลีย่น
ระบบ T-CAS 
ทำให้การ
ดำเนินงาน
ต่าง ๆ ล่าช้า 

- กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
- งานแนะแนว 

โครงการเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต 
55 กิจกรรมการพูดต่อ

หน้าประชุมชน 
5,657 - 1. นักเรียนจำนวน 

50 คน  ครูกลุ่ม
สาระภาษาไทย 15 
คน 
2. นักเรียนและ
บุคคลทั่วไปมีทักษะ
การพูดต่อหน้า
ประชุมชนนักเรียน

ไม่ได้ดำเนินการ
เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดไวรสั
โคโรน่า โควิด-19 

ดำเนินการจัด
กิจกรรม  
การพูดต่อหน้า
ประชุมชน 
- ฐานท่ี 1 
เสรมิสร้าง
ทักษะการพูด 
3 ช่ัวโมง 

ไม่ได้
ดำเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่
ระบาดไวรสัโค
โรน่า โควิด-19 

- - กลุ่มสาระ
ภาษาไทย 
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ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

และบุคคลทั่วไป
สามารถฝึกฝนสร้าง
บุคลิกภาพทางด้าน
การพูดและสามารถ
แก้ไขข้อบกพร่อง
ทางด้านการพูด การ
ฟัง การดูได้อย่าง
เหมาะสม 

- ฐานท่ี 2 
ปฏิบัติการฝึก
การพูดตาม
หลักสตูร 3  
ช่ัวโมง 

56 กิจกรรมรู้ตน รู้งาน 
สานฝันสู่อาชีพ 

8,600 8,600 นักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 90 
มีความพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรม รู้จัก
ตนเองมากขึ้น 
สามารถวางแผน
ชีวิตด้านการเรียน 
และการประกอบ
อาชีพในอนาคตได ้

นักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 90 
มีความพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรม รู้จัก
ตนเองมากขึ้น 
สามารถวางแผนชีวิต
ด้านการเรียน และ
การประกอบอาชีพใน
อนาคตได ้

เชิญวิทยากรมา
ให้ความรู้และ
ฝึกทักษะอาชีพ 
ให้แก่นักเรียนที่
สนใจตามกลุ่ม
อาชีพ 

นักเรียนได้
สำรวจตนเอง 
รู้จักตนเอง
มากขึ้น ได้รบั
การฝึกทักษะ
อาชีพตามที่
ตนเองสนใจ 
สามารถ
วางแผนชีวิต 
ด้านการเรียน
และการ
ประกอบ
อาชีพใน
อนาคตได ้

สถานการณ์
การแพร่
ระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า 
ทำให้การ
ดำเนิน
กิจกรรมต้อง
เลื่อนไปหลาย
ครั้ง ต้อง
ปรับเปลีย่น
การนัดหมาย
กับวิทยากร
หลายครั้ง 

- กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
- งานแนะแนว 
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ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

57 กิจกรรมพัฒนางาน
ลูกเสือ 

6,000 6,000 เพื่อพัฒนางาน
ลูกเสือให้เป็นผู้มี
ความสามารถการ
เป็นผู้นำและผู้ตามที่
ด ี

ลูกเสือ เนตรนารีชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพองค์รวมของ
ความเป็นมนุษยไ์ด้
ครบทุกด้าน 

จัดซื้อวัสดุ 
เครื่องหมาย 
และอธิบาย
ความหมายแต่
ละเครื่องหมาย
และฝึกปฏิบัต ิ

กิจกรรม
เป็นไปตามที่
กำหนด 

- - กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
 - งานลูกเสือ 

58 กิจกรรมวันมหาธีร
ราชเจ้า 

3,700 3,700 เพื่อให้นักเรียนแสด
ความจงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ลูกเสือ เนตรนารีชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมวัน
มหาธีรราชเจ้า 

จัดเตรียมโต๊ะ
หมู่อันเชิญพระ
บรมรูป ร.6 จัด
ตกแต่งสถานท่ี
ให้พร้อมกับ
การจัดกิจกรรม 
วันมหาธีรราช
เจ้า 

การดำเนิน
กิจกรรม
เป็นไปตามที่
กำหนด 

- - กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
 - งานลูกเสือ 

59 กิจกรรมวันสถาปนา
คณะลูกเสือแห่งชาติ 

2700 - เพื่อให้นักเรียนแสดง
ความจงรักภักดีต่อ
พระประมุขของ
คณะลูกเสือแห่งชาติ 

ไม่ได้ดำเนินกิจกรรม 
เนื่องจากอยู่ในช่วง
ควบคุมสถานการณ์
ไวรัสโคโรน่า 

จัดกิจกรรมวัน
สถาปนาคณะ
ลูกเสือแห่งชาต ิ

ไม่ได้ดำเนิน
กิจกรรม 
เนื่องจากอยู่
ในช่วงควบคุม
สถานการณ์
ไวรัสโคโรน่า 

อยู่ในช่วง
ควบคุม
สถานการณ์
ไวรัสโคโรน่า 
จึงไม่สามารถ
ดำเนิน
กิจกรรมได ้
 

- กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
 - งานลูกเสือ 
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ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

60 กิจกรรมพิธีปฏิญาณ
ตน และสวนสนาม
วันคล้ายวันสถาปนา
ยุวกาชาด 

2,600 - นักเรียนยุวกาชาด 
ม.1-3 ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ
เกี่ยวกับยุวกาชาด
ทุกด้าน 

ไม่ได้ดำเนินกิจกรรม 
เนื่องจากอยู่ในช่วง
ควบคุมสถานการณ์
ไวรัสโคโรน่า 

จัดซื้อวัสดุ - 
อุปกรณ์ ท่ีใช้ใน
การจัดกิจกรรม
ของยุวกาชาด 

ไม่ได้ดำเนิน
กิจกรรม 
เนื่องจากอยู่
ในช่วงควบคุม
สถานการณ์
ไวรัสโคโรน่า 

- - กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
 - งานยุว
กาชาด 

61 กิจกรรมพัฒนาการ
เรียนการสอน
กิจกรรมยุวกาชาด 

5,000 5,000 นักเรียนยุวกาชาด 
ม.1-3 ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ
เกี่ยวกับยุวกาชาด
ทุกด้าน 

นักเรียนยุวกาชาดทุก
คนมีการพัฒนา
ศักยภาพเกี่ยวกับยุว
กาชาดและสามารถ
นำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได ้

จัดซื้อวัสดุ - 
อุปกรณ์ ท่ีใช้ใน
การจัดกิจกรรม
ของยุวกาชาด 

นักเรียน 
ยุวกาชาด 
ทุกคน มีวัสดุ-
อุปกรณ์ใช้ใน
การจัด
กิจกรรม 
 

- - กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
 - งานยุว
กาชาด 

62 กิจกรรมพิธีถวาย
สัตยาธิษฐาน-เปดิ
การฝึกนักศึกษาวิชา
ทหารและพิธไีหว้คร ู

8,000 - เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการฝึก
ภาคสนามที่ตั้ง,
นักศึกษาวิชาทหาร
ทุกช้ันปี เข้าร่วมไหว้
ครู พิธีถวาย
สัตยาธิษฐาน และ
เปิดการฝึกนักศึกษา
วิชาทหาร 

ไม่ได้ดำเนินงานตาม
โครงการ เนื่องจาก
ปัญหาการแพร่
ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 

ดำเนินการ
จัดเตรียมที่พัก
ในวงฝึก
ภาคสนามที่ตั้ง 
ป้ายไวนิล พิธี
ถวาย
สัตยาธิษฐาน 
พิธีไหว้ครูและ
พิธีไหว้ครูและ

ไม่ได้
ดำเนินงาน
ตามกิจกรรม 

เนื่องจากมี
ปัญหาเรื่อง
การแพร่
ระบาดของ
โรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า 
ทำให้ต้อง
เลื่อนการฝึก
นักศึกษาวิชา

- กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
 - งาน
นักศึกษาวิชา
ทหาร 
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ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

พิธีเปิดของ
นักศึกษาวิชา
ทหาร 

ทหาร จาก
กำหนดเดมิใน
เดือนตุลามไป
ในเดือน
พฤศจิกายน 

โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
63 กิจกรรมพัฒนา

ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 

25,000 10,405 เพื่อให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหานักเรียน 

ผู้ปกครอง ครู 
นักเรียนมเีจตคติต่อ
โรงเรียน ร้อยละ 90 

จัดประชุม/
อบรม และ
เยี่ยมบ้าน
นักเรียน 

ดำเนินการ
เยี่ยมบ้าน
สัญจร ร้อยละ 
100 

- - ฝ่ายบรหิาร
กิจการ
นักเรียน 

64 กิจกรรมการเยีย่ม
บ้านนักเรียน 

13,160 19,980 ครูทุกคนสามารถ
เยี่ยมบ้านนักเรียน
เพื่อสนับสนุน
ช่วยเหลือ แก้ไข 
พฤติกรรม 

สนับสนุนช่วยเหลือ 
แก้ไขพฤติกรรม
นักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ประชุม
วางแผน 
2. ครู
ดำเนินการ
เยี่ยมบ้าน
นักเรียน 

ครูเยี่ยมบ้าน
นักเรียนคิด
เป็นร้อยละ 
100 

- - ฝ่ายบรหิาร
กิจการ
นักเรียน 

65 กิจกรรมคา่ย
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ (นักเรียน
ตกค้าง) 

11,500 - นักเรียนท่ีไม่ผ่าน
คะแนน
คุณลักษณะฯตกค้าง 
ได้รับการแก้ไข
พฤติกรรม 
 

นักเรียนได้รับการ
พัฒนา แก้ไขส่งเสริม
การมีจิตอาสา 

กิจกรรมพัฒนา 
แก้ไขคุณลักษ
ระอันพึง
ประสงค ์

- - - ฝ่ายบรหิาร
กิจการ
นักเรียน 
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ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาระบบพ่อครู แม่ครู 
66 กิจกรรมพัฒนา

นวัตกรรมพ่อครู - 
แม่ครู 6 ส ี

59,100 59,100 1. นักเรียน 2,000 
คน ได้รับการพัฒนา
เต็มศักยภาพ 

นักเรียนมีการพัฒนา
เต็มศักยภาพ มีความ
เป็นเลิศตามความ
ถนัดและความสนใจ 
ร้อยละ 90 

กิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์ตาม
ฐาน 

นักเรียนมีการ
ร่วมกิจกรรม
แบบหมู่คณะ 
ร้อยละ 90  

- - ฝ่ายบรหิาร
กิจการ
นักเรียน 

67 กิจกรรมการประชุม
เครือข่ายผู้ปกครอง
คณะส ี
และระดับช้ันเรียน 

1,495 1,500 มีคณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครอง 

ประชุม
คณะกรรมการ
เครือข่ายคณธสี และ
ระดับชั้น ระดับ
โรงเรียน 

คณะกรรมการ
เครือข่าย
ผู้ปกครอง จัด
ประชุม ทุก
ระดับชั้น ทุก
คณะส ี

ประชุม
เครือข่าย
ผู้ปกครองร้อย
ละ 80 

- - ฝ่ายบรหิาร
กิจการ
นักเรียน 

โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข 
68 กิจกรรมวณัรงค์

ต่อต้านยาเสพตดิ 
24,909 9,500 นักเรียนได้ทราบถึง

โทษและผลเสียของ
ยาเสพตดิ ทกให้ลด
ปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพ
ติด 100% 

นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมต่อต้านยา
เสพติด ร้อยละ 80 

เดินรณรงค์
ร่วมกับส่วน
ราชการ 

- - - ฝ่ายบรหิาร
กิจการ
นักเรียน 

69 กิจกรรมบ้านหลัง
เรียน 

4,900 - นักเรียนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน ์

นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 

เนื่องจาก
สถานการณ์โค
วิด ทำให้ไม่

เนื่องจาก
สถานการณ์โค
วิด ทำให้ไม่

- - ฝ่ายบรหิาร
กิจการ
นักเรียน 



115 
 

ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

สามารถจัด
กิจกรรมได ้

สามารถจัด
กิจกรรมได ้

70 กิจกรรมห้องเรียนสี
ขาว 

5,000 5,000 นักเรียนได้รับความรู้
และการดูแล แกไ้ข
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ผู้ปกครองและ
นักเรียนมเีจตคติที่ดี
ต่อโรงเรยีนและไมยุ่่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด 

จัดอบรมให้
ความรู้แก่
นักเรียน 

นักเรียนได้รับ
ความรู้
เกี่ยวกับการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

- - ฝ่ายบรหิาร
กิจการ
นักเรียน 

โครงการ TO BE NUMBER ONE 
71 กิจกรรม Re-X-Ray 2,000 2,000 นักเรียน 2,800 คน 

ร่วมกิจกรรม  
ได้รูเ้ท่าทันและมี
แนวทางในการ
ป้องกันจากภัยพิบัติ
ของยาเสพติด ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

ดำเนินการ Re-X-
Ray ตามแผนที่
กำหนด ,นักเรยีนผ่าน
กิจกรรมร้อยละ 90 

ดำเนินการจัด
กิจกรรม Re-X-
Ray 

นักเรียนมี
ความพึงพอใจ
ต่อการจัด
กิจกรรม 

- ควรเพิ่มการ
ประชาสมัพันธ์
กิจกรรมใหม้ากกว่าน้ี 

ฝ่ายบรหิาร
กิจการ
นักเรียน 
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2. สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามกลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ที่ ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการรับนักเรียนใหม่ 
72 กิจกรรมรับนักเรียน

ใหม่ ประจำปี
การศึกษา 2563 

9,000 9,000 กระบวนการ
คัดเลือกนักเรียนท่ีมี
คุณภาพและ
มาตรฐานตามความ
ต้องการ ร้อยละ 90  

คัดเลือกนักเรียนท่ีมี
คุณภาพและมาตรฐาน
ตามต้องการ ร้อยละ 
92  

การรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 1และ 4 

รับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปี
ที่ 1 และ 4 ได้
ตามจำนวนที่
กำหนด 

สถานการณ์
การแพร่
ระบาดของ
โรคตดิต่อ
ไวรัสโคโรน่า 
2019 ส่งผลให้
ต้องมีการ
ปรับเปลีย่น
รูปแบบการรับ
นักเรียน
ออนไลน์
เพิ่มเตมิและ
กระบวนการ
คัดกรองในทุก
ขั้นตอน 

ควรจัดระบบการรับ
นักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพทุก
ขั้นตอน เพื่อรองรับ
การรับนักเรียนใน
สถานการณ์ โควิด-
19 

ฝ่ายบรหิาร
วิชาการ 

73 กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
และ4 

6,560 6,493 นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
และ 4 รู้จักการ
ปรับตัว เป็นคณุค่า
ของการอยู่ร่วมกัน 

นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 
4 รู้จักการปรับตัว 
เป็นคุณค่าของการอยู่
ร่วมกัน รู้จักรบัผิดอบ 

จัดกิจกรรมตาม
ฐาน 
งานวิชาการ : 
หลักสตูร การ

นักเรียนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในเรื่อง
หลักสตูร การ
ลงทะเบียน 

เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่
ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโร

- กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
- งานแนะแนว 
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ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

รู้จักรับผิดอบ รัก
พวกพ้วง รักสถาบัน 
รู้จักเสยีสละเพื่อ
ส่วนรวม ร้อยละ 90 
และมีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรม 

รักพวกพ้วง รักสถาบัน 
รู้จักเสยีสละเพื่อ
ส่วนรวม ร้อยละ 90 

ลงทะเบียน
ออนไลน ์
งานปกครอง : 
ระเบียบวินยั
นักเรียน 

การวัดและ
ประเมินผล
ของโรงเรียน 
รวมไปถึง
กฎระเบียบ
ของโรงเรียนที่
จะต้องปฏิบัต ิ

น่า ทำให้การ
จัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ต้องมี
การ
ปรับเปลีย่น
เพื่อให้เข้ากับ
สถานการณ ์

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
74 กิจกรรมคา่ย

คุณธรรม นำ
คุณธรรมพัฒนาชีวิต
และสิ่งแวดล้อม 

12,000 - นักเรียนได้รับการ
พัฒนาจิต เกิดความ
เป็นเลิศสร้าง
พัฒนาการในตัว
ผู้เรยีนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

นักเรียน 100 คน ครู 
20 คน ได้รับการ
พัฒนาจิต เกิดความ
เป็นเลิศและไดร้ับการ
พัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

นักเรียนและครู
ได้ความรู้แนว
ทางการปฏิบัติ
เพื่อพัฒนาจิต 

นักเรียนและ
ครูไดร้ับการ
พัฒนาจิต 

ไม่ได้
ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่
ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด 
19 

- ฝ่ายสำนัก
อำนวยการ 

75 กิจกรรมสอบธรรม
ศึกษาสนามหลวง 

1,534 1,534 เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้ในหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนา 

นักเรียนได้เข้าสอบ
ธรรมศึกษาทุกคน 

ดำเนินการจัด
สอบธรรมศึกษา 

นักเรียนเข้า
สอบผ่าน 
ธรรมศึกษา 
จำนวน 964 
คน 
 

การจัดเตรียม
เรีงรายชื่อการ
เข้าสอบธรรม
ศึกษา 

เพิ่มการ
ประชาสมัพันธ์
รายชื่อผู้เข้าสอบ 

กลุ่มสาระ
สังคมศึกษา 
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ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
76 กิจกรรมโครงงาน

เยาวชนไทยทำความ
ดีถวายในหลวง 

5,000 5,000 1. เพื่อปลูกจิตสำนึก
ในเยาวชนรู้จักการ
ทำความดีมีจติอาสา 
2. สร้างเครือข่าย
เยาวชนจิตอาสาให้
เพิ่มจำนวน 

1. นักเรียนท่ีร่วม
กิจกรรมร้อยละ 80 มี
จิตสำนึกในการทำ
ความด ี
2. มีกลุ่มเยาวชน
เครือข่ายเยาวชน
เพิ่มขึ้น 2 กลุ่ม
เครือข่าย 

จัดทำ สื่อ 
อุปกรณ์ในการ
เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์
กิจกรรมจติ
อาสา 

นักเรียนมสีื่อ
การ
ประชาสมัพันธ์
และใช้ใน
กิจกรรมสร้าง
เครือข่าย 

การติดต่อ
ประสานงาน.
โรคระบาด 
COVID  
 

เลือกกลุม่เครือข่าย
ที่เหมาะสม 

กลุ่มสาระ
สังคมศึกษา 

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
77 กิจกรรมเลือกตั้ง

คณะกรรมนักเรียนปี
การศึกษา 2563 

3,000 2,750 เลือกตั้งคณธกรรม
การนักเรียน เพื่อ
ดำเนินการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ 

1. คณะกรรมการ
นักเรียน มี
ประสิทธิภาพและมี
ภาวะผู้นำในการจัด
กิจกรรมในโรงเรยีน
และชุมชน 
2. นักเรียนร้อยละ 90 
ได้ไปใช้สิทธ์ิในการ
เลือกตั้ง 
 
 
 

รับสมคัร 
คณะกรรมการ
นักเรียน เพื่อ
จัดการเลือกตั้ง 

ได้คณธกรรม
การนักเรียนที่
ผ่านการ
เลือกตั้ง เป็นที่
พึงพอใจแก่
นักเรียนและ
คร ู

- - ฝ่ายบรหิาร
กิจการ
นักเรียน 



119 
 

ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม 
78 กิจกรรมโรงเรียน

ปลอดขยะ Zero 
Waste School 

16,330 16,330 นักเรียน คณธครู 
บุคลากรโณงเรียน
สรรพวิทยาคมเป็น
สมาชิกธนาคารขยะ
รีไซเคิล 

1.นักเรียนและคณธครู
เป็นสมาชิกของ
ธนาคารขยะ 
2. ปริมาณคา่ไฟและ
ค่าสาธารณูปโภคของ
โรงเรียนลดลง 

จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์  

ได้ดำเนิน
โครงการและ
จัดกิจกรรมได ้

- - ฝ่ายบรหิาร
ทั่วไป 

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญา 
79 กิจกรรมวัน

ภาษาไทยแห่งชาต ิ
5,978 5,988 นักเรียนร้อยละ 80 

ได้ความรู้เกี่ยวกับ
ประวัติวันภาษาไทย
และเห็นคุณค่าของ
ภาษาไทย  

นักเรียนพอพอใจใน
กิจกรรม 

1. การแข่งขัน
ทักษะทาง
ภาษาไทยระดับ
โรงเรียน 
2. เผยแพร่
ประวัติความ
เป็นมาของวัน
ภาษาไทย
แห่งชาติ 

ไม่ได้จัด
กิจกรรม
เนื่องจากการ
แพร่ระบาด
ของโรคไวรสั
โคโรน่า 

- - กลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

80 กิจกรรมตักบาตร
เติมบญุ 

999 999 นักเรียนทุกคนเข้า
ร่วมกิจกรรม 
ตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง 

นักเรียนทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรม 
ตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง 

นำนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม 
ตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง
ตามที่กำหนด 

นำนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม 
ตักบาตร
ข้าวสาร
อาหารแห้ง 

การ
ประชาสมัพันธ์
ไม่ทั่วถึง 

เพิ่มการ
ประชาสมัพันธ์ให้
มากขึ้น 

กลุ่มสาระ
สังคมศึกษา 
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ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

81 กิจกรรมประเพณ ี
แล้อุป๊ะตะก่า 

1,000 - ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนและ
บุคลากรโรงเรียน
สรรพวิทยาคมที่มี
ต่อกิจกรรมประเพณี
แล้อุป๊ะตะก่า 

ไม่ได้ดำเนินกิจกรรม
เนื่องจากมีการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า  

จัดเตรียมเครื่อง
ไทยทาน (ข้า
สาร) ตักบาตร
ในขบวนแล๊อุป๊ะ
ตะก่า 

ไม่ได้ดำเนิน
กิจกรรม
เนื่องจากมีการ
แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า  

มีการแพร่
ระบาดของ
โรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า  

- กลุ่มสาระ
สังคมศึกษา 

82 กิจกรรมพิธไีหว้คร ู 3,451 3,451 นักเรียนโรงเรียน
สรรพวิทยาคมทุก
คน ได้เข้าร่วม
กิจกรรมไหว้ครูทุก
คน 

นักเรียนทุกระดับช้ันๆ
ละ 2 คนไดเ้ข้าร่วม
กิจกรรมไว้คร ู

1. ฝึกซ้อม
นักเรียนแตล่ะ
ระดับชั้น 
2. จัดพิธีไหว้ครู
แต่ละระดบัช้ัน 

1. ฝึกซ้อม
นักเรียนแตล่ะ
ระดับชั้น 
2. จัดพิธีไหว้
ครูแตล่ะ
ระดับชั้น 

การเว้น
ระยะห่างทาง
สังคม  
อันเนื่องด้วย
สถานการณ ์
โควิด-19 

จัดพิธีไว้ครรูวม 6 
รอบ ใช้อาคารสรรพ
การและอาคารเฉลิม
พระเกียรต ิ

กลุ่มสาระ
สังคมศึกษา 

83 กิจกรรมแห่เทียน
จำนำพรรษา 

13,000 13,000 เพื่อให้ครูและ
นักเรียนระลึกถึงวัน
สำคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
และรักษา
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีวัฒนธรรม
เดิม 
 
 

ครูและนักเรียนไดเ้ข้า
ร่วมกิจกรรมทำบุญ
เนื่องในวันเข้าพรรษา 

นำนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมแห่
เทียนจำนำ
พรรษาไปยังวัด
ต่าง ๆ  
ในอำเภอแม่
สอด 

นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม
แห่เทียนจำนำ
พรรษาด้วย
ความ
เรียบร้อย 

สภาพอากาศ
ไม่เอื้อต่อการ
จัดกิจกรรม 

ควรจัดกิจกรรมนี้
ต่อไป 

กลุ่มสาระ
สังคมศึกษา 
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ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

84 กิจกรรมการ
ประกวดกระทงลอย 

5,000 5,000 นักเรียนสามารถนำ
ความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

นักเรียนมีทักษะปฏิบัติ
ในการทำกระทงลอย
จากใบตอง ดอกไม้สด
และวัสดุเหลือใช้ 

ประกวดกระทง
ลอยประเภท
สวยงามและ
ความคิด
สร้างสรรคจ์าก
วัสดุเหลือใช้ 

นักเรียน
สามารถ
ประดิษฐ์
กระทงได้จาก
วัสดุต่าง ๆ 

- - กลุ่มสาระการ
งานอาชีพ 

โครงการปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกความเป็นไทย 
85 กิจกรรมนิทรรศการ

วันสุนทรภู ่
 

11,024 10,774 นักเรียนและ
บุคลากรไดร้ับ
ความรู้เกี่ยวกับ
ประวัติและผลงาน
อันยอดเยี่ยมของ
สุนทรภู่ กวีเอกของ
โลก 

นักเรียนและบุคลการ
ได้รับความรูเ้กี่ยวกับ
ประวัติและผลงานของ
สุนทรภูเ่กิดความ
ซาบซึ้ง ความ
ภาคภูมิใจหวงแหน 
และอนุรักษไ์ว้ซึ่ง
วัฒนะรรมทาง
วรรณคด ี

ดำเนินการจัด
นิทรรศการ วัน
สุนทรภู่ “ชีวิต
และผลงานของ
สุนทรภู่ ครูกวีสี่
แผ่นดิน” 

จัดทำรายงาน
และสรุปผล
การดำเนิน
โครงการ 

- - กลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

86 กิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิรา

6,500 6,500 คณะครู บุคลากร
ทาวการศึกษาและ
นักเรียนทุกคนเข้า
ร่วมพิธีถวายพระพร 

ตัวแทนนักเรียนทุก
ระดับชั้นห้องละ 2 คน  
คณะครูและบุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรม 

คณะครู, 
บุคลากรและ
นักเรียนเข้าร่วม
พิธีถวายพระพร 

คณะครู, 
บุคลากรและ
นักเรียนเข้า
ร่วมพิธีถวาย
พระพร 
เป็นไปด้วย

เนื่องจากมี
สถานการณ์โค
วิด จึงต้องมี
การปรับ
กิจกรรมให้
เหมาะสมกับ

เพิ่มมาตรการ
ป้องกันและเพิ่ม
กิจกรรมในการปลูก
จิตสำนึกความเป็น
ไทยให้กับนักเรยีน
และคณะคร ู

กลุ่มสาระ
สังคมศึกษา 
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ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

ลงกรณ พระวชิร
เกล้าเจา้อยู่หัว 

ความ
เรียบร้อย 

สถานการณ์ 
จึงทำให้
นักเรียนและ
คณะครูทุก
ท่านเข้าร่วม
โครงการไม่
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

87 กิจกรรมพิธีถวาย
พระพรสมเดจ็พระ
นางเจ้าสิริกติิ์ 
พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง 

7,000 7,000 เพื่อเป็นการเทิดทูน
และเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง 

ตัวแทนนักเรียนห้อง
ละ 2 คน ร่วมกับ
ผู้บริหาร คณะครู
จำนวน 30 คน เข้า
ร่วมพิธีถวายพระพร 

คณะครู, 
บุคลากรและ
นักเรียนเข้าร่วม
พิธีถวายพระพร 

คณะครู, 
บุคลากรและ
นักเรียนเข้า
ร่วมพิธีถวาย
พระพร  

ตัวแทน
นักเรียนและ
คณะครูที่เข้า
ร่วมไม่เป็นไป
ตามกำหนด 
เนื่องด้วยมี
สถานการณ์โค
วิด จึงต้อง
ปรับลด
จำนวนครู
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
 
 

เพิ่มมาตรการ
ป้องกันและเพิ่ม
กิจกรรมในการปลูก
จิตสำนึกความเป็น
ไทยให้กับนักเรยีน 

กลุ่มสาระ
สังคมศึกษา 
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ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

88 กิจกรรมพิธีถวาย
พระพรสมเดจ็พระ
นางเจ้าสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชิน ี

9,050 - เพื่อเป็นการเฉลิม
พระเกียรตสิมเด็จ
พระนางเจ้าสุธิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ์
พระบรมราชินี และ
เพื่อให้นักเรียนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ไม่ได้ดำเนินกิจกรรม 
เนื่องจากเป็นช่วง
สถานการณ์แพร่
ระบาดเชื่อไวรสัโคโร
น่า 

แต่งตั้งคณะ
กรรม 
การเพื่อ
ดำเนินการจัด
แต่งสถานท่ี 
ฝึกซ้อมนักเรียน
และบุคลากรที่
เข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อให้กิจกรรม
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

ไม่ได้ดำเนิน
กิจกรรม 
เนื่องจากเป็น
ช่วง
สถานการณ์
แพร่ระบาด
เชื่อไวรัสโคโร
น่า 

เป็นช่วง
สถานการณ์
แพร่ระบาด
ไวรัสโคโรน่า 
จึงไม่สามารถ
ดำเนิน
กิจกรรมได ้

ปรับกิจกรรมที่
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่จะ
เกิดขึ้น 

กลุ่มสาระ
สังคมศึกษา 

89 กิจกรรมวันปยิ
มหาราช 

3,000 3,000 เพื่อให้ประชาชนได้
สำนึกในพระมหา
กรุณาธิคณุของ
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

คณะครู บุคลากร
ทางการศึกษาและ
นักเรียนเข้าร่วมพิธีวาง
พวงมาลา 

จัดทำพวงมาลา
และเข้าร่วม
กิจกรรมวันปยิ
มหาราช 

คณะครู 
บุคลากร
ทางการศึกษา
และนักเรียน
เข้าร่วมพิธีวาง
พวงมาลา 

ตัวแทนคณะ
ครูและ
นักเรียนเข้า
ร่วมไม่เป็นไป
ตาม
กำหนดการ 
เนื่องด้วยเป็น
ช่วงของการ
ปิดภาคเรียน 
และไม่ทราบ
กำหนดการที่

แจ้งข่าว
ประชาสมัพันธ์
เพื่อให้คณธครู 
นักเรียน บุคลากร
ทราบกำหนดการ 

กลุ่มสาระ
สังคมศึกษา 
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ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

ชัดเจนจาก
หน่วยงานท่ีจัด 

โครงการส่งเสริมสุขนิสัย สขุภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีสนุทรียภาพของผู้เรียน 
90 กิจกรรมเฝ้าระวัง 

ป้องกันโรคตาม
ฤดูกาล 

5,000 4,976 ร้อยละ 90 ของ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการดา้น
อนามัยโรงเรียน 

ร้อยละ 90 ของความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการดา้น
อนามัยโรงเรียน 

การดำเนิน
กิจกรรมส่งเสริม 
เฝ้าระวัง
ป้องกันรคตาม
ฤดูกาลและการ
ส่งต่อผู้ป่วย 

นักเรียน ครู 
บุคลากรใน
โรงเรียนไมต่ิด
เชื้อโรค
ร้ายแรงตาม
ฤดูกาล 

- - ฝ่ายบรหิาร
ทั่วไป 

91 กิจกรรมพัฒนา
โรงเรียนเข้าสู่
โรงเรียนระดับเพชร 

7,000 7,000 ร้อยละ 90 ของ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการดา้น
อนามัยโรงเรียน 

ร้อยละ 90 ของความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการดา้น
อนามัยโรงเรียน 

รับการประเมิน
โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพระดับ
ทอง 

ผ่านการ
ประเมิน
โรงเรียน
ส่งเสริม
สุขภาพระดับ
ทอง 

- - ฝ่ายบรหิาร
ทั่วไป 

92 กิจกรรมงานอนามยั
โรงเรียน 

15,000 15,000 ร้อยละ 90 ของ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการดา้น
อนามัยโรงเรียน 

ร้อยละ 90 ของความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการดา้น
อนามัยโรงเรียน 

จัดซื้อเวชภณัฑ์
ยา 

การซื้อ
เวชภัณฑ์ยา
และวัสดุ
ประจำห้อง
พยาบาล
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

- - ฝ่ายบรหิาร
ทั่วไป 
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ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

93 กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาสมรรถภาพ
ทางกาย 

10,000 10,000 นักเรียนโรงเรียน
สรรพวิทยาคม 
ได้รับการพัฒนา
สมรรถภาพและได้
เข้าร่วมกิจกรรม
ตรวจสอบระดับ
สมรรถภาพทางกาย 

นักเรียนโรงเรียนสรรพ
วิทยาคม ร้อยละ 100 
ได้รับการพัฒนา
สมรรถภาพและเข้า
ร่วมกิจกรรม
ตรวจสอบระดับ
สมรรถภาพทางกาย 

กิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพทาง
กาย 

นักเรียน
โรงเรียนสรรพ
วิทยาคม ร้อย
ละ 100 ได้รับ
การพัฒนา
สมรรถภาพ
และเข้าร่วม
กิจกรรม
ตรวจสอบ
ระดับ
สมรรถภาพ
ทางกาย 

จาก
สถานการณ์โค
วิด  ทำให้เกิด
ปัญหาด้าน
อุปกรณ์และ
สถานท่ี 
รวมถึงระยะ
ในการพัฒนา
และทดสอบ
สมรรถภาพ 

ปรับเปลีย่นตาม
ความเหมาะสม 
ขยายระยะเวลาและ
เพิ่มอุปกรณ์ให้
เพียงพอต่อการจัด
กิจกรรม 

กลุ่มสาระสุข
ศึกษาฯ 

94 กิจกรรมละครมรดก
ใหม ่

- - นักเรียนได้ดู
กิจกรรมการแสดง
ละครทางวรรณคดี 
เข้าใจวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ประเพณีของ
ไทย เกิดความ
เพลิดเพลินมี
จิตสำนึกท่ีดี มี
คุณธรรม สามารถ

ไม่มีการดำเนินงาน
ตามโครงการ 
เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดไวรสั
โคโรน่า 

นักเรียนได้ดู
กิจกรรมการ
แสดงละครทาง
วรรณคดี เข้าใจ
วิถีความเป็นอยู ่
ประเพณีของ
ไทย เกิดความ
เพลิดเพลิน มี
จิตสำนึกท่ีดี มี
คุณธรรม 

ไม่มีการ
ดำเนินงาน
ตามโครงการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่
ระบาดไวรสั 
โคโรน่า 

- - กลุ่มสาระ
ภาษาไทย 
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ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

นำไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันได ้

สามารถนำไป
ปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันได ้

95 กิจกรรมอบรมขยาย
ผลนักเรียนแกนนำ
ส่งเสริมสุขภาพใน
โรงเรียน 

8,000 8,000 ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
เฝ้าระวังโรคและการ
ออกำลังกานตามวิถี
พอเพียง 

ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง
โรคและการออกำลัง
กานตามวิถีพอเพียง 

อบรมนักเรยีน
แกนนำฯ และ
ส่งเสริมการ
กำลังกายตามวิถี
พอเพียง 

นักเรียนร้อย
ละ 100 มี
ความพึงพอใจ
กิจกรรมการ
อบรม 

- - ฝ่ายบรหิาร
ทั่วไป 

 
3. สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ตามกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นมือครูอาชีพ มีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัด
การศึกษาตามมาตรฐานสากล 

ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรสูม่ืออาชีพและมีศักยภาพเป็นพลโลก 
96 กิจกรรมเวที

นำเสนองานวิจัยใน
ช้ันเรียนและสื่อการ
เรียนรู้ของคณะคร ู

3,000 - ครูไดม้ีผลงานวิจัย
และสื่อสารการเรียน
การสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

ไม่ได้ดำเนินการ ไม่ได้
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

- - ฝ่ายบรหิาร
วิชาการ 
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ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

97 กิจกรรมงานพัฒนา
บุคลากร(การศึกษา
ดูงานภายในและ
ภายนอกประเทศ) 

1,200,000 413,874 บุคลากรของ
โรงเรียนสรรพ
วิทยาคม ไดร้ับการ
พัฒนาตนเองอย่าง
สม่ำเสมอตลอดจน
สามารถนำมาพัฒนา
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ส่งผลให้นักเรียน
ได้รับความรู้อยา่ง
เต็มที่จากบุคลากรที่
มีกำลังภาพ 

1.บุคลากรได้รบัการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ตามศักยภาพ 
2. บุคคลนำความรู้มา
พัฒนางานและขยาย
ผลต่อไป 
3. บุคลากรได้
แลกเปลีย่น
ประสบการณ์และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ทำงาน 
4. บุคลากรมีขวัญและ
กำลังใจดีขึ้น 

บุคลากรไดร้ับ
การพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 
และการ
ส่งเสริมบุคล
การที่เป็นเลิศ 

บุคลากรไดร้ับ
การพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 
และการ
ส่งเสริมบุคล
การที่เป็นเลิศ 

เป็นช่วงที่มี
การแพร่
ระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า 
2019 ทำให้
กิจกรรมบาง
กิจกรรมไม่
สามารถ
ดำเนินการให ้

- ฝ่ายสำนัก
อำนวยการ/
กลุ่มงาน
บุคคล 

98 กิจกรรมการ
วิเคราะหจ์ัดทำ
แผนการจดัการ
เรียนรู้บรูณาการ
งานสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

13,651 13,651 ครูแกนนำงานสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน 50 คน มี
ทักษะความรู้ในการ
จัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการงานสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

ครูโรงเรียนสรรพ
วิทยาคมร้อยละ 80 มี
ความรู้ ความเข้าใจใน
การวิเคราะห์การ
จัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้งานสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 

ได้ดำเนินงาน
ตามแผนงาน 
และครแูกนนำ
ได้อบรมทักษะ
การเขียน
แผนการ
จัดการเรียนรู้
บูรณาการงาน
สวน

ได้ดำเนินงาน
ตามแผนงาน 
และครแูกนนำ
ได้อบรมทักษะ
การเขียน
แผนการ
จัดการเรียนรู้
บูรณาการงาน
สวน

- - ฝ่ายสำนัก
อำนวยการ 
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ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

พฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

พฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

 

4. สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ตามกลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาลด้วยระบบคุณภาพและยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการส่งเสริมการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
99 กิจกรรมพัฒนางาน

นโยบายและ
แผนงาน 

31,999 31,999 ดำเนินงานด้าน
แผนงานตาม
ระเบียบของทาง
ราชการมีวสัดุ
สำนักงานสำหรับ
สนับสนุนการ
ดำเนินงานของงาน
แผนงานอย่าง
พอเพียงและทั่วถึง 

1. ร้อยละ 100 มี
แผนปฏิบัติการ
ประจำปตีาม
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท่ีสามารถ
ตรวจสอบได ้
2. ร้อยละ 90 มีความ
พึงพอใจในการให้
คำปรึกษาในการขอ
อนุมัติดำเนินการ
จัดทำโครงการของ
โรงเรียน 

ดำเนินการจัดหา
วัสดุอุปกรณ์ 
เพื่อพัฒนา
บริหารงาน  

งานแผนงานมี
วัสดุสำนักงาน
และครภุณัฑ์
ใช้ในการ
สนับสนุนการ
จัดทำ
แผนปฏิบัติ
การประจำปี
ของโรงเรียน
อย่างพอเพียง 

- - ฝ่ายธุรการ 
นโยบาย แผน
และ
งบประมาณ 
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ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 
100 กิจกรรมการรองรับ

การประเมิน
โรงเรียนจากองค์กร
ภายนอก 

13,000 13,298 ฝ่ายงานทั้ง 5 ฝ่าย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
9 กลุ่ม และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนมี
ระบบพัฒนา การ
นิเทศติดตาม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ระหว่างบุคคล 

ฝ่ายงานทั้ง 5 ฝ่าย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 9 
กลุ่ม และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนมีระบบ
พัฒนา การนิเทศ
ติดตามแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้ะหว่างบุคคล 

ให้นักเรียน
จัดทำโครงงาน
บูรณาการทั้ง6
ระดับชั้น 

โรงเรียนมีการ
บริหารจดั
การศึกษาด้วย
ระบบคณุภาพ 
และนวัตกรรม
ในการพัฒนา
องค์กรสู่ความ
เป็นเลิศด้าน
วิชาการ และ
ระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียนอย่าง
ยั่งยืน 

- - ฝ่ายสำนัก
อำนวยการ 

โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัต ิ
101 กิจกรรมพัฒนาศูนย์

การเรยีนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

10,000 10,000 1. โรงเรียนมศีูนย์
การเรยีนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา 10 
ศูนย์ 
2. นักเรียนสามารถ 

1. มีศูนย์การเรียนรู้ 
10 ศูนย์ในโรงเรียน
สรรพวิทยาคม 
2. นักเรียนเข้าศึกษา
เรียนรูภ้ายในศูนยไ์ด้
ทั้ง 6 ระดับช้ัน 

- จัดทำ 
โรลอัพที่
เกี่ยวกับการ
ดำเนินกิจกรรม
ของศูนย์  
- จัดแสดง
นิทรรศการ 

ดำเนินการ
ตาม
แผนปฏิบัต ิ
ที่ได้วางไว้และ
เป็นไปด้วย
ความ
เรียบร้อย 

- - ฝ่ายสำนัก
อำนวยการ 
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ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

เข้ามาศึกษาเรียนรู้
ภายในศูนย์ทั้ง 6 
ระดับ 
3. พัฒนา
ความก้าวหน้าของ
การเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ทีม่ีความ
สมบูรณ์ 100 % 

3. พัฒนา
ความก้าวหน้าของการ
เป็นศูนย์ ท่ีมีความ
สมบูรณ์ และสามารถ
ใช้รองรับการศึกษาดู
งานของเครือข่ายได้
เป็นอย่างด ี

โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเพ่ือการเรียนรู้ 
102 กิจกรรม ICT ห้อง

ศูนย์ปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ์

143,184 138,995 1. นักเรียนครูและ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ร้อยละ 
100 มีเจตคติที่ดีใน
การนำคอมพิวเตอร์
ไปใช้ 
2. นักเรียนร้อยละ 
100 ได้เรียนใน
รายวิชา
คอมพิวเตอร์ตาม
หลักสตูร
สถานศึกษาและ
หลักสตูรแกนกลาง 

นักเรียน ครู และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมี
เจตคติทีด่ี ในการนำ
คอมพิวเตอรไ์ปใช้ คิด
เป็นร้อยละ 100 
2.นักเรียนทุกคนได้
เรียนในรายวิชา
คอมพิวเตอร์ตาม
หลักสตูร คิดเป็นร้อย
ละ 100 
3. การให้บริการกับ
หน่วยงานต่าง ๆ มี
ความรวดเร็ว 

    ฝ่ายบรหิาร
วิชาการ 
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ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

3. การให้บริการกับ
หน่วยงานต่าง ๆ 
ร้อยละ 80 เป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว 

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
103 กิจกรรมพัฒนา

ระบบบรหิาร
วิชาการ 

90,000 89,890 โรงเรียนมีระบบการ
บริหารจดัการงาน
วิชาการให้มี
ประสิทธิภาพร้อยละ 
90, ครู นักเรียนและ
ผู้ปกครอง ร้อยละ 
90 มีความพึงพอใจ
ในการบริการของ
ฝ่ายบรหิารงาน
วิชาการ 

โรงเรียนมีระบบการ
บริหารจดัการงาน
วิชาการให้มี
ประสิทธิภาพร้อยละ 
98 ,ครู นักเรียนและ
ผู้ปกครอง ร้อยละ 95 
มีความพึงพอใจในการ
บริการของฝ่าย
บริหารงานวิชาการ 

จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์
สำนักงาน 

มีการใช้วัสดุ 
อุปกรณ์
สำนักงาน
อยา่งคุ้มค่า
และประหยดั 
มีประสิทธิภาพ
ในการ
ดำเนินงาน 

อุปกรณ์
สำนักงานบาง
รายการชำรุด 
โดยที่ไม่ได้
สำรอง
งบประมาณใน
การจัดซื้อ ทำ
ให้เกิด
อุปสรรคใน
การปฏิบัติงาน 

ควรสำรอง
งบประมาณใน
กิจกรรมระบบ
บริหารวิชาการ 

ฝ่ายบรหิาร
วิชาการ 

104 กิจกรรมพัฒนา
ระบบข้อมลู
ทะเบียนนักเรียน 

43,606 43,606 นักเรียน ครู 
ผู้ปกครองและ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ร้อยละ 
100 ได้รับเอกสาร
หลักฐานทาง
การศึกษา 

ร้อยละ 95 มีเอกสาร
หลักฐานทาง
การศึกษาต่าง ๆ ที่
นักเรียน ครู 
ผู้ปกกครองและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ได้รับ ถูกต้อง 

จีดซื้อวัสดุ 
ครุภณัฑ์ สำหรับ
พัฒนางาน
ทะเบียน 

การจัดเก็บ
ข้อมูล
สารสนเทศ
งานทะเบียน 
เอกสาร
หลักฐาน
การศึกษา

เกิดความ
ล่าช้าเนื่องจาก
ระบบ
อินเตอร์เนต็
หรือโปรแกรม
ขัดข้องใน
บางครั้ง 

ปรับปรุงระบบ
อินเตอร์เนตและ
โปรแกรมให้ดีขึ้น 

ฝ่ายบรหิาร
วิชาการ 
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ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

เรียบร้อย และ
ทันเวลาที่กำหนด 

อย่างเป็น
ระบบ ง่ายต่อ
การสืบค้น 

105 กิจกรรมพัฒนา
สำนักงานห้องสมุด 

14,000 13,999 นักเรียน ครูและ
บุคลากร ร้อยละ 80 
มีความพึงพอใจต่อ
การใช้บริการ
ห้องสมุด 

นักเรียน ครูและ
บุคลากร มคีวามพึง
พอใจต่อการใช้บริการ
ห้องสมุด 

จัดซื้อวัสดุ
สำนักงาน
ห้องสมุด 

ห้องสมุดมีวสัดุ
สำนักงานท่ี
เพียงพอ 

- - ฝ่ายบรหิาร
วิชาการ 
- งานห้องสมุด 

106 กิจกรรมซ่อมบำรุง
ยานพาหนะ 

300,000 202,186.38 ครู บุคลากรและ
นักเรียน ร้อยละ 90 
มีความพึงพอใจใน
การบริการของงาน
ยานพาหนะ 

ครู บุคลากรและ
นักเรียน ร้อยละ 100 
มีความพึงพอใจในการ
บริการของงาน
ยานพาหนะอยู่ใน
ระดับดีมาก 

ซ่อมบำรุง
ยานพาหนะ 6 
คัน  

รถยนต์ของ
โรงเรียนอยู่ใน
สภาพพร้อมม
ใช้งาน 
สามารถ
ให้บริการได ้

พนักงานขับ
รถมี 2 คน 
บางครั้งไม่พอ
ให้บริการ 

เพิ่มพนักงานขับรถ 
หรือแต่งตั้งหนักงาน
ขับรถของแต่ละกลุ่ม
สาระเพิ่มเติม 

ฝ่ายบรหิาร
ทั่วไป 

107 กิจกรรมการจัดซื้อ
วัสดุสำนักงานฝ่าย
บริหารทั่วไป 

30,000 29,844 การบริหารงานฝ่าย
บริหารทั่วไป บรรลุ
วัตถุประสงค์ตาม
ตัวช้ีวัดผู้ใช้บริหาร
ห้องบริหารทั่วไป 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจต่อการ
บริหารงานของฝ่าย
บริหารทั่วไปร้อยละ 
90 

จัดซื้อวัสดุ
สำนักงานตาม
รายการของ
กิจกรรม
โครงการ 

จัดซื้อวัสดุ
สำนักงาน
บริหารทั่วไป
ได้ตามรายการ
ขออนุมัติทุก
รายการ และมี
ประสิทธิภาพ
ในการบริหาร 

- - ฝ่ายบรหิาร
ทั่วไป 
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ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

108 กิจกรรมพัฒนางาน
โสตทัศนศึกษา 

100,000 100,000 ร้อยละ 100 
โรงเรียน มีระบบ
โสตทัศนศึกษา ท่ีมี
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการคณธครู 
นักเรียน ผู้ปกครอง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

งานโสตทัศนศึกษามี
วัสดุ อุปกรณ์ ที่มี
ประสิทธิภาพ พร้อม
ให้บริการ 

จัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ จ้าง
เหมาปรบัซ่อม
เสียงตามสาย
และอุปกรณ์โสต
ทัศนศึกษา 

มีวัสดุ อุปกรณ์ 
พร้อม
ให้บริการ 

อุปกรณ์มีการ
ใช้งานตลอด
ภาคเรยีนและ
ปีการศึกษาจึง
เกิดความ
ชำรุดหรือ
เสียหาย 

ปรับซ่อมหรือจัดซื้อ
ใหม่ทดแทน 

ฝ่ายบรหิาร
ทั่วไป 

109 กิจกรรมพัฒนางาน
พัสดุ-งานการเงิน
โรงเรียน 

5,0002 49,434 ครูและบุคลากร
โรงเรียนสรรพ
วิทยาคม 200 คน 
นักเรียน จำนวน 
2,800 คน 

ดำเนินงานพัสดุ-
การเงิน ตามระเบยีบ
ทางราชการ ซื่อสัตย์ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้
รวดเร็ว มีวัสดุ
สำนักงานสำหรับ
สนับสนุนการ
ดำเนินงานของฝ่าย
อย่างพอเพียงและ
ทั่วถึง 

1. ขออนุมัติ
ดำเนินการ 
และดำเนินการ
จัดหาวัสดุและ
ครุภณัฑ ์

มีวัสดุ
สำนักงาน
สำหรับ
สนับสนุนการ
ดำเนินงานของ
ฝ่ายอย่าง
พอเพียงและ
ทั่วถึง 

- - ฝ่ายธุรการ 
นโยบาย แผน
และ
งบประมาณ 

110 กิจกรรมพัฒนา
ระบบงานธุรการ
โรงเรียน 

40,000 39,669 ให้บริการด้านการ
จัดทำเอกสารต่าง ๆ
ของโรงเรียนแก่คณะ
ครู บุคลากร จำนวน 

มีวัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องใช้ต่าง ๆ 
เพียงพอต่อการ
ให้บริการแก่คณะครู 

การจัดทำ 
จัดเก็บเอกสาร
ต่างๆ ของ
โรงเรียน 

สามารถจัดทำ
เอกสารต่าง ๆ
ของโรงเรียน
ได้อย่างมี

- - ฝ่ายธุรการ 
นโยบาย แผน
และ
งบประมาณ 
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ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

200 คน และ
นักเรียนจำนวน 
2,800 คน 

บุคลากรและนักเรียน
และบุคคลภายนอก
ที่มาใช้บริการอย่าง
ทั่วถึง และงานท่ี
ออกมามีประสิทธิภาพ 
รวดเร็วตามที่กำหนด 

 ประสิทธิภาพ 
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
มีวัสดุอุปกรณ์
เครื่องใช้ใน
การจัดเก็บ
เอกสารได้
อย่างรวดเร็ว 

111 กิจกรรมการจัดซื้อ
วัสดุสำนักงาน/การ
ซ่อมบำรุง 

29,670 29,670 บุคลากรในฝ่าย
บริหารบุคคลทำงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

บุคลากรไดร้ับบริการ
อย่างทั่วถึงและทำงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
ร้อยละ 100 

จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์
สำนักงาน 

สำนักงาน มี
วัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องใช้อย่าง
เพียงพอ 

- - ฝ่ายบรหิาร
กิจการ
นักเรียน 

112 กิจกรรมการจัดซื้อ
วัสดุสำนักงาน และ
ซ่อมแซม ดูแล
รักษา วัสดุอุปกรณ์ 
ครุภณัฑ์ (งานสภา
นักเรียน) 

12,990 12,990 จัดซื้อวัสดสุำนักงาน 
ที่สามารถใช้งานใน
การทำกิจกรรม 

มีวัสดุ อุปกรณ์และ
ครุภณัฑ์ที่สามารถใช้
งานในการทำกิจกรรม
ร้อยละ 100 

คณธกรรมการ
นักเรียน มีความ
สะดวกในการ
จัดกิจกรรม 

คณะกรรมการ
นักเรียน 
ดำเนินการ
อย่างมีระบบ
และมี
ประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

- - ฝ่ายบรหิาร
กิจการ
นักเรียน 

113 กิจกรรมจดัทำเข็ม 
เกียรติบตัรและป้าย
นิเทศสภานักเรียน 

6,000 6,000 สภานักเรียนมีขวัญ 
กำลังใจในการ

สภานักเรียนทำงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
ร้อยละ 100 

จัดทำเข็ม 
เกียรติบตัรแก่
สภานักเรียน 

สภานักเรียน
ได้รับการยก
ย่องและ

- - ฝ่ายบรหิาร
กิจการ
นักเรียน 
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ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

ทำงาน ช่วยเหลือ
งานโรงเรียน 

ภาคภูมิใจใน
การทำงาน 

114 กิจกรรมการพัฒนา
สำนักอำนวยการ 

45,000 44,897 โรงเรียนมีการ
จัดระบบการบรหิาร
และพัฒนาองค์กรให้
มีประสิทธิภาพ 

บุคลากรมีวัสดุ 
อุปกรณ์พร้อมบริการ
ให้แก่บุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอก 

ดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

สำนัก
อำนวยการ
ได้รับการ
พัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
มีการ
ให้บริการ 
ประสานงาน 
ประสบ
ผลสำเร็จ ผู้รบี
บริการมคีวาม
พึงพอใจ 

- - ฝ่ายสำนัก
อำนวยการ 

115 กิจกรรมการจัดซื้อ
วัสดุสำนักงาน/การ
ซ่อมบำรุง  
(กลุ่มงานบุคคล) 

40,000 36,900 บุคลการในฝ่าย
บริหารบุคคลได้รบั
บริการอย่างทั่วถึง
และทำงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ร้อย
ละ 100 

บุคลากรในกลุ่มงาน
บุคคล มีวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องใช้สำนักงาน ใน
การจัดโครงการต่าง ๆ 
ได้ อย่างเพียงพอและ
เกิดประโยชน์กับ
บุคลากรโรงเรียนอย่าง
คุ้มค่า 

จัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุอุปกรณ ์

ได้รับวสัดุ
อุปกรณ์อย่าง
ครบครัน 

- - ฝ่ายสำนัก
อำนวยการ/
กลุ่มงาน
บุคคล 
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ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

116 กิจกรรมพัฒนา
ระบบบรหิาร
จัดการกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
ภาษาไทย 

24,426 24,426 ครูกลุ่มสาระ
ภาษาไทย มสีื่อ 
อุปกรณ์ วัสดุ 
เครื่องใช้สำนักงานท่ี
มีคุณภาพ สามารถ
นำมาใช้ในการจัด
กิจกรรม ตลอดจน
จัดการเรียนการ
สอนอย่างมีระบบ 

ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาไทย มี
วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องใช้สำนักงาน ใน
กาจัดโครงการ 
กิจกรรมต่าง ๆ และใช้
ในการเตรยีมการสอน
ได้อย่างเพียงพอและ
เกิดประโยชน์กับ
นักเรียนโรงเรียนสรรพ
วิทยาคมอย่างคุ้มค่า 

จัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์
สำนักงาน 

สรุปรายงาน
การจัดซื้อ 
รายงานการ
ดำเนิน
โครงการ 

- - กลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

117 กิจกรรมการพัฒนา
จัดหาสื่อการเรียน
การสอนกลุม่สาระ
การเรยีนรู้
ภาษาไทย 

30,380 29,380 นักเรียนและครูกลุ่ม
สาระภาษษไทยมี
วัสดุ อุปกรณ์ 
ตลอดจนสื่อท่ีมี
คุณภาพ 

ได้รับสื่อและอุปกรณ์
การเรยีนการสอน
อย่างมีระบบและเกดิ
ประโยชน์ในวงกว้าง
และมีประสิทธิภาพ 

จัดซื้อสื่อ
อุปกรณ์ที่ขาด
แคลนให้กับกลุม่
สาระภาษาไทย 

ได้อุปกรณ์ที่
ทันสมัยให้กับ
นักเรียนนากร
จัดการเรียน
การสอน 

- - กลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

118 กิจกรรมการจัดซื้อ
วัสดุสำนักงานกลุ่ม
สาระวิทยาศาสตร ์

49,976 50,939 ครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ได้รับ
การพัฒนาด้าน
ความรู้ ทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

ครูและนักเรียนไดร้ับ
การพัฒนาการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้
และการวดัผลปละ
ประเมินผล 

จัดซื้อวัสดุ
สำนักงาน 

จัดซื้อวัสดุ
สำนักงานได้
ครบถ้วน 

- - กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร ์
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ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

119 กิจกรรมการพัฒนา
สื่อการเรียนการ
สอนสำหรับกลุม่
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

39,891 39,891 คณะครูกลุม่สาระ
คณิตศาสตร์ จำนวน 
21 คน มีวัสดุ
อุปกรณ์ปฏิบตัิการ
ภายในห้อง
สำนักงานกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร ์

มีวัสดุเพยีงพอต่อ
จำนวนครู
และนกัเรียนท่ีใช้
บริการ 

ดำเนินการ
จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ตาม
รายการที่พอ
อนุมัต ิ

ได้ดำเนินการ
จัดซื้ออุปกรณ์
ตามรายการที่
ขออนุมัติ 

- - กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร ์

120 กิจกรรมสนับสนุน
วัสดุสำนักงาน งาน
กลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

27,845 27,845 ครูในกลุ่มสาระ มี
ประสิทธิภาพในการ
ทำงาน และมีวัสดุ
อุปกรณ์เพียงพอต่อ
การใช้งาน 

ครูในกลุ่มสาระ มี
ประสิทธิภาพในการ
ทำงาน และมีวัสดุ
อุปกรณ์เพียงพอต่อ
การใช้งาน  

จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์
สำนักงาน 

ครูมีพัสดุใช้ใน
การจัดการ

เรียนการสอน 

วัสดุสำนักงาน
ไม่อสดคล้อง
กับความ
ต้องการ 

สำรวจความ
ต้องการของคณะครู
ในกลุ่มสาระฯ 

กลุ่มสาระ
สังคมศึกษาฯ 

121 กิจกรรมจดัหาวสัดุ
สำนักงานกลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้
การงานอาชีพ 

5,005 5,005 ครูและนักเรียนมี
วัสดุ อุปกรณ์ที่มี
คุณภาพเอื้อต่อการ
ทำงาน 

ครูสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ 
สำนักงานเพื่อ
อำนวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

การทำงานทุก
ครั้งประสบ
ความสำเร็จ
ตามที่หวังไว้ 
การมีวัสดุ
สำนักงานทำ
ให้งานออกมา
มีประสิทธิภาพ 

- - กลุ่มสาระการ
งานอาชีพ 
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ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

122 กิจกรรมพัฒนาการ
เรียนการสอนและ
แหล่งเรียนรู ้

30,000 29,366 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพล
ศึกษา จัดทำสื่อการ
สอนและแหล่ง
เรียนรู้ทีเ่หมาะสม 

นักเรียนโรงเรียนสรรพ
วิทยาคมได้รับการ
พัฒนา ส่งเสรมิความรู้ 
การปฏิบัตเิกี่ยวกับสุข
ศึกษาและพลศึกษา 
ร้อยละ 100 

พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ สื่อ 
อุปกรณ์ สำหรับ
การพัฒนา
นักเรียน 
กิจกรรมการ
เรียนการสอน 
สื่อการสอน 

นักเรียน
โรงเรียนสรรพ
วิทยาคมได้รับ
การพัฒนา 
ส่งเสริมความรู้ 
การปฏิบัติ
เกี่ยวกับสุข
ศึกษาและพล
ศึกษา ร้อยละ 
100 

สถานการณ์
โรคระบาด
ของไวรัสโควดิ 
2019 ทำให้
กิจกรรมการ
เรียนการสอน
ได้รับ
ผลกระทบ 
รวมถึงสถานท่ี
ระยะเวลาใน
การจัด
กิจกรรม 

ปรับเปลีย่นตาม
สถานการณ์ พัฒนา
ให้เกิดประสิทธิภาพ
ที่ดีมากยิ่งข้ึน 

กลุ่มสาระสุข
ศึกษาฯ 

123 กิจกรรมพัฒนา
ระบบบรหิาร
จัดการที่ดีกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศท่ี 
1 

30,339 29,148 1. เพื่อให้มีวัสดุ
อุปกรณ์บริการแก่
ครูในกลุ่มสาระฯ  
2. ครูสามารถผลิต
สื่อไดต้ามโครงการ
ของแต่ละคน 

ครูในกลุ่มสาระมีวัสดุ 
อุปกรณ์ ใช้อย่าง
เพียงพอ ร้อยละ 100 

จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ ์

จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ตาม
โครงการ 

- - กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาต่างประ
เทศท่ี 1 

124 กิจกรรมการจัดซื้อ
วัสดุสำนักงานกลุ่ม
สาระการเรียนรู้

25,000 24,524 มีวัสดุ อุปกรณ์อย่าง
พอเพียงสำหรับ
บริการครูผูส้อน
ภายในกลุ่มสาระ 

ครุภายในกลุ่มสาระฯ 
มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
การผลิตสื่อได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพและ

จัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์
สำนักงาน 

ครุภายในกลุ่ม
สาระฯ มีวัสดุ
อุปกรณ์ใช้ใน
การผลิตสื่อได้

- - กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาต่างประ
เทศท่ี 2 
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ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาษาต่างประเทศท่ี 
2 

บรรลเุป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์ 

อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และบรรลุ
เป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์ 

125 กิจกรรมจดัซื้อวัสดุ
สำนักงานกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ศลิปะ 
 

43,158 40,158 กลุ่มสาระการเรียนรู้
มีวัสดุอุปกรณ์ในการ
บริหารในกลุ่มสาระ 

ได้รับจัดสรร
งบประมาณและอนุมัติ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ตามที่ได้ขอไว้ใน
โครงการทุกรายการ 

จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ใน
สำนักงาน 

ได้รับการ
อนุมัติจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์
ครบตาม
จำนวนที่
ต้องการ 

การสำรวจ
ราคาของวัสดุ
แต่ละที่ ราคา
ประเมินไม่
เท่ากัน 

ก่อนเขียน
งบประมาณต้อง
สำรวจราคาให้
ถูกต้องชัดเจน 

กลุ่มสาระ
ศิลปะ 

126 กิจกรรมพัฒนางาน
แนะแนว 

23,080 23,080 ครูในกลุ่มงานแนะ
แนว มีสื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องใช้
สำนักงานท่ีมี
คุณภาพ สามารถ
นำมาใช้ในการ
จัดการเรียนการ
สอนได้อยา่งมีระบบ 
เกิดประโยชน์ และมี
ประสิทธิภาพ 
นักเรียนร้อยละ 90 

ครูในกลุ่มกิจกรรม
แนะแนวมี
ประสิทธิภาพนการ
ทำงานมากขึ้น ทำงาน
มีระบบมากขึ้น 

จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์
สำนักงาน 

การจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์เป็นไป
ด้วยความ
เรียบร้อย วัสดุ 
สามารถ
นำมาใช้
ประโยชน์ใน
งานแนะแนว 
ให้มี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

- - กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
- งานแนะแนว 
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ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

มีความพึงพอใจใน
การบริการงานแนะ
แนว 

โครงการจัดสรรสื่อการเรียนห้องเรียนการงานอาชีพ 
127 กิจกรรมจดัสรรสื่อ

การเรยีนห้องเรียน
การงานอาชีพ 

10,050 10,050 ครูและนักเรียนมี
วัสดุ อุปกรณ์ที่มี
คุณภาพเอื้อต่อการ
ทำงาน 

ครูสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ 
สำนักงานเพื่อ
อำนวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

ได้ครภุณัฑ์ที่มี
คุณภาพและ
สามารถใช้งาน
ตามที่ได้
ตั้งเป้าหมายไว้  

- - กลุ่มสาระการ
งานอาชีพ 

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
128 กิจกรรมจดัหาสื่อ

การเรยีน
ภาษาอังกฤษและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ศูนย์พัฒนาการ
เรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 
(English 
Resource and 
Instruction 
Center : ERIC) 

6,000 6,000 ศูนย์ฯ มีบรรยากาศ
การเรยีนรู้ที่น่าอยู่ 
น่าเรียนสำหรับผู้มา
ใช้บริการ 

ผู้มาใช้บริการมีความ
พึงพอใจในการ
ให้บริการข้อมลู
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ
ภาษาอังกฤษ 

จัดซื้อ จัดหาสื่อ
การเรยีนการ
สอนที่มีคุณภาพ
จัดกิจกรรม
นำเสนอข้อมูล 
ความรู้เน้น
ภาษา 
อังกฤษ หน้า
ห้องศูนย ์

มีสื่อการเรียน
การสอน และ
การนำเสนอ
ข้อมูลด้านหน้า
ห้องศูนย์ เป็น
ระยะ ๆ 

การนำเสนอ
ข้อมูล ควร
ปรับเปลีย่นให้
ทันกับการ
เปลี่ยนแปลง
กับ
สถานการณ์
ปัจจุบัน 

มีการปรับเปลีย่น
ข้อมูลให้ทันสมยั 

ฝ่ายบรหิาร
วิชาการ 
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ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

129 กิจกรรมพัฒนางาน
ศูนย์วัฒนธรรม
อำเภอแม่สอดและ
ศูนย์อาเซียนศึกษา 

25,300 - 1. ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนมีความพึง
พอใจในระดับดีมาก 
2. ร้อยละ 90 ของ
ผู้เกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจในการ
ดำเนินงานตาม
โครงการในระดับดี
มาก 

เกิดสถานการณโ์ควิด 
ไม่ได้ดำเนินการตาม
โครงการ 

เกิดสถานการณื
โควิด ไมไ่ด้
ดำเนินการตาม
โครงการ 

เกิดสถาน
การณโืควิด 
ไม่ได้
ดำเนินการ
ตามโครงการ 

- - ฝ่ายบรหิาร
วิชาการ 

130 พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ศูนย์เพื่อนใจ TO 
BE NUMBER ONE 
(ห้อง 612) 

12,088 11,998 ครุและนักเรียน
โรงเรียนสรรพ
วิทยาคม 
ประกอบด้วยครูที่
ปรึกษาและนักเรียน
ชมรม TO BE 
NUMBER ONE ทุก
คนและผู้ที่เข้าใช้
บริการห้องศูนย์
เพื่อนใจ 

แหล่งเรียนรู้มี
บรรยากาศที่ดีเอื้อต่อ
การพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

พัฒนาห้อง
กิจกรรมศูนย์
เพื่อนใจ 

พัฒนาห้อง
กิจกรรมศูนย์
เพือ่นใจ 

- - ฝ่ายบรหิาร
กิจการ
นักเรียน 

131 กิจกรรมพัฒนาห้อง
สำนักงานฝ่าย
ธุรการ นโยบาย 

20,000 20,000 โรงเรียนมีสำนักงาน
ที่สามารถให้บริการ 
ครูและบุคลากร

ร้อยละ 85 ของความ
พึงพอใจของบุคลากร

จัดทำมุมบลุากร
และจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์พัฒนา

บุคลากร
ภายใน
สำนักงาน

  ฝ่ายธุรการ 
นโยบาย แผน
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ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

แผนและ
งบประมาณ 

ภายในและสามารถ
ทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ฝ่ายธุรการ นโยบาย 
แผนและงบประมาณ 

ห้องสำนักงา
น่ายธุรการ 
นโยบาย แผน
และงบประมาณ 

สามารถ
ทำงานใน
หน่วยงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มมากข้ึน 
เป็นการเพิ่ม
ประสิทธิผล
ขององค์กร 

และ
งบประมาณ 

132 กิจกรรมพัฒนาศูนย์
การเรยีนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 
(คณิตศาสตร์) 

5,000 4,600 ครูและนักเรียนมี
อุปกรณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในแหล่ง
เรียนรูค้ณติศาสตร์
กับเศรษฐกิจ
พอเพียง 

มีวัสดุอุปกรณ์เพยีงพอ
ต่อจำนวนครูและ
นักเรียนท่ีใช้บริการ 
100 %  

ดำเนินการจัด
ตามรายการที่
ขออนุมัติ 

ได้ดำเนินการ
จัดซื้ออุปกรณ์
ตามรายการที่
ขออนุมัติ 

- - กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร ์

133 กิจกรรมการพัฒนา
ห้องเรียนอัจฉริยะ
ภาพคณติศาสตร ์

50,000 40,705 มีวัสดุ อุปกรณ์
ปฏิบัติการภายใน
ห้องอัจฉริยะ
คณิตศาสตร์มี
จำนวนเพียงพอกับ
ครูและนักเรียนที่ใช้
บริการร้อยละ 100 

มีวัสดุอุปกรณ์เพยีงพอ
ต่อจำนวนครูและ
นักเรียนท่ีใช้บริการ 
100 %  

ดำเนินการจัด
ตามรายการที่
ขออนุมัติ 

ได้ดำเนินการ
จัดซื้ออุปกรณ์
ตามรายการที่

ขออนุมัติ 

- - กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร ์
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ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

134 กิจกรรมพัฒนา
ห้องปฏิบัติการทาง
คณิตศาสตร์/
ห้องพักครู
คณิตศาสตร ์

59,750 59,150 ครูและนักเรียนมี
อุปกรณ์ปฏิบตัิการ
ภายในห้อง
คณิตศาสตร ์

มีอุปกรณเ์พียงพอต่อ
จำนวนครูที่ใช้บริการ 
100 %  

ดำเนินการ
จัดซื้ออุปกรณ์
ตามรายการที่
ขออนุมัติ 

ได้ดำเนินการ
จัดซื้ออุปกรณ์
ตามรายการท
ที่ขออนุมัติ 

- - กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร ์

135 กิจกรรมจดัหา
ครุภณัฑ์การงาน
อาชีพ 

10,050 10,050 ครูและนักเรียนมี
ห้องเรียนที่เป็น
ระเบียบ ส่งเสริม
บรรยากาศการ
จัดการเรียนรู ้

ครูสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไดร้ับ
ความสะดวกสบายใน
การปฏิบัติงานมากขึ้น 

จัดหาครภุณัฑ ์ ได้ครภุณัฑ์ที่มี
คุณภาพและ
สามารถใช้งาน
ตามที่ได้
ตั้งเป้าหมายไว้
และเพื่อใช้ใน
การเก็บ
อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การเรยีนการ
สอนต่อไป 

ตู้เก็บอุปกรณ์
และผลงาน
นักเรียนยังมี
ไม่เพียงพอกับ
ปริมาณงาน
ที่ตั้งไว ้

ในงบประมาณปี
ต่อไป ทางงานการ
งานอาชีพจะขอ
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
ในกลุ่มสาระการ
งานอาชีพเพื่อใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อไป 

กลุ่มสาระการ
งานอาชีพ 

พัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) 
136 กิจกรรมพัฒนา

ปรับปรุงห้องสมดุ
โรงเรียน 

80,000 80,000 นักเรียน ครู 
บุคลากรมีความพึง
พอใจต่อการใช้
บริการห้องสมุดที่
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่
ทันสมัย 

นักเรียน ครู บุคลากร
มีความพึงพอใจต่อ
การใช้บริการห้องสมุด
ที่ความทันสมัย 
สวยงาม มีมมุต่าง ๆ 

จัดซื้อ จัดจ้าง 
พัฒนาปรับปรุง
ห้องสมุด 

ห้องสมุดมี
ความสวยงาม 
ทันสมัย มีมมุ
ต่าง ๆ ไว้บ
บริการ ผูเ้ข้า

- - ฝ่ายบรหิาร
วิชาการ 
- งานห้องสมุด 



144 
 

ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

ไว้บริการผู้เข้าใช้
บริการ 

ใช้บริการอย่าง
หลากหลาย 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการสาธารณูปโภค 
137 กิจกรรมชำระค่า

น้ำ/ค่าไฟ/ค่า
สาธารณูปโภค 

3,085,472 2,406,023.48 1. โรงเรียนสามารถ
สนับสนุน
งบประมาณการ
จัดระบบ
สาธารณูปโภคอย่าง
เพียงพอตลอดปี
การศึกษา โดยคณะ
ครู นักเรียนได้
ประโยชน์ 2,800 
คน 
2. โรงเรียนมีการ
สนับสนุน
งบประมาณค่า
ระบบสาธารณูปโภค
และมีประสิทธิภาพ
การใช้งานได้ดี 
สามารถสนับสนุน
การเรยีนการสอนได้
อย่างพอเพียง 

1.ร้อยละ 100 
โรงเรียนมีระบบ
สาธารณูปโภคใช้งาน
ได้ดีขึ้น 

ชำระค่า 
สาธารณูปโภค
รายเดือนจากใบ
แจ้งหนี ้

1. โรงเรียนมี
ระบบ
สาธารณูปโภค
ที่มีสภาพ
สมบรณู์ เพื่อ
จะใช้งานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และเพียงพอ
ต่อการใช้งาน 
2. คณะครู
และนักเรียน
ได้ประโยชน์
จากการใช้
ระบบ
สาธารณูปโภค
อย่างเต็มที่
และต่อเนื่อง 

- - ฝ่ายบรหิาร
ทั่วไป 
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ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

138 กิจกรรมชำระค่า
น้ำมันเชื้อเพลิง
ยานพาหนะ
โรงเรียน 

276,000 160,815.29 สามารถนำพาคณะ
ครูและนักเรียนไป
ราชการและได้รับ
การสนับสนุนค่า
เชื้อเพลิงจาก
โรงเรียน 

สามารถนำพาคณะครู
และนักเรียนไป
ราชการและได้รับการ
สนับสนุนค่าเชื้อเพลิง
จากโรงเรียน , ร้อยละ 
100 ของผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจในระดับ
ดีมาก 

สนับสนุนค่า
น้ำมันเชื้อเพลิง 
ในการเดินทาง
ไปราชการของ
ครู บุคลากรและ
นักเรียน 

ครูและ
นักเรียนได้รับ
การสนับสนุน
ค่าน้ำมัน
เชื้อเพลิง ใน
การเดินทางไป
ราชการของครู 
บุคลากรและ
นักเรียน 
 
 
 

- - ฝ่ายบรหิาร
ทั่วไป 

โครงการครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอน 
139 กิจกรรมพัฒนา

ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร ์

33,900 33,900 ห้องปฏิบัติการไดร้ับ
การปรับปรุงพัฒนา 

ห้องเรียนมี
สภาพแวดล้อมเอื้อต่อ
การเรยีนการสอน 

ทำการซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ที่ต้อง
ปรับปรุงไข 

ห้องเรียนได้รับ
การปรับปรุง
ซ่อมแซม มี
สภาพแวดล้อม
เอื้อต่อการ
เรียนการสอน 

- - กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร ์

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการอาคารสถานที่ 
140 กิจกรรมการจัดหา

วัสดุอุปกรณ์เพื่อ
146,150 146,150 ครูและนักเรียน 

ได้รับอุปกรณ์ทำ
หัวหน้าอาคารเรียน
และอาคารประกอบท่ี

ดำเนินการ
จัดซื้อหลอดไฟ

โรงเรียนสรรพ
วิทยาคมมี

- - ฝ่ายบรหิาร
ทั่วไป 
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ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

สร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมอาคาร
สถานท่ี 

ความสะอาดและได้
รีบการบริการ
ซ่อมแซมวัสดุและ
อุปกรณ์ภายใน
ห้องเรียนอย่างทั่วถึง 

แจ้งขอซ่อมแซม จุดที่
ชำรุดเสยีหาย ได้รับ
การซ่อมแซมอย่าง
ทั่วถึง โรงเรียนได้
จัดซื้อถังขยะและ
อุปกรณ์ทำความ
สะอาดประจำจุดโซน
นิ่งของแต่ละระดับชั้น
และทุกอาคารเรียน
อย่างต่อเนื่อง 

สำรอง ถังขยะ
ใหญ่ อุปกรณ์ทำ
ความสะอาด
ของระดับชั้น
และอาคารเรยีน 

หลอดใฟ
สำรอง
เพียงพอต่อ
การใช้งาน มี
ถังขยะใบใหญ่
และมีอุปกรณ์
ทำความ
สะอาดและมี
วัสดุเพื่อเซ่อม
แซมอาคาร
เรียนและ
อาคาร
ประกอบ 

โครงการเสริมสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาโรงเรียน 
141 กิจกรรมงาน

คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน สมาคม
ศิษย์เก่าและ
เครือข่ายผู้ปกครอง 

10,000 10,690 1. จัดประชุมภาค
เรียนละ 2 ครั้ง  
2. จัดทำโล่เชิดชู
เกียรติ จำนวน 2 โล ่

ได้ดำเนินการจดั
ประชุมจำนวน 3 ครั้ง
และได้จัดทำโลเ่ชิดชู
เกียรติ จำนวน 2 โล ่

ได้ดำเนินการจดั
ประชุมตามที่ได้
วางแผนไว้ภาค
เรียนละ 2 ครั้ง 
แต่ช่วงโควิด19 
จึงทำให้การ
ประชุมไม่ครบ
ตามที่วางแผนไว ้

ได้ดำเนินการ
จัดประชุมและ
จัดทำโลต่ามที่
วางแผนไว้ 
โดยจดัประชุม 
3 ครั้ง และ
จัดทำโล่ 
จำนวน 2 โล ่

- - ฝ่ายสำนัก
อำนวยการ 
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ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
142 กิจกรรมส่งเสริม

ศักยภาพระบบงาน
ประชาสมัพันธ์ตาม
กลยุทธ์ของ
สถานศึกษา 

8,000 8,000 นักเรียน ผู้ปกครอง
และชุมชนไดร้ับ
ข้อมูลข่าวสารอย่าง
ต่อเนื่อง 

ได้รับรางวัล
สถานศึกษาท่ีมีผลงาน
ด้านการ
ประชาสมัพันธ์  
ระดับยอดเยีย่ม  
จาก สพม.38 

จัดทำป้าย
ประชา 
สัมพันธ์ 

ได้เผยแพร่
ผลงานต่อ
สาธารณชน 

การแจ้งข้อมูล
ข่าวสารของ
องค์กรยังไม่
ครอบคลมุ 

จัดหาที่
ประชาสมัพันธ์ 
(PR.) ของฝ่าย/กลุ่ม
สาระ กลุ่มวาน เพื่อ
จัดทำข้อมูลข่าวสาร 

ฝ่ายบรหิาร
ทั่วไป 

143 กิจกรรมพัฒนา
เครือข่าย
สารสนเทศและการ
ประชาสมัพันธ์
ในเว็ปไซต ์

30,000 30,000 ร้อยละ 100 
โรงเรียนมีระบบ
เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
สามารถใช้งานได้
ครอบคลมุพื้นท่ีและ
สามารถรับรู้ข้อมลู
สารสนเทศและ
ข่าวสารกิจกรรมของ
โรงเรียนผ่านเว็ปไซต ์

โรงเรียนมีระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
สามารถใช้งานได้
ครอบคลมุพื้นท่ี  
นักเรียน ครู 
ผู้ปกครองและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
รับรู้ข้อมลูสารสนเทศ
และข่าวสารกิจกรรม
ของโรงเรียนผา่นเว็ป
ไซต ์

ติดตั้ง Access 
Point แทนจุดที่
ชำรุด ปรับซ่อม
บำรุงสาย
เน็ตเวิรค์ที่มี
ปัญหา 

บริเวณจุดที่ 
Access Point 
ที่มีปัญหา
สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ 
บริเวณจุดที่
สายเนต็เวิร์ก 
มีปัญหา
สามารถใช้งาน
ได ้

ความเร็วของ
สัญญาณ
อินเตอร์เนต็
ค่อนข้างต่ำ 

เพิ่มความเร็วของ
สัญญาณ
อินเตอร์เนต็ 

ฝ่ายบรหิาร
ทั่วไป 

โครงการพัฒนาระบบการให้บริการทางการศึกษา 
144 กิจกรรมการจัดทำ

ระบบฐานข้อมลู
นักเรียนรายบุคคล 

3,000 3,000 1. ครูและบุคลากร 
ร้อยละ 90 มีความ

1. การรายงานข้อมูล
เป็นปัจจุบัน ครูและ
บุคลากรทางการ

จัดซื้อวัสดเุพื่อ
ดำเนินการตาม
โครงการ 

ได้อนุมัติ
โครงการและ
ดำเนินการ

- - ฝ่ายบรหิาร
ทั่วไป 
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ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

(DMC) และ
สารสนเทศโรงเรียน 

พึงพอใจในการ
รายงานข้อมูล 
2. การรายงาน
ข้อมูล DMC มี
ประสิทธิภาพ 
100% 

ศึกษาสามารถนำ
ข้อมูลไปใช้ในการ
พัฒนางานได ้
2. การรายงานข้อมูล 
DMC เป็นไปอย่าง
ราบรื่น มีการรายงาน 
ผู้บังคับบัญชา 

ตามโครงการ
เรียบร้อยผ่าน
ไปได้ด้วยด ี

โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
145 กิจกรรมเสริมสร้าง

ประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ
ระบบงานควบคุม
ภายใน 

2,200 2,192 1. ผู้บริหารจำนวน 
6 คน หัวหน้ากลุ่ม
สาระ,หัวหน้า
ระดับชั้น,ประธานสี 
และหัวหน้างาน 
2. หน่วยงานใน
โรงเรียนมีมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน มี
การพรรณนางาน
และบรหิารงาน
อย่างยืดหยุ่น มีคณะ
บุคคลร่วม
รับผิดชอบและสร้าง
ผลงานเป็นประจักษ ์

ร้อยละ 92 ของ
หน่วยงานในโรงเรียน
มีมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน มีการ
พรรณษงานและ
บริหารงานอย่าง
ยืดหยุ่น มีคณธบุคคล
ร่วมรับผิดชอบงาน
และสร้างผลงานเป็น
ประจักษ ์

ติดตามการ
ดำเนินงานตาม
แผนการควบคมุ
ภายในและ
บริหารความ
เสี่ยงของงวด
ก่อน วิเคราะห์
ความเสีย่งและ
วางแผนการ
ปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

เกิดกลไกการ
ประเมินความ
เสี่ยง การจดั
วางระบบ
ควบคุมภายใน
และการ
บริหารความ
เสี่ยงเป็นไป
ตามระเบียบ
คณธกรรมการ
ตรวจเงิน
แผ่นดิน 

- - ฝ่ายธุรการ 
นโยบาย แผน
และ
งบประมาณ 
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ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

146 กิจกรรมเตรยีม
ความพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี ่

30,000 30,000 สถานศึกษามีการ
จัดระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ผ่านการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบ 
4 จาก สมศ. 

รับการประเมิน
คุณภาพ
ภายนอกรอบ 4 
จาก สมศ. 

ผ่านการ
ประเมินเมื่อ
วันท่ี 6 และ 9 
ธันวาคม 
2563 

การจัดวางตัว
บุคคลในการ
ปฏิบัติงาน
ระบบประกัน 
มีภาระงาน
หลายดา้น 
ส่งผลให้การ
ปฏิบัติไม่เตม็ที ่

เปลี่ยนตัวบุคลากร
ในการปฏิบัติการที่
ไม่มภีาระงานมาก
เกินไป 

ฝ่ายสำนัก
อำนวยการ 
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ส่วนที่ 5 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

1.  ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา 
 

     • ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
 แผนงานที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ  
ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงานตาม
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี)้ 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
   1.1 กิจกรรมงานพัฒนาหลักสูตร 

 
 
โรงเรียนสรรพวิทยาคมมีการ
พัฒนาหลักสตูร ร้อยละ 
85.00 

 
 
ผลสำเร็จในการพัฒนางาน
หลักสตูร คิดเป็นร้อยละ 
95.00  

 
 
- มาตรฐานที่ 2 
ข้อที่ 2.3 

2. โครงการพัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
2.1 กิจกรรมพัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผล 

 
 
โรงเรียนสรรพวิทยาคมมีการ
ดำเนินงานวัดผลและ
ประเมินผล ร้อยละ 80.00 

 
 
ผลสำเร็จในการพัฒนางาน
วัดผล โรงเรยีนสรรพ
วิทยาคม คิดเป็นร้อยละ 
100.00 

 
 
- มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.1 (1,4,5) 
ข้อที่ 1.2 (1) 
- มาตรฐานที่ 2 
ข้อที่ 2.1,2.2 

3. โครงการพัฒนาการจัดกระบวนการ
เรียนรู้สู่การเป็นพลโลก 
3.1 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน
นาฏศิลป ์
3.2 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ 
3.3 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนดนตร ี
3.4 กิจกรรมศิลปะปริทรรศ 
3.5 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน
ชุมนุม/จิตอาสา เพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

 
 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้รบั
การพัฒนาการเรียนการสอน
ในรายวิชาศิลปะและ กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 90.00 

 
 
ผลสำเร็จในการพัฒนางาน
ด้านการพัฒนาการเรียนการ
สอนในรายวิชาศิลปะและ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
คิดเป็นร้อยละ 93.50 

 
 
- มาตรฐานที่ 1  
ข้อที่ 1.1(2,5,6), 
ข้อที่ 1.2(2) 
- มาตรฐานที่2 
ข้อท่ี 2.1,2.2,2.3 
มาตรฐานที่ 3 
ข้อที่ 3.1,3.3,3.4 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงานตาม
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี)้ 

4. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
4.1 กิจกรรมการพัฒนาสื่อและเอกสาร
ประกอบการเรียนรู ้
4.2 กิจกรรมค่ายภาษาจีนเพื่ออาชีพ 
(วัฒนธรรมอาหารจีนพ้ืนเมือง) 
4.3 กิจกรรมการจดัหาหนังสือ/สื่อ
ประกอบการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
4.5 กิจกรรมพัฒนาการออกเสียงภาษาไทย 
(คลินิกหมอภาษา) 
4.6 กิจกรรมจัดหาสื่อเทคโนโลยีเพื่อใช้ใน
การจัดการเรยีนการสอน 
4.7 กิจกรรมพัฒนาสื่ออุปกรณ์และแหล่ง
เรียนรู ้
4.8 Brush Up! เตรียมความพร้อมสอบวัด
ระดับความรู/้PAT.7 ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น,
ภาษาเกาหล ี
4.9 กิจกรรมจัดซื้อพจนานุกรมภาษาจีนใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน
ภาษาจีน  
4.10 กิจกรรมจัดซื้อสื่อ/วัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาและ
วัฒนธรรมญี่ปุ่น 

 
 
นักเรียนโรงเรียนสรรพ
วิทยาคมได้รับการพัฒนา 
การเรยีนเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ ร้อยละ 80.00 

 
 
ผลสำเร็จในด้านการพัฒนา 
การเรยีนเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ คิดเป็นร้อยละ 
90.94 

 
 
- มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.1 (1,2,3,4,5,6) 
ข้อที่ 1.2 (1,2,3,4) 
- มาตรฐานที่ 2 
ข้อที่ 2.6 
- มาตรฐานที่ 3  
ข้อที่ 3.1,3.2 

5. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอา่น 
5.1 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
5.2 กิจกรรมนักเรยีน ครู และบุคลากรยอด
นักอ่าน 
5.3 กิจกรรมวางทุกงาน  อ่านทุกคน 
5.4 กิจกรรมส่งเสรมิการอ่าน (บันทึกการ
อ่าน) 
 
 

 
นักเรียนโรงเรียนสรรพ
วิทยาคมได้รับการพัฒนา
ส่งเสริมให้มีนสิัยรักการอ่าน 
ร้อยละ 80.00 

 
ผลสำเร็จในการพัฒนา
ส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน  
คิดเป็นร้อยละ 97.50 

 
- มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.1 (1,2,5,6) 
- มาตรฐานที่ 3 
ข้อที่ 3.1 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงานตาม
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี)้ 

6. โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์ 
6.1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้รบั
การพัฒนาในการจัดการเรียน
การสอนเพื่อบูรณาการทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ 
80.00 

 
ผลสำเร็จในการพัฒนาใน
การจัดการเรยีนการสอน
เพื่อบูรณาการทุกกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ คิดเป็นร้อยละ 
87.50 

 
- มาตรฐานที่ 3 
ข้อที่ 3.1,3.2 

 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
 แผนงานที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงานตาม
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

1. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
1.1 กิจกรรมส่งเสรมิโรงเรียนและนักเรียนสู่
มาตรฐานสากล 
1.2 กิจกรรมการแข่งขันส่งเสรมิทักษะความ
เป็นเลิศวิชาการภาษาเมียนมาระดบั
ภาคเหนือ 
1.3 กิจกรรมค่ายเยาวชนเพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ (English Camp) 
1.4 กิจกรรมละครประวัติศาสตร์และนิทาน
คุณธรรม 
1.5 กิจกรรมส่งเสรมินักเรยีนที่มี
ความสามารถพิเศษของกลุ่มสาระการเรยีนรู้
การงานอาชีพ 
1.6 กิจกรรม Merry Christmas & Happy 
New Year 2020 และการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ 

 
 
โรงเรียนสรรพวิทยาคมไดร้ับ
การพัฒนาส่งเสริมโรงเรียน
และนักเรียนสูม่าตรฐานสากล, 
ส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
ภาษาและความสามารถพิเศษ
ทางด้านภาษาพม่า
,ภาษาอังกฤษ และทักษะการ
ปฏิบัติ ร้อยละ 80.00 

 
 
ผลสำเร็จของการพัฒนา
ส่งเสริมโรงเรียนและ
นักเรียนสู่มาตรฐานสากล, 
ส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
ภาษาและความสามารถ
พิเศษทางด้านภาษาพม่า
,ภาษาอังกฤษ และทักษะ
การปฏิบัติ คดิเป็นร้อยละ 
92.50 

 
 
- มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.1 (1,2,3,4,5,6) 
ข้อที่1.2 (1,2,3) 
- มาตรฐานที่ 3 
ข้อที่ 3.1,3.2,3.5 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงานตาม
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

2. โครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ 
2.1 กิจกรรมจัดหาหนังสือพิมพ์และวารสาร 
2.2 กิจกรรมพิธีรับประกาศนียบตัรจบ
หลักสตูร ม.ต้น ม.ปลาย 
2.3 กิจกรรมจัดหาหนังสือเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรยีนการสอน 
2.4 กิจกรรมส่งเสรมิความเป็นเลศิทาง
วิชาการคณะสีเขียวและสีฟ้า 
2.5 กิจกรรมส่งเสรมิความเป็นเลศิทาง
วิชาการคณะสีชมพูและสีน้ำเงิน 
2.6 กิจกรรมส่งเสรมิความเป็นเลศิทาง
วิชาการคณะสีแสดและสีแดง 
2.7 กิจกรรมนิทรรศการงานวิชาการกลุ่ม
สาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
2.8 กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก 
2.9 กิจกรรมคำคม สั่งสม คลังคำ 
2.10 กิจกรรมผลิตสื่อการเรียนการสอน 
2.11 กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์
เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศ 
2.12 กิจกรรมพัฒนาทักษะในการจัดการ
เรียนการสอนในการทดลองทาง
วิทยาศาสตร ์
2.13 กิจกรรมนิทรรศการสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 
2.14 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน 
Coding ด้วย ROBOT 
2.15 กิจกรรมการแสดงผลงาน
ความสามารถของผู้เรียน (โครงงาน
คณิตศาสตร์) 
2.16 กิจกรรมพัฒนาทักษะในการจัดการ
เรียนการสอนในกลุม่วิชาโครงงานอาชีพ 
 

 
 
นักเรียนได้รับการพัฒนา 
ด้านภาษาไทย,คณิตศาสตร์,
วิทยาศาสตร์,การงานอาชีพ
,ภาษาต่างประเทศ และทักษะ
วิชาชีพต่าง ๆ ร้อยละ 80.00 

 
 
ผลสำเร็จในการพัฒนา 
ด้านภาษาไทย,คณิตศาสตร์,
วิทยาศาสตร์,การงานอาชีพ,
ภาษาต่างประเทศและ
ทักษะวิชาชีพต่าง ๆ คิดเป็น
ร้อยละ 89.80 

 
 
- มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.1 (1,2,3,4,5,6) 
ข้อที่ 1.2 (1,2,3,4) 
- มาตรฐานที่ 3  
ข้อที่ 3.1,3.3,3.4,3.5 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงานตาม
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

2.17 กิจกรรมพัฒนาทักษะในการจัดการ
เรียนการสอนในกลุม่วิชางานประดิษฐ์ 
2.18 กิจกรรมพัฒนาทักษะในการจัดการ
เรียนการสอนในกลุม่วิชาช่าง 
2.19 กิจกรรมพัฒนาทักษะในการจัดการ
เรียนการสอนในกลุม่วิชาการแกะสลักผัก
ผลไม ้
2.10 กิจกรรมพัฒนาทักษะในการจัดการ
เรียนการสอนในกลุม่วิชาเกษตร 
2.11 กิจกรรมพัฒนาทักษะในการจัดการ
เรียนการสอนในการจดับริการอาหารและ
เครื่องดื่ม 
2.12 กิจกรรมพัฒนาทักษะในการจัดการ
เรียนการสอนในกลุม่วิชาตัดเย็บเสือ้ผ้า 
2.13 กิจกรรมพัฒนาทักษะในการจัดการ
เรียนการสอนในวิชาคหกรรม 
2.14 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English 
Camp) 
2.15 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย
นานาชาติ 
2.16 กิจกรรมการปัจฉมินิเทศ 
2.17 กิจกรรมเพชรน้ำหนึ่ง แห่งซกีตะวันตก 
3. โครงการเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต 
3.1 กิจกรรมการพูดต่อหน้าประชุมชน 
3.2 กิจกรรมรูต้น รู้งาน สานฝันสูอ่าชีพ 
3.3 กิจกรรมพัฒนางานลูกเสือ 
3.4 กิจกรรมวันมหาธรีราชเจ้า 
3.5 กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือ
แห่งชาติ 
3.6 กิจกรรมพิธีปฏิญาณตน และสวนสนาม
วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด 
3.7 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน
กิจกรรมยุวกาชาด 

 
นักเรียนโรงเรียนสรรพ
วิทยาคมได้รับการพัฒนา
ทักษะด้านการพูด,ด้าน
ภาษาต่างประเทศ,การเรยีนรู้
งานในอาชีพและทักษะการฝึก
ภาคสนามของนักศึกษาวิชา
ทหาร ร้อยละ 80.00 

 
ผลสำเร็จในการพัฒนา
ทักษะด้านการพูด,ด้าน
ภาษาต่างประเทศ,การ
เรียนรู้งานในอาชีพและ
ทักษะการฝึกภาคสนามของ
นักศึกษาวิชาทหาร คิดเป็น
ร้อย 88.50 

 
- มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.1 (1,2,3,4,5,6) 
ข้อที่ 1.2 (1,2,3,4) 
- มาตรฐานที่ 3  
ข้อที่ 3.1 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงานตาม
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

3.8 กิจกรรมพิธีถวายสตัยาธิษฐาน-เปิดการ
ฝึกนักศึกษาวิชาทหารและพิธีไหวค้ร ู

 
 

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

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงานตาม
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
1.1 กิจกรรมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
1.2 กิจกรรมการเยี่ยมบา้นนักเรยีน 
1.3 กิจกรรมค่ายคณุลักษณะอันพึงประสงค์ 
(นักเรียนตกค้าง) 

 
 
โรงเรียนสรรพวิทยาคมมีการ
ดำเนินงานด้านประสิทธิภาพ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 
ร้อยละ 85.00 

 
 
ผลสำเร็จการดำเนินงานด้าน
ประสิทธิภาพระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน คิดเป็น
ร้อยละ 92.50 

 
 
- มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.2 (1,2,3,4) 
มาตรฐานที่ 3 
ข้อที่ 3.1 
 

2. โครงการพัฒนาระบบพ่อครู แม่ครู 
2.1 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมพ่อครู - แม่ครู 
6 สี 
2.2 กิจกรรมการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
คณะสีและระดับชั้นเรียน 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคมมีการ 
ดำเนินงานด้านประสิทธิภาพ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 
ร้อยละ 80.00 

 
ผลสำเร็จการดำเนินงานด้าน
ประสิทธิภาพระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน คิดเป็น
ร้อยละ 87.50 

 
- มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.2 (1,2,3,4) 
มาตรฐานที่ 3 
ข้อที่ 3.5 

3. โครงการสถานศึกษาสขีาวปลอดยาเสพ
ติด และอบายมุข 
1. กิจกรรมวณัรงค์ต่อตา้นยาเสพติด 
2. กิจกรรมบ้านหลังเรยีน 
3. กิจกรรมห้องเรยีนสีขาว 

 
 
นักเรียนโรงเรียนสรรพ-
วิทยาคม ไดเ้ข้าร่วมโครงการ 
TO BE NUMBER ONE ใน 
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพ
ติดสากลและกิจกรรมบ้านหลัง
เรียนและห้องเรยีนสีขาว ร้อย
ละ 80.00 

 
 
ผลสำเร็จในการเข้าร่วม
โครงการ TO BE NUMBER 
ONE กิจกรรมรณรงค์
ต่อต้านยาเสพตดิสากลและ
กิจกรรมบ้านหลังเรียนและ
ห้องเรียนสีขาว คดิเป็นร้อย
ละ 97.50 

 
 
- มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.2 (1,2,3,4) 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงานตาม
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

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

 
นักเรียนโรงเรียนสรรพ-
วิทยาคม ไดเ้ข้าร่วมโครงการ 
TO BE NUMBER ONE ใน
กิจกรรม Re-X-Ray ร้อยละ 
80.00 

 
ผลสำเร็จในการเข้าร่วม
โครงการ TO BE NUMBER 
ONE ในกิจกรรม Re-X-Ray 
คิดเป็นร้อยละ 95.00 

 
- มาตรฐานที่ 3 
ข้อที่ 3.1 

 
กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
 แผนงานที่ 1 ปลูกฝังเอกลักษณ์และคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียนสรรพวิทยาคม 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงานตาม
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

1. โครงการรับนักเรียนใหม่ 
1.1 กิจกรรมรับนักเรียนใหม่ ประจำปี
การศึกษา 2563 
1.2 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ4 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
มีกระบวนการคัดเลือกรับ
นักเรียนท่ีมีคณุภาพและ
มาตรฐานตามความต้องการ 
ร้อยละ 80.00 

 
ผลสำเร็จในการพัฒนา
กระบวนการคดัเลือกรับ
นักเรียนท่ีมีคณุภาพและ
มาตรฐานตามความต้องการ 
คิดเป็นร้อยละ 85.00 

 
- มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.1 (1,2) 
ข้อที่ 1.2 (1,2,3,4) 
มาตรฐานที่ 2 
ข้อที่ 2.2,2.3 
- มาตรฐานที่ 3  
ข้อที่ 3.4 
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กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพล
โลก 

 แผนงานที่ 2 เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงานตาม
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

1. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษา 
1.1 กิจกรรมค่ายคณุธรรม นำคณุธรรม
พัฒนาชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
1.2 กิจกรรมสอบธรรมศึกษาสนามหลวง 

 
 
โรงเรียนสรรพวิทยาคมมีการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมใน
สถานศึกษา ร้อยละ 80.00 

 
 
ผลสำเร็จในการพัฒนา
คุณธรรม จรยิธรรมใน
สถานศึกษา ร้อยละ 90.00 

 
 
- มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.1 (1,2,3,4,5,6) 
ข้อที่ 1.2 (1,2) 
- มาตรฐานที่ 3  
ข้อที่ 3.1 

2. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.1 กิจกรรมโครงงานเยาวชนไทยทำความดี
ถวายในหลวง 

 
 
นักเรียนโรงเรียนสรรพ
วิทยาคม ทำความดีถวายใน
หลวง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมผีลงาน เชิงปริมาณเข้า
ร่วมประกวดและแข่งขันใน
ระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศ  ร้อยละ 80.00 

 
 
ผลสำเร็จการดำเนินงานด้าน
ทำความดีถวายในหลวง ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ผลงาน เชิงปริมาณเข้าร่วม
ประกวดและแข่งขันใน
ระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศ  คิดเป็นร้อย
ละ 87.50 

 
 
- มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.1 (1,2,3,4,5,6) 
ข้อที่ 1.2 (1,2) 
- มาตรฐานที่ 3  
ข้อที่ 3.1 

 

3. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
3.1 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมนกัเรียนปี
การศึกษา 2563 
 

 
 
นักเรียนโรงเรียนสรรพ
วิทยาคมได้รับการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน ร้อย
ละ 90.00 

 
 
ผลสำเร็จในการส่งเสริมใน
การส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน คดิเป็นร้อยละ 
95.00 

 
 
- มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.1 (2) 
ข้อที่ 1.2 (1,3) 

 
4. โครงการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ
การจัดการสิ่งแวดล้อม 
4.1 กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ Zero 
Waste School 

 
 
 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
ส่งเสริมพัฒนาการจดัการด้าน
สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 80.00 

 
 
ผลสำเร็จของการส่งเสรมิ
พัฒนาการจัดการด้าน

 
 
- มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.2 (1) 
- มาตรฐานที่ 2 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงานตาม
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

สิ่งแวดล้อม คดิเป็นร้อยละ 
95.00 

ข้อที่ 2.5 

กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพล
โลก 

แผนงานที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ
รักษาสุขภาพกายและใจของผู้เรียน    

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงานตาม
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

1. โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญา 
1.1 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาต ิ
1.2 กิจกรรมตักบาตรเติมบญุ 
1.3 กิจกรรมประเพณีแล้อุป๊ะตะกา่ 
1.4 กิจกรรมพิธีไหว้คร ู
1.5 กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา 
1.6 กิจกรรมการประกวดกระทงลอย 

 
 
นักเรียนโรงเรียนสรรพ
วิทยาคมได้เรยีนรู้
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและ
การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
ร้อยละ 85.00 

 
 
ผลสำเร็จของนักเรียนได้
เรียนรูศ้ิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย  
คิดเป็นร้อยละ 91.10 

 
 
- มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.1 (1,2,3) 
ข้อที่ 1.2 (1,2,3,4) 
- มาตรฐานที่ 3  
ข้อที่ 3.1 

2. โครงการปลูกฝังค่านิยมและจติสำนึก
ความเป็นไทย 
2.1 กิจกรรมนิทรรศการวันสุนทรภู่ 
2.2 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีิ
นทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว 
2.3 กิจกรรมพิธีถวายพระพรสมเดจ็พระนาง
เจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง 
2.4 กิจกรรมพิธีถวายพระพรสมเดจ็พระนาง
เจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม
ราชิน ี
2.5 กิจกรรมวันปิยมหาราช 

 
 
นักเรียนโรงเรียนสรรพ
วิทยาคมได้รับการปลูกฝัง
ค่านิยมและจิตสำนึกความเป็น
ไทย ประเพณีที่ดีงามอันแสดง
ถึงความจงรักภักดตี่อสถาบัน
พระมหากษตัริย์ ความกตัญญู
ต่อผู้มีพระคณุ ร้อยละ 85.00 

 
 
ผลสำเร็จที่นักเรียนไดร้ับการ
ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึก
ความเป็นไทย ประเพณีที่ดี
งามอันแสดงถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย์ ความ
กตัญญูต่อผู้มีพระคณุ  
คิดเป็นร้อยละ 89.38 

 
 
- มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.1 (1,2) 
ข้อที่ 1.2 (1,2) 
- มาตรฐานที่ 3  
ข้อที่ 3.1,3.2,3.4 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงานตาม
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

3. โครงการส่งเสริมสุขนสิัย สุขภาพกาย 
สุขภาพจิตที่ดีและมีสนุทรียภาพของผู้เรียน 
3.1 กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกันโรคตาม
ฤดูกาล 
3.2 กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่โรงเรียน
ระดับเพชร 
3.3 กิจกรรมงานอนามัยโรงเรยีน 
3.4 กิจกรรมส่งเสรมิและพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกาย 
3.5 กิจกรรมละครมรดกใหม ่
3.6 กิจกรรมอบรมขยายผลนักเรียนแกนนำ
ส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน 

 
 
โรงเรียนสรรพวิทยาคมมีการ
อบรมนักเรยีนแกนนำส่งเสรมิ
สุขภาพ,พัฒนางานอนามัย,
งานส่งเสรมิสุขภาพระดับเพชร
และนักเรียนได้รับการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายที่ดีขึ้น 
ร้อยละ 80.00 
 

 
 
ผลสำเร็จในการอบรม
นักเรียนแกนำส่งเสริม
สุขภาพ,พัฒนางานอนามัย,
งานส่งเสรมิสุขภาพระดับ
เพชรและนักเรียนได้รบัการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ที่ดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 82.50 

 
 
- มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.2 (4) 
- มาตรฐานที่ 2 
ข้อที่ 2.5 
 
- มาตรฐานที่ 3  
ข้อที่ 3.1 

 
 

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นมือครูอาชีพ มีสมรรถนะเหมาะสม
กับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล  

แผนงานที่ 1  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลมืออาชีพ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงานตาม
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรสู่มือ
อาชีพและมีศกัยภาพเป็นพลโลก 
1.1 กิจกรรมเวทีนำเสนองานวิจัยในช้ันเรียน
และสื่อการเรียนรู้ของคณะคร ู
1.2 กิจกรรมงานพัฒนาบุคลากร(การศึกษา
ดูงานภายในและภายนอกประเทศ) 
1.3 กิจกรรมการวิเคราะห์จัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 

 
 
เพื่อเพ่ิมศักยภาพครู 
บุคลากรในโรงเรยีนสรรพ
วิทยาคม เกิดวสิัยทัศน์ใน
การทำงานและนำมาพัฒนา
โรงเรียน ร้อยละ 80.00 

 
 
ผลสำเร็จในการเพิ่ม
ศักยภาพครู บุคลากรใน
โรงเรียนสรรพวิทยาคม  
เกิดวิสัยทัศน์ในการทำงาน
และนำมาพัฒนาโรงเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 87.50 

 
 
- มาตรฐานที่ 2 
ข้อที่ 2.4 
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กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นมือครูอาชีพ มีสมรรถนะเหมาะสม
กับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล  

แผนงานที่ 2  บริการ ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงานตาม
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

- - - - 
 

 
กลยุทธ์ที่ 4  บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาลด้วยระบบคุณภาพและยึดหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานที่ 1  พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยระบบคุณภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิ

บาล 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

1. โครงการส่งเสริมการบริหารงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงาน 
1.1 กิจกรรมพัฒนางานนโยบายและแผนงาน 

 
 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม
ได้รับการพัฒนางาน
นโยบาย และแผนงานให้มี
คุณภาพ ร้อยละ 90.00 

 
 
ผลสำเร็จในการพัฒนา
งานนโยบาย และ
แผนงานให้มีคุณภาพ 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 
 
- มาตรฐานที่ 2 
ข้อที่ 2.1,2.2,2.5 

2. โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการ
สถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 
2.1 กิจกรรมการรองรับการประเมินโรงเรียนจาก
องค์กรภายนอก 
 

 
 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม
ได้รับการพัฒนางานการ
รองรับการประเมิน
โรงเรียนจากองค์กร
ภายนอกร้อยละ 100.00 

 
 
ผลสำเร็จในการ
พัฒนาการรองรับการ
ประเมินโรงเรียนจาก
องค์กรภายนอก คิดเป็น
ร้อยละ 95.00 

 
 
- มาตรฐานที่ 2 
ข้อที่ 2.1,2.2,2.3 

3. โครงการขับเคลื่อนหลักปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัต ิ
3.1 กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรยีนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม
ได้รับการพัฒนาศูนย์การ

 
 
ผลสำเร็จในการพัฒนา
ศูนย์การเรียนรูต้ามหลัก

 
 
- มาตรฐานที่ 2 
ข้อที่ 2.1,2.2,2.3 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

เรียนรูต้ามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ร้อยละ 80 

ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
คิดเป็นร้อยละ 85.00 

 

กลยุทธ์ที่ 4  บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาลด้วยระบบคุณภาพและยึดหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานที่ 2 พัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง  

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

1. โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเพ่ือการเรียนรู้ 
1.1 กิจกรรม ICT ห้องศูนย์ปฏิบตักิาร
คอมพิวเตอร ์

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม
ได้รับการพัฒนา ICT ห้อง
ศูนย์ปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ คิดเป็นร้อย
ละ 90.00 

 
ผลสำเร็จของการพัฒนา 
ICT ห้องศูนย์ปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ์
คิดเป็นร้อยละ 95.00 

 
- มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.1 (4) 
- มาตรฐานที่ 2 
ข้อที่ 2.2,2.6 
- มาตรฐานที่ 3  
ข้อที่ 3.2,3.4 

2. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
2.1 กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารวชิาการ 
2.2 กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูลทะเบียนนักเรียน 
2.3 กิจกรรมพัฒนาสำนักงานห้องสมุด 
2.4 กิจกรรมซ่อมบำรุงยานพาหนะ 
2.5 กิจกรรมการจดัซื้อวัสดุสำนักงานฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 
2.6 กิจกรรมพัฒนางานโสตทัศนศกึษา 
2.7 กิจกรรมพัฒนางานพัสดุ-งานการเงินโรงเรียน 
2.8 กิจกรรมพัฒนาระบบงานธุรการโรงเรียน 
2.9 กิจกรรมการจดัซื้อวัสดุสำนักงาน/การซ่อม
บำรุง 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม
ได้รับการพัฒนาบรหิาร
จัดการห้องเรียนและ
สำนักงาน มีวัสดุอุปกรณ์
เพียงพอต่อการเรยีนการ
สอน ร้อยละ 85 

 
ผลสำเร็จของการพัฒนา
บริหารจดัการห้องเรียน
และสำนักงาน มีวัสดุ
อุปกรณ์เพียงพอต่อการ
เรียนการสอน คิดเป็น
ร้อยละ 94.35 

 
- มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.1 (1,2,3,4,5,6) 
ข้อที่ 1.2 (1,2,3,4) 
- มาตรฐานที่ 2 
ข้อที่ 2.1,2.2,2.3, 
2.4,2.5,2.6 
- มาตรฐานที่ 3  
ข้อที่ 3.1,3.2 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

2.10 กิจกรรมการจดัซื้อวัสดสุำนกังาน และ
ซ่อมแซม ดูแลรักษา วัสดุอุปกรณ์ ครุภณัฑ์ (งาน
สภานักเรียน) 
2.11 กิจกรรมจัดทำเขม็ เกียรติบตัรและป้ายนิเทศ
สภานักเรียน 
2.12 กิจกรรมการพัฒนาสำนักอำนวยการ 
2.13 กิจกรรมการจดัซื้อวัสดสุำนกังาน/การซ่อม
บำรุง (กลุ่มงานบุคคล) 
2.14 กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่ม
สาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
2.15 กิจกรรมการพัฒนาจัดหาสื่อการเรยีนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
2.16 กิจกรรมการจดัซื้อวัสดสุำนกังานกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร ์
2.17 กิจกรรมการพัฒนาสื่อการเรยีนการสอน
สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
2.18 กิจกรรมสนับสนุนวัสดสุำนักงาน งานกลุ่ม
สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
2.19 กิจกรรมจัดหาวสัดสุำนักงานกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ 
2.20 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนและแหล่ง
เรียนรู ้
2.21 กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีกลุ่ม
สาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศที่ 1 
2.22 กิจกรรมการจดัซื้อวัสดสุำนกังานกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศท่ี 2 
2.23 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มสาระการ
เรียนรูศ้ิลปะ 
2.24 กิจกรรมพัฒนางานแนะแนว 

3. โครงการจัดสรรสื่อการเรียนห้องเรียนการ
งานอาชีพ 
3.1 กิจกรรมจัดสรรสื่อการเรียนห้องเรียนการ
งานอาชีพ 

 
 

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
ได้รับการพัฒนาจัดสรรสื่อ
การเรยีนห้องเรียนการ

 
 

 
 

- มาตรฐานที่ 2 
ข้อที่ 2.5 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

 งานอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 
90.00 

ผลสำเร็จของการพัฒนา
จัดสรรสื่อการเรียน
ห้องเรียนการงานอาชีพ 
คิดเป็นร้อยละ 95.00 

4. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
4.1 กิจกรรมจัดหาสื่อการเรยีนภาษาอังกฤษและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ (English Resource and 
Instruction Center : ERIC) 
4.2 กิจกรรมพัฒนางานศูนย์วัฒนธรรมอำเภอแม่
สอดและศูนย์อาเซียนศึกษา 
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER 
ONE (ห้อง 612) 
4.3 กิจกรรมพัฒนาห้องสำนักงานฝ่ายธุรการ 
นโยบาย แผนและงบประมาณ 
4.4 กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรยีนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง (คณิตศาสตร์) 
4.5 กิจกรรมการพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะภาพ
คณิตศาสตร ์
4.6 กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการทาง
คณิตศาสตร์/ห้องพักครคูณติศาสตร์ 
4.7 กิจกรรมจัดหาครภุัณฑ์การงานอาชีพ 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม
ได้รับการพัฒนาแหล่ง
เรียนรูภ้ายในโรงเรียน 
ร้อยละ 80 

 
ผลสำเร็จการดำเนินงาน
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 89.71 

 
- มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.1 (4,5) 
- มาตรฐานที่ 2 
ข้อที่ 2.1,2.4,2.5,2.6 
- มาตรฐานที่ 3  
ข้อที่ 3.2 

5. พัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส ์ 
(E-Library) 
5.1 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน 

 
 
ห้องสมุดโรงเรียนสรรพ
วิทยาคม ไดร้ับการ
ปรับปรุง ร้อยละ 80 

 
 
ผลสำเร็จการดำเนินงาน
การพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียน คดิเป็นร้อยละ
100.00 

 
 
- มาตรฐานที่ 3 
ข้อที่ 3.2 

6. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ
สาธารณูปโภค 
6.1 กิจกรรมชำระค่านำ้/ค่าไฟ/ค่าสาธารณูปโภค 
6.2 กิจกรรมชำระคา่น้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ
โรงเรียน 

 
 
โรงเรียนสรรพวิทยาคมมี
การดำเนินงานพัฒนา
ระบบการจัดการ

 
 
ผลสำเร็จการดำเนินงาน
พัฒนาระบบการจัดการ
สาธารณูปโภคที่มี

 
 
- มาตรฐานที่ 2 
ข้อที่ 2.2,2.5 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

สาธารณูปโภคที่มี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ 
80.00  

ประสิทธิภาพ คิดเป็น
ร้อยละ 100.00 

7. โครงการครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอน 
7.1 กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม
ได้รับการพัฒนาแหล่ง
เรียนรูภ้ายในโรงเรียน 
ร้อยละ 80.00 

 
ผลสำเร็จการดำเนินงาน
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 80.00 

 
- มาตรฐานที่ 2 
ข้อที่ 2.5,2.6 

8. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ
อาคารสถานที ่
8.1 กิจกรรมการจดัหาวสัดุอุปกรณ์เพื่อสร้าง/
ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารสถานท่ี 

 
 
โรงเรียนสรรพวิทยาคมมี
การพัฒนาด้านอาคาร
สถานท่ี ร้อยละ 80.00 

 
 
ผลสำเร็จการพัฒนาด้าน
อาคารสถานท่ี คิดเป็น
ร้อยละ 95.00 

 
 
- มาตรฐานที่ 2 
ข้อที่ 2.5 

 

กลยุทธ์ที่ 4  บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาลด้วยระบบคุณภาพและยึดหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานที่ 3 เสริมสร้างและประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายของโรงเรียน  

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

1. โครงการเสริมสร้างความร่วมมือของภาคี
เครือข่ายร่วมพัฒนาโรงเรียน 
1.1 กิจกรรมงานคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษยเ์ก่าและเครือข่าย
ผู้ปกครอง 

 
 
โรงเรียนสรรพวิทยาคมมี
การเสริมสร้างความ
ร่วมมือของภาคีเครือข่าย 
พัฒนาโรงเรียน ร้อยละ 
85.00 

 
 
สำเรจ็การเสรมิสร้าง
ความร่วมมือของภาคี
เครือข่าย พัฒนา
โรงเรียน คดิเป็นร้อยละ 
87.50  

 
 
- มาตรฐานที่ 2 
ข้อที่ 2.1 
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กลยุทธ์ที่ 4  บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาลด้วยระบบคุณภาพและยึดหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานที่ 4 พัฒนางานประกันคุณภาพและระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย พร้อมใช้และท่ัวถึง 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

1. โครงการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1.1 กิจกรรมส่งเสรมิศักยภาพระบบงาน
ประชาสมัพันธ์ตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
1.2 กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศและการ
ประชาสมัพันธ์ในเว็ปไซต ์

 
 
โรงเรียนสรรพวิทยาคมมี
การพัฒนาเครือข่าย
สารสนเทศและการ
ประชาสมัพันธ์  
ร้อยละ 80 

 
 
ผลสำเร็จของการพัฒนา
เครือข่ายสารสนเทศ
และการประชาสัมพันธ์  
คิดเป็นร้อยละ 91.25 

 
 
- มาตรฐานที่ 2 
ข้อที่ 2.2,2.5,2.6 

2. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการทาง
การศึกษา 
2.1 กิจกรรมการจดัทำระบบฐานข้อมูลนักเรยีน
รายบุคคล (DMC) และสารสนเทศโรงเรียน 

 
 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม
ได้รับการพัฒนาการจัดทำ
ข้อมูลสารสนเทศ  
ร้อยละ 80 

 
 
ผลสำเร็จในการ
พัฒนาการจัดทำข้อมลู
สารสนเทศ คิดเป็นร้อย
ละ 90.00 

 
 
- มาตรฐานที่ 2 
ข้อที่ 2.2,2.6 
 

3. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
3.1 กิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพระบบงานควบคุมภายใน 
3.2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี ่

 
 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม
ได้รับการเสรมิสร้าง
ประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพระบบงาน
ควบคุมภายใน และมีการ
จัดทำรายงานประจำปีของ
สถานศึกษา ร้อยละ 80 

 
 
ผลสำเร็จของการ
เสรมิสร้างประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ
ระบบงานควบคุมภายใน 
และมีการจัดทำรายงาน
ประจำปีของสถานศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ 83.75 

 
 
- มาตรฐานที่ 2 
ข้อที่ 2.1,2.2,2.5 
- มาตรฐานที่ 3 
ข้อที่ 3.5 
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ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก 

 

คำสั่งที่ 273/2563 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงาน 
การพัฒนาการศึกษาโรงเรียนสรรพวิทยาคม  ประจำปีงบประมาณ 2563 

 
ภาคผนวก ข 

 

ตัวอย่างแบบประเมินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 
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ภาคผนวก ก 
 

คำสั่งที่ 273/2563 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงาน 
การพัฒนาการศึกษาโรงเรียนสรรพวทิยาคม   

ประจำปีงบประมาณ 2563 
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คำสั่งโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
ที ่ 273/๒๕63 

   เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนสรรพวิทยาคม  
ประจำปีงบประมาณ 2563 

............................................................................. 

  ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม จะดำเนินการจัดทำรายงานการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนสรรพ
วิทยาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 เพ่ือให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพในการทำงาน และเกิดประโยชน์
กับโรงเรียนสูงสุด  จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ (1) และ (3)  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดังต่อไปนี้   

1. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย  

๑. นางสุภัทร  เงินด ี  ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
3. นายฉัตรชัย   วิเทศน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
4. นางจรัสศรี  ธรรมจิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
5. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ว่านเครือ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
6. นายฐาปนะพงษ์  ทะนันชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
7. นายวินัย  หาญพรม   ครู คศ.3  กรรมการและเลขานุการ 

 

 มีหน้าที ่ ให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวกและประสานงานให้ทุกฝ่ายดำเนินการทำแบบประเมินผลโครงการ 
    /กิจกรรม ด้วยความเรียบร้อย 
 
2. คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำ รวบรวม ผลการพัฒนาการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม   ประกอบด้วย 

1. นางสุภัทร  เงินด ี ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
3. นายฉัตรชัย  วิเทศน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
4. นางจรัสศรี  ธรรมจิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
5. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ว่านเครือ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
6. นายฐาปนะพงษ์  ทะนันชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ  
7. นางอำไพ  พรมมา ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ  กรรมการ 
8. นายเอกชัย  พันธุลี ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ กรรมการ 
9. นางรักษ์สุมล  โกศล ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ กรรมการ 
10. นายอำพล  ยาโนยะ ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศท่ี 1 กรรมการ 
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11. นางอรทัย  ยาโนยะ ครู คศ.2 หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย กรรมการ 
12. นายสมยศ  จิรกุลธรวณชิ ครู คศ.2 หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กรรมการ 
13. นายณรงค์ศักดิ์  สวนใต้ ครู คศ.2 หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ กรรมการ 
14. นายณรงค์ชาญ  นุชารัมย์ ครู คศ.2 หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาฯ กรรมการ 
15. นางสาวพัทธนันท์  บุญชะนะ ครู คศ.2 หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศท่ี 2 กรรมการ 
16. นางเพลินพิศ  ศรีสุวรรณ ครู คศ.3 หัวหน้างานแนะแนว กรรมการ 
17. คณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2563  กรรมการ  
18. นายวินัย  หาญพรม ครู คศ.3 หัวหน้างานแผนงาน กรรมการและเลขานุการ 
19. นายวิวัฒน ์ แสนคำนาค ครู คศ.2 เจ้าหน้าที่งานแผนงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
20. นางสาวพัชรินทร์  ร่มโพธิ์ทอง เจ้าหน้าที่สำนักงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 มีหน้าที ่  จัดทำแบบประเมินผลโครงการ/กิจกรรม และรวบรวมผลการประเมินส่งงานแผนงาน  
 
3. คณะกรรมการฝ่ายจัดทำรายงานการพัฒนาการศึกษา ประกอบด้วย 
 1. นายวินัย  หาญพรม ครู คศ.3 ประธานกรรมการ 
 2. นายวิวัฒน ์ แสนคำนาค ครู คศ.2 รองประธานกรรมการ 
 3. นางนิรมล  พิพัฒน์คุปติกุล ครู คศ.2 กรรมการ 
 4. นางสาวพัชรินทร์  ร่มโพธิท์อง เจ้าหน้าที่สำนักงาน กรรมการและเลขานุการ 
  

 มีหน้าที ่ จัดทำรายงานการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน 3 เล่ม 
 

  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจัดทำรายงานการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนสรรพวิทยาคม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 
 

   ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

             สั่ง ณ  วันที่  15  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕63 
    
 
 
    (นางสุภัทร  เงินดี) 

                                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 



170 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

ตัวอย่างแบบประเมินโครงการ/กิจกรรม 
ประจำปีงบประมาณ 2563 
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ที่ปรึกษา/คณะผู้จัดทำ 
 

1. นางสุภัทร  เงินดี   ผู้อำนวยการโรงเรียน   ที่ปรึกษา 
2. นายฉัตรชัย  วิเทศน์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน  ที่ปรึกษา 
3. นางจรัสศรี  ธรรมจิต  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน  ที่ปรึกษา 
4. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ว่านเครือ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน  ที่ปรึกษา 
5. นายฐาปนะพงษ์  ทะนันชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน  ที่ปรึกษา 
6. นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน  หัวหน้าคณะผู้จัดทำ 
7. นางนิรมล  พิพัฒน์คุปติกุล ครูชำนาญการ    กรรมการ 
8. นางสาวโศรดา  สร้างทรัพย์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน   กรรมการ 
9. นายวินัย   หาญพรม  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 
10. นายวิวัฒน์  แสนคำนาค  ครชูำนาญการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
11. นางสาวพัชรินทร์  ร่มโพธิ์ทอง เจ้าหน้าที่สำนักงาน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
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