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คำนำ 
 

เอกสารสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นเอกสารที่
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ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนสรรพวิทยาคม จะเป็นประโยชน์ต่อการ
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

1. ข้อมูลทั่วไป 
   โรงเรียนสรรพวิทยาคม   ตั้งอยู่เลขท่ี  51  ถนนประสาทวิถี ตำบลแม่สอด   อำเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก   สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โทรศัพท์  0-5553-1094      
โทรสาร  0-5553-4861  e-mail : sappha@hotmail.com   website : www.sappha.moe.go.th  
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 6    เนื้อท่ี 32 ไร่ 38 ตารางวา 
เขตพ้ืนที่บริการ 21 หมู่บ้าน ได้แก่  ต.แม่ตาว 5 หมู่บ้าน (หมู่ 1,2,4,5,6)  ตำบลแม่ปะ 3 หมู่บ้าน 
(หมู่ 6,7,9)  ต.ท่าสายลวด 6 หมู่บ้าน (หมู่ 1,2,3,4,5,6) ต.พระธาตุผาแดง 7 หมู่บ้าน (หมู่ 1,2,3,4,5,6,7)   
และเขตเทศบาลนครแม่สอด 
   ประวัติโรงเรียนโดยย่อ   
      ตั้งขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 2458  ทำการเปิดสอนในระดับประถมศึกษา 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 ซ่ึงเป็นโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาของอำเภอ ทางกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อของโรงเรียนเป็น "โรงเรียนสรรพวิทยาคม" 
โดยมี ดร.ก่อ สวัสดิพานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นผู้ลงนามในหนังสืออนุมัติ  เมื่อวันที่  7  
พฤศจิกายน พุทธศักราช  2521 
           ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2538 ได้จัดสร้างรูปปั้นพระสมัครสรรพการและจัดตั้งไว้หน้าหอประชุม เพ่ือ 
เป็นอนุสรณ์สถานให้ครู อาจารย์ นักเรียน และชาวแม่สอดได้รู้จักและรำลึกถึงท่าน พระสมัครสรรพการ  
ผู้ก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอแม่สอด และได้ถือเอาวันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุก ๆ ปี เป็นวันก่อตั้ง
โรงเรียน  โดยในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  โรงเรียนสรรพวิทยาคมมีอายุครบ 105 ปี 
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1.2 แผนที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพุทธประทีปวโรทัย 
คติพจน์    ขนฺติ หิตสุขาวหา 
     ความอดทน นำประโยชน์สุขมาให้ 
สัญลักษณ์ของโรงเรียน  รูปคบเพลิง   หมายถึง ปัญญาเป็นแสงสว่าง นำทางชีวิต 
 
 
   
สีประจำโรงเรียน   ม่วง - เหลือง 
     สีม่วง หมายถึง เป็นสีผสมที่เกิดข้ึนระหว่าง สีแดงกับสีน้ำเงิน 
     อันหมายถึงชาติและพระมหากษัตริย์ 
     สีเหลือง หมายถึง ศาสนา 
      ม่วง - เหลือง จึงมีความหมายให้ทุกคนยึดมั่นใน ชาติ ศาสนา 
      และองค์พระมหากษัตริย์ อยู่เหนือสิ่งอื่นใด  
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพุทธประทีปวโรทัย 
คติพจน์    ขนฺติ หิตสุขาวหา 
     ความอดทน นำประโยชน์สุขมาให้ 
ต้นไม้ประจำโรงเรียน  คือ ต้นสน เป็นสัญลักษณ์ของ ความอ่อนไหวลู่ลม แข็งแรง อายุยืนยาว 
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1.3 โครงสร้างการบริหารโรงเรียน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  

- งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

- งานการจัดการเรียนการสอนโรงเรียน 

- งานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู ้

- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

- งานนิเทศการเรียนการสอน 

- งานพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ 

- งานส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
และนิทรรศการวิชาการ 

- งานวิจัยเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

- งานส่งเสริมการเรียนรู้นักเรียนพิการเรียนร่วม 
กลุ่มงานทะเบยีนและวดัผล 

- งานทะเบียนนักเรียน 

- งานการเทียบโอนผลการเรียน 

- งานวัดผลประเมินผลนักเรียน 

- งานพัฒนานวัตกรรมการวัดผลประเมินผลด้วย 
ระบบ I-Student 

- งานการรับนักเรียน 

- งานการจัดชั้นเรียนนักเรียน 

- งานประเมินผลการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน 
 

ผังโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2563 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

 
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

 

ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน และงบประมาณ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

ฝ่ายสำนักอำนวยการ 

 

กลุ่มงานพัฒนาและขบัเคลื่อนคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน 

- งานปกครองระดับชั้น 

- งานพัฒนานวัตกรรมครอบครัว 
สรรพวิทยาคม 

- งานพัฒนาระบบ I – Student 

- งานระเบียบวินยัและงานปกครอง
นักเรียน 

- งานกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

- งานป้องกันและแก้ไขคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม/ 

ชมรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
 

สมาคมศิษย์เก่าแม่สอด-สรรพ

มูลนิธิแมส่อด “สรรพวิทยาคม” 

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

กลุ่มงานบริการ 

- งานร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน 

- งานโภชนาการโรงเรียน 

- งานอนามัยโรงเรียน 

- งานสัมพันธ์ชุมชน 

- งานสวัสดิการโรงเรียน 
กลุ่มงานอาคารสถานทีแ่ละสิ่งแวดล้อม 

- งานพัฒนาอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมโรงเรียน 

- งานตกแต่งอาคารสถานที ่ 
และภูมิทัศน ์

- งานบ้านพักครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

- งานบริหารงานลูกจ้างประจำ / 
ลูกจ้างชั่วคราว 

- งานโรงเรียนปลอดขยะ 

- งานระบบจราจรโรงเรียน 

- งานระบบสาธารณูปโภคโรงเรียน 

 
 

 

กลุ่มงานการจัดระบบการบริหารและ
พัฒนาองค์กร  

- งานเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการ 

- งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมโรงเรียน 

- งานประกันคุณภาพการศึกษา 

- งานโครงการพิเศษตามนโยบาย  

- งานบริหารจัดการดว้ยระบบคุณภาพ 

- งานพัฒนาตามคำรับรองการ
ปฏิบัติงานประจำปีของผู้บริหาร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชมรมครเูก่า “สรรพวิทยาคม” 
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กลุ่มงานโครงการห้องเรียนพิเศษ 

- งานพัฒนาห้องเรียนพิเศษ โปรแกรม 
พหุภาษา (MP) 

- งานพัฒนาห้องเรียนพิเศษ โปรแกรม MEP 

- งานพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (SMAT)  

- งานพัฒนาห้องเรียนพิเศษกลุ่มวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และห้องเรียนเตรียม
วิศวกรรม และสถาปัตยกรรม (ISM) 

- งานพัฒนาห้องเรียนพิเศษห้องเรียนอาชพี 
(BMBA) 

- งานพัฒนาห้องเรียนภาษาจีน  
(Gifted Chinese Language) 

- งานพัฒนาห้องเรียนภาษาเมียนมา  
(Gifted Myanmar Language) 
 

 

ผังโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2563 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

 

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

 

ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน และงบประมาณ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

ฝ่ายสำนักอำนวยการ 

 

กลุ่มงานระบบดแูลช่วยเหลือนักเรียน 

- งานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

- งาน To be number one 

- งานสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและ
อบายมขุ 

- งานห้องเรียนสีขาว 

- งานให้คำปรึกษา และเพื่อนทีป่รึกษา 
(YC)  

- งานส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหา           
ยาเสพติด 

- งานตำรวจประสานโรงเรียน  
1 ตำรวจ 1 โรงเรียน 

- งานเวรประจำวันครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

- งานกองทุนเพื่อการศึกษา 

- งานยามรักษาความปลอดภยั 
 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม/ 

ชมรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
 

สมาคมศิษย์เก่าแม่สอด-สรรพ

มูลนิธิแมส่อด “สรรพวิทยาคม” 

กลุ่มงานธุรการและสารบรรณ 

- งานธุรการ และสารบรรณโรงเรียน 

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

-  งานระบบสำรองข้อมูลทางธุรการ 
-  งานบรกิารยานพาหนะ 
กลุ่มงานการเงินและบญัช ี

- งานการบริหารการเงินโรงเรียน 

- งานการบริหารการบัญชีโรงเรียน 

- งานสรุปรายงานผลการพัฒนาโรงเรียน 
- งานหนว่ยเบิกโรงเรียนและหน่วยงานอื่น 
- งานกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา 

กลุ่มงานส่งเสรมินวัตกรรมทาง
การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีทาง
การศึกษา 

- งานพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ  
ระบบไอที เว็บไซต์โรงเรียน และอื่น ๆ 

- งานสารสนเทศโรงเรียน 

- งานโสตทัศนศึกษาโรงเรียน 

- งานประชาสัมพันธโ์รงเรียน 

- งานวารสารโรงเรียน/ คู่มือครู 
นักเรียน  ผู้ปกครอง และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
 

 
 
 

 

กลุ่มงานบุคคล  

- งานการวางแผนอัตรากำลังและ
กำหนดตำแหน่ง   

- งานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง และการออก
จากราชการ 

- งานวินัย และการรักษาวินัย  

- งานทะเบียนประวัตบิุคลากร 

- งานเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

- งานวิทยฐานะ และใบประกอบวิชาชพี 

- งานการจัดทำหลกัฐานการปฏิบัติ
ราชการ 

- งานส่งเสริมพัฒนาบุคลากร 

- งานศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อ
ความเป็นเลิศ (HCEC) 

- งานประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

 

ชมรมครเูก่า “สรรพวิทยาคม” 
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กลุ่มงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและ
แหล่งเรยีนรู้ 

- งานพัฒนาเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการ
เรียนการสอน 

- งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยทีางการ
เรียนการสอน 

- งานพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส ์

- งานพัฒนาศูนย์การเรียนรูภ้าษาต่างประเทศที่2 

- งานพัฒนาศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ (ERIC) 

- งานพัฒนาศูนย์เมียนมา สพฐ. 

- งานพัฒนาศูนย์สะเต็มศึกษา สพฐ. 

- งานพัฒนาศูนย์อาเซียนศึกษา 

- งานพัฒนาศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย จ.ตาก 

- งานพัฒนาศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ จ.ตาก 

 
 
 
 

ผังโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2563 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

 

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

 

ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน และงบประมาณ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

ฝ่ายสำนักอำนวยการ 

 

กลุ่มงานกิจกรรมนักเรียน 

- งานสภานักเรียนและส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

- งานชุมชนสัมพันธ์นักเรียน 
 

กลุ่มงานสำนักงานฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน 

- งานจัดตั้งและจัดการเครือข่ายผู้ปกครอง 

- งานแผนงาน และพัสดุฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน 

- งานสารสนเทศฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน 

- งานสรุปงานและประเมินผลฝ่ายบริหาร
กิจการนกัเรียน 

- งานการเงิน และบัญชี ฝา่ยบรหิาร
กิจการนกัเรียน 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม/ 

ชมรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
 

สมาคมศิษย์เก่าแม่สอด-สรรพ

มูลนิธิแมส่อด “สรรพวิทยาคม” 

 กลุ่มงานบริหารสำนักงานบริหารทั่วไป 

- งานแผนงานและพัสดุฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 

- งานธุรการและสารบรรณฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 

- งานการเงิน-บัญชี ฝ่ายบริหารทัว่ไป 

- งานสารสนเทศฝ่ายบริหารทั่วไป 

- งานประกันอุบัติเหตุโรงเรียน 

- งานจัดหารายได้โรงเรียน 

- งานธนาคารโรงเรียน 
 
 

 
 
 
 

 

กลุ่มงานบุคคล  

- งานบำรุงขวัญและส่งเสริมกำลังใจ 

- งานเล่ือนเงินเดือน 

- งานเวรยามครูรักษาความปลอดภัย 
 
กลุ่มงานการประสานและพัฒนา
เครือข่ายการศึกษา  

- งานประสานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- งานประสานเครือข่ายผู้ปกครอง
นักเรียน 

- งานประสานศิษย์เก่า 

- งานประสานครูและบุคลากรเก่า 

- งานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ
จัดการมัธยมศึกษา จังหวัดตาก 

- งานอื่น ๆ ตามตำแหน่งผู้อำนวยการ 

 
 

ชมรมครเูก่า “สรรพวิทยาคม” 
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กลุ่มงานสำนักบริหารวชิาการ 

- งานธุรการฝ่ายบริหารวิชาการ 

- งานการเงิน - พัสดุฝ่ายบริหารวิชาการ 

- งานแผนงานและสารสนเทศวิชาการ 

- งานบริการวิชาการแก่บุคลากรในโรงเรียนและ
ชุมชน  

- งานบริการการจัดสอบทางการศึกษาจาก
หน่วยงานราชการอื่น ๆ 

- งานบริการเอกสารและสิ่งพิมพ์การเรียนการ
สอน 

- งานประชาสัมพันธ์ฝา่ยบริหารวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2563 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

 

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

 

ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน และงบประมาณ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

ฝ่ายสำนักอำนวยการ 

 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม/ 

ชมรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
 

สมาคมศิษย์เก่าแม่สอด-สรรพ

มูลนิธิแมส่อด “สรรพวิทยาคม” 

  
 

 
 
 

 

กลุ่มงานสำนักงานฝ่ายสำนัก
อำนวยการ 

- งานแผนงาน การเงิน และพัสดุฝ่าย
สำนักอำนวยการ 

- งานธุรการ สารบรรณฝ่ายสำนัก
อำนวยการ 

- งานจัดระบบข้อมูลสารสนเทศฝ่าย
สำนักอำนวยการ 

- งานเลขานุการผู้บริหาร 

- งานปฏิคมต้อนรับแขกผูบ้ริหาร 

- งานรายงานผลการพัฒนาคุณภาพฝ่าย
สำนักอำนวยการ 

 
 

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

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

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

ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 

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

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

  2562 - ปัจจุบัน 
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1.5 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสรรพวิทยาคมชุดที่ 4 (2560-2564) 
 

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

   

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

ราชการ 
ครูอัตรา

จ้าง 
เจ้าหน้าที่
สำนักงาน 

ลูกจ้างประจำ อ่ืน ๆ 

ปีการศึกษา 
2563 

5 137 3 25 23 3 4 

 

 

หมายเหตุ  ข้อมูล  ณ  วันที่ 25 มีนาคม 2564 
     - รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2563   
 
 
 

หมวดวิชา/งานที่ปฏิบัต ิ
จำนวน 

รวม
(คน) 

วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา 

ชาย หญิง 
ครู

ผู้ช่วย 
ค.ศ.1 ค.ศ.2 ค.ศ.3 ค.ศ.4 

ต่ำกว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี 
สูงกว่า 
 ป.ตรี 

บริหาร 1 4  5  -  -  2 3 - - - 5 
ภาษาไทย 1  12 13  - 2 5 6 - - 4 9 
ภาษาต่างประเทศ  7  15 22 - 10 6 6 - - 13 9 
คณิตศาสตร ์ 7 14 21 1 2 9 9 - - 6 15 
วิทยาศาสตร ์ 8 19 27 - 9 8 10 - - 16 11 
เทคโนโลย ี 4 5 9 - 4 2 3 - - 5 4 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

10 10 20 2 6 7 5 - - 8 12 

ศิลปะ 4 1 5 - 2 1 2 - - 4 1 
สุขศึกษาและพลศึกษา 4 2 6 1 3 2 - - - 3 3 
การงานอาชีพ 3 5 8 - 5 5 1 - - 6 2 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
(แนะแนว) 

2 3 5 - 1 2 2 - - 2 3 

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

อัตราจ้าง (ชาวต่างชาติ) 6 7 13 - - - - - - 12 1 
ลูกจ้างประจำ 3 - 3 - - - - - 2 1 - 

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

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

รวม 29 29 58      3 48 2 

รวมท้ังหมด 80 119 199      3 115 76 
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2.3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน  

สาขาวิชา 
จำนวน  
(คน) 

พนักงานราชการ/ 
อัตราจ้าง 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
ของครู 1 คน 
(ชม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 5 - - 
2. คณิตศาสตร์ 21 1 17 
3. วิทยาศาสตร์ 27 2 19 
    เทคโนโลย ี 9 1 17 
4. ภาษาไทย 13 1 17 
5. ภาษาต่างประเทศ 23 1 16 
6. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 20 2 17 
7. การงานอาชีพ 7 1 19 
8. ศิลปะ 5 2 20 
9. สุขศึกษาและพลศึกษา 6 1 19 
10. แนะแนว 5 1 13 
                   รวม (เฉลี่ย)  141 11 19 

 
2.4) ข้อมูลนักเรียน  
  1) จำนวนนักเรียน ในปีการศึกษา 2563  (ณ วันที่ 3  กรกฎาคม 2563) 
 2) จำนวนนักเรียนในโรงเรียน รวมทั้งสิ้น 2,802 คน  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
  

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.1 13 209 267 476 37 
ม.2 13 208 291 499 38 
ม.3 13 218 221 439 34 

รวม ม.ต้น 39 636 784 1,420 36 
ม.4 13 171 302 473 36 
ม.5 13 156 316 472 36 
ม.6 13 153 290 443 34 

รวม ม.ปลาย 39 480 908 1,388 36 

รวมทั้งหมด 78 1,115 1,687 2,802   

 
 ที่มา : งานประกัน โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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3. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับดี ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 6 ปีการศึกษา 2563   

  

  

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลี่ย  ภาคเรียนที่ 1   เท่ากับ  77.32        

         ภาคเรียนที่ 2   เท่ากับ  77.89 

เฉลี่ยรวม  ปีการศึกษา 2562  เท่ากับ 77.60 

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

                                                     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

วิชา 
การจำแนกระดับค่าสถิติ 

ระดับ 
โรงเรียน 

ขนาด 
โรงเรียน 

ระดับ 
จังหวัด 

ระดับ 
เขตพื้นที ่

ระดับ 
สังกัด 

ระดับ 
ประเทศ 

ภาษาไทย 60.76 60.75 52 58.49 55.18 54.29 

ภาษาอังกฤษ 41.49 42.2 31.34 36.55 34.14 34.38 

คณิตศาสตร ์ 33.55 32.04 23.21 28.43 25.82 25.46 

วิทยาศาสตร์ 33.03 33.19 28.76 31.33 30.17 28.89 

 

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยทุกวิชา ของนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2563 พบว่า 
              - วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย สูงกว่า ขนาดโรงเรียน จังหวัด เขตพ้ืนที่ สังกัด 
และประเทศ 
              - วิชาภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย สูงกว่า จังหวัด เขตพ้ืนที่ สังกัด และ
ประเทศ ทั้งสองวิชา แต่ ต่ำกว่า ขนาดโรงเรียนทั้งสองวิชาสังกัด และระดับประเทศ 



14 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

วิชา 
การจำแนกระดับค่าสถิติ 

ระดับ
โรงเรียน 

ขนาด
โรงเรียน 

ระดับ
จังหวัด 

ระดับ 
เขตพื้นที่ 

ระดับ
สังกัด 

ระดับ 
ประเทศ 

ภาษาไทย 47 49.34 41.58 43.5 45.22 44.36 

สังคมศึกษา 37.25 38.23 34.72 35.5 36.32 35.93 

ภาษาอังกฤษ 31.55 34.82 26.47 27.21 29.73 29.94 

คณิตศาสตร ์ 29.42 30.59 22.88 24.24 26.33 26.04 

วิทยาศาสตร์ 35.91 35.98 31.04 32.23 33.04 32.68 
 

 

        
 

         

        

        

        

หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยทุกวิชา ของนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2563 พบว่า 
              - วิชาภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และคณิตศาสตร์  
มีคะแนนเฉลี่ย สูงกว่า  จังหวัด เขตพ้ืนที่ สังกัด และประเทศ แต่ ต่ำกว่า ขนาดโรงเรียน สังกัด และระดับประเทศ 
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2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน(O-NET)ประจำปีการศกึษา 2561 - 2563 
        ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 - 2563 

      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
เฉลี่ยรวมทุกวิชา 

ระดับ 
คะแนนเฉลี่ย 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ระดับโรงเรียน 45.36 40.72 42.21 

ขนาดโรงเรียน 42.92 41.54 42.05 

ระดับจังหวัด 35.36 34.13 33.83 

ระดับเขตพื้นที่ 38.24 36.91 38.7 

ระดับสังกัด 37.71 36.52 36.33 

ระดับประเทศ 37.5 36.3 35.76 
 

 
 

         

        

        

        

        

        

        
        

หมายเหตุ :  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน ชัน้มัธยมศกึษาปทีี่ 3 ปีการศึกษา 2563 พบว่า 

   - เฉลี่ยรวมทุกวิชาของโรงเรียนปีการศึกษา 2563 สูงกว่า ขนาดโรงเรียน ระดับจังหวัด  

     เขตพ้ืนที่ สังกัด และประเทศ 

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

 
เฉลี่ยรวมทุกวิชา 

ระดับ 
คะแนนเฉลี่ย 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ระดับโรงเรียน 37.11 34.62 36.23 

ขนาดโรงเรียน 39.54 36.28 37.79 

ระดับจังหวัด 32.22 29.65 31.34 

ระดับเขตพื้นที่ 33.55 30.87 32.54 

ระดับสังกัด 35.32 32.62 34.13 

ระดับประเทศ 35.02 32.34 33.79 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 2) ห้องปฏิบัติการ 
  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์     จำนวน  8  ห้อง 

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

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

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

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

 
5) แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน 

               สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID - 19) ทำให้ไม่สามารถศึกษา 
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ได้ แต่ให้นักเรียนศึกษาโดยผ่านสื่อมัลติมิเดีย และแอปพลิเคชันต่างๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนนที่
ได ้

ระดับ
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจติที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๗๗ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพ่ึงประสงค์  ๑๐.๐๐ ๙.๕๔ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓  ผู้เรยีนมคีวามใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๘๒ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔  ผู้เรียนคิดเปน็ ทำเป็น ๑๐.๐๐ ๙.๐๓ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๑.๒๘ พอใช ้
ตัวบ่งชี้ที่ ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียน   

         เป็นสำคัญ 
๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗  ประสทิธิภาพของการบริหารจัดการและการพฒันา 
         สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย 
         สถานศึกษาและตน้สังกดั 

๕.๐๐ ๔.๖๗ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์    
ตัวบ่งชี้ที่ ๙  ผลการพฒันาให้บรรลุตามปรัชญา ปณธิาน   พันธกิจ  

       และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา  
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะทอ้น 
                 เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มมาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดำเนนิงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท 

          ของสถานศึกษา 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒  ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ  
                  มาตรฐาน รักษามาตรฐานและพฒันา เพื่อให้ 
                  สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๗.๙๑ ดี 

 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ .............ดี................. โดยมีค่าเฉลี่ย   ๘๗.๙๑ 

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

 

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

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
        1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

  ยอดเยี่ยม (ระดับ 5 ) 

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

 

2. ระบุวิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการ
ประเมินตนเองรายมาตรฐาน 
    2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนสรรพวิทยาคมได้จัดกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการ 
ที่หลากหลาย  จัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียนเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร 
มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถแสดงออก
ทางด้านสมรรถนะสำคัญ ทักษะต่าง ๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
โครงงาน   บูรณาการกับเศรษฐกิจพอเพียง  เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงหรือจากสถานการณ์ต่าง ๆ  ส่งเสริมการ
เปิดห้องเรียนพิเศษท่ีเพ่ิมคุณภาพทางการศึกษา ได้แก่ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทาง
ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการพัฒนาหลักสูตรที่เป็นทางเลือกให้นักเรียนอย่าง
หลากหลาย  ตามความต้องการ ความสนใจ และความถนัดของนักเรียน ทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ  โดยบูรณา
การเข้ากับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งนี้ เพื่อรองรับรองรับการส่งเสริมและพัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ นักเรียน
สามารถสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา โดยเน้นภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลางและภาษาอาเซียน  คุณครูทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้มีเครื่องมือวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้  โดยใช้วิธีการประเมินที่
หลากหลาย มีการรายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อทราบทุกภาคเรียน ทำหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษา 
และพ่อครู แม่ครู ให้คำปรึกษา จนจบช่วงชั้น  โดยได้จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเต็มรูปแบบ  ใน
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์  ให้นักเรียนได้ประพฤติ  ปฏิบัติตามคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์  โดยมีโครงการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนาและ
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ประเพณีของท้องถิ่นร่วมกับชุมชน  กิจกรรมประกวดมารยาทไทย  มีสมุดบันทึกความดีสำหรับนักเรียนทุกคน  
ส่งเสริมให้นักเรียนทำความดีมีน้ำใจ  เสริมสร้างวินัยและประชาธิปไตยในโรงเรียน นักเรียนมีส่วนร่วมบำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม  ทั้งในและนอกสถานศึกษา  
  ด้านการบริหารจัดการ  โรงเรียนสรรพวิทยาคมจัดการบริหารคุณภาพด้วยวงจรคุณภาพในทุกระดับ  
การจัดกิจกรรม /โครงการต่าง ๆ ตอบสนองต่อนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง จัดการวิเคราะห์องค์กรโดยใช้ SWOT Analysis มีการประชุมร่วมกัน ระหว่างผู้บริหารโรงเรียน  
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษา  ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน  ตัวแทนชุมชน  และ
คณะกรรมการนักเรียน  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม 
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
การจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหาองค์กรที่จะขับเคลื่อนทุกครั้ง  เพ่ือปรับให้สอดคล้องกับนโยบาย
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มีการนำผลสรุปจากข้อคิดเห็นมาพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง    

   ด้านกระบวนการจัดการเรยีนรู้  ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก  
ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 )  
โดยจัดรูปแบบการเรียนการสอน Onsite  Online และ On-Hand  ปรับการเรียนการสอนตามแนวการจัดทักษะ
การเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ แก่ผู้เรียนในอนาคต  โดยเปิดรายวิชาเพ่ิมเติมอาชีพ
หลากหลาย ให้นักเรียนเลือกเรียน  ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และฝึกทักษะกระบวนการทำงานอาชีพ และได้
เรียนวิชาเพ่ิมเติมอาชีพ ลักษณะ Shopping course และ Block course  รวมถึงมีห้องเรียนพิเศษเฉพาะให้เลือก
เรียน  มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน โดยทุกระดับชั้นจัดทำหน่วยบูรณาการอาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง ปรับ
โครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย กำหนดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วน
ร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้
ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้  ครูทุกคนจัดทำวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง มีเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย มีการรายงานผลการเรียน
ให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทราบทุกภาคเรียน นอกจากนั้นยังทำหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษา และพ่อครู แม่ครู ที่ต้อง
ดูแลนักเรียน ให้คำปรึกษาจนจบช่วงชั้น  โดยได้จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเต็มรูปแบบ   
 

    2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
          2.2.1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

1. ถ้วยรางวัลชนะเลิศ 1 รายการ  เหรียญทอง 16 เหรียญ เหรียญเงิน  18 เหรียญ  เหรียญ 
ทองแดง 10 เหรียญ และรางวัล Performance Award ในแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World 
Robot Games online edition  ณ ประเทศฟิลิปปินส์ 
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2. เกียรติบัตร นักเรียนผู้ประกอบคุณงามความดี และมีจิตอาสาทำคลอดฉุกเฉินให้กับหญิง 
ชาวกะเหรี่ยง จากกระทรวงศึกษาธิการ 

3. ชนะเลิศเหรียญทอง ประกวดคลิปวีดีโอ การพูดสุนทรพจน์ภาษาเมียนมา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

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

วัฒนธรรมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
จากวุฒิสภา 

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

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

NUMBER ONE IDOL TAK 2021 
9. ผ่านการสอบคัดเลือกได้เป็นผู้แทนศูนย์โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน

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

10. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 17   
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

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

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

ประจำปี 2563 จากสำนักอัยการจังหวัดตาก 
14.  เกียรติบัตร นักเรียนได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนคนดี ศรีสังคม  จากสำนักงานอธิบดี 

ผู้พิพากษาภาค 6 
 2.2.2 ด้านบริหารจัดการ  ได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้ 

1. รางวัลนักประชาสัมพันธ์ ระดับดีเยี่ยม ด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และความเคลื่อนไหว
กิจกรรมของโรงเรียนสม่ำเสมอ  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  ( 1 ตำบล  1 
โรงเรียนคุณภาพ)  จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ประจำปี 2563 ปีที่ 2 ติดต่อกัน จากกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 

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

4. รางวัลชนะเลิศ ชนะเลิศ การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ 
ประเภททีมโรงเรียน ระดับภาคคณะสงฆ์ 

5. รางวัลระดับทอง  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 ประเภทสถานศึกษา
มัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ระดับเขตตรวจราชการที่ 17 

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

7. รางวัลยอดเยี่ยม สถานศึกษาที่มีผลงานด้านการประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2563  
จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

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

9. รางวัลชนะเลิศ ชนะเลิศ การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ 
ประเภททีมโรงเรียน ระดับจังหวัด 

10. รางวัลชนะเลิศ ชนะเลิศ การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ 
ประเภททีม ๕ คน ระดับจังหวัด 

 

2.2.3  ด้านการจัดการเรียนการสอน 
   ครูมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
และพัฒนาตนเอง ดังนี้ 

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

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

3. นายธาราวุฒิ สุวรรณใจ  ชนะเลิศ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4. นายศักดิ์นรินทร์ สุกันทา  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์  โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2563  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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5. นางนิรมล พิพัฒน์คุปติกุล เป็นผู้มีผลการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ยอดเยี่ยม   
ประจำปีการศึกษา 2563  จาก สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 

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

7. นางสาวกฤษณ์ชรินทร์ คงกล่อม ได้รับคัดเลือกครูดีของแผ่นดิน ระดับจังหวัดตาก 
8. นางสุวรรณีย์  ทองเกตุ ได้รับคัดเลือกครูดีของแผ่นดิน ระดับจังหวัดตาก 
9. นางอรทัย ยาโนยะ  ได้รับคัดเลือกครูดีของแผ่นดิน ระดับจังหวัดตาก 

 

3. ระบุจุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

   

  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีค่าเฉลี่ย สูงกว่า ค่าเฉลี่ย

ระดับจังหวัด ระดับเขตพ้ืนที่ และระดับประเทศ 
2. ด้านความสามารถและทักษะทางด้านวิชาการ  ศิลปะ 

ดนตรี ได้รับรางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรม  
เป็นตัวแทนของเขตพ้ืนที่ในการเข้าแข่งขันใน
ระดับชาติ (ภาคเหนือ) 

3. ด้านคุณธรรม จริยธรรมได้รับคำชมเชยและรางวัล 
เกียรติบัตรมีจำนวนเพ่ิมมากข้ึน 

4. ร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน   
มีแนวทางในการเลือก ตัดสินใจด้านการศึกษาต่อและ
อาชีพได้  ตามความถนัดและความสนใจ 

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

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และมีความสามารถ 

ทำให้บริหารการจัดการด้านต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ 
2. การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการ 

ทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้รับบริการ
มีความพึงพอใจ 

3. ผู้บริหารส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม มีการพัฒนาตนเอง 
ส่งผลให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ 

4. มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

 
1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของบุคลากร 
    ทั้งในด้านวิชาการและ จรรยาบรรณวิชาชีพ  
2. การพัฒนาสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
    และเป็นปัจจุบัน 
3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วน 
    เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
    ให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบ 
    ต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อน 
    คุณภาพการจัดการศึกษา 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
5. ชุมชนมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา คณะกรรมการ

สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 
1. ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจ มุ่งมั่น ในการ

ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและความสามารถ 
2. ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ

เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3. ครูให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 

สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
4. ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการคิด  

ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ 
ที่หลากหลาย 

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

  
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
1. ด้านคุณภาพผู้เรียน  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ  โดยจัดทำบันทึก

ข้อตกลง และกำกับ ติดตามผลการพัฒนา 
2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  การพัฒนาบุคลากรในด้านวิชาการและวิชาชีพ  โดยจัดทำ

แผนพัฒนาบุคลากร  และการนิเทศกำกับติดตามโดยใช้กระบวนการ PLC 
3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   การบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เพ่ือพัฒนาความสามารถและทักษะ นักเรียนในศตวรรษท่ี 21  ผ่านกระบวนการสร้างนวัตกรรม  
กระบวนการสะเต็มศึกษา  
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                    ผลงานดีเด่น 

                   ด้านสถานศึกษา 

                   ด้านครู 

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

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

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

4. รางวัลชนะเลิศ ชนะเลิศ การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม
โรงเรียน ระดับภาคคณะสงฆ์ 

5. รางวัลระดับทอง  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษา ขนาด
ใหญ่ ระดับเขตตรวจราชการที่ 17 

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

7. รางวัลยอดเยี่ยม สถานศึกษาที่มีผลงานด้านการประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2563  
จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

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

9. รางวัลชนะเลิศ ชนะเลิศ การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม
โรงเรียน ระดับจังหวัด 

10. รางวัลชนะเลิศ ชนะเลิศ การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน 
ระดับจังหวัด 

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

 

 
 

ผลงานเด่นด้านการพัฒนาสถานศึกษา 

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

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

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

3. นายธาราวุฒิ สุวรรณใจ  ชนะเลิศ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
           สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

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

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

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

ผลงานดีเด่นด้านสถานศึกษา 

 ผลงานล้ำเลิศ  เชิดชูสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2563 

ผลงานเด่นด้านการพัฒนาครูและบุคลากร 
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7. นางสาวกฤษณ์ชรินทร์ คงกล่อม ได้รับคัดเลือกครูดีของแผ่นดิน ระดับจังหวัดตาก 
8. นางสุวรรณีย์  ทองเกตุ ได้รับคัดเลือกครูดีของแผ่นดิน ระดับจังหวัดตาก 
9. นางอรทัย ยาโนยะ  ได้รับคัดเลือกครูดีของแผ่นดิน ระดับจังหวัดตาก 
10. นางสาวทองแข  หมื่นพิลมทอง  รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.  (OBEC AWARDS) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพ้ืนที่ ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา กลุ่ม
วิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

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

12. 2563 ระดับเขตพ้ืนที่ ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ 

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

2. เกียรติบัตร นักเรียนผู้ประกอบคุณงามความดี และมีจิตอาสาทำคลอดฉุกเฉินให้กับหญิงชาวกะเหรี่ยง 
จากกระทรวงศึกษาธิการ 

3. ชนะเลิศเหรียญทอง ประกวดคลิปวีดีโอ การพูดสุนทรพจน์ภาษาเมียนมา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

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

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

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

IDOL TAK 2021 
9. ผ่านการสอบคัดเลือกได้เป็นผู้แทนศูนย์โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์   

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

10. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 17  ณ จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย 

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

2563 จากสำนักอัยการจังหวัดตาก  
14.  เกียรติบัตร นักเรียนได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนคนดี ศรีสังคม จากสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 

 
 
 

 

ผลงานเด่นด้านการพัฒนานกัเรียน 

ผลงานล้ำเลิศ  เชดิชูสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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ประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม 

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

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

    ประกาศ ณ วันที่  ๑๒  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

            
             

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

(นายพันธ์   ทาอินทร์) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

โรงเรียนสรรพวิทยาคม 

 

 

 

 

(นางสุภัทร   เงินดี) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

    เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

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

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
               

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

(นายพันธ์   ทาอินทร์) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

โรงเรียนสรรพวิทยาคม 

 

(นางสุภัทร   เงินดี)  
ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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การกำหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓         

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

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

75 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 85 

4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 85 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 75 

6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 85 

ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  
ประกอบด้วย  4 ประเด็นพิจารณา 

 

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

ดีเลิศ 

  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาท่ีได้กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จไว้ 

ดีเลิศ 

  2.3  มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

  2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
  2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 

ดีเลิศ 

  2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 
 

ดีเลิศ 



40 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ      ดีเลิศ 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 

80 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 80 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 80 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 80 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

80 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
 

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

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

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

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓       

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

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

 

        1.2 ผู้เรียน ร้อยละ 80 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  
ด้านความสามารถในการสื่อสาร ในระดับดี 

 

        1.3 ผู้เรียน ร้อยละ 75 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ   
อยู่ในระดับดี  ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

 

        1.4 ผู้เรียน ร้อยละ 70 มีความสามารถในการคิดคำนวณ อยู่ในระดับดี  
ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

 

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

 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

75 

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

 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 85 

     3.1 ผู้เรียน ร้อยละ 85 มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม  
ในระดับ ดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

 

     3.2 ผู้เรียน ร้อยละ 85 มีผลงาน จากการทำโครงงาน / สิ่งประดิษฐ์   
และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการทำงาน และปัญหาอุปสรรค 
ของการทำงานได้ 

 

4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 85 

     4.1 ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และ
สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

        4.2 ผู้เรียน ร้อยละ 90 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  
ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในระดับดี 

 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 75 

     5.1 ผู้เรียน ร้อยละ 75 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ระดับ 3 ขึ้นไป 

 

     5.2 ผู้เรียน ร้อยละ 65 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ระดับ 3 ขึ้นไป 

 

     5.3 ผู้เรียน ร้อยละ 65 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ระดับ 3 ขึ้นไป 

 

     5.4 ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ระดับ 3 ขึ้นไป 

 

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

 

     5.7 ผู้เรียน ร้อยละ 80  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ  
ระดับ 3 ขึ้นไป 

 

     5.8 ผู้เรียน ร้อยละ 65  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ระดับ 3 ขึ้นไป          

 

6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 85 

    6.1 ผู้เรียน ร้อยละ 85 มีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
ในระดับต่อไปตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

 

    6.2 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ร้อยละ 85 มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อ 
ในระดับท่ีสูงขึ้น 

 

    6.3 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ร้อยละ 85 มีความพร้อมในการทำงาน 
และประกอบอาชีพ 

 

 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 80 
    1.1  ผู้เรียนร้อยละ 80  ผา่นการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี  
    1.2 ผู้เรียนร้อยละ 80  มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้นำและมีจิตอาสา  
    1.3 ผู้เรียนร้อยละ 80  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี และเป็นแบบอย่างได้ 
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2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 90 
       2.1 ผู้เรียนร้อยละ 90  ร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันสำคัญ และท้องถิ่น  
       2.2 ผู้เรียนร้อยละ 90   มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก 
ของชาติ 

 

      2.3 ผู้เรียนร้อยละ 90   ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

 

      2.4 ผู้เรียนร้อยละ 90   มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจ 
ในความเป็นไทย  

 

3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 95 
     3.1 ผู้เรียนร้อยละ 95 ยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม/
ความคิดเห็นที่แตกต่าง 
     3.2 ผู้เรียนร้อยละ 95  มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็น
พลเมืองที่ดีของชาติ และเป็นพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม 

 

4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 85 
    4.1 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีน้ำหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโต
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข 

 

    4.2 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา 
หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ 

 

    4.3 นักเรียน ร้อยละ 90 มีพฤติกรรมที่แสดงออกในการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม และมีจิตสาธารณะ 

 

    4.4 นักเรียนร้อยละ 90  ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  
ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ในระดับดี 

 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
  2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง 
        2.1.1 สถานศึกษา กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายด้านต่าง ๆ โดยใช้
ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
สอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติและความต้องการของชุมชน ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนที่สะท้อนคุณภาพความสำเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม 

ดีเลิศ 
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        2.1.2 สถานศึกษา มีการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและประเด็น
พิจารณาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงอย่าง
ครบถ้วน กำหนดผู้รับผิดชอบ และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
ทุกกระบวนการ จนนำไปสู่การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
       2.1.3 สถานศึกษา มีการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของทุกมาตรฐานและ
กำหนดค่าเปา้หมายในประเด็นการพิจารณา เช่น การอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฯลฯ อย่างเหมาะสมโดยผ่านการพิจารณาจากทุกฝ่ายอย่าง
ครบถ้วนตามบริบทของสถานศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
        2.1.4 สถานศึกษาจัดทำประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาได้รับทราบด้วยวิธีการหลากหลาย 
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จไว้ 
       2.2.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาและสามารถตรวจสอบได้  
       2.2.2 สถานศึกษามีและดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัด
การศึกษาท่ีมีความเหมาะสม คลอบคลุมงานวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาครู
บุคลากรของโรงเรียนและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  
       2.2.3 สถานศึกษามีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจำเป็น
ของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคนิควิธีที่หลากหลาย ได้ข้อมูลสารสนเทศที่
ถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย ทั้งจากแหล่งข้อมูล เอกสาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ทุกฝ่าย 
      2.2.4 สถานศึกษากำหนดวิธีการดำเนินงาน ทุกกิจกรรม โครงการที่สอดคล้อง
กับทุกมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการทำงานที่มีระบบ
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและดำเนินการในทุกระบบ ครอบคลุมการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการบริหารและการจัดการของ
สถานศึกษา  เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

ดีเลิศ 
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      2.2.5 สถานศึกษามีแผนการใช้งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 
และเวลาอย่างประหยัดและคุ้มค่า ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของทุก
โครงการและกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีการเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้
ความเห็นชอบ และรับรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง อย่างมีระบบ และแจ้งให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดรับทราบ 
       2.2.6 สถานศึกษามีการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยทุกแผนงาน โครงการ 
กิจกรรมครอบคลุมตามภารกิจในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พร้อมทั้งปรับกิจกรรม
ให้สอดคล้องกับนโยบายที่สำคัญและความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาและ
หน่วยงานต้นสังกัด      
           2.2.7 สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา กระบวนการ
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
      2.2.8 สถานศึกษากำหนดบทบาทหน้าที่มอบหมายให้บุคลากรใน
สถานศึกษาดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน ครอบคลุม
โครงสร้างการบริหารงาน บุคลากรของสถานศึกษาและบทบาทหน้าที่ของผู้เรียนไว้
อย่างชัดเจน มีการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามปฏิทินที่กำหนด 
ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีความพึงพอใจ 
        2.2.9 สถานศึกษามีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบ
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ครบถ้วน เกินร้อยละ 80 ขึ้นไปของจำนวนโครงการ กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามท่ีได้กำหนด โดยร้อยละ 80 ขึ้นไปของโครงการ กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
มีการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า และผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80 
ขึ้นไป พึงพอใจการดำเนินงาน 
        2.2.10 สถานศึกษาสถานศึกษามีการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาที่แสดงผลการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ โดยมีวิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสม และมีการจัดทำรายงานตามหลัก
วิชาการ เป็นปัจจุบัน 
        2.2.11 สถานศึกษา มีการติดตามผลการดำเนินการเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลายถูกต้องตาม
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ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

หลักวิชาการเป็นแบบอย่าง  ที่ดี และนำผลการติดตามตรวจสอบไปใช้วางแผน
ดำเนินงาน ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา      
  2.2.12 สถานศึกษาจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีสะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลสำเร็จของการ
บริหารจัดการศึกษาอย่างชัดเจน ครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงาน 
  2.2.13 สถานศึกษามีการตรวจสอบ ปรับปรุงคุณภาพของรายงานให้มี 
ความชัดเจนและสมบูรณ์ แล้วจึงเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานให้ความเห็นชอบอย่างเป็นระบบ ตามช่วงเวลาที่กำหนด และนำข้อเสนอแนะ
มาใช้ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  2.2.14 สถานศึกษามีการเผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้อง และสาธารณชน พร้อมกับนำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ได้รับการ
เผยแพร่  และนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีระบบ เป็นไป 
อย่างต่อเนื่อง      
2.3  มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
        2.3.1 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
และพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
        2.3.2 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นขอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาและสามารถตรวจสอบได้ 
        2.3.3 สถานศึกษามีหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครบทุกกลุ่มสาระ 
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ดีเลิศ 

  2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
        2.4.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการพัฒนา
ตนเอง  
        2.4.2 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ และครูในระดับชั้น มีการประชุม
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาการทำงานร่วมกันอย่างน้อยปีการศึกษาละ 10 ครั้ง  
        2.4.3 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนา ให้สามารถจัดการเรียน 
การสอนโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา 

ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

  2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
       2.5.1 ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการ
เรียนการสอน 
      2.5.2 จำนวนแหล่งเรียนรู้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ได้มาตรฐาน 

ดีเลิศ 

  2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนรู้ 
        2.6.1 สถานศึกษามีระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพ
ของสถานศึกษา  
       2.6.2 สถานศึกษามีแผนในการพัฒนาระบบและการบริการ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพ
ของสถานศึกษา  

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ      ดีเลิศ 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

80 

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

 

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

 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 80 

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

 

      3.2.3 ครู ร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน  
และภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการในการจัดการเรียนการสอน 
เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 

 

      3.2.4  ครู ร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถจัดการเรียนการสอน
ด้วยสื่อเทคโนโลยีการศึกษาอย่างหลากหลาย   
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ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
      ครูร้อยละ 80 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก  
ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ 

80 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
      3.4.1 ครูร้อยละ 80 มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้
ข้อมูลย้อนกลับ นำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
      3.4.2 ครูร้อยละ 80 มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับ
เป้าหมายของการเรียนรู้ 

80 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู ้
      ครู ร้อยละ 80  และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

80 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
 

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

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

3. การกำหนดค่าเป้าหมายในแต่ละประเด็นพิจารณาจะกำหนดเป็น ระดับคุณภาพ  หรือเป็นร้อยละ   
ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
 

1. การน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ 
    1.1 “ศาสตร์พระราชา” ตำราแห่งชีวิต 

 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 ดังนี้ “ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
พระราชทาน พระบรมราชวโรกาส ให้รัฐมนตรี ซึ่งได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ ที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
 ในโอกาสนี้ผมขออันเชิญกระแสพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร อันมีใจความสำคัญ เป็นสิริมงคลแก่คณะรัฐมนตรี และปวงพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ผมเห็นว่าพวกเราทุกคน
ควรได้ระลึกและรับใส่เกล้าใส่กระหม่อม น้อมนำไปสู่การปฏิบัติ สรุปใจความได้ว่า  
 “...ขอให้น้อมนำศาสตร์พระราชา” แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ 9 
โดยให้ศึกษาวิเคราะห์พระราชดำริและแนวทางพระราชทานนานัปการ ตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ผ่านมา รวมทั้ง
พระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติมาสำหรับประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน การประกอบกิจการและการ
ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ รวมทั้งยืดถือเป็นแบบอย่างท่ีดีในกิจวัตรประจำวัน อันจะเป็นสิริมงคล เป็น
พระคุ้มครองและเป็น “แสงสว่างนำทาง”ให้แก่ปวงชนชาวไทยทุกคนตลอดไป เพ่ือสนองพระราชปณิธาน และเพ่ือ
ประโบชน์สุขของประชาชนชาวไทยทั้งปวง อย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานใด ๆ ย่อมมีปัญหา ย่อมมีอุปสรรค ก็ขอให้
ปรึกษากัน หาข้อมูลที่ถูกต้อง และปฏิบัติด้วยความรอบคอบ ทันกาล เหมาะสมกับสถานการณ์และมีเหตุผล ทั้งนี้ 
ปัญหาและอุปสรรคเหล่านั ้น นอกจากเป็นเสมือน “บททดสอบ บทเรียน” แล้ว ยังเป็นสิ ่งที ่ช่วย “เพิ ่ม ” 
ความสามารถให้กับเราทุกคนด้วย  ดังนั้น ต้องมีความตั้งใจ มีขันติ มีความอดทน ตลอดจนมีความกระตือรือร้นที่
จะศึกษาปัญหาและแก้ไขให้รอบคอบ ก็จะได้ผลต่อประเทศและเป็นบุญเป็นกุศลกับตนเองด้วย ...” นะครับ 
 “ ศาสตร์พระราชา” ถือว่าเป็น “ตำราแห่งชชีวิต” เพราะบันทึกจากประสบการณ์ จากการทรงงาน ที่ทำ
ให้ประเทศไทยสามารถผ่านวิกฤตการณ์ต่าง ๆ มาได้ทุกมิติ ผมขอชื่นชมสื่อทุกแขนงที่ได้นำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ 
สู่สายตาประชาชนและเยาวชนรุ่นใหม่ให้รับรู้เข้าใจได้ลึกซึ้งและถ่องแท้มากยิ่งขึ้นเพื่อสามารถน้อมนำไปสู่การ
ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี 
    1.2  23 หลักการทรงงาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 
 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที ่นอกจากจะทรงด้วยทศพิธราชธรรมแล้ว ทรงยังเป็น
พระราชาที่เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตและการทำงานแก่พสกนิกรของพระองค์และนานาประเทศอีกด้วย 
ผู้คนต่างประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ และมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุด
มิได้ ซึ่งแนวคิดหรือหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 มีความน่าสนใจที่สมควรนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตการ
ทำงานเป็นอย่างยิ่ง หากท่านใดต้องการปฏิบัติตามรอยเบื้องพระยุคลลาท ท่านสามารถนำหลักการทรงงานของ
พระองค์ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้  ดังนี้ 
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1. จะทำอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบ 
    ทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบจากข้อมูลเบื้องต้น ทั้งเอกสาร แผนที่ สอบถามจาก

เจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และราษฎรในพื้นที่ให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้อง เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ได้จริง
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และตรงตามเป้าหมาย 

2. ระเบิดจากภายใน 
    จะทำการใดๆ ต้องเริ่มจากคนที่เกี่ยวข้องเสียก่อน ต้องสร้างความเข้มแข็งจากภายในให้เกิดความเข้าใจ

และอยากทำ ไม่ใช่การสั่งให้ทำ คนไม่เข้าใจก็อาจจะไม่ทำก็เป็นได้ ในการทำงานนั้นอาจจะต้องคุยหรือประชุมกับ
ลูกน้อง เพ่ือนร่วมงาน หรือคนในทีมเสียก่อน เพ่ือให้ทราบถึงเป้าหมายและวิธีการต่อไป 

3. แก้ปัญหาจากจุดเล็ก 
    ควรมองปัญหาภาพรวมก่อนเสมอ แต่เมื่อจะลงมือแก้ปัญหานั้น ควรมองในสิ่งที่คนมักจะมองข้าม แล้ว

เริ่มแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆ เสียก่อน เมื่อสำเร็จแล้วจึงค่อยๆ ขยับขยายแก้ไปเรื่อยๆ ทีละจุด เราสามารถเอามา
ประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ โดยมองไปที่เป้าหมายใหญ่ของงานแต่ละชิ้น แล้วเริ่มลงมือทำจากจุดเล็กๆ ก่อน 
ค่อยๆ ทำ ค่อยๆ แก้ไปทีละจุด งานแต่ละชิ้นก็จะลุลวงไปได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ “ถ้าปวดหัวคิดอะไรไม่ออก ก็
ต้องแก้ไขการปวดหัวนี้ก่อน มันไม่ได้แก้อาการจริง แต่ต้องแก้ปัญหาที่ทำให้เราปวดหัวให้ได้เสียก่อน เพื่อจะให้อยู่
ในสภาพที่ดีได้…” 

4. ทำตามลำดับขั้น 
    เริ่มต้นจากการลงมือทำในสิ่งที่จำเป็นก่อน เมื่อสำเร็จแล้วก็เริ่มลงมือสิ่งที่จำเป็นลำดับต่อไป ด้วยความ

รอบคอบและระมัดระวัง ถ้าทำตามหลักนี้ได้ งานทุกสิ่งก็จะสำเร็จได้โดยง่าย… ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเริ่มต้นจาก
สิ่งที่จำเป็นที่สุดของประชาชนเสียก่อน ได้แก่ สุขภาพสาธารณสุข จากนั้นจึงเป็นเรื่องสาธารณูปโภคขั้ นพื้นฐาน 
และสิ่งจำเป็นในการประกอบอาชีพ อาทิ ถนน แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค เน้นการปรับใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่ราษฎรสามารถนำไปปฏิบัติได้ และเกิดประโยชน์สูงสุด “การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำ
ตามลำดับขั้น ต้องสร้างพ้ืนฐาน คือความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน ใช้วิธีการและ
อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานที่มั่นคงพร้อมพอสมควร สามารถปฏิบัติได้แล้วจึงค่อย
สร้างเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไป…” พระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2517 

5. ภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
        การพัฒนาใด ๆ ต้องคำนึงถึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้นว่าเป็นอย่างไร และสังคมวิทยาเกี่ยวกับ
ลักษณะนิสัยใจคอคน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกัน “การพัฒนาจะต้องเป็นไป
ตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ ในสังคมวิทยา คือนิสัยใจคอของคนเรา จะไป
บังคับให้คนอื่นคิดอย่างอื่นไม่ได้ เราต้องแนะนำ เข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรจริง  ๆ แล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจ
หลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง” 

6. ทำงานแบบองค์รวม 
    ใช้วิธีคิดเพื่อการทำงาน โดยวิธีคิดอย่างองค์รวม คือการมองสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดอย่างเป็นระบบครบวงจร 

ทุกสิ่งทุกอย่างมีมิติเชื่อมต่อกัน มองสิ่งที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยง 
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7. ไม่ติดตำรา 
    เมื่อเราจะทำการใดนั้น ควรทำงานอย่างยืดหยุ่นกับสภาพและสถานการณ์นั้นๆ ไม่ใช่การยึดติดอยู่กับ

แค่ในตำราวิชาการ เพราะบางที่ความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด บางครั้งเรายึดติดทฤษฎีมากจนเกินไปจนทำอะไร
ไม่ได้เลย สิ่งที่เราทำบางครั้งต้องโอบอ้อมต่อสภาพธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สังคม และจิตวิทยาด้วย 

8. รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด 
    ในการพัฒนาและช่วยเหลือราษฎร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงใช้หลักในการแก้ปัญหาด้วยความเรียบง่าย

และประหยัด ราษฎรสามารถทำได้เอง หาได้ในท้องถิ่นและประยุกต์ใช้สิ่งที่ มีอยู่ในภูมิภาคนั้นมาแก้ไข ปรับปรุง 
โดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีที่ยุ่งยากมากนัก ดังพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า “…ให้ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก
โดยปล่อยให้ขึ้นเองตามธรรมชาติจะได้ประหยัดงบประมาณ…” 

9. ทำให้ง่าย 
    ทรงคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุงและแก้ไขงาน การพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดำริไปได้โดยง่าย ไม่

ยุ่งยากซับซ้อนและที่สำคัญอย่างยิ่งคือ สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนและระบบนิเวศโดยรวม “ทำ
ให้ง่าย” 

10. การมีส่วนร่วม 
     ทรงเป็นนักประชาธิปไตย ทรงเปิดโอกาสให้สาธารณชน ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ทุกระดับได้มาร่วม

แสดงความคิดเห็น “สำคัญที่สุดจะต้องหัดทำใจให้กว้างขวาง หนักแน่น รู้จักรับฟังความคิดเห็น แม้กระทั่งความ
วิพากษ์วิจารณ์จากผู ้อื ่นอย่างฉลาดนั ้น แท้จริงคือ การระดมสติปัญญาละประสบการณ์อันหลากหลายมา
อำนวยการปฏิบัติบริหารงานให้ประสบผลสำเร็จที่สมบูรณ์นั่นเอง” 

11. ต้องยึดประโยชน์ส่วนรวม 
     ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงระลึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ ดังพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า “…

ใครต่อใครบอกว่า ขอให้เสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวม อันนี้ฟังจนเบื่อ อาจรำคาญด้วยซ้ำว่า ใครต่อใครมาก็บอกว่า
ขอให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม อาจมานึกในใจว่า ให้ๆ อยู่เรื่อยแล้วส่วนตัวจะได้อะไร ขอให้คิดว่าคนที่ให้เป็นเพ่ือ
ส่วนรวมนั้น มิได้ให้ส่วนรวมแต่อย่างเดียว เป็นการให้เพ่ือตัวเองสามารถที่จะมีส่วนรวมที่จะอาศัยได้…” 

12. บริการที่จุดเดียว 
    ทรงมีพระราชดำริมากว่า 20 ปีแล้ว ให้บริหารศูนย์ศึกษาการพัฒนาหลายแห่งทั่วประเทศโดยใช้

หลักการ “การบริการรวมที่จุดเดียว : One Stop Service” โดยทรงเน้นเรื่องรู้รักสามัคคีและการร่วมมือร่วมแรง
ร่วมใจกันด้วยการปรับลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

13. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ 
     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเข้าใจถึงธรรมชาติและต้องการให้ประชาชนใกล้ชิดกับ

ทรัพยากรธรรมชาติ ทรงมองปัญหาธรรมชาติอย่างละเอียด โดยหากเราต้องการแก้ไขธรรมชาติจะต้องใช้ธรรมชาติ
เข้าช่วยเหลือเราด้วย 
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14. ใช้อธรรมปราบอธรรม 
     ทรงนำความจริงในเรื่องธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาเป็นหลักการแนวทางปฏิบัติในการ

แก้ไขปัญหาและปรับปรุงสภาวะที่ไม่ปกติเข้าสู่ระบบที่ปกติ เช่น การบำบัดน้ำเน่าเสียโดยให้ผักตบชวา ซึ่งมีตาม
ธรรมชาติให้ดูดซึมสิ่งสกปรกปนเปื้อนในน้ำ 

15. ปลูกป่าในใจคน 
     การจะทำการใดสำเร็จต้องปลูกจิตสำนึกของคนเสียก่อน ต้องให้เห็นคุณค่า เห็นประโยชน์กับสิ่งที่จะ

ทำ…. “เจ้าหน้าที่ป่าไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดิน
และจะรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง” 

16. ขาดทุนคือกำไร 
     หลักการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่มีต่อพสกนิกรไทย “การให้” และ “การ

เสียสละ” เป็นการกระทำอันมีผลเป็นกำไร คือความอยู่ดีมีสุขของราษฎร 
17. การพึ่งพาตนเอง 
     การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ เพื่อการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นด้วยการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

เพื่อให้มีความแข็งแรงพอที่จะดำรงชีวิตได้ต่อไป แล้วขั้นต่อไปก็คือ การพัฒนาให้ประชาชนสามารถอยู่ในสังคมได้
ตามสภาพแวดล้อมและสามารถ พ่ึงตนเองได้ในที่สุด 

18. พออยู่พอกิน 
     ให้ประชาชนสามารถอยู่อย่าง “พออยู่พอกิน” ให้ได้เสียก่อน แล้วจึงค่อยขยับขยายให้มีขีดสมรรถนะ

ที่ก้าวหน้าต่อไป 
19. เศรษฐกิจพอเพียง 
     เป็นปรัชญาที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิต ให้ดำเนิน

ไปบน “ทางสายกลาง” เพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่ งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และ
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งปรัชญานี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งระดับบุคคล องค์กร และชุมชน 

20. ความซ่ือสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน 
     ผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อย ก็ย่อมทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ที่ มี

ความรู้มาก แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ 
21. ทำงานอย่างมีความสุข 
     ทำงานต้องมีความสุขด้วย ถ้าเราทำอย่างไม่มีความสุขเราจะแพ้ แต่ถ้าเรามีความสุขเราจะชนะ สนุก

กับการทำงานเพียงเท่านั้น ถือว่าเราชนะแล้ว หรือจะทำงานโดยคำนึงถึงความสุขที่เกิดจากการได้ ทำประโยชน์
ให้กับผู้อื่นก็สามารถทำได้ “…ทำงานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้ นอกจากการมีความสุขร่วมกัน ในการทำประโยชน์
ให้กับผู้อื่น…” 

22. ความเพียร 
     การเริ่มต้นทำงานหรือทำสิ่งใดนั้นอาจจะไม่ได้มีความพร้อม ต้องอาศัยความอดทนและความมุ่งมั่น 

ดังเช่นพระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” กษัตริย์ผู้เพียรพยายามแม้จะไม่เห็นฝั่งก็จะว่ายน้ำต่อไป เพราะถ้าไม่เพียร
ว่ายก็จะตกเป็นอาหารปู ปลาและไม่ได้พบกับเทวดาที่ช่วยเหลือมิให้จมน้ำ 
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23. รู้ รัก สามัคคี 
     รู้ คือ รู้ปัญหาและรู้วิธีแก้ปัญหานั้น 
     รัก คือ เมื่อเรารู้ถึงปัญหาและวิธีแก้แล้ว เราต้องมีความรัก ที่จะลงมือทำ ลงมือแก้ไขปัญหานั้น 
     สามัคคี คือ การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไม่สามารถลงมือทำคนเดียวได้ ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกัน 
 

2. พระปฐมบรมราชโองการ  รัชกาลที่ 10 
 

“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม 
เพ่ือประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” 

 
 พระปฐมบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรวชิรางกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 
 

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

1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ประกอบด้วย  
1.1 ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง  
1.2 ยึดมั่นในศาสนา  
1.3 มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์  
1.4 มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 

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

     3.  มีงานทำ – มีอาชีพ ประกอบด้วย  
3.1 การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน 

สู้งาน ทำจนงานสำเร็จ  
3.2 การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทำงานเป็นและมีงานทำ ในที่สุด  
3.3 ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทำ จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 

     4. เป็นพลเมืองดี ประกอบด้วย  
1.1 การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน  
1.2 ครอบครัว– สถานศึกษา และสถานประกอบการ ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี  
1.3 การเป็นพลเมืองดีคือ “เห็นอะไรที่จะทำเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ” เช่น งานอาสาสมัคร งานบำเพ็ญ

ประโยชน์งานสาธารณกุศล ให้ทำด้วยความมีน้ำใจและความเอ้ืออาทร 
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โดยที ่ร ัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กําหนดให้ร ัฐพึงจ ัดให้ม ีย ุทธศาสตร ์ชาติ  
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่าง ๆ  
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไป ตามที่
กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติ การจัดทํายุทธศาสตร์
ชาติ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 โดยกําหนดให้มี การแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์
ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติ กําหนดวิธีการ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทํารา่ง
ยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการ ประเมินผล รวมทั้งกําหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประชาชนทุกภาคส่วนดําเนินการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

ย ุทธศาสตร ์ชาต ิ  20 ป ี  (พ.ศ. 2561-2580) เป ็นย ุทธศาสตร ์ชาต ิฉบ ับแรกของประเทศไทย  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนําไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง” 
ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย … “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “ม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

 

 
 
 
 

4. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี(พ.ศ. 2561-2580) 
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ความม่ันคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ และ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ มีความม่ันคงในทุก
มิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและ
อธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคง
เป็นกลไกที่นําไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและ
ความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมี
ความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่ม่ันคงพอเพียง กับการดํารงชีวิต มีการออมสําหรับวัยเกษียณ ความมั่นคง
ของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน จนเข้าสู่
กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ ผลประโยชน์จากการ
พัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การ
สหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมี
ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้
ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับ
บริบทการพัฒนา ที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทท่ีสําคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจ และการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการ 
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทําธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความ
สมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็น
เครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ ประชาชนให้
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษา และการฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะ ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภค เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมี ความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความ เอื้ออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนใน
สังคมยึดถือและปฏิบัติตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

 
เป้าหมายและประเด็นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความม่ันคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบ
เรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความ
รุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 
ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึง
ประเทศเพ่ือนบ้าน และมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอ้ืออํานวยประโยชน์ต่อการ
ดําเนินการ ของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่กําหนด 

1. การรักษาความสงบภายในประเทศ 
1. การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม ตระหนักในเรื่องความ

มั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
2. การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
3. การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มี

เสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติ มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
4. การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็น ปัญหาความม่ันคงท่ีสําคัญ 

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

3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความม่ันคงของชาติ 
1. การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
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2. การพัฒนาและผนึกพลังอํานาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและภาค
ประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัย คุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบ 
และทุกระดับ 
3. การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคาม ให้มีประสิทธิภาพ 

4. การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
1. การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 
2. การเสริมสร้างและธํารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค 
3. การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กร ภาครัฐและท่ีมิใช่ภาครัฐ 

5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม 
1. การพัฒนากลไกให้พร้อมสําหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคง    
   แบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม 
2. การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอื้ออํานวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืน ๆ 
3. การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
 

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

1. การเกษตรสร้างมูลค่า 
1. เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
2. เกษตรปลอดภัย 
3. เกษตรชีวภาพ 
4. เกษตรแปรรูป 
5. เกษตรอัจฉริยะ 
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2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
1. อุตสาหกรรมชีวภาพ 
2. อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 
3. อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
4. อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ 
5. อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ 

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

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

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

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

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

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

4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
1. การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ 
2. การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทํางาน และระบบสนับสนุน ที่เหมาะสมสําหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ 
3. การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถ ในต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ 

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

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

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

1. การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
1. ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
2. ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค 
3. กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร 
4. เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพ และความริเริ่มสร้างสรรค์  
มีความปลอดภัยในการทํางาน 
5. สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม 
6. ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่ม ผู้ด้อยโอกาสโดยตรง 
7. สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะสําหรับผู้มีรายได้น้อย
และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
8. สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง 

2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
1. พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในภูมิภาค 
2. กําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ 
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3. จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให้สามารถตอบสนองต่อ
สังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
4. ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือวาง ระบบและกลไกการ
บริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด 
5. สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
6. การพัฒนากําลังแรงงานในพ้ืนที่ 

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

4. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการ จัดการตนเอง 
1. ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถใน การจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ 
ครอบครัว การเงินและอาชีพ 
2. เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง 
3. สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือสร้างประชาธิปไตยชุมชน 
4. สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 

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

1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
1. เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการ สร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถ่ินกําเนิด 
3. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ำลําคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ 
4. รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5. ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
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2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
1. เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล 
2. ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบฟ้ืนฟูชายหาดที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไข ทั้งระบบ และมีนโยบายการ 
3. จัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม 
4. พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
1. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
2. มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติ และผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
3. มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐาน ของภาครัฐและภาคเอกชน 
4. พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ําที่เกิด จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

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

1. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มี การบริหารจัดการตามแผนผัง  
    ภูมินิเวศอย่างยั่งยืน 
2. จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร ทั้งระบบ ให้เป็นไปตาม  
    มาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล 
3. สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดก ทางสถาปัตยกรรมและ  
   ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐาน วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 
4. พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของ 
   ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
5. เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม และยกระดับ ความสามารถในการป้องกันโรค  
    อุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ 

5. พัฒนาความม่ันคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
1. พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ำ ของประเทศ 
2. เพ่ิมผลิตภาพของน้ำทั้งระบบในการใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้าง มูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้ำ 
    ให้ทัดเทียมกับระดับสากล 
3. พัฒนาความม่ันคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงาน ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน 
5. พัฒนาความม่ันคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคา 
    และการเข้าถึงอาหาร 
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6. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกําหนดอนาคตประเทศ 
1. ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย 
2. พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตย สิ่งแวดล้อม 
3. จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ 
    สิ่งแวดล้อมท่ีสําคัญ 
4. พัฒนาและดําเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกําหนดอนาคต ประเทศ ด้านทรัพยากร  
    ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
 

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

1. ภาครัฐท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง สะดวกรวดเร็ว 
โปร่งใส 

1. การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับ แนวหน้าของภูมิภาค 
2. ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการ นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง การพัฒนาในทุกระดับ 
ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ 

1. ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
2. ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
3. ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ในทุกระดับ 

3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศ 

1. ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม 
2. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
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3. ส่งเสริมการกระจายอํานาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 

4. ภาครัฐมีความทันสมัย 
1. องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
2. พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน 
และเป็นมืออาชีพ 

1. ภาครัฐมีการบริหารกําลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
2. บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทํางานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ 

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

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

8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 
1. บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลัก ประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรี
2. ความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม 
3. ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกข้ันตอน ของการค้นหาความจริง 
4. หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครอง มีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน 
ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วม ของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม 
5. พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 

 
 

 
 

 
 

 
                                     แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
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5. นโยบายของรัฐบาล 
นโยบายหลัก 12 ด้าน 

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

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

นโยบายรัฐบาล ที่เกี่ยวกับการศึกษา ( ข้อ 8 ) 
1. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

1.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
1.1.1 จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกาสพัฒนาตาม

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

1.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยคำนึงถึงพหุปัญญาที่หลากหลายของเด็กแต่ละคนให้
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที ่เชื ่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 รวมถึงมีทักษะด้านภาษาอังกฤษและ
ภาษาที่สามที่สามารถสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้ มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต
ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

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

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

1.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
1.5.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำและความยากจน ยกระดับ

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

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

1.5.3 สร้างเครือข่ายการทำวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ปฏิรูปและบูรณาการระบบการเรียนการ
สอนกับระบบงานวิจัยและพัฒนา ให้เอื้อต่อการเพิ่มศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศ เพื่อสนับสนุนการสร้า ง
ความเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวทีการค้าโลก ส่งเสริมกระบวนการการทำงานของภาครัฐและภาคเอกชน
ในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมให้เป็นระบบเปิด และมีการบูรณาการการทำงานกันอย่าง
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุ รกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้าง
นักวิจัยมืออาชีพและนวัตกรที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับงานวิจัย สู่การเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของประเทศ 

1.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 
1.6.1 มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครูเพิ ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัด

การศึกษาในทุกระดับบนพ้ืนฐานการสนับสนุนที่คำนึงถึงความจำเป็นและศักยภาพของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง 
พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัดผลโรงเรียนและครูที่สะท้อนความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระงานที่ไม่จำเป็น รวมถึงจัดให้มีระบบฐานข้อมูล
เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูลครอบครัวและผู้เรียนระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ 
ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต ตลอดจนพัฒนาช่องทางให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1.6.2 พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และอุทยานการเรียนรู้
สำหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เข้าสู่สังคม  
สูงวัย 

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

1.6.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย 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 ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอื ้อต่อการมี
คุณธรรมจริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม ตลอดจนส่งเสริม 
ให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ 

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

 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 

นโยบายเร่งด่วนด้านการศึกษา ข้อที่ 7 
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6. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

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

เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมาย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึง
ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบการดำเนินงานในการจัดทำแผนและงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ในทุกมิติ 
โดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เพ่ือมุ่งเป้าหมาย คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัย ดังนี้ 

หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

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

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

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

3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยมุ ่งบริหารจัดการอัตรากำลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั ้งพัฒนาสมรรถนะและความรู้
ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
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4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัด
การศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  

 

จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ 
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการ

เรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
- ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา ตามความต้องการ

จำเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่ 
- พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จำลองผา่น
การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียน
และครูให้มากข้ึน 

- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพ่ือเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตและสร้างอาชีพ 
อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 

1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- จัดการเรียนรู ้ตลอดชีว ิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะ

ภาษาอังกฤษ (English for All) 
- ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพที่เหมาะสมรองรับ

สังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้า
ออนไลน์ระดับตำบล 

- ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานทำ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่ง
ทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 

- พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลเป็น
ขั้นตอน 

- พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – on Experience) 
เพื่อให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศจัดหลักสูตร
การพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี 

- พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความพร้อม
ในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ระดับจังหวัดทั่วประเทศ 

 

2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
- พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน 

“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการดำเนินการ 
- เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด 

อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 
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- ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทย เป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใช้ ภาษา
อย่างหลากหลาย เพื่อวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช้
ภาษาท่ีสามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
- สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกำลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของแต่ละ

สถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
- สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอน

ด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล ( Data 
Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 

4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
- พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
- ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ให้

สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
- ระดมสรรพกำลังเพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อลดความ

เหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

- เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 

- ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ 
และสร้างรายได ้

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
- ปฏิรูปองค์การเพ่ือลดความทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงานที่มี

ภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น 
- ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินงาน โดยคำนึงถึง

ประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
- สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับ

การปฏิรูปองค์การ 
- สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่าง

อิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
- จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
- ส่งเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ

ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
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การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 
1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายและจุดเน้น เป็นกรอบ

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

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

3. กรณีมีปัญหาในเชิงพื้นที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลและ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อ
คณะกรรมการติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามลำดับ 

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

 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ ณ วันที่  27  ธันวาคม  พ.ศ. 2562 
 
 

 
(นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ) 

     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



73 

7. 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. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง ในระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขัน  

3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษที่ 21  

4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทาง การศึกษาอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม  

5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  

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

7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

เป้าหมาย 
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

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

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

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

5. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

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

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

 
นโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ 
       ทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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8. แนวทางการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก 
 เนื่องจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ได้จัดตั้งสำนักงานเขตข้ึนมาใหม่ จึงขอใช้แนว
ทางการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (เขต 38 เดิม) โดยกำหนดวิสัยทัศน์  
พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานการศึกษา  ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เป็นองค์กรคุณภาพ จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สู่มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานธรรมาภิบาล 
 

พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะวิชาชีพ 

3. สร้างโอกาส ความเสมอภาคทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้กับผู้เรียนอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม 

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

เศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs, 2030) 

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

2. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ปรับตัวต่อการเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 

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

4. ผู้บริหาร มีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
5. ครูมีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้

ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
6. บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานของ

สมรรถนะหลัก (Core competency) และสมรรถนะประจำสายงาน (Functional Competency) 
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7. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและ
บริหารเชิงบูรณาการด้วยนวัตกรรม ใช้ข้อมูลสารสนเทศ การวิจัยและพัฒนา ในการขับเคลื่อนคุณภาพ มีการนิเทศ 
กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ 

ค่านิยม (Core Value) 
 “ ทำงานเป็นทีม บริหารว่องไว ได้มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานธรรมภิบาล” 
 1. Good Team 
 2. Good Service 
 3. Good Standard 
 4. Good Governance 
วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) 
 ทัศนคติและพฤติกรรมของสมาชิกในองค์กร มีความรู้สึกเป็นพี่น้องกัน “We are family” 
นโยบาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
 1. จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

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

 

 จุดเน้น 
 1. น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและศาสตร์พระราชา สู่การปฏิบัติ 

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

3. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
4. มีระบบการดูแลและช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในการ

คุ้มครองดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
5. พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
6. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
7. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (SCQA , OBECQA) 
8. มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ 
9. จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน  
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9.  กลยทุธ์และแผนงานโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2562 – 2565 
 
     กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 

แผนงานที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ  
                 ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
แผนงานที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม 

                            กับการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
แผนงานที่ 3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือป้องกัน ช่วยเหลือ และลดความเหลื่อมล้ำ  
                 ให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 

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

                            และรักษาสุขภาพกาย และใจ ของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นครูมืออาชีพมีสมรรถนะเหมาะสม 

กับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
แผนงานที่ 1 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลมืออาชีพ 
แผนงานที่ 2 บริการ ส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครู 
 

กลยุทธ์ที่ 4  บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบคุณภาพ  
           และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานที่ 1 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยระบบคุณภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล 
แผนงานที่ 2 พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา 

                           ของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานที่ 3 เสริมสร้าง และประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายของโรงเรียน 
แผนงานที่ 4 พัฒนางานประกันคุณภาพ และระบบสารสนเทศ ให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย พร้อมใช้และทั่วถึง 
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10. 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 
    เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
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 

3. พัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือ
ป้องกัน ช่วยเหลือ และลด
ความเหลื่อมล้ำ ให้นักเรียน
เป็นคนเก่ง คนดี และมี
ความสุข 

1.1 ร้อยละของนักเรียนมาโรงเรียนสาย 
1.2 ร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนนความประพฤติมากกว่า 
80 
1.3 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดีเยี่ยม 
1.4 ร้อยละของครูสามารถให้ความดูแล/ติดตามในระบบพ่อ
ครูแม่ครูได้หลากหลายช่องทาง 
1.5 โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ
และเป็นแบบอย่างได้ 
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กลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
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 
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 
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กลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
4. ร้อยละของครูที่เข้ารับการพัฒนาปีละไม่น้อยกว่า 100  
    ชั่วโมง 
5. จำนวนบทความและงานวิจัยของครูและบุคลากรทางการ 
    ศึกษาท่ีเผยแพร่ในวารสารหรือเว็บไซต์ 
6. ร้อยละของครูที่สามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 

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 
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กลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
3. จำนวนโรงเรียนที่มาศึกษาดูงาน/ได้รับความช่วยเหลือ 
    ทางด้านการจัดการศึกษาและอ่ืน ๆ 
4. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือของโรงเรียนในด้าน 
    การศึกษาและอ่ืน ๆ  

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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ตารางแสดงกลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ กรอบในการพัฒนา ของโรงเรียนสรรพวิทยาคม 

กลยุทธ ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยทุธ ์ โครงการ ตัวชี้วดัความสำเร็จ 
กรอบในการพัฒนา หมายเหต ุ

2562 2563 2564 2565  
กลยุทธ์ 1 พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 

1. พัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
เพื่อตอบสนองความต้องการ 
ความถนัด ความสนใจ และ
ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
2. โครงการพัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
3. โครงการพัฒนาการจัดกระบวนการ
เรียนรู้สู่การเป็นพลโลก 
4. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
5. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
6. โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์ 
7. โรงเรียนแกนนำนักเรียนร่วม 

1.1 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อหลักสูตรการศึกษาพื้นฐาน 100 100 100 100  
1.2 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 70 73 75 80  
1.3 จำนวนนักเรียนที่สอบได้รับทุนศึกษาต่อในต่างประเทศ 2 4 6 10  
1.4 จำนวนนักเรียนได้เข้าร่วมเวทีการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับนานาชาติ 20 25 30 35  
1.5 จำนวนหลกัสูตรการเรียนเพิ่มขึ้นและมีความเข้มข้นเทียบเคียงมาตรฐานสากล 1 1 1 1  
1.6 ร้อยละความพึงพอใจด้านหลกัสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนของ
ผู้เรียน 

80 83 85 90  

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

2. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ของผู้เรียนตามสมรรถนะ
ของผู้เรียนให้เหมาะสมกับ
การเป็นพลงเมืองไทยและ
พลโลก 

1. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
2. โครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ 
3. โครงการเสริมสร้างทักษะการ
ดำรงชีวิต 
4. โครงการการส่งเสริมและพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 

2.1 ร้อยละของนักเรียนมีการสื่อสารและใช้ภาษาที่ 2 เพิ่มขึ้น 3 3 3 3  
2.2 ร้อยละของนักเรียนใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารและเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 80 85 90 95  
2.3 รางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ/โลก/นานาชาติ 2 2 2 2  
2.4 โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นทักษะตามฐานสมรรถนะของ
นักเรียน 

มี มี มี มี  

2.5 โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นความสามารถที่หลากหลายของ
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

มี มี มี มี  

3. พัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน เพื่อ
ป้องกัน ช่วยเหลือ และลด
ความเหลื่อมล้ำ ให้นักเรียน
เป็นคนเก่ง คนดี และมี
ความสุข 

1. โครงการพัฒนาประสิทธภิาพระบบ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
2. โครงการพัฒนาระบบ 
พ่อครู -แม่คร ู

1.1 ร้อยละของนักเรียนมาโรงเรียนสาย 5 5 5 5  
1.2 ร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนนความประพฤติมากกวา่ 80 80 83 85 90  
1.3 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดีเยี่ยม 70 75 80 85  
1.4 ร้อยละของครูสามารถให้ความดูแล/ติดตามในระบบพ่อครูแม่ครูได้หลากหลาย
ช่องทาง 

100 100 100 100  

1.5 โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนที่มีประสิทธภิาพและเป็นแบบอยา่งได้ มี มี มี มี  
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กลยุทธ ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยทุธ ์ โครงการ ตัวชี้วดัความสำเร็จ 
กรอบในการพัฒนา หมายเหต ุ

2562 2563 2564 2565  
กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม 
ระเบียบวินยั และมี
จิตสำนึกความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก 

1. ปลูกฝังเอกลักษณ์  
และคุณธรรมอัตลักษณ ์
ของนักเรียนสรรพวิทยาคม 

1. โครงการรับนักเรียนใหม่ 
2. โครงการส่งเสริมระเบียบวินัย
นักเรียน 

1.1 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 90 92 94 96  
1.2 ร้อยละของนักเรียนที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและกฎหมาย 90 92 94 96  
1.3 ร้อยละของนักเรียนที่เข้ารว่มกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนตามความสมัครใจ 100 100 100 100  
1.4 ร้อยละของนักเรียนที่เข้ารว่มกิจกรรมจิตสาธารณะของโรงเรียน 100 100 100 100  
1.5 ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมเส่ียงลดลง 5 5 5 5  
1.6 โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมเอกลักษณ์และคุณธรรมอัตลักษณ์ของ 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม 

มี มี มี มี  

2. เสริมสร้างทักษะ 
จิตสำนึกในการดำเนินชีวิต
ของการเป็นพลเมืองไทย 
และพลโลก 
โดยยึดหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษา 
2. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
4. โครงการพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน 
5. โครงการพัฒนาระบบพอ่ครู แม่ครู 
6. โครงการพัฒนาปรับปรุง
ประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม 
7. โครงการเด็กไทยมีจิตอาสา พัฒนา
สานสัมพันธ์เครือข่าย สร้างสังคมไทย 
ไร้ขยะ 

2.1 ร้อยละของครูที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจดัการ 
เรียนรู ้

100 100 100 100  

2.2 ร้อยละของนักเรียนที่สามารถนำหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงมาใช้ใน 
การเรียน 

100 100 100 100  

2.3 ร้อยละของนักเรียนมีการใช้ทักษะในศตวรรษที่ 21 ในการเรียน 70 73 78 80  
2.4 ร้อยละของนักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง 

80 83 86 89  

2.5 ร้อยละของนักเรียนในการพัฒนานวัตกรรม 3 5 8 10  

3. ส่งเสริมกิจกรรมตามหลัก
ของศาสนา ภูมปิัญญา 
ประเพณี วัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและรักษาสุขภาพ
กายและใจของผู้เรียน 

1. โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา 
2. โครงการปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึก
ความเป็นไทย 

3.1 ร้อยละของนักเรียนที่เข้ารว่มกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณี   
วัฒนธรรมของท้องถิ่นและรักษาสุขภาพกายและใจของผู้เรียน 

100 100 100 100  

3.2 ร้อยละของนักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสงู อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 90 92 94 96  
3.3 รางวัลจากการแข่งขันกรีฑา กีฬา ระดับภาค/ประเทศ 10 15 20 25  
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3. โครงการส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกาย 
สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพของ
ผู้เรียน 
4. โครงการ TO BE NUMBER ONE 
5. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยา
เสพติด และอบายมุข 
6. โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
7. โครงการส่งเสริมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นครู
มืออาชีพมีสมรรถนะ
เหมาะสมกับการจัด
การศึกษาตาม
มาตรฐานสากล 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาให้
เป็นบุคคลมืออาชีพ 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการพัฒนาครูและบุลากรสู่มือ
อาชีพและมีศักยภาพเป็นพลโลก 

1.1 จัดหาบุคลากรทดแทน,จัดจ้างครูอาวุโส,ครูเจ้าของภาษา,ครูพิเศษด้านกิจกรรม, 
ครูอัตราจ้าง,เจ้าหน้าที่,คนงาน,และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากรตรงตามความ 
ต้องการ 

มี มี มี มี  

1.2 ร้อยละของคะแนนความพึงพอใจตอ่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ด้านบุคลากร 

80 83 86 89  

1.3 จำนวนครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ ,วุฒกิารศึกษา ,รางวัลครูดีเด่นและครูอาวุโสดีเด่น 
ของโรงเรียน,รางวัลจากองค์กรภายนอก 

5 5 5 5  

1.4  ร้อยละของครูที่เข้ารับการพัฒนาปลีะไม่น้อยกวา่ 50 ชัว่โมง 85 87 89 90  
1.5 จำนวนบทความและงานวิจยัของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เผยแพร่ใน 
วารสารหรือเวบ็ไซต์ 

5 5 5 5  

1.6 ร้อยละของครูที่สามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 90 92 94 96  
2. บริการ ส่งเสริมสวัสดิการ 
และสวัสดิภาพครู 

1. โครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ
บุคลากร 

2.1 ร้อยละของนักเรียน ครู–บุคลากรที่มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ด ี 100 100 100 100  
2.2 ร้อยละของการเกิดเหตุอันตรายต่อชีวิตร่างกายของนักเรียน ครูและบุคลากร 10 10 10 10  
2.3 ร้อยละของการเบกิเงินประกันอุบัตเิหตุของครู 100 100 100 100  
2.4 ร้อยละของครูที่อยู่อาศัยในบ้านพักหรือที่พักที่โรงเรียนจัดให้ 30 30 30 30  

กลยุทธ์ที่ 4 บริหาร
จัดการโดยใชโ้รงเรียนเป็น

1. พัฒนาองค์กรสู่ความเป็น
เลิศด้วยระบบคุณภาพโดยใช้

1. โครงการส่งเสริมการบริหาร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 

1.1 มีระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพ OBECQA มี มี มี มี  
1.2 ร้อยละของระบบงานมกีารบริหารจดัการตามระบบคุณภาพ PCCA & R 90 92 94 96  
1.3 มีระบบการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรให้ประหยัดและคุ่มค้า มี มี มี มี  
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ฐานตามหลักธรรมาภิบาล 
ด้วยระบบคุณภาพ - 
และยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

โรงเรียนเป็นฐานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 

2. โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการ
สถานศึกษาดว้ยระบบคุณภาพ 
3. โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัต ิ

1.4 ร้อยละของความสำเร็จของการทำกจิกรรม/โครงการ 80 85 90 95  
1.5 ร้อยละของความสำเร็จของแผนกลยุทธ์ 80 85 90 95  
1.6 ร้อยละของจำนวนข้อร้องเรียน 1 1 1 1  

2. พัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ โดยยึดหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย 
เพื่อการเรียนรู ้
2. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ที่ด ี
3. โครงการจัดสรรสื่อการเรียน
ห้องเรียนการงานอาชพี 
4. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
5. โครงการพัฒนาห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) 
6. โครงการพัฒนาประสิทธภิาพ 
การจัดการสาธารณูปโภค 
7. โครงการครุภัณฑ์ สื่อการเรียน 
การสอน 
8. โครงการพัฒนาประสิทธภิาพ 
การจัดการอาคารสถานที ่

2.1 ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ที่เปิดบริการด้านวิชาการให้แก่นกัเรียน ครู บุคลากร 
และชุมชน 

90 93 95 97  

2.2 ร้อยละของความพึงพอใจในการใหบ้ริการของสนามกีฬา ห้องปฏิบัติการฯ  
ที่ตอบสนองความต้องการของหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 

80 83 
 

87 90  

2.3 จำนวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงเพิ่มขึ้น 2 2 2 2  
2.4 จำนวนกจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในภายนอกเพิ่มขึน้ 3 3 3 3  

3. เสริมสร้าง และประสาน
ความร่วมมือกับชุมชนและ
เครือข่ายของโรงเรียน 
 
 
 

1. โครงการเสริมสร้างความร่วมมือของ
ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาโรงเรียน 

3.1 จำนวนเงินระดมทรัพยากร/เงินบริจาคของโรงเรียนเป็นไปตามเป้าหมาย 
ที่กำหนดไว ้

เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ำหนดไว ้  

3.2 จำนวนครั้งที่ชุมชน/องค์กรเครือข่าย มีส่วนรว่มในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน 20 20 20 20  
3.3 จำนวนโรงเรียนที่มาศึกษาดูงาน/ได้รับความช่วยเหลือทางด้านการจัดการศึกษา 
และอื่น ๆ 

10 10 10 10  

3.4 จำนวนเครือข่ายความร่วมมอืของโรงเรียนในด้านการศึกษาและอื่น ๆ 5 5 5 5  
4. พัฒนางานประกัน
คุณภาพและระบบสารสาน

4.1 พัฒนางานประกันคุณภาพในที่เข้มแข็งและมีระบบสารสนเทศที่เป็นปัจจุบนั 
ทันสมัยพร้อมใช้และทัว่ถึง 

มี มี มี มี  
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เทศให้เป็นปัจจุบันททันสมัย
พร้อมใช้และทั่วถึง 

1. โครงการพัฒนาระบบบริหารและการ
จัดการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
2. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการ
ทางการศึกษา 
3. โครงการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

4.2 โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกระดับดีเยี่ยมขึ้นไป ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน  
4.3 ร้อยละความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสรรพวิทยาคม 90 91 92 93  
4.4 จำนวนครั้งในการรายงานผลการตรวจสอบขอ้มูลในหน้าเว็บไซต์โรงเรียนหรือ 
ฐานข้อมูลสำคัญตามภารกิจของหน่วยงานว่ามกีารอัพเดตข้อมูลทีจ่ำเป็นอย่าง 
สม่ำเสมอและทันท่วงที เพื่อการใช้งานรว่มกันอย่างเป็นปัจจบุัน 

มีการอัพเดตข้อมูลที่จำเป็นอยา่ง
สม่ำเสมอทันท่วงทีและเป็น

ปัจจุบัน 

 

4.5 ร้อยละของความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธข์องโรงเรียนในระดับดีมาก 90 91 92 93  
4.6 จำนวนวารสารโรงเรียน, รายงานประจำปี,จำนวนครั้งที่ประกาศ ประชาสมัพันธ์ 
เผยแพร่แก่ผู้เกีย่วขอ้ง 

2 2 2 2  
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ส่วนที่ 3 
ผลการประเมินความสำเร็จในการดำเนินโครงการของโรงเรียนสรรพวิทยาคม 

ปีการศึกษา 2563   
 

3.1 ผลการประเมินความสำเร็จในการดำเนนิโครงการของห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา (MP) 
   3.1.1 ผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา (MP) แยกตามกลยุทธ์ 
ของโรงเรียน 

1. ผลการประเมินความสำเร็จในการดำเนนิโครงการของห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา (MP)  
ในกลยุทธ์ที่ 1  

     ตารางที่ 1 ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษโปรแกรม 
พหุภาษา (MP) ในกลยุทธ์ที่ 1 แผนงานที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการ ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา (MP) 
1 กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียนโปรแกรมพหุภาษา 100.00 อยู่ในระดับดีมาก ห้องเรียนพิเศษ MP 
2 กิจกรรมค่ายสานสัมพนัธ์พีน่้องห้อง HUB 100.00 อยู่ในระดับดีมาก ห้องเรียนพิเศษ MP 

3 กิจกรรมทดสอบภาษาอังกฤษ CEFR, TOEIC ม.6 - เนื่องด้วย
สถานการณ์ 
COVID-19 จึงทำ
ให้เลื่อนกิจกรรม
ออกไปอย่างไม่มี
กำหนด 

ห้องเรียนพิเศษ MP 

4 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียน
ห้องเรียนพหุภาษาชั้น ม.3 และ ม.6 

- เนื่องด้วย
สถานการณ์ 
COVID-19 จึงทำ
ให้เลื่อนกิจกรรม
ออกไปอย่างไม่มี
กำหนด 

ห้องเรียนพิเศษ MP 

5 กิจกรรมการจัดซื้อหนังสือเรียนห้องเรียนพิเศษโปรแกรม
พหุภาษา 

100.00 อยู่ในระดับดีมาก ห้องเรียนพิเศษ MP 

 ร้อยละเฉลี่ย 100.00   
 

     จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินโครงการในกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล  แผนงานที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือตอบสนองความต้องการ  
ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน พบว่าประสบผลสำเร็จร้อยละเฉลี่ย  100.00   
อยู่ในระดับดีมาก 
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     ตารางที่ 2 ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษโปรแกรม 
พหุภาษา (MP) ในกลยุทธ์ที่ 1 แผนงานที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้
เหมาะสมกับการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
 

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา (MP) 
6 กิจกรรม Christmas Day 2020 - ไม่ได้ดำเนินการ

เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

ห้องเรียนพิเศษ MP 

7 กิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานนักเรียน โปรแกรมพหุภาษา - ไม่ได้ดำเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

ห้องเรียนพิเศษ MP 

 ร้อยละเฉลี่ย -   
 

     จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินโครงการในกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล  แผนงานที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม
กับการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  พบว่า ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (COVID-19) 

     ตารางท่ี 3  ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ
โปรแกรมพหุภาษา (MP) ในกลยุทธ์ที่ 1 แผนงานที่ 3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อป้องกัน ช่วยเหลือ 
และลดความเหลื่อมล้ำ ให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

 - - - - 
 ร้อยละเฉลี่ย -   

 

     จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินโครงการในกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล  แผนงานที่ 3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือป้องกัน ช่วยเหลือ และลดความ
เหลื่อมล้ำ  
ให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข พบว่า ไม่มีโครงการในกลยุทธ์ที่ 1 แผนงานที่ 3 
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2 ผลการประเมินความสำเร็จในการดำเนนิโครงการของห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา (MP) 
ในกลยุทธ์ที่ 2  
     ตารางท่ี 4 ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษโปรแกรม 
พหุภาษา (MP) ในกลยุทธ์ที่ 2 แผนงานที่ 1 ปลูกฝังเอกลักษณ์และคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียนสรรพวิทยาคม 

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

 - - - - 
 ร้อยละเฉลี่ย -   

    
  จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินโครงการในกลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก แผนงานที่ 1 ปลูกฝังเอกลักษณ์และ
คุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียนสรรพวิทยาคม  พบว่า ไม่มีโครงการในกลยุทธ์ที่ 2 แผนงานที่ 1 
 

     ตารางท่ี 5  ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษโปรแกรม 
พหุภาษา (MP)ในกลยุทธ์ที่ 2 แผนงานที่ 2 เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

 - - - - 
 ร้อยละเฉลี่ย -   

 

     จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินโครงการในกลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก แผนงานที่ 2 เสริมสร้างทักษะ 
จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า
ไม่มีโครงการในกลยุทธ์ที่ 2 แผนงานที่ 2 
 

     ตารางท่ี 6 ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ
โปรแกรมพหุภาษา (MP) ในกลยุทธ์ที่ 2  แผนงานที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณี
วัฒนธรรมของท้องถิ่น และรักษาสุขภาพกาย และใจ ของผู้เรียน 

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

 - - - - 
 ร้อยละเฉลี่ย -   

 

     จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินโครงการในกลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  แผนงานที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรม
ตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น และรักษาสุขภาพกายและใจของผู้เรียน  พบว่าไม่
มีโครงการในกลยุทธ์ที่ 2 แผนงานที่ 3 



90 
 

3. ผลการประเมินความสำเร็จในการดำเนนิโครงการของห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา (MP) 
ในกลยุทธ์ที่ 3 

     ตารางท่ี 7 ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุ
ภาษา (MP) ในกลยุทธ์ที่ 3 แผนงานที่ 1 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลมืออาชีพ 

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

 - - - - 
ร้อยละเฉลี่ย -   

 

     จากตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินโครงการในกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นครูมืออาชีพมีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
แผนงานที่ 1 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลมืออาชีพ พบว่า ไม่มีโครงการในกลยุทธ์
ที่ 3 แผนงานที่ 1 
   ตารางท่ี 8  ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ
โปรแกรมพหุภาษา (MP) ในกลยุทธ์ที่ 3 แผนงานที่ 2 บริการ ส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครู 

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

 - - - - 
ร้อยละเฉลี่ย -   

 

     จากตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินโครงการในกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นครูมืออาชีพมีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
แผนงานที่ 2 บริการ ส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครู  พบว่า ไม่มีโครงการในกลยุทธ์ที่ 3 แผนงานที่ 2 

 

4. ผลการประเมินความสำเร็จในการดำเนนิโครงการของห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา (MP) 
ในกลยุทธ์ที ่4 

     ตารางท่ี 9 ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ
โปรแกรมพหุภาษา (MP) ในกลยุทธ์ที่ 4 แผนงานที่ 1 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยระบบคุณภาพโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล  

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

 - - - - 
ร้อยละเฉลี่ย -   

 

     จากตารางที ่9 ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินโครงการในกลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบคุณภาพ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแผนงานที่ 
1 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยระบบคุณภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล  พบว่า ไม่มี
โครงการในกลยุทธ์ที่ 4 แผนงานที่ 1 
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     ตารางท่ี 10 ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ
โปรแกรมพหุภาษา (MP) ในกลยุทธ์ที่ 4 แผนงานที่ 2 พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา (MP) 
8 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสำนักงานห้องเรียนพหุภาษา 100.00 อยู่ในระดับดีมาก ห้องเรียนพิเศษ MP 

ร้อยละเฉลี่ย 100.00   
 

     จากตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินโครงการในกลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการ
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบคุณภาพ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานที่ 2 พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  พบว่าประสบผลสำเร็จร้อยละเฉลี่ย  100.00 อยู่ในระดับดีมาก   

 

     ตารางท่ี 11 ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ
โปรแกรมพหุภาษา (MP) ในกลยุทธ์ที่ 4 แผนงานที่ 3 เสริมสร้าง และประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่าย
ของโรงเรียน 

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา (MP) 
9 กิจกรรม MP Family Meeting 2020 - เนื่องด้วยสถานการณ์ 

COVID-19 จึงทำให้
เลื่อนกิจกรรมออกไป
อย่างไม่มีกำหนด 

ห้องเรียนพิเศษ MP 

10 กิจกรรมการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ห้องเรียนพิเศษ
โปรแกรมพหุภาษา 

- ไม่ได้ดำเนินการ
เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

ห้องเรียนพิเศษ MP 

ร้อยละเฉลี่ย -   
 

     จากตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินโครงการในกลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการ
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบคุณภาพ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานที่ 3 เสริมสร้าง และประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายของโรงเรียน  พบว่าไม่ได้ดำเนินการ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
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     ตารางที่ 12 ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ
โปรแกรมพหุภาษา (MP) ในกลยุทธ์ที่ 4 แผนงานที่ 4 พัฒนางานประกันคุณภาพ และระบบสารสนเทศ ให้เป็น
ปัจจุบัน ทันสมัย พร้อมใช้และทั่วถึง 

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

 - - - - 
ร้อยละเฉลี่ย -   

 

     จากตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินโครงการในกลยุทธ์ที่ 4  บริหารจัดการ 
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบคุณภาพ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แผนงาน
ที่ 4 พัฒนางานประกันคุณภาพ และระบบสารสนเทศ ให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย พร้อมใช้และทั่วถึง  พบว่าไม่มี
โครงการในกลยุทธ์ที่ 4 แผนงานที่ 4 
   3.1.2 ผลการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา (MP)  
จำแนกตามกลยุทธ์ของโรงเรียน 

1. ผลการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา (MP) 
ในกลยุทธ์ที่ 1 

      ตารางท่ี 13 ตารางแสดงร้อยละของผลการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการของ
ห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา (MP) ในกลยุทธ์ที่ 1 

แผนงาน ร้อยละความสำเร็จ 

แผนงานที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความ
ต้องการ ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 

100.00 

แผนงานที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม 
กับการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 

- 

แผนงานที่ 3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อป้องกัน ช่วยเหลือ และลดความ
เหลื่อมล้ำ ให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 

- 

ร้อยละเฉลี่ย 100.00 
  

     เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมผลความสำเร็จในกลยุทธ์ที่ 1 พบว่าประสบผลสำเร็จ ร้อยละเฉลี่ย  100.00  
อยู่ในระดับดีมาก 

2. ผลการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา (MP) 
ในกลยุทธ์ที่ 2 

      ตารางท่ี 14 ตารางแสดงร้อยละของผลการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการของห้องเรียน
พิเศษโปรแกรมพหุภาษา (MP) ในกลยุทธ์ที่ 2 

แผนงาน ร้อยละความสำเร็จ 

แผนงานที่ 1 ปลูกฝังเอกลักษณ์ และคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียนสรรพวิทยาคม - 
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แผนงาน ร้อยละความสำเร็จ 

แผนงานที่ 2 เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทย 
และพลโลกโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- 

แผนงานที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น และรักษาสุขภาพกาย และใจ ของผู้เรียน 

- 

ร้อยละเฉลี่ย - 
 

      เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมผลความสำเร็จในกลยุทธ์ที่ 2 พบว่า ไม่มีโครงการในกลยุทธ์ที่ 2 
 

3. ผลการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา (MP) 
ในกลยุทธ์ที่ 3 

     ตารางท่ี 15 ตารางแสดงร้อยละของผลการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการของห้องเรียน
พิเศษพหุภาษา (MP) ในกลยุทธ์ที่ 3 

แผนงาน ร้อยละความสำเร็จ 

แผนงานที่ 1 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลมืออาชีพ - 

แผนงานที่ 2 บริการ ส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครู - 

ร้อยละเฉลี่ย - 
 

     เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมผลความสำเร็จในกลยุทธ์ที่ 3  พบว่า ไม่มีโครงการในกลยุทธ์ที่ 3 
 

4. ผลการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา (MP) 
ในกลยุทธ์ที่ 3 

     ตารางท่ี 16 ตารางแสดงร้อยละของผลการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการของห้องเรียน
พิเศษโปรแกรมพหุภาษา (MP) ในกลยุทธ์ที่ 4 

แผนงาน ร้อยละความสำเร็จ 

แผนงานที่ 1 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยระบบคุณภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ตามหลักธรรมภิบาล 

- 

แผนงานที่ 2 พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

100.00 

แผนงานที่ 3 เสริมสร้าง และประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายของโรงเรียน - 

แผนงานที่ 4 พัฒนางานประกันคุณภาพ และระบบสารสนเทศ ให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย 
พร้อมใช้และท่ัวถึง 

- 

ร้อยละเฉลี่ย 100.00 
 

     เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมผลความสำเร็จในกลยุทธ์ที่ 4  พบว่าประสบผลสำเร็จร้อยละเฉลี่ย 100.00 อยู่ใน
ระดับดีมาก 
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   3.1.3 สรุปผลการประเมินความสำเร็จของกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาของห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา
(MP) 

     ตารางท่ี 17  ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ
โปรแกรมพหุภาษา (MP) ตามกลยุทธ์ของโรงเรียน 

กลยุทธ์ ร้อยละความสำเร็จ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 100.00 

กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก 

- 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นครูมืออาชีพมีสมรรถนะ
เหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 

- 

กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบ
คุณภาพ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

100.00 

ร้อยละเฉลี่ย 100.00 
 

     จากตารางที่ 17 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบว่า ผลการประเมินความสำเร็จของกลยุทธ์ในการ
พัฒนาสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  ห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา (MP)  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนใน
กลยุทธ์ที่ 1  
และกลยุทธ์ที่ 4  คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย 100.00 อยู่ในระดับดีมาก   
 

     หมายเหตุ  ผลการประเมินความสำเร็จของกลยุทธ์ที่ 1 และ 4 ในการพัฒนาสถานศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2563  ห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา (MP) เป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  โดยกลยุทธ์ 
ที่ 2 และกลยุทธ์ที่ 3 ใช้งบอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   

     เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัด
กิจกรรมบางกิจกรรมได้ในกลยุทธ์ที่ 1 และกลยุทธ์ที่ 4  ซึ่งมีทั้งสิ้น  6  กิจกรรม จาก 10  กิจกรรม ใน  1 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 60  ของโครงการทั้งหมด 
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3.2 ผลการประเมินความสำเร็จในการดำเนนิโครงการของห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) 
   3.2.1 ผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP)  
แยกตามกลยุทธ์ของโรงเรียน 

1. ผลการประเมินความสำเร็จในการดำเนนิโครงการของห้องเรียนพิเศษ Mini English Program 
(MEP) ในกลยุทธ์ที่ 1  

      ตารางท่ี 1 ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ  

Mini English Program (MEP) ในกลยุทธ์ที่ 1 แผนงานที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการ ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ Mini English Program 
1 กิจกรรมค่ายวิชาการแหล่งเรียนรู้ภายในประเทศ - ได้เลื่อนจัดกิจกรรม

ออกไปก่อน เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (COVID-19) 

ห้องเรียนพิเศษ MEP 

2 กิจกรรมทดสอบภาษาอังกฤษ - ได้เลื่อนจัดกิจกรรม
ออกไปก่อน เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (COVID-19) 

ห้องเรียนพิเศษ MEP 

3 กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 
21 ด้วย STEM Education 

- ไม่ได้ดำเนินการ
เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

ห้องเรียนพิเศษ MEP 

4 กิจกรรมจัดซื้อหนังสือแบบเรียน 90.00 อยู่ในระดับดีมาก ห้องเรียนพิเศษ MEP 

5 กิจกรรมจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ 
การทดลองและสารเคมี 

100.00 อยู่ในระดับดีมาก ห้องเรียนพิเศษ MEP 

 ร้อยละเฉลี่ย 95.00   
 

     จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินโครงการในกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล  แผนงานที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือตอบสนองความต้องการ 
ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน พบว่าประสบผลสำเร็จร้อยละเฉลี่ย  95.00  อยู่ในระดับดี
มาก 
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     ตารางที่ 2 ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ  
Mini English Program (MEP)  ในกลยุทธ์ที่ 1 แผนงานที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะ
ของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
 

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ Mini English Program 
6 กิจกรรมสอนเสริมยกระดับผลสมัฤทธิ์ 100.00 อยู่ในระดับดีมาก ห้องเรียนพิเศษ MEP 

7 กิจกรรมสอนเสริมความรู้สำหรับนักเรียนห้องเรียน
พิเศษ MEP   

82.50 อยู่ในระดับดีมาก ห้องเรียนพิเศษ MEP 

8 กิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Geogebra เบื้องต้น 

- ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา (COVID-19) 

ห้องเรียนพิเศษ MEP 

9 กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลย ี - ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา (COVID-19) 

ห้องเรียนพิเศษ MEP 

10 กิจกรรมค่ายดาราศาสตร ์ - ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา (COVID-19) 

ห้องเรียนพิเศษ MEP 

11 กิจกรรมค่ายส่งเสริมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ์ - ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา (COVID-19) 

ห้องเรียนพิเศษ MEP 

 ร้อยละเฉลี่ย 91.25   
 

     จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินโครงการในกลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล  แผนงานที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม
กับการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  พบว่าประสบผลสำเร็จร้อยละเฉลี่ย  91.25 อยู่ในระดับดีมาก 
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     ตารางท่ี 3  ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ  
Mini English Program (MEP)  ในกลยุทธ์ที่ 1 แผนงานที่ 3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือป้องกัน 
ช่วยเหลือ และลดความเหลื่อมล้ำ ให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

 - - - - 
 ร้อยละเฉลี่ย -   

 

     จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินโครงการในกลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล  แผนงานที่ 3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือป้องกัน ช่วยเหลือ และลดความ
เหลื่อมล้ำ ให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข พบว่า ไม่มีโครงการในกลยุทธ์ที่ 1 แผนงานที่ 3 
 

2. ผลการประเมินความสำเร็จในการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP)  
ในกลยุทธ์ที่ 2  

     ตารางที่ 4 ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ  
Mini English Program (MEP)  ในกลยุทธ์ที่ 2 แผนงานที่ 1 ปลูกฝังเอกลักษณ์และคุณธรรมอัตลักษณ์ของ
นักเรียนสรรพวิทยาคม 

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

 - - - - 
 ร้อยละเฉลี่ย -   

 

     จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินโครงการในกลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก แผนงานที่ 1 ปลูกฝังเอกลักษณ์
และคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียนสรรพวิทยาคม  พบว่า ไม่มีโครงการในกลยุทธ์ที่ 2 แผนงานที่ 1 

 
 

     ตารางท่ี 5 ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ  
Mini English Program (MEP)  ในกลยุทธ์ที่ 2 แผนงานที่ 2 เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

 - - - - 
 ร้อยละเฉลี่ย -   

 

     จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินโครงการในกลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก แผนงานที่ 2 เสริมสร้างทักษะ 
จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย
พิจารณาจากการดำเนินกิจกรรม/งาน/โครงการ พบว่า ไม่มีโครงการในกลยุทธ์ที่ 2 แผนงานที่ 2 
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     ตารางท่ี 6 ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ  
Mini English Program (MEP)  ในกลยุทธ์ที่ 2 แผนงานที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา 
ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น และรักษาสุขภาพกาย และใจ ของผู้เรียน 

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

 - - - - 
 ร้อยละเฉลี่ย -   

 

     จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินโครงการในกลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  แผนงานที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรม
ตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น และรักษาสุขภาพกาย และใจ ของผู้เรียน  โดย
พิจารณาจากการดำเนินกิจกรรม/งาน/โครงการ พบว่า ไม่มีโครงการในกลยุทธ์ที่ 2 แผนงานที่ 3 
 

3. ผลการประเมินความสำเร็จในการดำเนนิโครงการของห้องเรียนพิเศษ Mini English Program 
(MEP) ในกลยุทธ์ที่ 3 

     ตารางท่ี 7 ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ  
Mini English Program (MEP)  ในกลยุทธ์ที่ 3 แผนงานที่ 1 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็น
บุคคลมืออาชีพ 

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ Mini English Program 
12 กิจกรรมพัฒนาครูโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP - ได้เลื่อนจัดกิจกรรม

ออกไปก่อน 
เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

ห้องเรียนพิเศษ MEP 

ร้อยละเฉลี่ย -   

 
     จากตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินโครงการในกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นครูมืออาชีพมีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
แผนงานที่ 1 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลมืออาชีพ โดยพิจารณาจากการดำเนิน
กิจกรรม/งาน/โครงการ พบว่า ได้เลื่อนจัดกิจกรรมออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
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     ตารางท่ี 8  ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ  
Mini English Program (MEP)  ในกลยุทธ์ที่ 3 แผนงานที่ 2 บริการ ส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครู 

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

 - - - - 
ร้อยละเฉลี่ย -   

 

     จากตารางที่ ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินโครงการในกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นครูมืออาชีพมีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
แผนงานที่ 2 บริการ ส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครู  พบว่า ไม่มีโครงการในกลยุทธ์ที่ 3 แผนงานที่ 2 

 

4. ผลการประเมินความสำเร็จในการดำเนนิโครงการของห้องเรียนพิเศษ Mini English Program 
(MEP) ในกลยุทธ์ที่ 4  

     ตารางที่ 9 ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ  
Mini English Program (MEP)  ในกลยุทธ์ที่ 4 แผนงานที่ 1 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยระบบคุณภาพโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล  

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

 - - - - 
ร้อยละเฉลี่ย -   

 

     จากตารางที่ 9  ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินโครงการในกลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบคุณภาพ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแผนงานที่ 
1 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยระบบคุณภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล  พบว่า ไมมี่
โครงการในกลยุทธ์ที่ 4 แผนงานที่ 1  
 

     ตารางที่ 10 ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ  
Mini English Program (MEP) ในกลยุทธ์ที่ 4 แผนงานที่ 2 พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ Mini English Program 
13 กิจกรรมจัดซื้อ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ วัสดุ เครื่องใช้

สำนักงาน 
100.00 อยู่ในระดับดีมาก ห้องเรียนพิเศษ MEP 

14 กิจกรรมงานพัฒนาระบบ ICT เพื่อการเรียนรู้ 100.00 อยู่ในระดับดีมาก ห้องเรียนพิเศษ MEP 
ร้อยละเฉลี่ย 100.00   

 

 



100 
 

     จากตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินโครงการในกลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการ
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบคุณภาพ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานที่ 2 พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  พบว่าประสบผลสำเร็จร้อยละเฉลี่ย 100.00 อยู่ในระดับดีมาก 

 

     ตารางที่ 11 ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ  
Mini English Program (MEP)  ในกลยุทธ์ที่ 4 แผนงานที่ 3 เสริมสร้าง และประสานความร่วมมือกับชุมชนและ
เครือข่ายของโรงเรียน 

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเรจ็ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ Mini English Program 
15 กิจกรรมงานปรับปรุงห้องเรียนพิเศษ MEP 100.00 อยู่ในระดับดีมาก ห้องเรียนพิเศษ MEP 
16 กิจกรรมงานประชาสัมพนัธ์โครงการ 100.00 อยู่ในระดับดีมาก ห้องเรียนพิเศษ MEP 

ร้อยละเฉลี่ย 100.00   
 

     จากตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินโครงการในกลยุทธ์ที่ 4  บริหารจัดการ
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบคุณภาพ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานที่ 3 เสริมสร้าง และประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายของโรงเรียน  พบว่าประสบผลสำเร็จ
ร้อยละเฉลี่ย  100.00 อยู่ในระดับดีมาก 
 
 

     ตารางที่ 12 ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ  
Mini English Program (MEP) ในกลยุทธ์ที่ 4 แผนงานที่ 4 พัฒนางานประกันคุณภาพ และระบบสารสนเทศ ให้
เป็นปัจจุบัน ทันสมัย พร้อมใช้และท่ัวถึง 

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

 - - - - 
ร้อยละเฉลี่ย -   

 

     จากตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินโครงการในกลยุทธ์ที่ 4  บริหารจัดการ
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบคุณภาพ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานที่ 4 พัฒนางานประกันคุณภาพ และระบบสารสนเทศ ให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย พร้อมใช้และทั่วถึง  พบว่า 
ไม่มีโครงการในกลยุทธ์ที่ 4 แผนงานที่ 4  
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   3.2.2 ผลการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ Mini English Program 
(MEP)   จำแนกตามกลยุทธ์ของโรงเรียน 

1. ผลการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ Mini English Program 
(MEP)  ในกลยุทธ์ที่ 1 

     ตารางท่ี 13 ตารางแสดงร้อยละของผลการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการของ
ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ในกลยุทธ์ที่ 1 

แผนงาน ร้อยละความสำเร็จ 
แผนงานที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจดัการเรียนรู้เพ่ือตอบสนองความต้องการ  
ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 

95.00 

แผนงานที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม 
กับการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 

91.25 

แผนงานที่ 3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อป้องกัน ช่วยเหลือ และลดความเหลื่อม
ล้ำ ให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 

- 

ร้อยละเฉลี่ย 93.13 
  

     เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมความสำเร็จของกลยุทธ์ที่ 1 พบว่าประสบผลสำเร็จ ร้อยละเฉลี่ย  90.68   
อยู่ในระดับดีมาก 

2. ผลการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ Mini English Program 
(MEP)  ในกลยุทธ์ที่ 2 

     ตารางท่ี 14 ตารางแสดงร้อยละของผลการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการของห้องเรียน
พิเศษ Mini English Program (MEP) ในกลยุทธ์ที่ 2 

แผนงาน ร้อยละความสำเร็จ 
แผนงานที่ 1 ปลูกฝังเอกลักษณ์ และคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียนสรรพวิทยาคม - 

แผนงานที่ 2 เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทย และพล
โลกโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- 

แผนงานที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น  
และรักษาสุขภาพกาย และใจ ของผู้เรียน 

- 

ร้อยละเฉลี่ย - 
 

     เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมความสำเร็จของกลยุทธ์ที่ 2  พบว่า ไม่มีโครงการในกลยุทธ์ที่ 2 
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3. ผลการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ Mini English Program 
(MEP)  ในกลยุทธ์ที่ 3 

     ตารางท่ี 15 ตารางแสดงร้อยละของผลการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการของ
ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ในกลยุทธ์ที่ 3 

แผนงาน ร้อยละความสำเร็จ 
แผนงานที่ 1 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลมืออาชีพ - 

แผนงานที่ 2 บริการ ส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครู - 

ร้อยละเฉลี่ย - 
 

     เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมความสำเร็จของกลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
ให้เป็นครูมืออาชีพมีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล  พบว่า ในแผนงานที่ 1 ได้เลื่อน
จัดกิจกรรมออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และไม่มี
โครงการในแผนงานที่ 2 

4. ผลการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ Mini English Program 
(MEP)  ในกลยุทธ์ที่ 4 

     ตารางท่ี 16 ตารางแสดงร้อยละของผลการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการของ
ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ในกลยุทธ์ที่ 4 

แผนงาน ร้อยละความสำเร็จ 
แผนงานที่ 1 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยระบบคุณภาพโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานตาม
หลักธรรมภิบาล 

- 

แผนงานที่ 2 พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

100.00 

แผนงานที่ 3 เสริมสร้าง และประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายของโรงเรียน 100.00 

แผนงานที่ 4 พัฒนางานประกันคุณภาพ และระบบสารสนเทศ ให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย 
พร้อมใช้และทั่วถึง 

- 

ร้อยละเฉลี่ย 100.00 
 

     เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมความสำเร็จของกลยุทธ์ที่ 4  พบว่าประสบผลสำเร็จร้อยละเฉลี่ย 100.00  
อยู่ในระดับดีมาก 
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   3.2.3 สรุปผลการประเมินความสำเร็จของกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาของห้องเรียนพิเศษ Mini English 
Program (MEP)    

     ตารางท่ี 17  ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ 

Mini English Program (MEP) ตามกลยุทธ์ของโรงเรียน 

กลยุทธ์ ร้อยละความสำเร็จ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 93.13 

กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพล
โลก 

- 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ใหเ้ป็นครูมืออาชีพมีสมรรถนะเหมาะสม 
กับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 

- 

กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบคุณภาพ และยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

100.00 

ร้อยละเฉลี่ย 96.56 
 

     จากตารางที่ 17 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบว่า ผลการประเมินความสำเร็จของกลยุทธ์ในการ
พัฒนาสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนในกลยุทธ์ที่ 1 และกลยุทธ์ที่ 4  คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย 100.00 อยู่ในระดับดีมาก   

     หมายเหตุ ผลการประเมินความสำเร็จของกลยุทธ์ที่ 1, และกลยุทธ์ที่ 4 ในการพัฒนาสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563  ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) เป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
โดยกลยุทธ์ที่ 2 และกลยุทธ์ 3 ใช้งบอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

     เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัด
กิจกรรมบางกิจกรรมได้ในกลยุทธ์ที่ 1 และกลยุทธ์ที่ 4  ซึ่งมีทั้งสิ้น 8  กิจกรรม จาก 16  กิจกรรม ใน 1 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 50 ของโครงการทั้งหมด 
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3.3. ผลการประเมินความสำเร็จในการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี (SMAT) 
   3.3.1 ผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
(SMAT) แยกตามกลยุทธ์ของโรงเรียน 

1. ผลการประเมินความสำเร็จในการดำเนนิโครงการของห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี (SMAT) ในกลยุทธ์ที่ 1  

      ตารางท่ี 1 ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ  

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMAT) ในกลยุทธ์ที่ 1 แผนงานที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMAT) 
1 กิจกรรมงานพัฒนาหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 100.00 อยู่ในระดับดีมาก ห้องเรียนพิเศษ SMAT 
2 กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์การทดลองและสารเคมี 100.00 อยู่ในระดับดีมาก ห้องเรียนพิเศษ SMAT 

 ร้อยละเฉลี่ย 100.00   
 

     จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินโครงการในกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สู่มาตรฐานสากล  แผนงานที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือตอบสนองความต้องการ ความ
ถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน พบว่าประสบผลสำเร็จร้อยละเฉลี่ย  100.00 อยู่ในระดับดีมาก 

 

     ตารางที่ 2 ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ  
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMAT) ในกลยุทธ์ที่ 1 แผนงานที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของ
ผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
 

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMAT) 
3 กิจกรรมสอนเสริมเตรียมความพร้อม SMAT 95.00 อยู่ในระดับดีมาก ห้องเรียนพิเศษ SMAT 

4 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนห้องเรียนพิเศษเพื่อ
ส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขัน สอวน.   

100.00 อยู่ในระดับดีมาก ห้องเรียนพิเศษ SMAT 

5 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ระดบัโรงเรียน มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

- ได้เลื่อนจัดกิจกรรม
ออกไปก่อน เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา  
(COVID-19) 

ห้องเรียนพิเศษ SMAT 
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     ตารางท่ี 2 (ต่อ)  ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ  
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMAT)  ในกลยุทธ์ที่ 1 แผนงานที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของ
ผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

6 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา - ได้เลื่อนจัดกิจกรรม
ออกไปก่อน เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา  
(COVID-19) 

ห้องเรียนพิเศษ SMAT 

7 กิจกรรมค่ายเปิดโลกทัศน์และนวัตกรรม 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

- ได้เลื่อนจัดกิจกรรม
ออกไปก่อน เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา  
(COVID-19) 

ห้องเรียนพิเศษ SMAT 

8 กิจกรรมงานส่งเสริมความเปน็เลิศด้านวชิาการและ
แข่งขันทักษะ 

100.00 อยู่ในระดับดีมาก ห้องเรียนพิเศษ SMAT 

9 กิจกรรมนำเสนอผลงานของนักเรียนห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ 

97.50 อยู่ในระดับดีมาก ห้องเรียนพิเศษ SMAT 

10 กิจกรรมค่ายส่งเสริมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ - ได้เลื่อนจัดกิจกรรม
ออกไปก่อน เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา  
(COVID-19) 

ห้องเรียนพิเศษ SMAT 

11 กิจกรรมค่ายดาราศาสตร ์ - ได้เลื่อนจัดกิจกรรม
ออกไปก่อน เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา  
(COVID-19) 

ห้องเรียนพิเศษ SMAT 

 ร้อยละเฉลี่ย 98.13   

 



106 
 

     จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินโครงการในกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล  แผนงานที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม
กับการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  พบว่าประสบผลสำเร็จร้อยละเฉลี่ย  98.13 อยู่ในระดับดีมาก 

 

     ตารางท่ี 3  ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ  
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMAT) ในกลยุทธ์ที่ 1  แผนงานที่ 3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เพ่ือป้องกัน ช่วยเหลือ และลดความเหลื่อมล้ำ ให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

 - - - - 
 ร้อยละเฉลี่ย -   

 

     จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินโครงการในกลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล  แผนงานที่ 3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือป้องกัน ช่วยเหลือ และลดความ
เหลื่อมล้ำ ให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข พบว่า ไม่มีโครงการในกลยุทธ์ที่ 1 แผนงานที่ 3 
 

2. ผลการประเมินความสำเร็จในการดำเนนิโครงการของห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี (SMAT) ในกลยุทธ์ที่ 2 

     ตารางท่ี 4 ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ  
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMAT) ในกลยุทธ์ที่ 2  แผนงานที่ 1 ปลูกฝังเอกลักษณ์และคุณธรรม 
อัตลักษณ์ของนักเรียนสรรพวิทยาคม 

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

 - - - - 
 ร้อยละเฉลี่ย -   

 

     จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินโครงการในกลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก แผนงานที่ 1 ปลูกฝังเอกลักษณ์
และคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียนสรรพวิทยาคม  พบว่า ไม่มีโครงการในกลยุทธ์ที่ 2 แผนงานที่ 1 

 
 

     ตารางท่ี 5 ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ  
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMAT) ในกลยุทธ์ที่ 2 แผนงานที่ 2 เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการ
ดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

 - - - - 
 ร้อยละเฉลี่ย -   
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     จากตารางที่ 5  ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินโครงการในกลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก แผนงานที่ 2 เสริมสร้างทักษะ 
จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า 
ไม่มีโครงการใรกลยุทธ์ที่ 2 แผนงานที่ 2 
 
 

     ตารางท่ี 6 ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ  
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMAT) ในกลยุทธ์ที่ 2  แผนงานที่ 3  ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของ
ศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น และรักษาสุขภาพกาย และใจ ของผู้เรียน 

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

 - - - - 
 ร้อยละเฉลี่ย -   

 
 

     จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินโครงการในกลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  แผนงานที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรม
ตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น และรักษาสุขภาพกาย และใจ ของผู้เรียน พบว่า 
ไม่มีโครงการในกลยุทธ์ที่ 2 แผนงานที่ 3 
 

3. ผลการประเมินความสำเร็จในการดำเนนิโครงการของห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี (SMAT) ในกลยุทธ์ที่ 3 

     ตารางท่ี 7 ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMAT) ในกลยุทธ์ที่ 3 แผนงานที่ 1 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็น
บุคคลมืออาชีพ 

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMAT) 
12 กิจกรรมพัฒนาครูโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 100.00 อยู่ในระดับดีมาก ห้องเรียนพิเศษ SMAT 

ร้อยละเฉลี่ย 100.00   
 

     จากตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินโครงการในกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นครูมืออาชีพมีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
แผนงานที่ 1 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลมืออาชีพ พบว่าประสบผลสำเร็จร้อยละ
เฉลี่ย  100.00   
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     ตารางท่ี 8  ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMAT) ในกลยุทธ์ที่ 3 แผนงานที่ 2 บริการ ส่งเสริมสวัสดิการ และ
สวัสดิภาพครู 

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

 - - - - 
ร้อยละเฉลี่ย -   

 

     จากตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินโครงการในกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นครูมืออาชีพมีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
แผนงานที่ 2 บริการ ส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครู  พบว่า ไม่มีโครงการในกลยุทธ์ที่ 3 แผนงานที่ 2 

 

4. ผลการประเมินความสำเร็จในการดำเนนิโครงการของห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี (SMAT) ในกลยุทธ์ที่ 4 

     ตารางที่ 9 ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMAT) ในกลยุทธ์ที่ 4 แผนงานที่ 1 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วย
ระบบคุณภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล  

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

 - - - - 
ร้อยละเฉลี่ย -   

 

     จากตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินโครงการในกลยุทธ์ที่ 3  บริหารจัดการโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบคุณภาพ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แผนงานที่ 
1 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยระบบคุณภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล  พบว่า ไม่มี
โครงการในกลยุทธ์ที่ 3 แผนงานที่ 1  

 

     ตารางที่ 10 ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMAT) ในกลยุทธ์ที่ 4 แผนงานที่ 2 พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่ง
เรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMAT) 
13 กิจกรรมงานจัดซื้อ สื่อ ตำราและอุปกรณ์การเรียน สื่อ

การเรียนการสอน 
100.00 อยู่ในระดับดีมาก ห้องเรียนพิเศษ SMAT 

14 กิจกรรมงานประชาสัมพนัธ์โครงการ 100.00 อยู่ในระดับดีมาก ห้องเรียนพิเศษ SMAT 
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     ตารางที่ 10 (ต่อ) ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMAT) ในกลยุทธ์ที่ 4  แผนงานที่ 2 พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่ง
เรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

15 กิจกรรมงานพัฒนาและปรับปรงุห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร ์

100.00 อยู่ในระดับดีมาก ห้องเรียนพิเศษ SMAT 

16 กิจกรรมงานซ่อมบำรุงห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 100.00 อยู่ในระดับดีมาก ห้องเรียนพิเศษ SMAT 
ร้อยละเฉลี่ย 100.00   

 
     จากตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินโครงการในกลยุทธ์ที่ 4  บริหารจัดการ

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบคุณภาพ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานที่ 2 พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   
พบว่าประสบผลสำเร็จร้อยละเฉลี่ย 100.00 อยู่ในระดับดีมาก  

 

     ตารางที่ 11 ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMAT) ในกลยุทธ์ที่ 4  แผนงานที่ 3 เสริมสร้าง และประสานความ
ร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายของโรงเรียน 

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

- - - - - 
ร้อยละเฉลี่ย    

 
 

     จากตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินโครงการในกลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการ
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบคุณภาพ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานที่ 3 เสริมสร้าง และประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายของโรงเรียน  พบว่า ไม่มีโครงการในกล
ยุทธ์ที่ 4 แผนงานที่ 3  

 

     ตารางที่ 12 ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMAT) ในกลยุทธ์ที่ 4  แผนงานที่ 4 พัฒนางานประกันคุณภาพ และ
ระบบสารสนเทศ ให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย พร้อมใช้และทั่วถึง 

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

17 กิจกรรมพัฒนาระบบ ICT สำหรับการจัดการเรียนรู้ 100.00 อยู่ในระดับดีมาก ห้องเรียนพิเศษ SMAT 
ร้อยละเฉลี่ย 100.00   
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     จากตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินโครงการในกลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการ
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบคุณภาพ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานที่ 4 พัฒนางานประกันคุณภาพ และระบบสารสนเทศ ให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย พร้อมใช้และทั่วถึง  พบว่า
ประสบผลสำเร็จร้อยละเฉลี่ย  100.00   
 

   3.3.2 ผลการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์
และเทคโนโลยี (SMAT)จำแนกตามกลยุทธ์ของโรงเรียน 

1. ผลการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์
และเทคโนโลยี (SMAT) ในกลยุทธ์ที่ 1 

     ตารางท่ี 13 ตารางแสดงร้อยละของผลการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการของ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMAT) ในกลยุทธ์ที่ 1 

แผนงาน ร้อยละความสำเร็จ 
แผนงานที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจดัการเรียนรู้เพ่ือตอบสนองความต้องการ  
ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 

100.00 

แผนงานที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม 
กับการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 

98.13 

แผนงานที่ 3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อป้องกัน ช่วยเหลือ และลดความเหลื่อม
ล้ำ ให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 

- 

ร้อยละเฉลี่ย 99.06 
  

     เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมความสำเร็จของกลยุทธ์ที่ 1 พบว่าประสบผลสำเร็จ ร้อยละเฉลี่ย  99.06   
อยู่ในระดับดีมาก 

2. ผลการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์
และเทคโนโลยี (SMAT) ในกลยุทธ์ที่ 2 

     ตารางท่ี 14 ตารางแสดงร้อยละของผลการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการของห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMAT) ในกลยุทธ์ที่ 2 

แผนงาน ร้อยละความสำเร็จ 
แผนงานที่ 1 ปลูกฝังเอกลักษณ์ และคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียนสรรพวิทยาคม - 

แผนงานที่ 2 เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทย และพล
โลกโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- 

แผนงานที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น  
และรักษาสุขภาพกาย และใจ ของผู้เรียน 

- 

ร้อยละเฉลี่ย - 
 

เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมความสำเร็จของกลยุทธ์ที่ 2 พบว่า ไม่มีโครงการในกลยุทธ์ที่ 2 
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3. ผลการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์
และเทคโนโลยี (SMAT) ในกลยุทธ์ที่ 3 

     ตารางท่ี 15 ตารางแสดงร้อยละของผลการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการของ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMAT) ในกลยุทธ์ที่ 3 

แผนงาน ร้อยละความสำเร็จ 
แผนงานที่ 1 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลมืออาชีพ 100.00 

แผนงานที่ 2 บริการ ส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครู - 

ร้อยละเฉลี่ย 100.00 
 

     เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมความสำเร็จของกลยุทธ์ที่ 3  พบว่าประสบผลสำเร็จร้อยละเฉลี่ย  100.00 
 

4. ผลการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์
และเทคโนโลยี (SMAT) ในกลยุทธ์ที่ 4 

ตารางท่ี 16 ตารางแสดงร้อยละของผลการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการของห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMAT) ในกลยุทธ์ที่ 4 

แผนงาน ร้อยละความสำเร็จ 
แผนงานที่ 1 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยระบบคุณภาพโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานตาม
หลักธรรมภิบาล 

- 

แผนงานที่ 2 พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

100.00 
 

แผนงานที่ 3 เสริมสร้าง และประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายของโรงเรียน - 

แผนงานที่ 4 พัฒนางานประกันคุณภาพ และระบบสารสนเทศ ให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย 
พร้อมใช้และทั่วถึง 

100.00 

ร้อยละเฉลี่ย 100.00 
 

     เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมความสำเร็จของกลยุทธ์ที่ 4 พบว่าประสบผลสำเร็จร้อยละเฉลี่ย 100.00  
อยู่ในระดับดีมาก 
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   3.3.3 สรุปผลการประเมินความสำเร็จของกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาของห้องเรียนพิเศษ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMAT)     

     ตารางท่ี 17  ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMAT)  ตามกลยุทธ์ของโรงเรียน 

กลยุทธ์ ร้อยละความสำเร็จ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 99.06 

กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพล
โลก 

- 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ใหเ้ป็นครูมืออาชีพมีสมรรถนะเหมาะสม 
กับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 

100.00 

กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบคุณภาพ และยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

100.00 

ร้อยละเฉลี่ย 99.69 
 

จากตารางที่ 17 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบว่า ผลการประเมินความสำเร็จของกลยุทธ์ในการพัฒนา
สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMAT)  พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนในกลยุทธ์ที่ 1 , กลยุทธ์ที่ 3 และกลยุทธ์ที่ 4  คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย 99.69 อยู่ในระดับดีมาก   

 

     หมายเหตุ ผลการประเมินความสำเร็จของกลยุทธ์ที่ 1, และกลยุทธ์ที่ 4 ในการพัฒนาสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMAT)  เป็นการส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  โดยกลยุทธ์ที่ 2 ใช้งบอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

     เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการ 
จัดกิจกรรมบางกิจกรรมได้ในกลยุทธ์ที่ 2  ซึ่งมีทั้งสิ้น 5  กิจกรรม จาก 17  กิจกรรม ใน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  
29.41 ของโครงการทั้งหมด 
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3.4 ผลการประเมินความสำเร็จในการดำเนนิโครงการของห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น (ISM) 
   3.4.1 ผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น (ISM)  
แยกตามกลยุทธ์ของโรงเรียน 

1. ผลการประเมินความสำเร็จในการดำเนนิโครงการของห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น 
(ISM) ในกลยุทธ์ที่ 1  

      ตารางท่ี 1 ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ  

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น (ISM) ในกลยุทธ์ที่ 1 แผนงานที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น (ISM) 
1 กิจกรรมงานจัดซื้อ สื่อ ตำราและอุปกรณ์การเรียน  

สื่อการเรียนการสอน  สื่ออิเลคทรอนิคส์ 
95.00 อยู่ในระดับดีมาก ห้องเรียนพิเศษ ISM 

2 กิจกรรมประชาสัมพนัธ์ห้องเรียน ISM 95.00 อยู่ในระดับดีมาก ห้องเรียนพิเศษ ISM 

3 กิจกรรมค่ายสร้างเจตคติ สร้างความตระหนักในวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

92.50 อยู่ในระดับดีมาก ห้องเรียนพิเศษ ISM 

4 กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้  ในศตวรรษที่ 21 
ด้วย STEM Education   

95.00 อยู่ในระดับดีมาก ห้องเรียนพิเศษ ISM 

5 กิจกรรมค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพ ทักษะทางวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์  

- ไม่ได้ดำเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

ห้องเรียนพิเศษ ISM 

6 กิจกรรมค่ายประมวลความรู้ทางวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ม.3 

95.00 อยู่ในระดับดีมาก ห้องเรียนพิเศษ ISM 

7 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแบบโดยใชโ้ปรแกรม
พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์   

- ไม่ได้ดำเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

ห้องเรียนพิเศษ ISM 

8 กิจกรรมเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพและวิศวกรรมศาสตร์   

92.50 อยู่ในระดับดีมาก ห้องเรียนพิเศษ ISM 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม/โครงการ/งาน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล  แผนงานที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความ
ต้องการ ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

9 กิจกรรมค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติงานจริงในสาย
วิทยาศาสตร์-สุขภาพ   

- ไม่ได้ดำเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 
แต่อยู่ระหว่าง
ประสานกับ
โรงพยาบาล 
แม่สอด 

ห้องเรียนพิเศษ ISM 

10 ค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และสิ่งแวดล้อม   

92.50 อยู่ในระดับดีมาก ห้องเรียนพิเศษ ISM 

11 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย   92.50 อยู่ในระดับดีมาก ห้องเรียนพิเศษ ISM 
 ร้อยละเฉลี่ย 93.75   

 

     จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินโครงการในกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สู่มาตรฐานสากล  แผนงานที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือตอบสนองความต้องการ ความ
ถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน พบว่าประสบผลสำเร็จร้อยละเฉลี่ย  93.75  อยู่ในระดับดีมาก 

 

     ตารางที่ 2 ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น (ISM) ในกลยุทธ์ที่ 1 แผนงานที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตาม
สมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
 

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น (ISM) 
12 กิจกรรมสรุปประมวลกิจกรรมและศักยภาพของนักเรียน

ห้องเรียน ISM 
95.00 อยู่ในระดับดีมาก ห้องเรียนพิเศษ ISM 

13 กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี (ม.2) 95.00 อยู่ในระดับดีมาก ห้องเรียนพิเศษ ISM 

 ร้อยละเฉลี่ย 95.00   
 

     จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินโครงการในกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล  แผนงานที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม
กับการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  พบว่าประสบผลสำเร็จร้อยละเฉลี่ย   95.00 อยู่ในระดับดีมาก 
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     ตารางท่ี 3  ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น (ISM)  ในกลยุทธ์ที่ 1 แผนงานที่ 3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือ
ป้องกัน ช่วยเหลือ และลดความเหลื่อมล้ำ ให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

 - - - - 
 ร้อยละเฉลี่ย    

 

     จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินโครงการในกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล  แผนงานที่ 3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือป้องกัน ช่วยเหลือ และลดความ
เหลื่อมล้ำ ให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข พบว่า ไม่มีโครงการในกลยุทธ์ที่ 1 แผนงานที่ 3 
 

2. ผลการประเมินความสำเร็จในการดำเนนิโครงการของห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เข้มข้น (ISM) ในกลยุทธ์ที่ 2  

     ตารางท่ี 4 ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ  
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น (ISM)  ในกลยุทธ์ที่ 2 แผนงานที่ 1 ปลูกฝังเอกลักษณ์และคุณธรรมอัตลักษณ์
ของนักเรียนสรรพวิทยาคม 

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

 - - - - 
 ร้อยละเฉลี่ย -   

 

     จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินโครงการในกลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก แผนงานที่ 1 ปลูกฝังเอกลักษณ์
และคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียนสรรพวิทยาคม  พบว่า ไม่มีโครงการในกลยุทธ์ที่ 2 แผนงานที่ 1 

 
 

     ตารางท่ี 5 ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ  
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น (ISM) ในกลยุทธ์ที่ 2 แผนงานที่ 2 เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิต
ของการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

 - - - - 
 ร้อยละเฉลี่ย -   

 

     จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินโครงการในกลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก แผนงานที่ 2 เสริมสร้างทักษะ 
จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย
พิจารณาจากการดำเนินกิจกรรม/งาน/โครงการ พบว่า ไม่มีโครงการในกลยุทธ์ที่ 2 แผนงานที่ 2 
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     ตารางท่ี 6 ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ  
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น (ISM) ในกลยุทธ์ที่ 2 แผนงานที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา  
ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น และรักษาสุขภาพกาย และใจ ของผู้เรียน 

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

 - - - - 
 ร้อยละเฉลี่ย -   

 

     จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินโครงการในกลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  แผนงานที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรม
ตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น และรักษาสุขภาพกาย และใจ ของผู้เรียน  พบว่า 
ไม่มีโครงการในกลยุทธ์ที่ 2 แผนงานที่ 3 
 

3. ผลการประเมินความสำเร็จในการดำเนนิโครงการของห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เข้มข้น (ISM) ในกลยุทธ์ที่ 3 

     ตารางท่ี 7 ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ  
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น (ISM)  ในกลยุทธ์ที่ 3 แผนงานที่ 1 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้
เป็นบุคคลมืออาชีพ 

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

 - - - - 
 ร้อยละเฉลี่ย -   

     จากตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินโครงการในกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นครูมืออาชีพมีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
แผนงานที่ 1 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลมืออาชีพ พบว่า ไม่มีโครงการในกลยุทธ์
ที่ 3 แผนงานที่ 1  

 

     ตารางท่ี 8  ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น (ISM) ในกลยุทธ์ที่ 3 แผนงานที่ 2 บริการ ส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครู 

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

 - - - - 
ร้อยละเฉลี่ย    

 

     จากตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินโครงการในกลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นครูมืออาชีพมีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
แผนงานที่ 2 บริการ ส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครู  พบว่า ไม่มีโครงการในกลยุทธ์ที่ 3 แผนงานที่ 2 
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4. ผลการประเมินความสำเร็จในการดำเนนิโครงการของห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เข้มข้น (ISM) ในกลยุทธ์ที่ 4 

     ตารางท่ี 9 ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น (ISM) ในกลยุทธ์ที่ 4 แผนงานที่ 1 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยระบบคุณภาพ
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล  

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

 - - - - 
ร้อยละเฉลี่ย -   

 

     จากตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินโครงการในกลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบคุณภาพ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แผนงานที่ 1 พัฒนา
องค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยระบบคุณภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล พบว่าประสบผลสำเร็จร้อยละเฉลี่ย  -   

     ตารางท่ี 10 ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น (ISM) ในกลยุทธ์ที่ 4  แผนงานที่ 2 พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

 - - - - 

ร้อยละเฉลี่ย -   
 

     จากตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินโครงการในกลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการ
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบคุณภาพ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานที่ 2 พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  โดยพิจารณาจากการดำเนินกิจกรรม/งาน/โครงการ พบว่าประสบผลสำเร็จร้อยละเฉลี่ย  - 

     ตารางท่ี 11 ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น (ISM) ในกลยุทธ์ที่ 4 แผนงานที่ 3 เสริมสร้าง และประสานความร่วมมือกับ
ชุมชนและเครือข่ายของโรงเรียน 

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

 - - - - 
ร้อยละเฉลี่ย    

 

     จากตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินโครงการในกลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการ
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบคุณภาพ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานที่ 3 เสริมสร้าง และประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายของโรงเรียน  พบว่าประสบผลสำเร็จ
ร้อยละเฉลี่ย  92.50 
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     ตารางท่ี 12  ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น (ISM) แผนงานที่ 4 พัฒนางานประกันคุณภาพ และระบบสารสนเทศ ให้เป็นปัจจุบัน 
ทันสมัย พร้อมใช้และทั่วถึง 

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

 - - - - 
ร้อยละเฉลี่ย -   

      

จากตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินโครงการในกลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบคุณภาพ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แผนงานที่ 4 
พัฒนางานประกันคุณภาพ และระบบสารสนเทศ ให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย พร้อมใช้และทั่วถึง  พบว่า ไม่มีโครงการ
ในกลยุทธ์ที่ 4 แผนงานที่ 4 

 

   3.4.2 ผลการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เข้มข้น (ISM) จำแนกตามกลยุทธ์ของโรงเรียน 

1. ผลการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เข้มข้น (ISM) ในกลยุทธ์ที่ 1 

     ตารางท่ี 13 ตารางแสดงร้อยละของผลการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการของ 
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น (ISM) ในกลยุทธ์ที่ 1 

แผนงาน ร้อยละความสำเร็จ 
แผนงานที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจดัการเรียนรู้เพ่ือตอบสนองความต้องการ  
ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 

93.75 

แผนงานที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม 
กับการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 

95.00 

แผนงานที่ 3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อป้องกัน ช่วยเหลือ และลดความ
เหลื่อมล้ำ ให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 

- 

ร้อยละเฉลี่ย 94.38 
  

     เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมความสำเร็จของกลยุทธ์ที่ 1 พบว่าประสบผลสำเร็จ ร้อยละเฉลี่ย  94.38   
อยู่ในระดับดีมาก 

2. ผลการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เข้มข้น (ISM) ในกลยุทธ์ที่ 2 

     ตารางท่ี 14 ตารางแสดงร้อยละของผลการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการของห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น (ISM) ในกลยุทธ์ที่ 2 

แผนงาน ร้อยละความสำเร็จ 
แผนงานที่ 1 ปลูกฝังเอกลักษณ์ และคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียนสรรพวิทยาคม - 
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แผนงาน ร้อยละความสำเร็จ 
แผนงานที่ 2 เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทย และพล
โลกโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- 

แผนงานที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น  
และรักษาสุขภาพกาย และใจ ของผู้เรียน 

- 

ร้อยละเฉลี่ย - 
 

     เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมความสำเร็จของกลยุทธ์ที่ 2 พบว่า ไม่มีโครงการในกลยุทธ์ที่ 2 
3. ผลการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

เข้มข้น (ISM) ในกลยุทธ์ที่ 3 
     ตารางท่ี 15 ตารางแสดงร้อยละของผลการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการของ 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น (ISM)  ในกลยุทธ์ที่ 3 

แผนงาน ร้อยละความสำเร็จ 
แผนงานที่ 1 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลมืออาชีพ - 

แผนงานที่ 2 บริการ ส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครู - 

ร้อยละเฉลี่ย - 
 

     เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมความสำเร็จของกลยุทธ์ที่ 3  พบว่า ไม่มีโครงการในกลยุทธ์ที่ 3 
4. ผลการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

เข้มข้น (ISM) ในกลยุทธ์ที่ 4 
     ตารางท่ี 16 ตารางแสดงร้อยละของผลการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการของ

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น (ISM) ในกลยุทธ์ที่ 4 

แผนงาน ร้อยละความสำเร็จ 
แผนงานที่ 1 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยระบบคุณภาพโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานตาม
หลักธรรมภิบาล 

- 

แผนงานที่ 2 พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

- 

แผนงานที่ 3 เสริมสร้าง และประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายของโรงเรียน - 

แผนงานที่ 4 พัฒนางานประกันคุณภาพ และระบบสารสนเทศ ให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย 
พร้อมใช้และทั่วถึง 

- 

ร้อยละเฉลี่ย - 
      

     เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมความสำเร็จของกลยุทธ์ที่ 4  พบว่า ไม่มีโครงการในกลยุทธ์ที่ 4 
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   3.4.3 สรุปผลการประเมินความสำเร็จของกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาของห้องเรียนพิเศษ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น (ISM)     

     ตารางท่ี 17  ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น (ISM) ตามกลยุทธ์ของโรงเรียน 

กลยุทธ์ ร้อยละความสำเร็จ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 94.38 

กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพล
โลก 

- 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ใหเ้ป็นครูมืออาชีพมีสมรรถนะเหมาะสม 
กับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 

- 

กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบคุณภาพ และยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- 

ร้อยละเฉลี่ย 94.38 
 

     จากตารางที่ 17 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบว่า ผลการประเมินความสำเร็จของกลยุทธ์ในการ
พัฒนาสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น (ISM)  พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนในกลยุทธ์ที่ 1 คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย 94.38 อยู่ในระดับดีมาก   

 

     หมายเหตุ ผลการประเมินความสำเร็จของกลยุทธ์ที่ 1 ในการพัฒนาสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น (ISM) เป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  โดยกลยุทธ์ที่ 2, 
กลยุทธ์ที่ 3 และกลยุทธ์ที่ 4 ใช้งบอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

     เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการ 
จัดกิจกรรมบางกิจกรรมได้ในกลยุทธ์ที่ 1  ซึ่งมีทั้งสิ้น 3  กิจกรรม จาก 13  กิจกรรม ใน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ ฃ
23.08 ของโครงการทั้งหมด 
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ส่วนที่ 4 
สรุปผลการดำเนินโครงการของโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2563 

4.1 ผลการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา (MP) 
    1. ผลการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา (MP) ในกลยุทธ์ที่ 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 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา (MP) 
1 กิจกรรมปรับปรุง

ห้องเรียนโปรแกรม
พหุภาษา 

158,000 148,880 1) นักเรียน
โปรแกรมพหุภาษา 
จำนวน 111 คน  
ครูผู้สอน
ชาวตา่งชาติ 
จำนวน 12 คน  
1) นักเรียน
โปรแกรมพหุภาษา 
มีห้องเรียน มีสื่อ 
จากการใช้สื่อการ
เรียนการสอนของ
ครูผู้สอนใน
ห้องเรียนที่มี
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 

1. อุปกรณ์ใน
ห้องเรียนมีความ
สะดวก พร้อมใช้ใน
การจัดการเรียนการ
สอนของครูผู้สอน
และนักเรียนใน
โปรแกรมพหุภาษา 
2. บุคลากรครู
สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. นักเรียนได้รับ
ความรู้ตรงตาม
มาตรฐาน ตัวชี้วัด

1.ล้างเคร่ือง
กรอง
เครื่องปรับอากา
ศและซ่อมแซม 
2. จัดซื้อตู้เกบ็
เอกสาร เก้าอี้ 
คอมพิวเตอร์ 
3. จัดจ้างทำ
ป้ายโครงการ
แทนอันเดิมที่
ทรุดโทรม 

1. อุปกรณ์ใน
ห้องเรียนมี
ความสะดวก
พร้อมใช้งาน 
2. ครูสามารถ
จัดการเรียน
การสอนได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- - ห้องเรียน
พิเศษ
โปรแกรมพหุ
ภาษา (MP) 
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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 

2) นักเรียนได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพมีความรู้
ความสามารถตาม
มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
ของแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

ของแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้โดยใช้สื่อ 
อุปกรณ์ เทคโนโลยี
ที่มีคุณภาพ 

2 กิจกรรมค่ายสาน
สัมพันธ์พีน่้องห้อง 
HUB 

27,590 17,235 นักเรียนโปรแกรม
พหุภาษา ร้อยละ 
100 ได้เข้าร่วม
กิจกรรมค่ายสาน
สัมพันธ์พีน่้องห้อง 
HUB เพื่อเรียนรู้
และทำกิจกรรมใน
ค่าย โดยมีครู
ชาวตา่งชาติและครู
ไทยสอนร่วมเปน็ผู้
ดำเนินกิจกรรม   

ร้อยละ 100 
นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมมี
ความสัมพันธ์อันดี 
เกิดความสามัคคีใน
หมู่คณะ ระหว่าง
นักเรียนห้องเรียน
พิเศษโปรแกรมพหุ
ภาษาทุกระดบัชัน้ 

จัดค่ายสาน
สัมพันธ์พีน่้อง
ห้อง HUB โดยมี
นักเรียนห้อง 
MP ทำกิจกรรม
ร่วมกันแต่ละ
ฐานการเรียนรู้ 
และเพิ่ม
ความสัมพันธ์
ระหว่างนักเรียน 
MP 

นักเรียนได้
ประโยชน์จาก
การเข้าค่าย
สานสัมพันธพ์ี่
น้อง HUB ผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ  
เกิดความ
สามัคคีในหมู่
คณะ ระหว่าง
นักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ 
 
 

- - ห้องเรียน
พิเศษ
โปรแกรมพหุ
ภาษา (MP) 
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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 กิจกรรมทดสอบ
ภาษาอังกฤษ 
CEFR, TOEIC ม.6 

39,610 - นักเรียนห้องเรียน 
MP ได้รู้ขีด
ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษของ
ตนเอง และ
สามารถพัฒนาให้
เป็น
มาตรฐานสากล 

1.นักเรียนมี
ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษใน
ระดับที่นา่พึงพอใจ 
2.โรงเรียนสามารถ
นำผลการทดสอบ
มาปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน
ภาษาอังกฤษได้ดี
ยิ่งขึ้น 

1. สมัครสอบ
และดำเนนิการ
สอบ 
- สอบ
ภาษาอังกฤษ
จากหน่วยงาน
ภายนอก 
(CEFR)  
- สอบ
ภาษาอังกฤษ
จากหน่วยงาน
ภายนอก 
(TOEIC) 

ไม่สามารถจัด
กิจกรรมได้ 
เนื่องจากเกิด
การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส 
โคโรน่า 2019 
เลื่อนจัด
กิจกรรมไปในปี
การศึกษาหน้า 

- - ห้องเรียน
พิเศษ
โปรแกรมพหุ
ภาษา (MP) 

4 กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนนักเรียน
ห้องเรียนพหุภาษา
ชั้น ม.3 และ ม.6 
 

19,860 - 1. นักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ
โปรแกรมพหุภาษา 
มีความรู้ความ
เข้าใจในบทเรียน
ในรายวิชาต่างๆ 
เพิ่มมากขึ้น ใน
ภาคภาษาไทย 

1. นักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ 
โปรแกรมพหุภาษา 
มีความรู้ในรายวิชา
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคม
ศึกษา ในภาค
ภาษาไทยเพิ่มข้ึน 

- ไม่สามารถจัด
กิจกรรมได้ 
เนื่องจากเกิด
การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส 
โคโรน่า 2019 
เลื่อนจัด

- - ห้องเรียน
พิเศษ
โปรแกรมพหุ
ภาษา (MP) 
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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 

2. ผู้ปกครองและ
นักเรียนห้องเรียน
พิเศษโปรแกรมพหุ
ภาษา มีความพึง
พอใจในการบริหาร
การจัดการเรียน
การสอนใน
โครงการ 
Education Hub 

2. นักเรียนผ่านการ
ประเมินระดับชาติ 
(O-NET) ร้อยละ 
80 

กิจกรรมไปในปี
การศึกษาหน้า 

5 กิจกรรมการจัดซื้อ
หนังสือเรียน
ห้องเรียนพิเศษ
โปรแกรมพหุภาษา 

126,193 110,720 นักเรียนโปรแกรม
พหุภาษามีหนังสือ
เรียนที่เพียงพอกับ
ความต้องการ และ
เหมาะสมกับ
ระดับชัน้ 

ห้องเรียนพิเศษ
โปรแกรมพหุภาษา
มีหนังสือเรียนที่
เพียงพอกับความ
ต้องการของ
นักเรียน 

1. สำรวจและ
เลือกหนังสือ 
2. สั่งซื้อหนังสือ
เรียน 

ห้องเรียนพิเศษ
โปรแกรมพหุ
ภาษามีหนังสือ
เรียนที่เพียงพอ
กับความ
ต้องการของ
นักเรียน 
 
 
 

- - ห้องเรียน
พิเศษ
โปรแกรมพหุ
ภาษา (MP) 



125 
 

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 

6 กิจกรรม 
Christmas Day 
2020 

9,000 - 1. นักเรียน
ห้องเรียนพหุภาษา
ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
Christmas Day 
2020 
2. นักเรียนใน
โครงการห้องเรียน
พหุภาษาได้เรียนรู้ 
แลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรมเกี่ยวกับ
วันคริสต์มาส  
และมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาภาษาอังกฤษ 

1. นักเรียนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันทักษะทาง
ภาษาอังกฤษที่จัด
ขึ้นเป็นประจำ    
2. นักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันสามารถ
พัฒนาศักยภาพของ
ตนเองให้ดีขึ้น  
3) นักเรียนได้เรียนรู้
วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา  
4) นักเรียนมีเจคติที่
ดีต่อการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ 

- ไม่สามารถจัด
กิจกรรมได้ 
เนื่องจากเกิด
การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส 
โคโรน่า 2019  

- - ห้องเรียน
พิเศษ
โปรแกรมพหุ
ภาษา (MP) 

7 กิจกรรมค่ายปรับ
พื้นฐานนักเรียน 
โปรแกรมพหุภาษา 

26,100 - 1. นักเรียนมี
ความรู้พื้นฐานใน
การเรียนรายวิชา
ต่าง ๆ เปน็
ภาษาอังกฤษ 

1. นักเรียนร้อยละ 
100 มีความคุ้นเคย
กับครูเจ้าของภาษา 
และสามารถใช้

- ไม่สามารถจัด
กิจกรรมได้ 
เนื่องจากเกิด
การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส 

- - ห้องเรียน
พิเศษ
โปรแกรมพหุ
ภาษา (MP) 
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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 

2. นักเรียนมีเจต
คติที่ดีต่อการเรียน
การสอนวิชาอ่ืนๆ 
เป็นภาษาอังกฤษ 
3. ครูและนักเรียน
มีโอกาสได้ทำความ
รู้จักกันก่อนเปิด
ภาคเรียน 

ภาษาอังกฤษเป็น
สื่อในการเรียน 
2. นักเรียนร้อยละ 
100 มีความรู้ข้ัน
พื้นฐานในการเรียน
รายวิชาต่างๆ เป็น
ภาษาอังกฤษ  
3. ผู้ปกครองและ
นักเรียนมีเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนการ
สอนในโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ 

โคโรน่า 2019  

 
   2. ผลการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา (MP) ในกลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก 

ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงานตาม

กิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

- - - - - - - - - - - 
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   3. ผลการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา (MP) ในกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นมือครูอาชีพ มีสมรรถนะ
เหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 

ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงานตาม

กิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

- - - - - - - - - - - 
 
   4. ผลการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา (MP) ในกลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาลด้วยระบบคุณภาพและ
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงานตาม

กิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา (MP) 
8 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ

สำนักงาน
ห้องเรียนพหุภาษา 

50,000 32,078 1. ครูและบุคลากร
ห้องเรียนพหุภาษา
จำนวน 20 คน 
นักเรียนห้องเรียน
พหุภาษาจำนวน 
83 คน 
2. ครูมีวัสดุ
สำนักงานที่
เพียงพอต่อการ
จัดการเรียนการ

1. สำนักงาน
ห้องเรียนพหุภาษามี
วัสดุสำนักงานที่
จำเป็น และสะดวก
ในการดำเนินงาน
ต่าง ๆ 

1. สำรวจวัสดุ
สำนักงานที่
จำเป็นต้องใช ้
2. ดำเนินการ
จัดซื้อวัสดุ
สำนักงาน 

1. สำนักงาน
ห้องเรียนพหุ
ภาษามีวสัดุ
สำนักงานที่
พร้อม สะดวก
ในการ
ดำเนินงานต่าง 
ๆ 

- - ห้องเรียน
พิเศษ

โปรแกรมพหุ
ภาษา (MP) 
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ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงานตาม

กิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา (MP) 
สอนแก่นักเรียน
ห้องเรียนพหุภาษา 
3. นักเรียน
ห้องเรียนพหุภาษา
ได้รับการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 

9 กิจกรรม MP 
Family Meeting 
2020 

26,377 - 1. ผู้ปกครองและ
นักเรียนห้องเรียน
พหุภาษาได้เข้า
ร่วมกิจกรรม MP 
Family Meeting 
2020 
2. ครู ผู้ปกครอง
และนักเรียนใน
โครงการห้องเรียน
พหุภาษาได้
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

1. นักเรียนห้องเรียน
พิเศษ โปรแกรมพหุ
ภาษาอย่างน้อย ร้อย
ละ 90 มีความพึง
พอใจในการเข้าเรียน
โปรแกรมพหุภาษา 
2. ผู้ปกครอง
นักเรียนอย่างน้อย
ร้อยละ 90 มีความ
พึงพอใจในการ
จัดการเรียนการสอน
โปรแกรมพหุภาษา 

- ไม่สามารถจัด
กิจกรรมได้ 
เนื่องจากเกิด
การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส 
โคโรน่า 2019 
เลื่อนจัด
กิจกรรมไปในปี
การศึกษาหน้า 

- - ห้องเรียน
พิเศษ

โปรแกรมพหุ
ภาษา (MP) 
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ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงานตาม

กิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา (MP) 
10 กิจกรรมการจัดทำ

สื่อประชาสัมพนัธ์
ห้องเรียนพิเศษ
โปรแกรมพหุภาษา 

47,500 - สื่อประชาสัมพนัธ์
ห้องเรียนพิเศษ
โปรแกรมพหุภาษา
ช่วยประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆที่ได้
จัดขึ้นและยังเป็น
การประชาสัมพนัธ์
ให้ผู้เรียนที่สนใจ
เข้ามาศึกษาใน
โปรแกรมนี้ 

ห้องเรียนพิเศษ
โปรแกรมพหุภาษามี
สื่อประชาสัมพนัธ์ที่
หลากหลายในการ
ประชาสัมพนัธ ์

- ไม่สามารถจัด
กิจกรรมได้ 

เนื่องจากเกิด
การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส 
โคโรน่า 2019  

- - ห้องเรียน
พิเศษ

โปรแกรมพหุ
ภาษา (MP) 
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4.2 ผลการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) 
    1. ผลการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ในกลยุทธ์ที่ 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 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) 
1 กิจกรรมค่าย

วิชาการแหล่ง
เรียนรู้
ภายในประเทศ 

540,000 - 1.นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1- 
6 จำนวน 125 คน 
ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายภาษาอังกฤษ  
2.คณะครูและ
บุคลากรที่
เก่ียวข้องกับการ
จัดการเรียนการ
สอนในห้องเรียน 
MEP จำนวน 10 
คน 

นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการได้รับ
ความรู้และการ
พัฒนาการใช้ภาษา
เพื่อการสื่อสารจาก
กิจกรรมค่าย
ภาษาอังกฤษ 

- ได้เลื่อนจัด
กิจกรรม
ออกไปก่อน 
เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่ระบาด
โรคไวรัส 
โคโรนา  
(โควิด-19) 

- - ห้องเรียน
พิเศษ MEP 

2 กิจกรรมทดสอบ
ภาษาอังกฤษ 

67,200 - นักเรียนห้องเรียน 
MEP ได้รู้ขีด
ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษของ
ตนเอง และ

- ร้อยละ 70 ของ
นักเรียนที่ทำการ
สอบเสริมปัญญามี
คะแนนมากกว่าร้อย 
50 

สมัครสอบและ
ดำเนินการสอบ 
Placement 
Test และ 
TOEIC 

ได้เลื่อนจัด
กิจกรรม
ออกไปก่อน 
เนื่องจาก
สถานการณ์

- - ห้องเรียน
พิเศษ MEP 



131 
 

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 

สามารถพัฒนาให้
เทียบเคียงกับ
มาตรฐานสากล 

- ร้อยละ 70 ของ
นักเรียนที่ทำการ
สอบ CEFR มีผล
การสอบอยู่ในระดับ 
A1 ขึ้นไป 
- ร้อยละ 70 ของ
นักเรียนที่ทำการ
สอบ TOEIC มีผล
คะแนนรวมมากกวา่ 
400 คะแนนขึ้นไป 

การแพร่ระบาด
โรคไวรัส 
โคโรนา  
(โควิด-19) 

3 กิจกรรมค่าย
พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ ในศตวรรษ
ที่ 21 ด้วย STEM 
Education 

7,900 - นักเรียนห้องเรียน
พิเศษ MEP ชั้น ม.
2 จำนวน 29 คน  
มีความรู้ 
ความสามารถและ
ทักษะในการการ
ทำงานร่วมกัน 
ทักษะการ
แก้ปัญหาและการ
นำความรูไ้ปใช้และ
การเรียนรู้อย่างมี

- - ไม่ได้
ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่ระบาด
โรคไวรัสโคโร
น่า (โควิด-19) 

- - ห้องเรียน
พิเศษ MEP 
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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 

ความสุข จาก
ประสบการณ์จริง 

4 กิจกรรมจัดซื้อ
หนังสือแบบเรียน 

121,600 141,559 1. นักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ 
MEP จำนวน 125 
คน,ครูชาวไทย 
จำนวน 8 คน 
และครูต่างชาติ 
จำนวน 15 คน 
2. นักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ 
MEP  มีหนังสือ
เรียนที่เพียงพอกับ
ความต้องการ และ
เหมาะสมกับ
ระดับชัน้ 

1. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนและครูที่ทำ
การสอนมีความพึง
พอใจในการบริการ
แบบเรียน 
แบบฝึกหัดใช้ในการ
จัดการเรียนการ
สอน 

ดำเนินการ
จัดซื้อแบบเรียน
ภาษาอังกฤษใน
รายวิชาต่าง ๆ 

1. เพื่อให้
นักเรียนและครู
ที่ทำการสอนมี
แบบเรียน 
แบบฝึกหัดใช้
ในการจัดการ
เรียนการสอน 
2. เพื่อนักเรียน
มีเจตคติที่ดีต่อ
การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ของ
ครูตาม
กิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ 
3. เพื่อ
เสริมสร้าง
บรรยากาศการ
เรียนรู้และเพื่อ
จัดการเรียน

งบประมาณ
ไม่เพียงพอใน

การจัดซื้อ 

เพิ่มงบประมาณ ห้องเรียน
พิเศษ MEP 
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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 

การสอนกับ
จุดประสงค์ของ
การจัดตั้ง
โรงเรียน 

5 กิจกรรมจัดซื้อสื่อ
การเรียนการสอน 
อุปกรณ์การ
ทดลองและ
สารเคมี 

250,000 249,598 นักเรียนและครูที่
ทำการสอนที่มสีื่อ 
วัสดุอุปกรณ์ 
สารเคมี ใช้ในการ
จัดการเรียนการ
สอน 

1. นักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ 
MEP ร้อยละ 100 
มีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการ การ
จัดการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์ 

ดำเนินการสั่งซื้อ
สื่อ วัสดุอุปกรณ์ 

1. เพื่อให้ครู
อาจารย์มีวัสดุ 
ครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ 
สารเคมี สื่อ
การเรียนรู้  
2. เพื่อนักเรียน
มีเจตคติที่ดีต่อ
การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ของ
ครูในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
ได้ฝึกทักษะ
กระบวนการ 

- - ห้องเรียน
พิเศษ MEP 
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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 

6 กิจกรรมสอนเสริม
ยกระดับผลสัมฤทธิ ์

40,000 18,000 นักเรียนมี
ความสามารถใน
การพัฒนา
ศักยภาพในด้าน
ทักษะวิชาการเพิ่ม
มากข้ึน 

นักเรียนมี
ความสามารถใน
การพัฒนาศักยภาพ
ในด้านทักษะ
วิชาการเพิ่มมากขึ้น 

ดำเนินการ
จัดหาวิทยากร
สอนเสริมวิชา
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
4. กำหนดวันจัด
กิจกรรมในวัน
เสาร์ อาทิตย์
ระหว่างเดือน 
ม.ค.-ก.พ. 63 
จำนวน 6 วัน 
โดยวิทยากร
ภายในโรงเรียน 

1 นักเรียนมี
ความพร้อมที่
จะเข้ารับ
การศึกษาต่อ
ระดับสูงต่อไป 

- - ห้องเรียน
พิเศษ MEP 

7 กิจกรรมสอนเสริม
ความรู้สำหรับ
นักเรียนห้องเรียน
พิเศษ MEP 
  

72,000 36,000 1. นักเรียนร้อยละ 
80 มีความพึง
พอใจต่อกิจกรรม
และมีความรู้
เทียบเคียงกับ
นักเรียนทั่วไป 

1. นักเรียนมีความ
พึงพอใจต่อการ
เรียนการสอนภาค
ภาษาไทยและมี
ความรู้เทียบเคียง
กับนักเรียนทั่วไป 

1. ดำเนินการ
จัดการสอน
เสริมวิชา
คณิตศาสตร์ 
และ
วิทยาศาสตร์

1. นักเรียนมี
ความพึงพอใจ
ต่อการเรียน
การสอนภาค
ภาษาไทยและ
มีความรู้

เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่
ระบาดโรค
ไวรัสโคโรน่า 
(โควิด-19) ทำ

- ห้องเรียน
พิเศษ MEP 
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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 

2. นักเรียนร้อยละ 
70 มีผลการเรียน
ในรายวิชาที่จัด
สอนเสริมในระดับ
ดีขึ้นไป 

2. ผู้ปกครองและ
นักเรียนมีความ
เชื่อมั่นต่อการ
บริหารจัดการ
โครงการ 

ให้แก่นักเรียน 
โดยครูผู้สอน
ชาวไทยใน
ช่วงเวลาหลงั
เลิกเรียน เวลา 
16.30- 18.00 
น. วิชาละ 2 
วัน/สปัดาห์ 

เทียบเคียงกับ
นักเรียนทั่วไป 
2. ผู้ปกครอง
และนักเรียนมี
ความเชื่อมั่น
ต่อการบริหาร
จัดการ
โครงการ 

ให้ไม่สามารถ
ดำเนินการใน
ภาคเรียนที่ 2 
ได ้

8 กิจกรรมโครงการ
ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม 
Geogebra 
เบื้องต้น 

12,400 - นักเรียนห้องเรียน
พิเศษ  MEP ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  6  
จำนวน  22  คน  
มีความรู้
ความสามารถ
เก่ียวกับการใช้
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
Geogebra 
เบื้องต้น 

- - ไม่ได้
ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่ระบาด
โรคไวรัสโคโร
น่า (โควิด-19) 

- - ห้องเรียน
พิเศษ MEP 
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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 กิจกรรมค่าย
คอมพิวเตอรแ์ละ
เทคโนโลย ี

11,500 - นักเรียนห้องเรียน
พิเศษ MEP  ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 
จำนวน 13 คน 
สามารถนำความรู้ 
ทักษะ ความรู้ด้าน
การออกแบบ
กราฟิกและการ
นำเสนอ ไปใช้ใน
การทำโครงงาน 
คอมพิวเตอร์ 
เอกสาร
ประกอบการ
นำเสนอ และ
เผยแพร่ ผลงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

- - ไม่ได้
ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่ระบาด
โรคไวรัสโคโร
น่า (โควิด-19) 

- - ห้องเรียน
พิเศษ MEP 
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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 

10 กิจกรรมค่ายดารา
ศาสตร ์

31,000 - นักเรียนห้องเรียน
พิเศษ MEP  ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
จำนวน 20 คน 
และครูผู้ควบคุม 2 
คน ได้เข้าร่วมค่าย
ดาราศาสตร์ ณ 
อุทยานแห่งชาติขุน
พะวอ อ.แม่ระมาด 
จ.ตาก 

- - ไม่ได้
ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่ระบาด
โรคไวรัสโคโร
นา (โควิด-19) 

- - ห้องเรียน
พิเศษ MEP 

11 กิจกรรมค่าย
ส่งเสริมปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร ์

7,300 - 1.นักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ 
MEP ชั้น ม.5  
จำนวน 24 คน 
มีเจตคติที่ดีต่อ
วิทยาศาสตร์และ
สร้างแรงจูงใจใน
การศึกษาทางดา้น
วิทยาศาสตร์ใน
ระดับที่สงูขึ้นไป 

- - ไม่ได้
ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่ระบาด
โรคไวรัสโคโร
นา (โควิด-19) 

- - ห้องเรียน
พิเศษ MEP 
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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 

2. นักเรียนฝึก
ทักษะการใช้
เครื่องมือและ
อุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร ์

 
   2. ผลการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ในกลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก 

ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงานตาม

กิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

- - - - - - - - - - - 
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   3. ผลการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ในกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ให้เป็นมือครูอาชีพ  
มีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 

ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงานตาม

กิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) 
12 กิจกรรมพัฒนาครู

โครงการห้องเรียน
พิเศษ MEP 

35,000 - 1. คณะครู
ผู้เกี่ยวข้องจำนวน 
16 คน  
ได้เข้าร่วม
พัฒนาการจัดการ
เรียนการ 
2. คณะครู
ผู้เกี่ยวข้อง มี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการดำเนินงาน 
พัฒนาห้องเรียน
เพิ่มข้ึน 

- - ได้เลื่อนจัด
กิจกรรมออกไป
ก่อน เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรค
ไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) 

- - ห้องเรียน
พิเศษ MEP 

 
 
 
 
 



140 
 

4. ผลการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ในกลยุทธ์ที่ 4บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาลด้วยระบบ
คุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงานตาม

กิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) 
13 กิจกรรมจัดซื้อ 

ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
วัสดุ เครื่องใช้
สำนักงาน 

50,000 29,685 ครูผู้สอน
ชาวตา่งชาติ ครู
ผู้รับผิดชอบ
โครงการและ
เจ้าหน้าที่จำนวน 
20 คนมีวัสดุ
สำนักงานสำหรับ
สนับสนนุการ
ดำเนินงานธุรการ 
งานจัดการเรียน
การสอนของ
ห้องเรียนพิเศษ 
MEP อย่าง
พอเพียง ทั่วถึงและ
มีประสิทธิภาพ 
 
 

1.นักเรียนร้อยละ 90 
มีความพึงพอใจ ใน
กิจกรรมการเรียน
การสอนที่มีสื่อ 
อุปกรณ์ เครื่องใช้
สำนักงาน วสัดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุ
ถาวร เพื่ออำนวย
ความสะดวกให้กับ
ครู 

ดำเนินการ
จัดซื้อวัสดุ
สำนักงานและ
มอบให้
ครูผู้สอน/
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ 

ดำเนินการ
จัดซื้อใน 
ภาคเรียนที่ 1 
เรียบร้อยแล้ว 

เกิด
สถานการณ์
แพร่ระบาด
เชื้อไวรัสโค
วิด-19 

ดำเนินการจัดซื้อ
ให้สำเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค ์

ห้องเรียน
พิเศษ MEP 
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ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงานตาม

กิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

14 กิจกรรมงานพัฒนา
ระบบ ICT เพื่อ
การเรียนรู้ 

16,000 16,000 นักเรียนห้องเรียน
พิเศษ MEP ได้
พัฒนาทักษะใน
การสืบค้น
สารสนเทศบน
ระบบเครือข่ายที่
ถูกต้อง ปลอดภัยมี
ความรู้
ความสามารถและ
มีทักษะด้านการใช้ 
ICT 

1. ร้อยละ 90 ของ
คณะครู และ
นักเรียนห้องเรียน
พิเศษ MEP  
ได้ใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงในการ
จัดการเรียนการสอน 
2. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนห้องเรียน
พิเศษ MEP มีความรู้
ความสามารถและมี
ทักษะด้านการใช้ 
ICT 

1. ดำเนินการ
จ่ายค่าบริการ
ระบบ
อินเตอร์เน็ต
รายเดือน 
จำนวน 12 
เดือน 
2. ดำเนินการ
บริการครู 
นักเรียน
ห้องเรียน MEP 
และ MP 

1. นักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ 
MEP มีความรู้
และนักเรียนมี
ทักษะด้านการ
ใช้คอมพิวเตอร์
ในการสืบค้น
ข้อมูลที่
เก่ียวข้อง 
กับการเรียนรู้ 
2. นักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ 
MEP ทุกคน
ได้รับบริการ
สารสนเทศใน
การสืบค้น
ข้อมูลบนระบบ
เครือข่ายได้ 
 
 

- - ห้องเรียน
พิเศษ MEP 
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ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงานตาม

กิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

15 กิจกรรมงาน
ปรับปรุงห้องเรียน
พิเศษ MEP 

112,000 55,560 ผู้เรียน และคณะ
ครูมีห้องเรียนที่มี
คุณภาพเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การเรียนการสอน 

ผู้เรียนมีห้องเรียนที่
เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนการสอน 

1. ดำเนินการ
สำรวจอุปกรณ์ 
วัสดุในชัน้เรียน 
2. ซ่อมแซม
ปรับปรุง
ห้องเรียน 

1. ร้อยละ 90 
ของผู้เรียนและ
ครูผู้สอน
ห้องเรียนพิเศษ 
MEP มีความพึง
พอใจในการ
บริหารจัดการ
ชั้นเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ 

-  ห้องเรียน
พิเศษ MEP 

16 กิจกรรมงาน
ประชาสัมพนัธ์
โครงการ 

85,000 10,000 เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารห้องเรียน
พิเศษ MEP ให้กับ
ผู้สนใจ และ
สถานศึกษาต่าง ๆ 
ได้แก่ ผู้ปกครอง
และนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 โรงเรียนในเขต
พื้นที่บริการ     

1. ร้อยละ 75 ของผู้
ที่สนใจได้ทราบถึง
หลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอนและ
กิจกรรมของนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ MEP 
2. ร้อยละ 80 ของ
ผู้ปกครองนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ MEP 
ได้ทราบถึงหลักสูตร 
การจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรม

ดำเนินการ
จัดทำปา้ยไวนลิ
ประชาสัมพนัธ์
การรับนักเรียน 

1. ครู บุคลากร 
นักเรียน และ
บุคคลภายนอก
รับทราบข้อมูล 
ข่าวสารของ
ห้องเรียนพิเศษ 
MEP 
2. งาน
ห้องเรียนพิเศษ 
MEP มีระบบ
การ
ประชาสัมพนัธ์

- - ห้องเรียน
พิเศษ MEP 
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ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงานตาม

กิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

ของนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ MEP 

ที่มี
ประสิทธิภาพ   
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4.3 ผลการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMAT) 
     1. ผลการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMAT) ในกลยุทธ์ที่ 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 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMAT) 
1 กิจกรรมงานพัฒนา

หลักสูตรห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ 

11,520 7,780 1. ร้อยละ 100 
ของคณะกรรมการ
ห้องเรียนพิเศษฯ 
SMAT ได้มีการ
ประชุมเพื่อ
ปรับปรุงและจัดทำ
เอกสารหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
ฉบับปรบัปรุง 
2560 
ประกอบด้วย
โครงสร้างหลักสูตร 
คำอธิบายรายวิชา 

คณะกรรมการ
ห้องเรียนพิเศษ
พิเศษฯ SMAT ได้
จัดทำจัดทำเอกสาร
หลักสูตร 
ประกอบด้วย
โครงสร้างหลักสูตร  
คำอธิบายรายวิชา 
และโครงสร้าง
รายวิชาของ
นักเรียนห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ 

ประชุมเก่ียวกับ
การปรับปรุง
หลักสูตรให้
สอดคล้องกับ
หลักสูตร
แกนกลาง
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน  
เพื่อใช้ในการ
เรียนการสอนใน
รายวิชาพื้นฐาน
และเพิ่มเติม 
เอกสาร 
หลักสูตร
ประกอบด้วย
โครงสร้าง
หลักสูตร 

คณะกรรมการ
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ได้
หลักสูตร
สำหรับนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร ์

- - ห้องเรียน
พิเศษ SMAT 
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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 

และโครงสร้าง
รายวิชาของ
นักเรียนห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ 

คำอธิบาย
รายวิชา และ
โครงสร้าง
รายวิชา   
ของนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ
ฯ SMAT 

2 กิจกรรมจัดซื้อ
อุปกรณ์การ
ทดลองและ
สารเคมี 

33,871 33,871 1. นักเรียนและครู
ที่ทำการสอนที่มี
สื่อ วัสดุอุปกรณ์ 
สารเคมี ใช้ในการ
จัดการเรียนการ
สอน 
2. นักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 
(SMAT) มีการ
ปฏิบัติการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์
โดยใช้วัสดุ  
 

1. ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนและครูที่ทำ
การสอนมีความพึง
พอใจในการใช้สื่อ 
วัสดุอุปกรณ์ 
สารเคมี ใช้ในการ
จัดการเรียนการ
สอน 

จัดซื้ออุปกรณ์
การทดลองและ
สารเคมี เพื่อใช้
ในปฏิบัติการ
ทดลองทาง
วิทยาศาสตร ์

มีวัสดุ ครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์
วิทยาศาสตร์
สารเคมี สื่อ
การเรียนรู้ วัสดุ
สำนักงาน ใน
การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้
อย่างเพียงพอ
และทันสมัย 

- - ห้องเรียน
พิเศษ SMAT 
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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 

ครุภัณฑ์  
อุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ 
สารเคมี สื่อการ
เรียนรู้ และวัสดุ
สำนักงาน 

3 กิจกรรมสอนเสริม
เตรียมความพร้อม 
SMAT 

252,000 252,000 1. เพื่อให้นักเรียน
ที่มีความรู้ได้มี
โอกาสเข้ามารับ
การพัฒนา
ศักยภาพทาง
ปัญญาของตนเอง
ตามความถนัดทั้ง
ในด้านทฤษฎีและ
ทักษะด้านปฏบิัต ิ
2. เพื่อมุ่งความ
เป็นเลิศทาง
วิชาการทางดา้น
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์

1. นักเรียนมีความ
พร้อมที่จะเข้ารับ
การแข่งขันทักษะ
วิชาการ 
2. นักเรียนมี
ความสามารถใน
การพัฒนาศักยภาพ
ในด้านทักษะ
วิชาการเพิ่มมากขึ้น 

กิจกรรม
ประกอบด้วย
การสอนเสริมใน
รายวิชา
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ  
วิชาละ 2 วัน 
โดยแยก
เนื้อหาวิชาในแต่
ละระดับชั้น 
โดย 
วิทยากร 

นักเรียนมี
ความรู้และ
ทักษะและมี
การพัฒนา
ทางดา้นการ
เรียนใน
รายวิชาต่าง ๆ 
เพิ่มมากขึ้น 

- - ห้องเรียน
พิเศษ SMAT 
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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 

ผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอกจาก
สถาบนักวดวิชา 

4 กิจกรรมเตรียม
ความพร้อม
นักเรียนห้องเรียน
พิเศษเพื่อส่งเสริม
การเข้าร่วมแข่งขัน 
สอวน.   

242,880 242,880 นักเรียนห้องเรียน 
SMAT ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 
– 5 จำนวน 171 
คน และครูผู้
ควบคุม 12 คน 
เข้าร่วมกิจกรรม
เตรียมความพร้อม
นักเรียน เพื่อ
ส่งเสริมการเข้า
ร่วมแข่งขัน สอวน. 

นักเรียนห้องเรียน 
SMAT นักเรียนมี
ความพร้อม และ
ผ่านการคัดเลือกไป
แข่งขันโอลิมปิก
วิชาการระหว่าง
ประเทศ 

กิจกรรม
ประกอบด้วย
การสอนเสริมใน
รายวิชาที่
นักเรียนเข้าร่วม
แข่งขัน สอวน. 
ได้แก่ วิชา
ฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยา ดารา
ศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
และ
คอมพิวเตอร์  
โดยคณะครูผู้มี
ความเชี่ยวชาญ
ของโรงเรียน
สรรพวิทยาคม 

นักเรียน
ห้องเรียน 
SMAT 
นักเรียนมีความ
พร้อม และ
ผ่านการ
คัดเลือกไป
แข่งขัน
โอลิมปิก
วิชาการ
ระหว่าง
ประเทศ 

- - ห้องเรียน
พิเศษ SMAT 
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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 

และวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญด้าน 
สอวน. ภายนอก 

5 กิจกรรมค่าย
วิทยาศาสตร์ระดับ
โรงเรียน 
มหาวิทยาลยั
นเรศวร 

377,680 377,680 นักเรียนห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์
ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 1 
และชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 4  
จำนวน 73 คน  
และครูผู้ควบคุม
จำนวน 8 คน ได้
เข้าร่วมค่าย
วิทยาศาสตร์ระดับ
โรงเรียน ณ คณะ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั
นเรศวร 

1. นักเรียนให้มี
ความรู้
ความสามารถด้าน
ทักษะทาง
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
นอกเหนือจาก
ห้องเรียน 
2. นักเรียนให้ได้รับ
ประสบการณ์ตรง
จากนักวิจัย ได้
เรียนรู้และฝึกทักษะ
การใช้งานเครื่องมือ
อุปกรณ์ทางด้าน 
วิทยาศาสตร์ที่มี
ความพร้อมและ
ทันสมัย 

- เนื่องด้วย
สถานการณ์ 
COVID-19 จึง
ทำให้เลื่อน
กิจกรรม
ออกไปอย่างใม
กำหนด 

- - ห้องเรียน
พิเศษ SMAT 
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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. นักเรียนมีเจตคติ
ที่ดีต่อวิทยาศาสตร ์

6 กิจกรรมค่าย
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา 

325,200 - 1. นักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ 
จำนวน 67 คน  
และครูผู้ควบคุม
จำนวน 8 คน ได้
เข้าร่วมค่าย
วิทยาศาสตร์ ณ 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา 
2. นักเรียนให้มี
ความรู้
ความสามารถด้าน
ทักษะทาง
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
นอกเหนือจาก
ห้องเรียน 
3. นักเรียนให้ได้รับ 

1. นักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ 
จำนวน 67 คน  
และครูผู้ควบคุม
จำนวน 8 คน ได้
เข้าร่วมค่าย
วิทยาศาสตร์ ณ 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา 
2. นักเรียนให้มี
ความรู้
ความสามารถด้าน
ทักษะทาง
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
นอกเหนือจาก
ห้องเรียน 
3. นักเรียนให้ได้รับ 

- เนื่องด้วย
สถานการณ์ 
COVID-19 จึง
ทำให้เลื่อน
กิจกรรม
ออกไปอย่างใม
กำหนด 

- - ห้องเรียน
พิเศษ SMAT 
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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 

ประสบการณ์ตรง
จากนักวิจัย ได้
เรียนรู้และฝึก
ทักษะการใช้งาน
เครื่องมืออุปกรณ์
ทางดา้น 
วิทยาศาสตร์ที่มี
ความพร้อมและ
ทันสมัย 

ประสบการณ์ตรง
จากนักวิจัย ได้
เรียนรู้และฝึกทักษะ
การใช้งานเครื่องมือ
อุปกรณ์ทางด้าน 
วิทยาศาสตร์ที่มี
ความพร้อมและ
ทันสมัย 

7 กิจกรรมค่ายเปิด
โลกทัศน์และ
นวัตกรรม 
มหาวิทยาลยั 
มหิดล 

355,920 - นักเรียนห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ 
จำนวน 58 คน  
เข้าร่วมค่ายเปิด
โลกทัศน์และ
นวัตกรรม ณ 
สถาบนันวัตกรรม
การเรียนรู้  
มหาวิทยาลยั 
มหิดล  

นักเรียนห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ 
จำนวน 58 คน   
เข้าร่วมค่ายเปิดโลก
ทัศน์และนวัตกรรม 
ณ สถาบนั
นวัตกรรมการ
เรียนรู้  
มหาวิทยาลยั 
มหิดล 
2. นักเรียนได้ฝึก 

- เนื่องด้วย
สถานการณ์ 
COVID-19 จึง
ทำให้เลื่อน
กิจกรรม
ออกไปอย่างใม
กำหนด 

- - ห้องเรียน
พิเศษ SMAT 
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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 

ทักษะและได้ใช้
อุปกรณ์การทดลอง
ทางวิทยาศาสตร ์

8 กิจกรรมงาน
ส่งเสริมความเป็น
เลิศด้านวชิาการ
และแข่งขันทักษะ 

520,030 205,440 1. นักเรียน
ห้องเรียนพิเศษฯ 
(SMAT) ได้เข้าร่วม
แข่งขันในสัปดาห์
วิทยาศาสตร ์
2. นักเรียน
สามารถสร้างสรรค์
ผลงานทาง
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลย ี

1. นักเรียนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมแข่งขัน
ในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ใน
รูปแบบออนไลน ์
2. ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ รอง
ชนะเลิศ หลาย
รายการ 

ส่งนักเรียนเข้า
ร่วมแข่งขัน
กิจกรรมต่างๆ
ในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั
นเรศวร ใน
รูปแบบออนไลน ์

1. ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ
โครงงาน
วิทยาศาสตร์
ประเภท
กายภาพ  
ม.ปลาย และ
รางวัลรอง
ชนะเลิศอีก 1 
รายการ 
2. ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ
ตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร ์

- - ห้องเรียน
พิเศษ SMAT 

9 กิจกรรมนำเสนอ
ผลงานของ

119,280 44,760 นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
และ 6 จำนวน 58 

1. นักเรียนมี
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ กล้าคิด 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 
3 และ 6  

นักเรียนมีเวที
ในการนำเสนอ
ผลงาน โดย

- - ห้องเรียน
พิเศษ SMAT 
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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 

นักเรียนห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ 

คน และคณะครู
กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ฯ 
และผู้บริหารเข้า
ร่วมกิจกรรม 
2. นักเรียน
นำเสนอโครงงาน
ทางดา้น
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์ 

กล้าทำในสิ่งที่
ถูกต้อง และ
แก้ปัญหาได้
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ตาม
ศักยภาพของตน 
2. นักเรียนได้เป็น
ตัวแทนไปแข่งขัน
กับหน่วยงาน
ภายนอก 
3. นักเรียนมีเวทีใน
การนำเสนอผลงาน 
โดยได้รับการพัฒนา
ตนเองตาม
ความสามารถ 
ความสนใจและ
ความถนัดได้เต็ม
ตามศักยภาพของ
ตน 

นำเสนอ
โครงงาน
ทางดา้น
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
และ
คอมพิวเตอร์ 

ได้รับการ
พัฒนาตนเอง
ตาม
ความสามารถ 
ความสนใจและ
ความถนัดได้
เต็มตาม
ศักยภาพของ
ตน 
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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 

10 กิจกรรมค่าย
ส่งเสริมปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร ์

347,163 95,920 1. นักเรียนห้อง 
SMAT ม.4-6 ได้
เข้าร่วมการฝึก
ปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ ใน
ห้องปฏิบัติการจริง 
2. นักเรียนได้ฝึก
ทักษะการใช้
เครื่องมือและ
อุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร ์

1. นักเรียนห้อง 
SMAT ม.4-6 ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมการฝึก
ปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ใน
ห้องปฏิบัติการขริง
และได้ใช ้
เครื่องมือและ
อุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร ์

- เนื่องด้วย
สถานการณ์ 
COVID-19 จึง
ทำให้เลื่อน
กิจกรรม
ออกไปอย่างไม่
มีกำหนด 

- - ห้องเรียน
พิเศษ SMAT 

11 กิจกรรมค่ายดารา
ศาสตร ์

93,760 - 1. นักเรียนชั้น ม.
3/11 และ 5/11 
จำนวน 63 คน ได้
เข้าร่วมค่ายดารา
ศาสตร์ ณ อุทยาน
แห่งชาติขุนพะวอ 
2. นักเรียนได้ฝึก
การใช้
กล้องโทรทัศน ์

1. นักเรียนชั้น ม.3 
และ ม.6 ได้เข้าร่วม
ค่ายดาราศาสตร ์
2. นักเรียนได้ฝึก
การใช้
กล้องโทรทัศน ์
3. นักเรียนได้เรียนรู้
ปรากฎการณ์
ท้องฟ้าจาก
ประสบการณ์จริง 

- เนื่องด้วย
สถานการณ์ 
COVID-19 จึง
ทำให้เลื่อน
กิจกรรม
ออกไปอย่างไม่
มีกำหนด 

- - ห้องเรียน
พิเศษ SMAT 
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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. นักเรียนได้
เรียนรู้
ปรากฏการณ์
ท้องฟ้าจาก
ประสบการณ์จริง 

 
   2. ผลการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMAT) ในกลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมี
จิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงานตาม

กิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

- - - - - - - - - - - 
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   3. ผลการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMAT) ในกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ให้เป็น
มือครูอาชีพ มีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 

ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงานตาม

กิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMAT) 
12 กิจกรรมพัฒนาครู

โครงการห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ 

224,040 206,387 คณะครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษากลุ่มสาระ
การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ได้
เข้าร่วมพัฒนาการ
จัดการเรียนการ
สอน และมีแนว
ทางการบริหาร
จัดการห้องเรียน 
SMAT 

1. คณธครูและบุคล
การมีแนวทางการ
บริหารจัดการ
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ SMAT 
ที่มีประสิทธิภาพ 
2. คณธครูและบุคล
การสามารถจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญใน
แต่ละวิชา 

เนื่องด้วย
สถานการณโ์ค
วิด-19 จึงได้
เปลี่ยนแปลง
กิจกรรม 
1.ปรับปรุงและ
ติดตั้งสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต 
อาคาร 4 
2. จัดหาวัสดุ
ครุภัณฑ์ในการ
จัดการเรียน
การสอน 
(กล้อง+ปลั๊ก+
ติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าและสาย
LAN) 

เนื่องด้วย
สถานการณโ์ค
วิด-19 จึงได้
เปลี่ยนแปลง
กิจกรรม โดย
การจัดซื้อ
อุปกรณ์การ
เรียนการสอน
ออนไลน ์
 

- - ห้องเรียน
พิเศษ SMAT 
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ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงานตาม

กิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

3. จัดซื้อ
โปรเจคเตอร์ 
และ
เครื่องพิมพ์ 

 
   4. ผลการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMAT) ในกลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิ
บาลด้วยระบบคุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงานตาม

กิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMAT) 
13 กิจกรรมงานจัดซื้อ 

สื่อ ตำราและ
อุปกรณ์การเรียน 
สื่อการเรียนการ
สอน 

362,118 315,130 1. นักเรียน
ห้องเรียนพิเศษฯ 
SMAT ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 
– 6  จำนวน 199 
คน ได้ใช้ห้องเรียน
ที่มีสื่อ ตำรา 
และอุปกรณ์การ
เรียน สื่อการเรียน

นักเรียนห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น ได้ใช้สื่อ
และอุปกรณ์การ
เรียนที่มีคุณภาพ
เหมาะสมกับผู้เรียน 

ได้จัดซื้อ สื่อ 
การเรียนการ
สอน สื่อ 
อิเล็กทรอนิกส์ 
ในการจัดการ
เรียนการสอน 

นักเรียนมีสื่อที่
มีคุณภาพ และ
มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
สูงขึ้น 

- - ห้องเรียน
พิเศษ SMAT 
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ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงานตาม

กิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

การสอน สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ใน
การจัดการเรียน
การสอน 
2. นักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ้น ได้ใช้สื่อ
และอุปกรณ์การ
เรียนที่มีคณุภาพ
เหมาะสมกับผู้เรียน 

14 กิจกรรมงาน
ประชาสัมพนัธ์
โครงการ 

100,400 58,000 1. ร้อยละ 80 
ของนกัเรียน ครู 
และผู้ปกครองของ
โครงการห้องเรียน
พิเศษต่าง ๆ 
สามารถรับรู้ใน
ส่วนของกิจกรรม
ต่าง ๆ ได ้
2. ผู้ที่สนใจได ้

1. ผู้ที่สนใจไดท้ราบ
ถึงหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน 
และกิจกรรมต่าง ๆ
ของห้องเรียน SMAT 
2. มีการ
ประชาสัมพนัธ์
ห้องเรียน SMAT ใน
งานรับสมัครนักเรียน 

ได้จัดทำแผ่น
พับ เก่ียวกับ
หลักสูตร 
กิจกรรมการ
เรียนการสอน 
และกิจกรรม
ต่าง ๆ นอก
ห้องเรียน 

นักเรียนและ
ผู้ปกครองให้
ความสนใจใน
การจัดกิจกรรม
การเรียนการ
สอนและ
เทคนิค
ปฏิบัติการ 
ต่าง ๆ  

- - ห้องเรียน
พิเศษ SMAT 
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ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงานตาม

กิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

ทราบถึงหลักสูตร
การจัดการเรียน
การสอนและ
กิจกรรมของ
ห้องเรียน SMAT 

15 กิจกรรมงานพัฒนา
และปรับปรุง
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร ์

79,500 86,700 1. นักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ 
SMAT ได้เข้าเรียน
ในห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร ์
2. นักเรียนมี
ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ที่
สามารถใช้งานได ้

1. ผู้เรียนมี
ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ที่ใช้งาน
ได ้
2. เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเรียนการสอน
ให้กับผู้เรียน 

1. ดำเนินการ
โดยการพัฒนา
และปรับปรุง
ห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ
ดาราศาสตร์ 
(ห้อง 434) 
2. จัดทำชั้นวาง
รองเท้าและ
ติดตั้งลำโพง 
ห้อง ม.1-6 

1. ได้พัฒนา
และปรับปรุง
ห้อง ให้มีความ
ปลอดภัยต่อ
ผู้เรียนและเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 
2. ได้จัดทำชั้น
วางรองเท้าและ
ติดตั้งลำโพง
ห้อง ม.1-6 

- - ห้องเรียน
พิเศษ SMAT 

16 กิจกรรมงานซ่อม
บำรุงห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ 

92,806 9,590 1. เพื่อให้ผู้เรียนมี
ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ที่
สามารถใช้งานได ้

นักเรียนมี
ห้องปฏิบัติการที่
สามารถใช้งานได ้

ดำเนินการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง
ห้องเรียนและ

นักเรียนมี
ห้องปฏิบัติการ
ที่สามารถใช้ใน
การทดลองทาง

- - ห้องเรียน
พิเศษ SMAT 
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ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงานตาม

กิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

2. เพื่อส่งเสริมการ
จัดบรรยากาศ 
สิ่งแวดล้อม ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเรียนการ
สอน 

ห้องปฏิบัติการ
ทาง
วิทยาศาสตร ์
ให้สามารถใช้
งานได้ มีความ
ปลอดภัยต่อ
นักเรียน 

วิทยาศาสตร์
และปลอดภัย
ต่อนักเรียน 

17 กิจกรรมพัฒนา
ระบบ ICT สำหรับ
การจัดการเรียนรู้ 

30,816 30,816 1. คณะครูได้ใช้
ระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงในการ
จัดการเรียนการ
สอน 
2. นักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ 
SMAT มีความรู้
ความสามารถและ
มีทักษะด้านการใช้ 
ICT 

1. ร้อยละ 100 คณะ
ครู และนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ 
SMAT ได้ใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงในการ
จัดการเรียนการสอน 
2. ร้อยละ 100 
นักเรียนห้องเรียน
พิเศษ SMATมี
ความรู้ความสามารถ
และมีทักษะดา้นการ
ใช้ ICT 

ชำระค่าบริการ
ระบบ 
Internet ราย
เดือน 
อาคาร
วิทยาศาสตร์
และ
คณิตศาสตร์ 
โดยติดตั้ง
เพื่อให้ครูและ
นักเรียนได้ใช้
ระบบ
อินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงใน

การจัดการ
เรียนการสอน
ในช่วง Online 
ภายใน
ห้องเรียนมี
ประสิทธิภาพสูง 

- - ห้องเรียน
พิเศษ SMAT 



160 
 

ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงานตาม

กิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

การจัดการ
เรียนการสอน 
และได้พฒันา
ทักษะในการ
สืบค้น
สารสนเทศบน
ระบบเครือข่าย
ที่ถูกต้อง 
ปลอดภัย 
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4.4 ผลการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น (ISM) 
    1. ผลการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น (ISM) ในกลยุทธ์ที่ 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 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น (ISM) 
1 กิจกรรมงานจัดซื้อ 

สื่อ ตำราและ
อุปกรณ์การเรียน  
สื่อการเรียนการ
สอน  สื่อ
อิเลคทรอนิคส์ 

38,105 38,300 ห้องเรียนพิเศษมี
วัสดุ อุปกรณ์ใน
การเรียนการสอน 

ได้วัสดุ อุปกรณ์  
ที่ใช้ในการเรียนการ
สอนที่มี
ประสิทธิภาพ 

ดำเนินการ
จัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ เพื่อใช้
ในการเรียนการ
สอนของ
ห้องเรียน ISM 

ได้ดำเนนิการ
จัดซื้อ วัสดุ 
อุปกรณ์
เรียบร้อย 

- - ห้องเรียน
พิเศษ ISM 

2 กิจกรรม
ประชาสัมพนัธ์
ห้องเรียน ISM 

22,000 14,800 ได้สื่อ สิ่งพิมพ์ 
ประชาสัมพนัธ์งาน
ห้องเรียน ISM 
ครบ 100% ตาม
โครงการ 

ได้สื่อ สิ่งพิมพ์ 
ประชาสัมพนัธ์งาน
ห้องเรียน ISM ครบ 
80%  

ดำเนินการ
ติดต่อ 
ประสานงาน
การจัดทำปา้ย 
ไวนิล แผ่นพบั
ประชาสัมพนัธ ์

ได้ดำเนนิการ
จัดซื้อ วัสดุ ทำ
ป้ายไวนลิ แผ่น
พับ
ประชาสัมพนัธ์
ห้องเรียน ISM 
 

- - ห้องเรียน
พิเศษ ISM 

3 กิจกรรมค่ายสร้าง
เจตคติ สร้างความ
ตระหนักในวิชา
วิทยาศาสตร์และ 

22,187 22,187 1. นักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม ร้อย
ละ 100 ได้รับการ

ผลการดำเนนิงาน
เป็นไปตามที่
กำหนด 

เชิญวิทยากร  
ม.ราชภัฏ
กำแพงเพชร มา
จัดกิจกรรม

ได้ดำเนนิการ
ตามกิจกรรมที่
กำหนด 

- - ห้องเรียน
พิเศษ ISM 
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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 

คณิตศาสตร์  พัฒนาเข้าร่วม
กิจกรรม 
2. นักเรียนร้อยละ 
90 มีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 

ให้กับนักเรียน 
โดยแบ่ง
กิจกรรมเป็น
กิจกรรมการ
เรียนรู ้

4 กิจกรรมค่าย
พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้  ในศตวรรษ
ที่ 21 ด้วย STEM 
Education   

15,980 15,980 1. นักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม ร้อย
ละ 100 ได้รับการ
พัฒนาเข้าร่วม
กิจกรรม 
2. นักเรียนร้อยละ 
90 มีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 
 

ได้ดำเนนิการตาม
โคงการเป็นอย่างด ี

จัดกิจกรรมแบบ
บรรยาย 
ปฏิบัติงานกลุ่ม
และนำเสน
ความคิดรวบ
ยอด ตามแนว 
STEM  

ได้ดำเนนิ
กิจกรรมผ่านได้
ด้วยดี 

- - ห้องเรียน
พิเศษ ISM 

5 กิจกรรมค่าย
พัฒนาอัจฉริยภาพ 
ทักษะทาง

281,740 - 1. นักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม ร้อย
ละ 100 ได้รับ
ความรู้จาก 

ไม่สามารถจัด
กิจกรรมได้ 
เนื่องจากเกิดการ

นำนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม ณ 
ไร่ดาวเด่น 
รีสอร์ท และ

ไม่สามารถจัด
กิจกรรมได้ 
เนื่องจากเกิด
การแพร่ระบาด

ไม่สามารถจัด
กิจกรรมได้ 
เนื่องจากเกิด
การแพร่

- ห้องเรียน
พิเศษ ISM 



163 
 

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 

วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์  

ประสบการณ์จริง 
2. นักเรียนร้อยละ 
90 มีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 

แพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 

ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ จ.สระบุรี 

ของเชื้อไวรัสโค
โรน่า 2019 

ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโร
น่า 2019 จึง
ขอเลื่อนการ
จัดกิจกรรม
ออกไปก่อน 

6 กิจกรรมค่าย
ประมวลความรู้
ทางวชิา
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ม.3 

66,900 20,550 นักเรียนร้อยละ 80 
ที่ทดสอบ O-NET 
มีคะแนนเฉลี่ยของ
ขนาดโรงเรียนสูง
กว่าระดับประเทศ 

นักเรียนร้อยละ 80 
ที่ทดสอบ O-NET มี
คะแนนเฉลี่ยของ
ขนาดโรงเรียนสูง
กว่าระดับพืน้ที ่

เชิญวิทยากร 
มาสอนเสริม
นักเรียน 

ได้ดำเนนิการ
ตามโครงการ
เป็นอย่างด ี

- - ห้องเรียน
พิเศษ ISM 

7 กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการเขียน
แบบโดยใช้
โปรแกรมพื้นฐาน
ทาง
วิศวกรรมศาสตร์   

29,982 29,982 1. นักเรียนร้อยละ 
100 เข้าร่วม
กิจกรรม 
2. นักเรียนร้อยละ 
90 มีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร ์
 
 

ได้ดำเนนิการตาม
โครงการ โดยผล
เป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว ้

เชิญวิทยากร 
จาก ม.ราช
มงคลล้านนา
ตากมาอบรม
โปรแกรม
พื้นฐาน 

ได้ดำเนนิ
กิจกรรมผ่านได้
ด้วยดี 

- - ห้องเรียน
พิเศษ ISM 
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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 

8 กิจกรรมเสริมสร้าง
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพและ
วิศวกรรมศาสตร์   
 

201,700 - 1. นักเรียนร้อยละ 
100 เข้าร่วม
กิจกรรม 
2. นักเรียนร้อยละ 
90 มีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร ์

ไม่สามารถจัด
กิจกรรมได้ 
เนื่องจากเกิดการ
แพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 

นำนักเรียน
ศึกษาเรียนรู้ ณ 
คณะ
แพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม่ และ
เรียนรู้ดารา
ศาสตร์ ณ 
อุทยานดารา
ศาสตร์สิรินธร  

ไม่สามารถจัด
กิจกรรมได้ 
เนื่องจากเกิด
การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโค
โรน่า 2019 

ไม่สามารถจัด
กิจกรรมได้ 

เนื่องจากเกิด
การแพร่

ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโร
น่า 2019 จึง
ขอเลื่อนการ
จัดกิจกรรม
ออกไปก่อน 

- ห้องเรียน
พิเศษ ISM 

9 กิจกรรมค่าย
ส่งเสริมการเรียนรู้
ฝึกปฏิบัติงานจริง
ในสาย
วิทยาศาสตร์-
สุขภาพ   
 

315,260 309,520 1. นักเรียนร้อยละ 
100 เข้าร่วม
กิจกรรมจาก
ประสบการณ์จริง 
2. นักเรียนร้อยละ 
90 มีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาวิทย์-สุขภาพ 
และวิทย์-
วิศวกรรม 
 

ผลการดำเนนิการ
เป็นไปตามคา่
เป้าหมายที่กำหนด 

นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม ค่าย
วิทยาศาสตร์ ณ 
จ.ระยอง 

ได้ดำเนนิ
กิจกรรมผ่านได้
ด้วยดี 

- - ห้องเรียน
พิเศษ ISM 
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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 

10 กิจกรรมค่าย
ส่งเสริมการเรียนรู้
ทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
สิ่งแวดล้อม   
 

57,800 - 1. นักเรียนร้อยละ 
100 เข้าร่วม
กิจกรรม 
2. นักเรียนร้อยละ 
90 มีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร ์

ไม่สามารถจัด
กิจกรรมได้ 
เนื่องจากเกิดการ
แพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 

นำนักเรียนเข้า
ร่วมฝึก
ปฏิบัติงานจริง
ใน รพ.แม่สอด 

  

ไม่สามารถจัด
กิจกรรมได้ 
เนื่องจากเกิด
การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโค
โรน่า 2019 

ไม่สามารถจัด
กิจกรรมได้ 
เนื่องจากเกิด
การแพร่
ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโร
น่า 2019 จึง
ขอเลื่อนการ
จัดกิจกรรม
ออกไปก่อน 

- ห้องเรียน
พิเศษ ISM 

11 กิจกรรมเตรียม
ความพร้อมเตรียม
สอบเข้า
มหาวิทยาลยั   

91,750 44,600 1. นักเรียนร้อยละ 
100 เข้าร่วม
กิจกรรม 
2. นักเรียนร้อยละ 
90 มีความพร้อม
ในการเตรียมสอบ
เข้ามหาวิทยาลัย 

นักเรียนร้อยละ 80 
เข้าร่วมรับการ
พัฒนาในกิจกรรม 

เชิญวิทยากรมา
สอนเสรอม
ให้กับนักเรียน 

นักเรียนได้รับ
การพัฒนา ใน
การสอนเสริม
ในวิชาตา่ง ๆ 
เพื่อเตรียมสอบ
เข้ามาหวิทยา
ลัยต่อไป 

เวลาในการ
จัดกิจกรรมที่
จัด นักเรียน
บางส่วนไม่
สามารถมา
เรียนได้ ติด
สอบ TEST 
ของเด็กดี จึง
ทำให้นักเรียน
เข้าร่วม
กิจกรรมไม่

- ห้องเรียน
พิเศษ ISM 
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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 

เป็นดัง
เป้าหมายที่
วางไว ้

12 กิจกรรมสรุป
ประมวลกิจกรรม
และศักยภาพของ
นักเรียนห้องเรียน 
ISM 

63,665 30,805 นักเรียน ร้อยละ 
80 ได้รับความรู้
และเข้าร่วม
กิจกรรม 

นักเรียนร้อยละ 70 
เข้าร่วมกิจกรรม
เนื่องจากไม่สามารถ
เข้าร่วมกิจกรรมได้
ทั้งหมด เพราะการ
จัดกิจกรรมอยู่
ในช่วงการเฝา้ระวัง
สถานการณโ์คโรนา่ 
2019 

มอเกียรติบัตร
แก่นักเรียน
ดีเด่น 
เชิญวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญ มา
บรรยายให้
ความรู ้
เสวนานักเรียน
ศิษย์เก่า ศิษย์
ปัจจุบนั และมี
กิจกรรมสาน
สัมพันธ์ของ
นักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ 
 
 

ได้ดำเนนิ
กิจกรรมผ่านได้
ด้วยดี 

ไม่สามารถนำ
นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม
ได้ทั้งหมด 
จาก
สถานการณ์
การแพร่
ระบาดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า
2019 

- ห้องเรียน
พิเศษ ISM 
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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 

13 กิจกรรมค่าย
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี (ม.2) 

19,098 19,908 1. นักเรียนร้อยละ 
80 มีความรู้ด้าน
ออกแบบกราฟฟิก 
2. นักเรียนร้อยละ 
80 มีความพึง
พอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ได้ผลดำเนนิการ
เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนด 

นักเรียน
ดำเนินการ
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
ทักษะ Coding 
และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
จำนวน  2 วัน 

ดำเนินกิจกรรม
ผ่านได้ด้วยด ี

- - ห้องเรียน
พิเศษ ISM 

 
   2. ผลการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น (ISM) ในกลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงานตาม

กิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

- - - - - - - - - - - 
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   3. ผลการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น (ISM) ในกลยุทธ์ที่3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นมือครูอาชีพ 
มีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 

ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงานตาม

กิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

- - - - - - - - - - - 
 
   4. ผลการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น (ISM) ในกลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาลด้วย
ระบบคุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงานตาม

กิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

- - - - - - - - - - - 
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ส่วนที่ 5 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนินโครงการของโรงเรียนสรรพวิทยาคม 

ปีการศึกษา 2563 
5.1 ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนนิโครงการของห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา (MP)  

   1. ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนนิโครงการของห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา (MP) 
ในกลยุทธ์ที่ 1 

 ตารางท่ี 1 ตารางแสดงร้อยละผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนินโครงการของห้องเรียน
พิเศษโปรแกรมพหุภาษา (MP) ในกลยุทธ์ที่ 1 แผนงานที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการ ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสำเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

1. โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ
โปรแกรมพหุภาษา 
   1.1 กิจกรรมปรับปรุง
ห้องเรียนโปรแกรมพหุภาษา 
   1.2 กิจกรรมค่ายสานสัมพันธ์
พี่น้องห้อง HUB 
   1.3 กิจกรรมทดสอบ
ภาษาอังกฤษ CEFR, TOEIC  
ม.6 
   1.4 กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียน
ห้องเรียนพหุภาษาชั้น ม.3 และ 
ม.6 
   1.5 กิจกรรมการจัดซื้อ
หนังสือเรียนห้องเรียนพิเศษ
โปรแกรมพหุภาษา 
    
 

 
 
 
โรงเรียนสรรพวิทยาคมไดร้ับการ
พัฒนาการจัดการเรยีนการสอน
ห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุ
ภาษาให้กับนักเรยีนห้องเรียน
พิเศษ MP โดยมีการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิในรายวิชาภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คอมพิวเตอร์ การทดสอบ
ภาษาอังกฤษ ค่ายสานสมัพันธ์พี่
น้อง HUB การจัดซื้อหนังสือ
เรียน และการปรับปรุงห้องเรยีน 
คิดเป็นร้อยละ 80.00 
 

 
 
 
ผลสำเร็จของการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนห้องเรยีน
พิเศษโปรแกรมพหุภาษาให้กับ
นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ MP 
โดยมีการยกระดับผลสัมฤทธ์ิใน
รายวิชาภาษาไทย คณติศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ การ
ทดสอบภาษาอังกฤษ ค่ายสาน
สัมพนัธ์พ่ีน้อง HUB การจดัซื้อ
หนังสือเรียน และการปรับปรุง
ห้องเรียนคิดเป็นร้อยละ 100.00  
 

 
 
 
มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.1 (1,2,3,4,5,6) 
ข้อที่ 1.2 (3,4) 
มาตรฐานที่ 2 
ข้อที่ 2.4,2.5 
มาตรฐานที่ 3 
ข้อที่ 3.1,3.4,3.5 
 
 

  



170 
 

 
 

 ตารางท่ี 2 ตารางแสดงร้อยละผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนินโครงการของห้องเรียน
พิเศษโปรแกรมพหุภาษา (MP) ในกลยุทธ์ที่ 1 แผนงานที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของ
ผู้เรียนให้เหมาะสมกับการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสำเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

1. โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ
โปรแกรมพหุภาษา 
   1.1 กิจกรรม Christmas 
Day 2020 
   1.2 กิจกรรมค่ายปรับพื้นฐาน
นักเรียน โปรแกรมพหุภาษา 
    
 

 
 
 
โรงเรียนสรรพวิทยาคมไดร้ับการ
พัฒนาการจัดการเรยีนการสอน
ห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุ
ภาษาให้กับนักเรยีนห้องเรียน
พิเศษ MP โดยมีกิจกรรม 
Christmas Day 2020 และ
กิจกรรมปรับพื้นฐานให้นักเรยีน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1,4 
ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษใน
ด้านการพูด ฟัง อ่านและเขียน 
คิดเป็นร้อยละ 80 

 
 
 

ผลสำเร็จของการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนห้องเรยีน
พิเศษโปรแกรมพหุภาษาให้กับ
นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ MP 
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่
ระบาดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) จึงทำให้กิจกรรม 

Christmas Day 2020 และ
กิจกรรมปรับพื้นฐานให้นักเรยีน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1,4 
คิดเป็นร้อยละ - 

 
 
 
มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.1 (1,2,3,4,5,6) 
มาตรฐานที่ 2 
ข้อที่ 2.5 
มาตรฐานที่ 3 
ข้อที่ 3.1 

- 

 

 ตารางท่ี 3 ตารางแสดงร้อยละผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนินโครงการของห้องเรียน
พิเศษโปรแกรมพหุภาษา (MP) ในกลยุทธ์ที่ 1 แผนงานที่ 3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือป้องกัน 
ช่วยเหลือ และลดความเหลื่อมล้ำ ให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 
   

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสำเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

- - - - 
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   2. ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนนิโครงการของห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา 
(MP) ในกลยุทธ์ที่ 2 
        ตารางท่ี 4 ตารางแสดงร้อยละผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนินโครงการของห้องเรียน
พิเศษโปรแกรมพหุภาษา (MP) ในกลยุทธ์ที่ 2 แผนงานที่ 1 ปลูกฝังเอกลักษณ์และคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียน
สรรพวิทยาคม 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสำเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

- - - - 

 
ตารางท่ี 5 ตารางแสดงร้อยละผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนินโครงการของห้องเรียน

พิเศษโปรแกรมพหุภาษา (MP) ในกลยุทธ์ที่ 2 แผนงานที่ 2 เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสำเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

- - - - 

 
ตารางท่ี 6 ตารางแสดงร้อยละผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนินโครงการของห้องเรียน

พิเศษโปรแกรมพหุภาษา (MP) ในกลยุทธ์ที่ 2 แผนงานที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา 
ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น และรักษาสุขภาพกาย และใจ ของผู้เรียน   

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสำเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

- - - - 
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  3. ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา (MP)  
ในกลยุทธ์ที่ 3   
         ตารางที่ 7  ตารางแสดงร้อยละผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนินโครงการของห้องเรียน
พิเศษโปรแกรมพหุภาษา (MP) ในกลยุทธ์ที่ 3 แผนงานที่ 1 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็น
บุคคลมืออาชีพ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสำเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

- - - - 

 
ตารางท่ี 8 ตารางแสดงร้อยละผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนินโครงการของห้องเรียน 

พิเศษโปรแกรมพหุภาษา (MP) ในกลยุทธ์ที่ 3 แผนงานที่ 2 บริการ ส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครู  

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสำเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

- - - - 
 
 

    4. ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา (MP)  
ในกลยุทธ์ที่ 4   
         ตารางที่ 9 ตารางแสดงร้อยละผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนินโครงการของห้องเรียน
พิเศษโปรแกรมพหุภาษา (MP) ในกลยุทธ์ที่ 4  แผนงานที่ 1 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยระบบคุณภาพโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล  

 โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสำเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

- - - - 
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 ตารางท่ี 10 ตารางแสดงร้อยละผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนินโครงการของ
ห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา (MP) ในกลยุทธ์ที่ 4    แผนงานที่ 2 พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสำเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

1. โครงการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนห้องเรียนพิเศษโปรแกรม
พหุภาษา 
   1.1 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
ห้องเรียนพหุภาษา 
 

 
 
 
โรงเรียนสรรพวิทยาคมไดร้ับการ
พัฒนาการจัดการเรยีนการสอน
ห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุ
ภาษา มีวัสดุสำนักงานอุปกรณ์
อำนวยความสะดวกในการเรียน
การสอน คิดเป็นร้อยละ 80.00 

 
 
 
ผลสำเร็จของการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนห้องเรยีน
พิเศษโปรแกรมพหุภาษา มีวัสดุ
สำนักงานอุปกรณ์อำนวยความ
สะดวกในการเรียนการสอน 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 
 
 

มาตรฐานที่ 2 
ข้อที่ 2.5 

 
ตารางท่ี 11 ตารางแสดงร้อยละผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนินโครงการของ

ห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา (MP) ในกลยุทธ์ที่ 4  แผนงานที่ 3 เสริมสร้าง และประสานความร่วมมือกับ
ชุมชนและเครือข่ายของโรงเรียน 

 โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสำเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

1. โครงการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนห้องเรียนพิเศษโปรแกรม
พหุภาษา 
   1.1 กิจกรรม MP Family 
Meeting 2020 
   1.2 กิจกรรมการจัดทำสื่อ
ประชาสมัพันธ์ห้องเรียนพิเศษ
โปรแกรมพหุภาษา 

 
 
 
โรงเรียนสรรพวิทยาคมไดร้ับการ
พัฒนาการจัดการเรยีนการสอน
ห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุ
ภาษาให้กับนักเรยีนห้องเรียน
พิเศษ ครู และผู้ที่สนใจ โดยการ
จัดกิจกรรม MP Family 
Meeting 2020 ,การจัดทำสื่อ

 
 
 
ผลสำเร็จของการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนห้องเรยีน
พิเศษโปรแกรมพหุภาษาให้กับ
นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ ครู และ
ผู้ที่สนใจ โดยจัดกิจกรรม MP 
Family Meeting 2020 และ
การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 

 
 
 

มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.2 (3,4) 
มาตรฐานที่ 3 
ข้อที่ 3.2,3.4 
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 โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสำเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

ประชาสมัพันธ์, คิดเป็นร้อยละ 
80.00 

และเนื่องด้วยสถานการณ์การ
แพร่ระบาดเช้ือไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) จึงทำให้ไม่
สามารถจัดกิจกรรมได้  
คิดเป็นร้อยละ - 

 
ตารางท่ี 10 ตารางแสดงร้อยละผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ

โปรแกรมพหุภาษา (MP) ในกลยุทธ์ที่ 4  แผนงานที่ 4 พัฒนางานประกันคุณภาพ และระบบสารสนเทศ ให้เป็นปัจจุบัน 
ทันสมัย พร้อมใช้และทั่วถึง 

 โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสำเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

- - - - 
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5.2 ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนนิโครงการของห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) 
   1. ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนนิโครงการของห้องเรียนพิเศษ Mini English Program 
(MEP) ในกลยุทธ์ที่ 1 

 ตารางท่ี 1 ตารางแสดงร้อยละผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนินโครงการของห้องเรียน
พิเศษ Mini English Program (MEP) ในกลยุทธ์ที่ 1 แผนงานที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้
เพ่ือตอบสนองความต้องการ ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสำเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

1. โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนห้องเรียนพิเศษ Mini 
English Program 
   1.1 กิจกรรมค่ายวิชาการแหล่ง
เรียนรูภ้ายในประเทศ 
   1.2 กิจกรรมทดสอบ
ภาษาอังกฤษ 
   1.3 กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะ
การเรยีนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ด้วย 
STEM Education 
   1.4 กิจกรรมจัดซื้อหนังสือ
แบบเรียน 
   1.5 กิจกรรมจัดซื้อสื่อการเรยีน
การสอน อุปกรณ์การทดลองและ
สารเคม ี

 
 
 
โรงเรียนสรรพวิทยาคมไดร้ับการ
พัฒนาการจัดการเรยีนการสอน
ห้องเรียนพิเศษ MEP โดยการ 
ศึกษาแหล่งเรยีนรู้ภายนอก
โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนไดฝ้ึก
ประสบการณ์จริงในการฟัง พูด 
อ่าน เขียน คิด,การแข่งขัน
ทักษะวิชาการต่าง ๆ เพิ่มความรู้
จัดซื้อหนังสือเรียน, การจดัซื้อ
วัสดุอุปกรณ์สารเคมี ปรับปรุง
ห้องเรียนให้พร้อมกับการเรยีน
การสอน คิดเป็นร้อยละ 80.00 

 
 
 
ผลสำเร็จของการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนห้องเรยีน
พิเศษ MEP โดยการ ศึกษา
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
เพื่อให้นักเรียนได้ฝึก
ประสบการณ์จริงในการฟัง พูด 
อ่าน เขียน คิด,การแข่งขัน
ทักษะวิชาการต่าง ๆ เพิ่มความรู้
จัดซื้อหนังสือเรียน, การจดัซื้อ
วัสดุอุปกรณ์สารเคมี ปรับปรุง
ห้องเรียนให้พร้อมกับการเรยีน
การสอน คิดเป็นร้อยละ 95.00 
 

 
 
 
มาตรฐานที่ 1 
- ข้อที่ 1.1 (1,2,3,4,5,6) 
- ข้อที่ 1.2 (3,4) 
มาตรฐานที่ 2 
- ข้อที่ 2.4,2.5 
มาตรฐานที่ 3 
- ข้อที่ 3.1,3.4,3.5 
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 ตารางท่ี 2 ตารางแสดงร้อยละผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนินโครงการของห้องเรียน
พิเศษ Mini English Program (MEP) ในกลยุทธ์ที่ 1 แผนงานที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตาม
สมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสำเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

1. โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนห้องเรียนพิเศษ Mini 
English Program 
   1.1 กิจกรรมสอนเสริมยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ 
   1.2 กิจกรรมสอนเสริมความรู้
สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
MEP  
   1.3 กิจกรรมโครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม 
Geogebra เบื้องต้น 
   1.4 กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลย ี
   1.5 กิจกรรมค่ายดาราศาสตร ์
   1.6 กิจกรรมค่ายส่งเสรมิ
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ์

 
 
 
โรงเรียนสรรพวิทยาคมไดร้ับการ
พัฒนาการจัดการเรยีนการสอน
ห้องเรียนพิเศษ MEP โดยการ
สอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน สอนเสริมความรู้
ให้กับนักเรียนห้องเรยีนพิเศษ 
ในด้านต่าง ๆ  คิดเป็นร้อยละ 
80.00 

 
 
 
ผลสำเร็จของการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนห้องเรยีน
พิเศษ MEP โดยการสอนเสริม
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
สอนเสริมความรู้ให้กับนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ ในด้านตา่ง ๆ 
คิดเป็นร้อยละ 91.25 
 

 
 
 
มาตรฐานที่ 1 
- ข้อที่ 1.1 (1,2,3,4,5,6) 
- ข้อที่ 1.2 (3,4) 
มาตรฐานที่ 2 
- ข้อที่ 2.4,2.5 
มาตรฐานที่ 3 
- ข้อที่ 3.1,3.4,3.5 
 
 

 
ตารางท่ี 3 ตารางแสดงร้อยละผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนินโครงการของห้องเรียน

พิเศษ Mini English Program (MEP) ในกลยุทธ์ที่ 1 แผนงานที่ 3   พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
เพ่ือป้องกัน ช่วยเหลือ และลดความเหลื่อมล้ำ ให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 
   

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสำเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

- - - - 
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   2. ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนนิโครงการของห้องเรียนพิเศษ Mini English 
Program (MEP) ในกลยุทธ์ที่ 2 

ตารางท่ี 4 ตารางแสดงร้อยละผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนินโครงการของห้องเรียน
พิเศษ Mini English Program (MEP) ในกลยุทธ์ที่ 2 แผนงานที่ 1 ปลูกฝังเอกลักษณ์และคุณธรรม 
อัตลักษณ์ของนักเรียนสรรพวิทยาคม 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสำเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

- - - - 
 

ตารางท่ี 5 ตารางแสดงร้อยละผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนินโครงการของห้องเรียน
พิเศษ Mini English Program (MEP) ในกลยุทธ์ที่ 2 แผนงานที่ 2 เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของ
การเป็นพลเมืองไทยและพลโลก โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสำเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

- - - - 

 
  ตารางท่ี 6 ตารางแสดงร้อยละผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนินโครงการของห้องเรียน
พิเศษ Mini English Program (MEP) ในกลยุทธ์ที่ 2 แผนงานที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา 
ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น และรักษาสุขภาพกาย และใจ ของผู้เรียน   

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสำเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

- - - - 
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   3. ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนนิโครงการของห้องเรียนพิเศษ Mini English 
Program (MEP) ในกลยุทธ์ที่ 3 

ตารางท่ี 7 ตารางแสดงร้อยละผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนินโครงการของห้องเรียน
พิเศษ Mini English Program (MEP) ในกลยุทธ์ที่ 3 แผนงานที่ 1 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ให้เป็นบุคคลมืออาชีพ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสำเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

1. โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนห้องเรียนพิเศษ Mini English 
Program 
   1.1 กิจกรรมพัฒนาครูโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ MEP 

 
 
 
โรงเรียนสรรพวิทยาคมไดร้ับการ
พัฒนาการจัดการเรยีนการสอน
ห้องเรียนพิเศษ MEP ให้กับครู
ไทยและครูชาวต่างชาติ คดิเป็น
ร้อยละ 80.00 

 
 
 
ผลสำเร็จของการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนห้องเรยีน
พิเศษ MEP ให้กับครูไทยและครู
ชาวต่างชาติ คิดเป็นร้อยละ – 
 

 
 
 

- มาตรฐานที่ 2 
   ข้อที่ 2.2 

 
 

ตารางท่ี 8 ตารางแสดงร้อยละผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนินโครงการของห้องเรียน
พิเศษ Mini English Program (MEP) ในกลยุทธ์ที่ 3 แผนงานที่ 2 บริการ ส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครู 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสำเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

- - - - 
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   4. ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนนิโครงการของห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) 
ในกลยุทธ์ที่ 4 

ตารางท่ี 9 ตารางแสดงร้อยละผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ  
Mini English Program (MEP) ในกลยุทธ์ที่ 4 แผนงานที่ 1 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยระบบคุณภาพโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล  

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสำเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

- - - - 

 
ตารางท่ี 10 ตารางแสดงร้อยละผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนินโครงการของห้องเรียน

พิเศษ Mini English Program (MEP) ในกลยุทธ์ที่ 4 แผนงานที่ 2 พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสำเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

1. โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนห้องเรียนพิเศษ Mini English 
Program 
   1.1 กิจกรรมจัดซื้อ ซ่อมแซม
ครุภณัฑ์ วัสดุ เครื่องใช้สำนักงาน 
   1.2 กิจกรรมงานพัฒนาระบบ 
ICT เพื่อการเรยีนรู ้
    
 

 
 
 
โรงเรียนสรรพวิทยาคมไดร้ับการ
พัฒนาการจัดการเรยีนการสอน
ห้องเรียนพิเศษ MEP ในการ
ซ่อมแซมครภุณัฑ์,และพัฒนา
งานระบบ ICT เพื่อให้ครูและ
นักเรียนได้สืบค้นข้อมูล
สารสนเทศบนระบบเครือข่าย
อินเตอร์เนต็ คิดเป็นร้อยละ 80 

 
 
 
ผลสำเร็จของการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนห้องเรยีน
พิเศษ MEPในการซ่อมแซม
ครุภณัฑ์,และพัฒนางานระบบ 
ICT เพื่อให้ครูและนักเรียนได้
สืบค้นข้อมูลสารสนเทศบน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 
 
 

- มาตรฐานที่ 2 
  ข้อที่ 2.5 
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ตารางท่ี 11 ตารางแสดงร้อยละผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนินโครงการของห้องเรียน
พิเศษ Mini English Program (MEP) ในกลยุทธ์ที่ 4 แผนงานที่ 3 เสริมสร้าง และประสานความร่วมมือกับชุมชนและ
เครือข่ายของโรงเรียน 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสำเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

1. โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนห้องเรียนพิเศษ Mini English 
Program 
   1.1 กิจกรรมงานปรับปรุง
ห้องเรียนพิเศษ MEP 
   1.2 กิจกรรมงานประชาสัมพันธ์
โครงการ 
    

 
 
 
โรงเรียนสรรพวิทยาคมไดร้ับการ
พัฒนาการจัดการเรยีนการสอน
ห้องเรียนพิเศษ MEP ให้กับ
นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ ครู และ
ผู้ที่สนใจ โดยการปรับปรุง
ห้องเรียนพิเศษ MEP และการ
ทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่
สนใจ คิดเป็นร้อยละ 80.00 

 
 
 
ผลสำเร็จของการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนห้องเรยีน
พิเศษMEP ให้กับนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ ครู และผู้ที่
สนใจ โดยการปรับปรุงห้องเรียน
พิเศษ MEP และการทำสื่อ
ประชาสมัพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจ 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 
 

 
- มาตรฐานที่ 3 
   ข้อที่ 3.2 

 
ตารางท่ี 12 ตารางแสดงร้อยละผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ  

Mini English Program (MEP) ในกลยุทธ์ที่ 4 แผนงานที่ 4 พัฒนางานประกันคุณภาพ และระบบสารสนเทศ  
ให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย พร้อมใช้และท่ัวถึง 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสำเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

- - - - 

 

 
 
 
 
 



181 
 

 
 

5.3 ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนนิโครงการของห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี (SMAT) 
   1. ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนนิโครงการของห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี (SMAT) ในกลยุทธ์ที่ 1 
 ตารางท่ี 1 ตารางแสดงร้อยละผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนินโครงการของห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMAT) ในกลยุทธ์ที่ 1 แผนงานที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือตอบสนองความต้องการ ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสำเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

1. โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
(SMAT) 
   1.1 กิจกรรมงานพัฒนา
หลักสตูรห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร ์
   1.2 กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ ์
การทดลองและสารเคม ี

 
 
 
 
โรงเรียนสรรพวิทยาคมไดร้ับการ
พัฒนาการจัดการเรยีนการสอน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
โดยการจัดทำเอกสารหลักสูตร 
ประกอบด้วยโครงสร้างหลักสูตร 
คำอธิบายรายวิชา,โครงสร้าง
รายวิชาของนักเรียนห้องเรยีน
พิเศษและจดัซื้ออุปกรณ์ทดลอง
สารเคมีเพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 80 

 
 
 
 
ผลสำเร็จของการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนห้องเรยีน
พิเศษวิทยาศาสตร์ โดยการ
จัดทำเอกสารหลักสูตร 
ประกอบด้วยโครงสร้างหลักสูตร 
คำอธิบายรายวิชา,โครงสร้าง
รายวิชาของนักเรียนห้องเรยีน
พิเศษ และจัดซื้ออุปกรณ์ทดลอง
สารเคมีเพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 
100.00 

 
 
 
 
มาตรฐานที่ 1 
- ข้อที่ 1.1(12,3,4,5,6)
มาตรฐานที่ 3 
- ข้อที่ 3.1,3.4 
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ตารางท่ี 2 ตารางแสดงร้อยละผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนินโครงการของห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMAT) ในกลยุทธ์ที่ 1 แผนงานที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของ
ผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสำเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

1. โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
(SMAT) 
   1.1 กิจกรรมสอนเสริมเตรยีม
ความพร้อม SMAT 
   1.2 กิจกรรมเตรยีมความพร้อม
นักเรียนห้องเรยีนพิเศษเพื่อ
ส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขัน สอวน.   
   1.3 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
ระดับโรงเรยีน มหาวิทยาลัย
นเรศวร 
   1.4 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา 
   1.5 กิจกรรมค่ายเปิดโลกทัศน์
และนวัตกรรม 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
   1.6 กิจกรรมงานส่งเสรมิความ
เป็นเลิศด้านวิชาการและแข่งขัน
ทักษะ 
   1.7 กิจกรรมนำเสนอผลงาน
ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร ์
   1.8 กิจกรรมค่ายส่งเสรมิ
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ์
   1.9 กิจกรรมค่ายดาราศาสตร ์

 
 
 
 
โรงเรียนสรรพวิทยาคมไดร้ับการ
พัฒนาการจัดการเรยีนการสอน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
โดยการเข้าค่ายเตรียมความ
พร้อมการแข่งขัน,ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ 5 รายวิชา สอนเสริม
ในรายวิชาต่าง ๆ และเข้าค่าย
เสรมิสร้างทักษะด้านต่าง ๆ ,
เตรียมความพร้อมและ
เสรมิสร้างทักษะการนำเสนอ
ผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพในด้านทักษะวิชาการ
เพิ่มมากข้ึนและให้นักเรยีน
ศึกษาแหล่งเรยีนรู้ในท้องถิ่น  
คิดเป็นร้อยละ 80.00   
 

 
 
 
 
ผลสำเร็จของการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนห้องเรยีน
พิเศษวิทยาศาสตร์ โดยการเข้า
ค่ายเตรียมความพร้อมการ
แข่งขัน,ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 5 
รายวิชา ในการสอบและเข้าคา่ย
เสรมิสร้างทักษะด้านต่าง ๆ,
เตรียมความพร้อมและ
เสรมิสร้างทักษะการนำเสนอ
ผลงานทางวิชาการพัฒนา
ศักยภาพในด้านทักษะวิชาการ
เพิ่มมากข้ึน และให้นักเรียน
ศึกษาแหล่งเรยีนรู้ในท้องถิ่น  
คิดเป็นร้อยละ 98.13 

 
 

 
 
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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ตารางท่ี 3 ตารางแสดงร้อยละผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนินโครงการของห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMAT) ในกลยุทธ์ที่ 1 แผนงานที่ 3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เพ่ือป้องกัน ช่วยเหลือ และลดความเหลื่อมล้ำให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 
   

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสำเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

- - - - 

 
   2. ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนนิโครงการของห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี (SMAT) ในกลยุทธ์ที่ 2 

ตารางท่ี 4 ตารางแสดงร้อยละผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนินโครงการของห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMAT) ในกลยุทธ์ที่ 2 แผนงานที่ 1 ปลูกฝังเอกลักษณ์และ
คุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียนสรรพวิทยาคม 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสำเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

- - - - 
 

ตารางท่ี 5 ตารางแสดงร้อยละผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนินโครงการของ 
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMAT) ในกลยุทธ์ที่ 2 แผนงานที่ 2 เสริมสร้างทักษะ 
จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสำเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

- - - - 
 

ตารางท่ี 6 ตารางแสดงร้อยละผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนินโครงการของห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMAT) ในกลยุทธ์ที่ 2 แผนงานที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของ
ศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น และรักษาสุขภาพกาย และใจ ของผู้เรียน   

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสำเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

- - - - 
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   3. ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนนิโครงการของห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMAT) ในกลยุทธ์ที่ 3 

ตารางท่ี 7 ตารางแสดงร้อยละผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนินโครงการของห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMAT) ในกลยุทธ์ที่ 3 แผนงานที่ 1 พัฒนาผู้บริหาร ครู และ 
บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลมืออาชีพ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสำเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

1. โครงการพัฒนาการเรียน
การสอนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี (SMAT) 
   1.1 กิจกรรมพัฒนาครู
โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร ์

 
 
 
 
โรงเรียนสรรพวิทยาคมไดร้ับการ
พัฒนาการจัดการเรยีนการสอน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  
ในการพัฒนาครูผูส้อนห้องเรียน
พิเศษ SMAT คิดเป็นร้อยละ 
80.00 

 
 
 
 
ผลสำเร็จของการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนห้องเรยีน
พิเศษวิทยาศาสตร์ ในการพัฒนา
ครูผูส้อนห้องเรียนพิเศษ SMAT
คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 
 
 
 
มาตรฐานที่ 2 
- ข้อที่ 2.4 

 
 

ตารางท่ี 8 ตารางแสดงร้อยละผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนินโครงการของห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMAT) ในกลยุทธ์ที่ 3 แผนงานที่ 2 บริการ ส่งเสริมสวัสดิการ และ
สวัสดิภาพครู 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสำเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

- - - - 
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   4. ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนนิโครงการของห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี (SMAT) ในกลยุทธ์ที่ 4 

ตารางท่ี 9 ตารางแสดงร้อยละผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMAT) ในกลยุทธ์ที่ 4 แผนงานที่ 1 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วย 
ระบบคุณภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล  

 โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสำเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

- - - - 
 

 

ตารางท่ี 10 ตารางแสดงร้อยละผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนินโครงการขอ. 
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMAT) ในกลยุทธ์ที่ 4 แผนงานที่ 2 พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
และแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสำเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

1. โครงการพัฒนาการเรียน
การสอนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี (SMAT) 
   1.1 กิจกรรมงานจัดซื้อ สื่อ 
ตำราและอุปกรณ์การเรียน สื่อ
การเรยีนการสอน 
   1.2 กิจกรรมงาน
ประชาสมัพันธ์โครงการ 
   1.3 กิจกรรมงานพัฒนาและ
ปรับปรุงห้องเรียนพเิศษ
วิทยาศาสตร ์
   1.4 กิจกรรมงานซ่อมบำรุง
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ์

 
 
 
 
โรงเรียนสรรพวิทยาคมไดร้ับการ
พัฒนาการจัดการเรยีนการสอน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  
มีการปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องเรียน  เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน  คิดเป็นร้อยละ 80.00 

 
 
 
 
ผลสำเร็จของการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนห้องเรยีน
พิเศษวิทยาศาสตร์ มีการ
ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ,
การจัดซื้ออุปกรณ์ สารเคมี, 
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน   
คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 
 
 
 
มาตรฐานที่ 1 
- ข้อที่ 1.1(4) 
มาตรฐานที่ 2 
- ข้อที่ 2.5,2.6 
มาตรฐานที่ 3 
- ข้อที่ 3.2 
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ตารางท่ี 11 ตารางแสดงร้อยละผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนินโครงการของ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMAT) ในกลยุทธ์ที่ 4 แผนงานที่ 3 เสริมสร้าง และ
ประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายของโรงเรียน 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสำเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

- - - - 

 
ตารางท่ี 12 ตารางแสดงร้อยละผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนินโครงการของห้องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMAT) ในกลยุทธ์ที่ 4 แผนงานที่ 4 พัฒนางานประกันคุณภาพ และระบบ
สารสนเทศ ให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย พร้อมใช้และทั่วถึง 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสำเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

1. โครงการพัฒนาการเรียน
การสอนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี (SMAT) 
   1.1 กิจกรรมพัฒนาระบบ 
ICT สำหรับการจดัการเรียนรู ้

 
 
 
 
โรงเรียนสรรพวิทยาคมไดร้ับการ
พัฒนาการจัดการเรยีนการสอน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ใน
การพัฒนาระบบ ICT เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน   
คิดเป็นร้อยละ 80 

 
 
 
 
ผลสำเร็จของการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนห้องเรยีน
พิเศษวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อย
ละ 100.00 

 
 
 
 
มาตรฐานที่ 1  
- ข้อที่ 1.1(4)  
มาตรฐานที่ 2   
- ข้อที่ 2.5,2.6  
มาตรฐานที่ 3  
- ข้อที่ 3.2 
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5.4 ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนนิโครงการของห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น 
(ISM) 
    1. ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนนิโครงการของห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น 
(ISM) ในกลยุทธ์ที่ 1 
 ตารางท่ี 1 ตารางแสดงร้อยละผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนินโครงการของห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น (ISM) ในกลยุทธ์ที่ 1 แผนงานที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสำเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

1. โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เข้มข้น (ISM) 
   1.1 กิจกรรมงานจัดซื้อ สื่อ 
ตำราและอุปกรณ์การเรียน  
สื่อการเรียนการสอน  สื่อ
อิเลคทรอนิคส ์
   1.2 กิจกรรมประชาสมัพันธ์
ห้องเรียน ISM 
   1.3 กิจกรรมค่ายสร้างเจตคติ 
สร้างความตระหนักในวิชา
วิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์  
   1.4 กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะ
การเรยีนรู้  ในศตวรรษที่ 21 ด้วย 
STEM Education   
   1.5 กิจกรรมค่ายพัฒนา
อัจฉริยภาพ ทักษะทาง
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร ์
   1.6 กิจกรรมค่ายประมวล
ความรู้ทางวิชาคณติศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ม.3 
   1.7 กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการเขียนแบบโดยใช้
โปรแกรมพื้นฐานทาง
วิศวกรรมศาสตร์   

 
 
 
โรงเรียนสรรพวิทยาคมไดร้ับการ
พัฒนาการจัดการเรยีนการสอน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เข้มข้น โดยมสีื่อ 
วัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ
พร้อมใช้งาน, นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีความสามัคคี 
ความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างรุ่นพี่-
รุ่นน้อง มีความรู้ ความสามารถ
พัฒนาศกัยภาพในด้านทักษะ
วิชาการเพิ่มมากขึ้น,และพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน
รายวิชาต่าง ๆ ให้สูงข้ึน 
คิดร้อยละ 80.00 
 

 
 
 
ผลสำเร็จของการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนห้องเรยีน
พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เข้มข้น โดยมีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ที่
มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน, 
นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมี
ความสามัคคี ความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างรุ่นพี-่รุ่นน้อง มีความรู้ 
ความสามารถและพัฒนา
ศักยภาพในด้านทักษะวิชาการ
เพิ่มมากข้ึน,และพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน
รายวิชาต่าง ๆ ให้สูงข้ึน 
คิดเป็นร้อยละ 93.75 

 
 
 
มาตรฐานที่ 1 
- ข้อที่ 1.1 (1,2,3,4,5,6) 
- ข้อที่ 1.2 (1,3,4) 
มาตรฐานที่ 2 
- ข้อที่ 2.5,2.6 
มาตรฐานที่ 3 
- ข้อที่ 3.1,3.2,3.4,3.5 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสำเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

   1.8 กิจกรรมเสรมิสร้างทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพและวิศวกรรมศาสตร์   
   1.9 กิจกรรมค่ายส่งเสรมิการ
เรียนรูฝ้ึกปฏิบตัิงานจริงในสาย
วิทยาศาสตร์-สุขภาพ   
ค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และ
สิ่งแวดล้อม   
   1.10 กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลยั   

 
ตารางท่ี 2 ตารางแสดงร้อยละผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนินโครงการของห้องเรียน

พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น (ISM) ในกลยุทธ์ที่ 1 แผนงานที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตาม
สมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสำเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

1. โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เข้มข้น (ISM) 
   1.1 กิจกรรมสรุปประมวล
กิจกรรมและศักยภาพของนักเรียน
ห้องเรียน ISM 
   1.2 กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี (ม.2) 
 

 
 
 
โรงเรียนสรรพวิทยาคมไดร้ับการ
พัฒนาการจัดการเรยีนการสอน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เข้มข้น โดยการเข้า
ค่ายเสริมสร้างทักษะดา้น
คอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ให้
สูงขึ้นและให้นักเรียนห้องเรยีน 
ISM ทุกช้ัน ได้มีส่วนร่วมในการ
สรุปกิจกรรมทีผ่่านมา และร่วม
รับฟังการเสวนาจากนักเรยีน

 
 
 
ผลสำเร็จของการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนห้องเรยีน
พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เข้มข้น โดยการเข้าค่าย
เสรมิสร้างทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ให้
สูงขึ้นและให้นักเรียนห้องเรยีน 
ISM ทุกช้ัน ได้มีส่วนร่วมในการ
สรุปกิจกรรมทีผ่่านมา และร่วม
รับฟังการเสวนาจากนักเรยีน

 
 
 

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

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสำเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

ห้องเรียน ISM ที่ประสบ
ผลสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 80.00   

ห้องเรียน ISM ที่ประสบ
ผลสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 95.00 

 

ตารางท่ี 3 ตารางแสดงร้อยละผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนินโครงการของห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น (ISM) ในกลยุทธ์ที่ 1 แผนงานที่ 3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
เพ่ือป้องกัน ช่วยเหลือ และลดความเหลื่อมล้ำให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 
   

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสำเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

- - - - 

 
   2. ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนนิโครงการของห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เข้มข้น (ISM) ในกลยุทธ์ที่ 2 
 ตารางท่ี 4 ตารางแสดงร้อยละผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนินโครงการของห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น (ISM) ในกลยุทธ์ที่ 2 แผนงานที่ 1 ปลูกฝังเอกลักษณ์และคุณธรรมอัตลักษณ์
ของนักเรียนสรรพวิทยาคม 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสำเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

- - - - 

 
ตารางท่ี 5 ตารางแสดงร้อยละผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนินโครงการของห้องเรียน

พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น (ISM) ในกลยุทธ์ที่ 2 แผนงานที่ 2 เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนิน
ชีวิตของการเป็นพลเมืองไทยและพลโลกโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสำเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

- - - - 
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ตารางท่ี 6 ตารางแสดงร้อยละผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนินโครงการของห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น (ISM) ในกลยุทธ์ที่ 2 แผนงานที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา  
ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น และรักษาสุขภาพกาย และใจ ของผู้เรียน   

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสำเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

- - - - 
 

 

   3. ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนนิโครงการของห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เข้มข้น (ISM) ในกลยุทธ์ที่ 2 

ตารางท่ี 7 ตารางแสดงร้อยละผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนินโครงการของห้องเรียน 
พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น (ISM) ในกลยุทธ์ที่ 3 แผนงานที่ 1 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร 
ทางการศึกษาให้เป็นบุคคลมืออาชีพ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสำเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

- - - - 
 
 

ตารางท่ี 8 ตารางแสดงร้อยละผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนินโครงการของห้องเรียน 
พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น (ISM) ในกลยุทธ์ที่ 3 แผนงานที่ 2 บริการ ส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครู 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสำเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

- - - - 
 

    4. ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนนิโครงการของห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เข้มข้น (ISM) ในกลยุทธ์ที่ 4 

ตารางท่ี 9 ตารางแสดงร้อยละผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนินโครงการของห้องเรียน 
พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น (ISM) ในกลยุทธ์ที่ 4 แผนงานที่ 1 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยระบบคุณภาพ 
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล  

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสำเร็จ 

 (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

- - - - 
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ตารางท่ี 10 ตารางแสดงร้อยละผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนินโครงการของ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น (ISM) ในกลยุทธ์ที่ 4 แผนงานที่ 2 พัฒนาสิ่งแวดล้อม  
และแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสำเร็จ 

 (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

- - - - 
 
 

ตารางท่ี 11 ตารางแสดงร้อยละผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนินโครงการของ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น (ISM)  ในกลยุทธ์ที่ 4 แผนงานที่ 3 เสริมสร้าง และประสานความ
ร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายของโรงเรียน 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสำเร็จ 

 (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

- - - - 
 
 

ตารางท่ี 12 ตารางแสดงร้อยละผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนินโครงการของห้องเรียน 
พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น (ISM) ในกลยุทธ์ที่ 4 แผนงานที่ 4 พัฒนางานประกันคุณภาพ และระบบสารสนเทศ 
ให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย พร้อมใช้และท่ัวถึง 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสำเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

- - - - 
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ภาคผนวก 
       ภาคผนวก ก 

 

      คำสั่งที่ 75/2564 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงาน 
       การพัฒนาการศึกษาโรงเรียนสรรพวิทยาคม โครงการพัฒนาการเรียน 

การสอนห้องเรียนพิเศษ (เงินระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา) 
ประจำปีการศึกษา 2563 
 

       ภาคผนวก ข 
 

ตัวอย่างแบบประเมินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 
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ภาคผนวก ก 
 

คำสั่งที่ 75/2564 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงาน 
การพัฒนาการศึกษาโรงเรียนสรรพวทิยาคม โครงการพัฒนาการเรียนการ

สอนห้องเรียนพิเศษ (เงินระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา) 
ประจำปีการศึกษา 2563 
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 คำสั่งโรงเรียนสรรพวิทยาคม 

ที ่ 75/๒๕64 
  เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนสรรพวิทยาคม  

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ 
(เงินระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2563 

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

 ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม จะดำเนินการจัดทำรายงานการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
ประจำปีการศึกษา 2562  เพ่ือให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพในการทำงาน และเกิดประโยชน์กับโรงเรียนสูงสุด  
จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. ๒๕๔๖ (1) และ (3)  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดังต่อไปนี้   

1. คณะกรรมการอำนวยการ 

 ๑. นางสุภัทร  เงินด ี ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 2. นางพัทธนันท์  จิรเลิศธนานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
 3. นางนารินทร์  โทนปั่น รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
 4. นางสาวทิพยรัตน์  ส่งประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
 5. นายปกรณ์  เกตนานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
 6. นายฉัตรชัย  วิเทศน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
 7. นางจรัสศรี  ธรรมจิต  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
 8. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ว่านเครือ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
 9. นายฐาปนะพงษ์  ทะนันชัย  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
 10. นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 
 11. นายวินัย  หาญพรม  ครู คศ.3 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่ ให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวกและประสานงานให้ทุกฝ่ายดำเนินการทำแบบประเมินผลโครงการ 
           /กิจกรรม ด้วยความเรียบร้อย 
 

2. คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำ รวบรวม ผลการพัฒนาการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม 
 1. นางพัทธนันท์  จิรเลิศธนานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 2. นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ  
 3. นางนารินทร์  โทนปั่น รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
 4. นางสาวทิพยรัตน์  ส่งประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
 5. นายปกรณ์  เกตนานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
 6. นายฉัตรชัย  วิเทศน์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
 7. นางจรัสศรี  ธรรมจิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
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 8. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ว่านเครือ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
 9. นายฐาปนะพงษ์  ทะนันชัย  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ   
 10. นางกัลยา  ประทีป ณ ถลาง ครู คศ.๓ หัวหน้างานพัสดุ กรรมการ 
 11. นางอำไพ  พรมมา ครู คศ.3 หัวหน้าห้องเรียนพิเศษ SMAT กรรมการ 
 12. นางภณิตา  แก้วเจริญเนตร ครู คศ.3 หัวหน้าห้องเรียนพิเศษ ISM กรรมการ 
 13. นายวิวัฒน ์ แสนคำนาค ครู คศ.2 หัวหน้าห้องเรียนพิเศษ MEP กรรมการ 
 14. นายพันตรี  สีขาว  ครู คศ.2 หัวหน้าห้องเรียนพิเศษ MP กรรมการ 
 15. นางนิตยา  เคลือบวัง ครู คศ.3 หัวหน้างานวารสารและคู่มือนักเรียน กรรมการ 
 16. นายบุญธรรม  บุญนายืน ครู คศ.2 หัวหน้างานศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ 
 17. นางสุวรรณีย์  ทองเกตุ ครู คศ.2 หัวหน้างานบุคลากร กรรมการ 
 18. นางปิยะฉัตร  จิตจริง ครู คศ.2 แผนงานห้องเรียนพิเศษ MEP กรรมการ 
 19. นางภัทฐิกรณ์  ใจดี  ครู คศ.2 แผนงานห้องเรียนพิเศษ SMAT กรรมการ 
 20. นายวินัย  แขวนโพธิ์  ครู คศ.2 แผนงานห้องเรียนพิเศษ ISM กรรมการ 
 21. นางสาวหทัยนัทธ์  มณฑา ครู คศ.1 แผนงานห้องเรียนพิเศษ MP กรรมการ 
 22. นายวินัย  หาญพรม  ครู คศ.3 กรรมการและเลขานุการ   
 23. นางสาวโศรดา  สร้างทรพัย์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 24. นางสาวพัชรินทร์  ร่มโพธิ์ทอง เจ้าหน้าที่สำนักงาน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 มีหน้าที ่  จัดทำแบบประเมินผลโครงการ/กิจกรรม และรวบรวมผลการประเมินส่งงานแผนงาน  
 

3. คณะกรรมการฝ่ายจัดทำรายงานการพัฒนาการศึกษา 
 1. นายวินัย  หาญพรม  ครู คศ.3 ประธานกรรมการ 
 2. นายวิวัฒน ์ แสนคำนาค ครู คศ.2 รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวโศรดา  สร้างทรัพย์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน กรรมการ 
 4. นางสาวพัชรินทร์  ร่มโพธิท์อง เจ้าหน้าที่สำนักงาน กรรมการและเลขานุการ 
 

 มีหน้าที ่ จัดทำรายงานการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน 3 เล่ม 
 

  ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ 
(เงินระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2563  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ 
ยุติธรรม และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

 สั่ง    ณ  วันที่  9  เมษายน  พ.ศ. 2564 
 
 
                                                                    
  (นางสุภัทร  เงินดี) 
                                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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ภาคผนวก ข 
 

ตัวอย่างแบบประเมินโครงการ/กิจกรรม  
ประจำปีการศึกษา 2563 
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ที่ปรึกษา/คณะผู้จัดทำ 
 

1. นางสุภัทร  เงินดี   ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ที่ปรึกษา 
2. นางนารินทร์  โทนปั่น  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ที่ปรึกษา 
3. นางสาวทิพยรัตน์  ส่งประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ที่ปรึกษา 
4. นายปกรณ์  เกตนานนท์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ที่ปรึกษา 
5. นายฉัตรชัย  วิเทศน์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ที่ปรึกษา 
6. นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ที่ปรึกษา 
7. นางจรัสศรี  ธรรมจิต  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ที่ปรึกษา 
8. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ว่านเครือ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ที่ปรึกษา 
9. นายฐาปนะพงษ์ ทะนันชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ที่ปรึกษา 
10. นางสาวพัทธนันท์  จิรเลิศธนานนท์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม หัวหน้าคณะผู้จัดทำ  
11. นางกัลยา  ประทีป ณ ถลาง ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
12. นางสาวโศรดา  สร้างทรัพย์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน   กรรมการ 
13. นายวินัย   หาญพรม  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 
14. นายวิวัฒน์  แสนคำนาค  ครชูำนาญการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
15. นางสาวพัชรินทร์  ร่มโพธิ์ทอง เจ้าหน้าที่สำนักงาน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
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