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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสรรพวิทยาคม 

ในแผนปฏิบัติการประจำปีเงินระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 
................................................................................................ 

  ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสรรพวิทยาคม เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ได้
พิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปีเงินระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565  ของโรงเรียนสรรพ
วิทยาคม แล้ว     
 (1)  เห็นชอบในการแบ่งสัดส่วนจำแนกตามประเภทของการขออนุญาตเก็บเงินระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนา
การศึกษา ซึ่งมีงบประมาณรวม  26,957,910  บาท  ดังนี้ 

 
 

1. ห้องเรียนพิเศษพหุภาษา Multi-lingual Program (MP) 
ที ่ รายการ จำนวนเงิน (บาท) 
1 งบกลางเพ่ือพัฒนาห้องเรียน MP 480,000 
2 กองทุนพัฒนาห้องเรียนพิเศษ 480,000 
3 ค่าตอบแทนเงินเดือนครูชาวต่างประเทศ 1,536,000 
4 ดำเนินกิจกรรม 2,384,000 

 รวม 4,880,000 
 
 

2. ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) 
ที ่ รายการ จำนวนเงิน (บาท) 
1 งบกลางเพ่ือพัฒนาห้องเรียน MEP 540,000 
2 กองทุนพัฒนาห้องเรียนพิเศษ 540,000 
3 ค่าตอบแทนเงินเดือนครูชาวต่างประเทศ 1,536,000 
4 ดำเนินกิจกรรม 2,826,000 

 รวม 5,442,000 
 
 

3. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMAT) 
ที ่ รายการ จำนวนเงิน (บาท) 
1 งบกลางเพ่ือพัฒนาห้องเรียน SMAT 500,000 
2 กองทุนพัฒนาห้องเรียนพิเศษ 500,000 
3 ค่าตอบแทนเงินเดือนครู 534,800 
4 ดำเนินกิจกรรม 3,613,200 

 รวม 5,148,000 
 

 
 



3 

 



4 

 



5 

สารบัญ 
                  หน้า 

คำเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา        
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สารบัญ            ข 
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    ขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
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ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา         
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    2. พระปฐมบรมราชโองการ รัชกาลที่ 10       67 
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    11. มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      103 
    12. ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาโรงเรียนสรรพวิทยาคม ระหว่างปี 2562 - 2565   104 
    13. กลยุทธ์และแผนงานโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2562 – 2565    105 
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         ของโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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    15. ตารางแสดงกลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ กรอบในการพัฒนา  111 
         ของโรงเรียนสรรพวิทยาคม      
ส่วนที่  3  รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีเงินระดมทรัพยากร เพื่อพัฒนาการศึกษา  
ประจำปีการศึกษา 2565     

3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปีการศึกษา 2565      116 
3.2 สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการ เงินระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการศึกษา   118 

       ประจำปีการศึกษา 2565      
ส่วนที่  4  รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปี เงินระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา 
 ประจำปีการศึกษา  2565      
 1. รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปี เงินระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษาของ 
              ห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา (Multi-lingual Program)   

1.1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา (Multi-lingual Program)   
         1.1.1 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพหุภาษา   121 

 1.1.2 กิจกรรมวัสดุสำนักงานห้องเรียนพหุภาษา     125 
 1.1.3 กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียนโปรแกรมพหุภาษา      
 1.1.4 กิจกรรมการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา  131 
 1.1.5 กิจกรรมค่ายการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 134 

1.1.6 กิจกรรมค่ายวิชาการและทักษะชีวิตมัธยมศึกษาตอนปลาย   137 
1.1.7 กิจกรรมค่ายสานสัมพันธ์พ่ีน้องห้อง HUB     140 
1.1.8 กิจกรรม Cross-culture Event – 21st Century Gen Happy New year 2023 143 
1.1.9 กิจกรรมค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ท้องถิ่นนอกห้องเรียน    146 

                Outside Classroom Learning (OCL)     
1.1.10 กิจกรรมนำเสนอผลงานห้องเรียนโปรแกรมพหุภาษา    150 

                              Show the Best Project of MP   
1.1.11 กิจกรรมทดสอบภาษาอังกฤษ      153 
1.1.12 กิจกรรมพัฒนาพ้ืนฐานภาษาอังกฤษแก่นักเรียน โปรแกรมพหุภาษา  156 
1.1.13 กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ     159 
1.1.14 กิจกรรมค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนโปรแกรมพหุภาษาในโครงการ  162 

            Education Hub  
1.1.15 กิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Geogebra เบื้องต้น 166 
1.1.16 กิจกรรมค่ายส่งเสริมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์    169 
1.1.17 กิจกรรมอบรมคำคม สั่งสม คลังทำ      172 
1.1.18 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)     175 
1.1.19 กิจกรรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตทางสังคม (ห้อง MP)   178 
1.1.20 กิจกรรมค่ายเด็กยุคใหม่เรียนทักษะ Coding     181 
1.1.21 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนห้องเรียนพหุภาษา  184 
1.1.21 กิจกรรมการจัดซื้อหนังสือเรียนห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา  187 
1.1.22 กิจกรรมการจัดซื้อโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์   190 
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2. รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปี เงินระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษาของ 
              ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP)  
    2.1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) 
 2.1.1 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษ MEP   194 
 2.1.2 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงห้องเรียนพิเศษ MEP    198 
 2.1.3 กิจกรรมงานประชาสัมพันธ์โครงการ      201 
 2.1.4 กิจกรรมพัฒนาครูและนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP   204 
 2.1.5 กิจกรรมจัดซื้อ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ วัสดุ เครื่องใช้สำนักงาน   207  
 2.1.6 กิจกรรมนำเสนอผลงานห้องเรียนพิเศษ MEP     210 
 2.1.7 กิจกรรมสอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์เพ่ือการทดสอบทางการศึกษา         214 
               ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)         
 2.1.8 กิจกรรมค่ายวิชาการแหล่งเรียนรู้ภายในประเทศ    217 
 2.1.9 กิจกรรมมหกรรมวิชาการ EP/MEP Open House เขตภาคเหนือ  220 
                ปีการศึกษา 2565   
 2.1.10 กิจกรรมสอนเสริมความรู้สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP   223 
 2.1.11 กิจกรรมทดสอบภาษาอังกฤษและพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษรูปแบบออนไลน์ 226  
 2.1.12 กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ด้วย STEM Education 229  
 2.1.13 กิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Geogebra เบื้องต้น 232  
 2.1.14 กิจกรรมค่ายเสริมความรู้ทักษะการใช้ ICT ด้านการออกแบบกราฟิกและการนำเสนอ  235     
 2.1.15 กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี     238 
 2.1.16 กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์       241 
 2.1.17 กิจกรรมค่ายส่งเสริมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์    244  

2.1.18 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรม    247 
                    ณ ประเทศสิงคโปร์ 

2.1.19 กิจกรรมจัดซื้อหนังสือแบบเรียน      250 
2.1.20 กิจกรรมจัดซื้อหนังสืออ่านเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 254   
2.1.21 กิจกรรมจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์การทดลองและสารเคมี  257 
2.1.22 กิจกรรมงานพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการเรียนรู้    262 

     
3. รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปี เงินระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษาของ 
    ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMAT)           
    3.1 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  
        คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  (SMAT) 

3.1.1 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์   266 
                  คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี   
 3.1.2 กิจกรรมค่ายปฐมนิเทศและสานสัมพันธ์นักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMAT  271  
 3.1.3 กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างทักษะการนำเสนอผลงานทางวิชาการ 274 

3.1.4 กิจกรรมสอนเสริมเตรียมความพร้อม SMAT     277 
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  3.1.5 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนห้องเรียนพิเศษเพ่ือส่งเสริม   281 
                 การเข้าร่วมแข่งขัน สอวน.   
  3.1.6 กิจกรรมพัฒนาครูโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์    284 
  3.1.7 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน มหาวิทยาลัยนเรศวร   287 
  3.1.8 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา     291 
  3.1.9 กิจกรรมค่ายเปิดโลกทัศน์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล   295 
  3.1.10 กจิกรรมส่งเสริมการเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์    299  
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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 ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาของอำเภอ ทางกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อของโรงเรียนเป็น "โรงเรียนสรรพวิทยาคม" 
โดยมี ดร.ก่อ สวัสดิพานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นผู้ลงนามในหนังสืออนุมัติ  เมื่อวันที่  7  
พฤศจิกายน พุทธศักราช  2521 
           ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2538 ได้จัดสร้างรูปปั้นพระสมัครสรรพการและจัดตั้งไว้หน้าหอประชุม เพ่ือ 
เป็นอนุสรณ์สถานให้ครู อาจารย์ นักเรียน และชาวแม่สอดได้รู้จักและรำลึกถึงท่าน พระสมัครสรรพการ  
ผู้ก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอแม่สอด และได้ถือเอาวันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุก ๆ ปี เป็นวันก่อตั้ง
โรงเรียน  โดยในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  โรงเรียนสรรพวิทยาคมมีอายุครบ 107 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้  
- งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
- งานการจัดการเรียนการสอนโรงเรียน 
- งานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู ้
- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานนิเทศการเรียนการสอน 
- งานพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ 
- งานส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 

และนิทรรศการวิชาการ 
- งานวิจัยเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- งานส่งเสริมการเรียนรู้นักเรียนพิการเรียนร่วม 
- งานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู

 
กลุ่มงานทะเบยีนและวดัผล 
- งานทะเบียนนักเรียน 
- งานการเทียบโอนผลการเรียน 
- งานวัดผลประเมินผลนักเรียน 
- งานพัฒนานวัตกรรมการวัดผลประเมินผล

ด้วย ระบบ I-Student 
- งานการรับนักเรียน 
 

ผังโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2565 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

 

ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน และงบประมาณ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

ฝ่ายสำนักอำนวยการ 

 

กลุ่มงานบุคคล  
- งานการวางแผนอัตรากำลังและกำหนด

ตำแหน่ง   
- งานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง และการออกจาก

ราชการ 
- งานวินัย และการรักษาวินัย  
- งานทะเบียนประวัตบิุคลากร 
- งานเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
- งานวิทยฐานะ และใบประกอบวิชาชพี 
- งานการจัดทำหลกัฐานการปฏิบัติราชการ 
- งานส่งเสริมพัฒนาบุคลากร 
- งานประสานงานศูนย์พัฒนาศักยภาพ

บุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) 
- งานประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
- งานบำรุงขวัญและส่งเสริมกำลังใจ 
- งานเลื่อนเงินเดือน 
- งานเวรยามครูรักษาความปลอดภัย 
 

 
 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม/ 

ชมรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
 

สมาคมศิษย์เก่าแม่สอด-สรรพ

มูลนิธิแมส่อด “สรรพวิทยาคม” 

กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน  
- งานแผนงานและสารสนเทศโรงเรียน 
- งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล  
   และรายงานโรงเรียน 
-  งานรายงานการพัฒนาการศึกษาประจำปี 
-  งานสำนกังานฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน 
    และงบประมาณ 
-  งานตรวจสอบภายใน 
- งานควบคุมภายใน 
- งานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA) 
 
กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย ์
- งานพัสดุ และสินทรัพย ์
- งานนโยบายการจัดการศึกษาตั้งแต่ 
   ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน/   
   เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน  
- งานจัดตั้ง และของบประมาณ 
- งานตรวจสอบติดตาม ประเมินผล และ
รายงาน 
 

กลุ่มงานบริการ 
- งานร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน 
- งานโภชนาการโรงเรียน 
- งานอนามัยโรงเรียน 
- งานสัมพันธ์ชุมชน 
- งานสวัสดิการโรงเรียน 

 
กลุ่มงานอาคารสถานทีแ่ละสิ่งแวดล้อม 
- งานพัฒนาอาคารสถานที่และ

สิ่งแวดล้อมโรงเรียน 
- งานตกแต่งอาคารสถานที ่และภูมิทัศน์ 
- งานบ้านพักครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
- งานบริหารงานลูกจ้างประจำ /ลกูจ้าง

ชั่วคราว 
- งานโรงเรียนปลอดขยะ 
- งานระบบจราจรโรงเรียน 
- งานระบบสาธารณูปโภคโรงเรียน 
 

 
 

 
 

กลุ่มงานการจัดระบบการบริหารและ
พัฒนาองค์กร  
- งานเสริมสร้างประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติราชการ 
- งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมโรงเรียน 
- งานโครงการพิเศษตามนโยบาย  
- งานบริหารจัดการดว้ยระบบคุณภาพ 
- งานพัฒนาตามคำรับรองการ

ปฏิบัติงานประจำปีของผู้บริหาร 
 

 
 
 
 
 
 

ชมรมครเูก่า “สรรพวิทยาคม” 
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กลุ่มงานทะเบยีนและวดัผล (ต่อ) 
- งานการจัดชั้นเรียนนักเรียน 
- งานประเมินผลการอ่าน คิด วิเคราะห์ 

และเขียน 
 

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 2565 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 

ฝ่ายบริหารบุคคล 

 

ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน และงบประมาณ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

ฝ่ายสำนักอำนวยการ 

 

กลุ่มงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- งานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 
- งาน To be number one 
- งานสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและ

อบายมขุ 
- งานห้องเรียนสีขาว 
- งานให้คำปรึกษา และเพื่อนทีป่รึกษา

(YC)  
- งานส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหา           

ยาเสพติด 
- งานตำรวจประสานโรงเรียน  

๑ ตำรวจ ๑ โรงเรียน 
- งานเวรประจำวันครู และบุคลากร

ทางการศึกษา 
- งานกองทุนเพื่อการศึกษา 
- งานยามรักษาความปลอดภยั 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม/ 

ชมรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
 

สมาคมศิษย์เก่าแม่สอด-สรรพ

มูลนิธิแมส่อด “สรรพวิทยาคม” 

กลุ่มงานธุรการและสารบรรณ 
- งานธุรการ และสารบรรณโรงเรียน 
- งานพัฒนาระบบ E – Office / E – Filing / 

Smart Office โรงเรียน 
-  งานระบบสำรองข้อมูลทางธุรการ 
-  งานบรกิารยานพาหนะ 
 
กลุ่มงานการเงินและบญัช ี
- งานการบริหารการเงินโรงเรียน 
- งานการบริหารการบัญชีโรงเรียน 
- งานสรุปรายงานผลการพัฒนาโรงเรียน 
- งานหน่วยเบกิโรงเรียนและหนว่ยงานอืน่ 
 

กลุ่มงานส่งเสรมินวัตกรรมทาง
การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีทาง
การศึกษา 
- งานพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ  

ระบบไอที เว็บไซต์โรงเรียน และอื่นๆ 
- งานสารสนเทศโรงเรียน 
- งานโสตทัศนศึกษาโรงเรียน 
- งานประชาสัมพันธโ์รงเรียน 
- งานวารสารโรงเรียน/ คู่มือครู 

นักเรียน  ผู้ปกครอง และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
 

 
 
 

 

กลุ่มงานการประสานและพัฒนา
เครือข่ายการศึกษา  
- งานประสานคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- งานประสานเครือข่ายผู้ปกครอง

นักเรียน 
- งานประสานศิษย์เก่า 
- งานประสานครูและบุคลากรเก่า 
- งานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ

จัดการมัธยมศึกษา จังหวัดตาก 
- งานอื่น ๆ ตามตำแหน่งผู้อำนวยการ 

 

ชมรมครเูก่า “สรรพวิทยาคม” 
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กลุ่มงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและ
แหล่งเรยีนรู้ 
- งานพัฒนาเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการ

เรียนการสอน 
- งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยทีางการ

เรียนการสอน 
- งานพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส ์
- งานพัฒนาศูนย์การเรียนรูภ้าษาต่างประเทศที่ 

๒ 
- งานศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็น

เลิศ (HCEC) 
- งานพัฒนาศูนย์เมียนมา สพฐ. 
- งานพัฒนาศูนย์สะเต็มศึกษา สพฐ. 
- งานพัฒนาศูนย์อาเซียนศึกษา 
- งานพัฒนาศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย จ.ตาก 
- งานพัฒนาศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ศิลปะ จ.ตาก 
 
 
 
 
 
 

ผังโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2565 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 

ฝ่ายบริหารบุคคล 

 

ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน และงบประมาณ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

ฝ่ายสำนักอำนวยการ 

 

กลุ่มงานพัฒนาและขบัเคลื่อนคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน 
- งานปกครองระดับชั้น 
- งานพัฒนานวัตกรรมครอบครัว 

สรรพวิทยาคม 
- งานพัฒนาระบบ I – Student 
- งานระเบียบวินยัและงานปกครอง

นักเรียน 
- งานกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- งานป้องกันและแก้ไขคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม/ 

ชมรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
 

สมาคมศิษย์เก่าแม่สอด-สรรพ

มูลนิธิแมส่อด “สรรพวิทยาคม” 

 กลุ่มงานบริหารสำนักงานบริหารทั่วไป 
- งานแผนงานและพัสดุฝ่ายบริหาร

ทั่วไป 
- งานธุรการและสารบรรณฝ่ายบริหาร

ทั่วไป 
- งานการเงิน-บัญชี ฝ่ายบริหารทัว่ไป 
- งานสารสนเทศฝ่ายบริหารทั่วไป 
- งานประกันอุบัติเหตุโรงเรียน 
- งานจัดหารายได้โรงเรียน 
- งานธนาคารโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มงานสำนักงานฝ่ายสำนัก
อำนวยการ 
- งานแผนงาน การเงิน และพัสดุฝ่าย

สำนักอำนวยการ 
- งานธุรการ สารบรรณฝ่ายสำนัก

อำนวยการ 
- งานจัดระบบข้อมูลสารสนเทศฝ่าย

สำนักอำนวยการ 
- งานเลขานุการผู้บริหาร 
- งานปฏิคมต้อนรับแขกผูบ้ริหาร 
- งานรายงานผลการพัฒนาคุณภาพฝ่าย

สำนักอำนวยการ 
 

ชมรมครเูก่า “สรรพวิทยาคม” 
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กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา 
- งานจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
- งานพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
- งานตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 
- งานประเมินคุณภาพการศึกษา 
- งานรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี 

 
กลุ่มงานสำนักบริหารวชิาการ 
- งานธุรการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
- งานการเงิน - พัสดุฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
- งานแผนงานและสารสนเทศวิชาการ 
- งานประชาสัมพันธ์ฝา่ยบริหารงานวิชาการ 
- งานบริการวิชาการแก่บุคลากรในโรงเรียนและ

ชุมชน  
- งานบริการการจัดสอบทางการศึกษาจาก

หน่วยงานราชการอื่น ๆ 
- งานบริการเอกสารและสิ่งพิมพ์การเรียน 

การสอน 
 
 
 
 
 
 

ผังโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2565 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 

ฝ่ายบริหารบุคคล 

 

ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน และงบประมาณ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

ฝ่ายสำนักอำนวยการ 

 

กลุ่มงานกิจกรรมนักเรียน 
- งานสภานักเรียนและส่งเสริม

ประชาธิปไตย 
- งานชุมชนสัมพันธ์นักเรียน 

 

กลุ่มงานสำนักงานฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน 
- งานจัดตั้งและจัดการเครือข่ายผู้ปกครอง 
- งานแผนงาน และพัสดุฝ่ายบริหารกิจการ

นักเรียน 
- งานสารสนเทศฝ่ายบริหารกิจการ

นักเรียน 
- งานสรุปงานและประเมินผลฝ่ายบริหาร

กิจการนกัเรียน 
- งานการเงิน และบัญชี ฝา่ยบรหิาร

กิจการนกัเรียน 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม/ 

ชมรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
 

สมาคมศิษย์เก่าแม่สอด-สรรพ

มูลนิธิแมส่อด “สรรพวิทยาคม” 

  
 

 
 
 

 

 

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 5 (2565-2568) 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 
1 นายสมศักดิ ์ เลิศรัตนพันธุ์  ประธานกรรมการ 
2 นางสมฤทัย  ญาณวิริยา  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
3 นางสาวจิราภรณ์  เพชรปัญญา กรรมการผู้แทนองค์ชุมชน 
4 นายสุวิทย์  คามณี กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
5 นางพรรณี  ผลบุญ  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
6 พระมหาเรวัตร  สุมโน  กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 
7 นายเอกชัย  เนติภูมิกุล  กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 
8 นายวิสุทธิ์  สิงห์แก้ว  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9 นายสมจิตต์  รุ่งจำรัสรัศมี  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10 พ.ต.ท.ชาญชัย  วีระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11 นายชำนาญ  สันติพนารักษ ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
12 นายเริงชัย  สุวรรณ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
13 นางพัชรินทร์  บุญตาปวน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
14 นายศักดิ์นรินทร์  สุกันทา กรรมการผู้แทนครู 
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  รับผิดชอบงานฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ  
      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  รับผิดชอบงานฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
      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 
2565 

5 130 2 25 23 2 4 

 

 

หมายเหตุ  ข้อมูล  ณ  วันที่ 25 มีนาคม 2565 

 
 
 
 
 
 
 

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 16 23 - 11 6 6 - - 13 10 
คณิตศาสตร ์ 7 13 20 - 3 9 8 - - 6 14 
วิทยาศาสตร ์ 7 18 25 1 8 6 10 - - 15 10 
เทคโนโลย ี 4 5 9 - 4 3 2 - - 5 4 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

10 9 19 - 8 8 3 - - 11 8 

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

2 3 5 - 1 2 2 - - 2 3 

รวมครูประจำการ 49 86 135 3 45 45 42 0 0 67 68 

พนักงานราชการ - 2 2 - - - - - - 2 - 
อัตราจ้าง (ไทย) 5 7 12 - - - - - - 12 - 
อัตราจ้าง (ชาวต่างชาติ) 7 6 13 - - - - - - 12 1 
ลูกจ้างประจำ 2 - 2 - - - - - 1 1 - 
เจ้าหน้าท่ีสำนักงาน 10 13 23 - - - - - 1 22 - 
วิทยากรท้องถิ่น 1 2 3 - - - - - 0 2 1 

รวม 29 29 58      3 48 2 

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

ราชการ 
(ปี) 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก 
จำนวนคร้ัง/ชั่วโมง 
ที่รับการพัฒนา/ปี 

ครั้ง วัน ชม. 
1 นางสุภัทร  เงินด ี 60 38 ผู้อำนวยการ

ชำนาญการพิเศษ 
- ค.ม. - การบริหารการศึกษา 

32 49 294 

2 นางนารินทร์  โทนปั่น 52 28 รองผู้อำนวยการ
ชำนาญการพิเศษ 

- ศษ.ม. - การบริหารการศึกษา 
21 36 216 

3 นางสาวทิพยรัตน์  
ส่งประเสริฐ 

47 14 รองผู้อำนวยการ
ชำนาญการพิเศษ 

- ศษ.ม. - การบริหารการศึกษา 
9 16 96 

4 นางพัทธนันท์   
จิรเลศิธนานนท์ 

42 14 รองผู้อำนวยการ
ชำนาญการ 

- ศษ.ม. - การบริหารการศึกษา 
10 16 96 

5 นายปกรณ์   
เกตนานนท์ 

42 10 รองผู้อำนวยการ
ชำนาญการ 

- ศษ.ม. - การบริหารการศึกษา 
16 27 162 

เฉลี่ย 49 21  18 29 173 
 

 
 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ อายุ
ราชการ 

(ปี) 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จำนวนครั้ง/ชั่วโมง 
ที่รับการพัฒนา/ป ี

ครั้ง วัน ชม. 

1 นางสุมาลี    บุญมาก 60 38 คศ.3 -กศ.ม. 
-ศศ.บ. 

-หลักสูตร 
และการสอน 
--ภาษาไทย 

ภาษาไทย ม.6 35 30 68 

2 นายสมาน   โตสิงห์ 60 39 คศ.2 - ศศ.บ. 
-ปกศ.สูง 

การแนะแนว 
ศิลปศึกษา 

ทัศนศิลป์ ม.1,3 5 5 30 

3 นายประเสริฐศักดิ์  
วาดเอ้ยวงศ์ 

60 28 คศ.2 กศ.ม. จิตวิทยาการ 
แนะแนว 

สังคมศึกษา ม.6 2 2 12 

4 นายวิทยา     หรูวรนันท ์ 59 36 คศ.2 สม.บ. สังคมวิทยา สังคมศึกษา ม.4 10 10 61 

5 นายประพันธ์   พัทยาวรรณ 59 36 คศ.3 วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์  
ม.4 

17 17 132 

6 นายจกักฤษณ์     เรืองปรีชา 60 37 คศ.2 กศ.ม.   บริหารการศึกษา คณิตศาสตร์  
ม.6 

5 5 32 

7 นางนาตยาณี   ไวว่อง 60 37 คศ.3 กศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.2 14 14 107 

8 นางจรัสศร ี  ธรรมจิต 60 36 คศ.3 -กศ.ม. 
-ค.บ. 

-บริหารการศึกษา 
-ภาษาไทย 

ภาษาไทย ม.5 13 13 30 

9 นางพัชราภรณ์   ศรีดาเดช 59 32 คศ.3  กศ.บ. -ภาษาไทย ภาษาไทย ม.4 42 42 111 

10 นายสมยศ    จิรกุลธรวณิช 58 35 คศ.2 วท.บ.   คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.6 12 12 70 
11 นายบัญชา    กรรขำ 58 27 คศ.3 ค.บ. ดนตรีสากล ดนตรีสากล  

ม.4-6 
5 5 30 

12 นายนิรันดร์  รสสุขุมาลชาต ิ 58 32 คศ.3 ศศ.ม. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.3 13 13 102 

13 นางเพลินพิศ    ศรีสุวรรณ 58 36 คศ.3 กศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา  แนะแนว ม.6 41 41 142 
14 นางดวงรักษ์    ปาหา 58 32 คศ.3 -ศศ.ม. 

-กศ.บ. 
-ภาษาไทย 
-ภาษาไทย 

ภาษาไทย  ม.6 21 21 37 

15 นางสาวฐานิตา   อิ่มวิมล 58 36 คศ.3 -ศศ.ม. 
-ค.บ. 

-ภาษาไทย 
-ภาษาไทย 

ภาษาไทย ม.5 32 32 86 

ครูประจำการ 

ผู้บริหาร 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ อายุ
ราชการ 

(ปี) 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จำนวนครั้ง/ชั่วโมง 
ที่รับการพัฒนา/ป ี

ครั้ง วัน ชม. 

16 นายอำพล     ยาโนยะ 57 34 คศ.3 ศศ.บ. ภาษาและวรรณคดี
อังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ  
ม.3 

2 2 12 

17 นายฉัตรชัย  วิเทศน์ 57 36 คศ.3 กศ.ม. จิตวิทยาแนะแนว แนะแนว ม.5 17 17 83 
18 นางสาวดวงเนตร   

ฤทธิ์ประเสริฐ 
57 35 คศ.3 - ศษ.บ. 

- กศ.ม. 
- คณิตศาสตร์ 
- การสอน
คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์  
ม.4 

11 11 64 

19 นางกัลยา    พัทยาวรรณ 57 31 คศ.3 ศษ.ม. การสอน
ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ  
ม.5 

16 16 101 

20 นางสุนีย์    ยะสุกิม 56 30 คศ.3 -กศ.ม. 
-ศศ.บ. 

-จิตวิทยา 
การแนะแนว 
-ภาษาไทย 

ภาษาไทย ม.3 38 20 26 

21 นางศรีสุดา     บัวบุตร 56 29 คศ.3 คบ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  ม.6 26 26 177 
22 นางรัตนาภรณ์  วิเทศน ์ 56 31 คศ.2 - ศ.บ. 

- ศษ.บ. 
- การคลัง 
- คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ ม.3 14 14 70 

23 นางภณิตา     แกว้เจริญ
เนตร 

54 31 คศ.3 - ค.บ. 
- กศ.ม. 

- คณิตศาสตร์ 
- คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ ม.5 39 39 173 

24 นางกุลภาภร   มีเงิน 54 30 คศ.3 ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
ม.4 

32 32 170 

25 นางสาวรัชนี   นภาปทุม 53 27 คศ.2 กศ.ม. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
ม.4 

2 2 12 

26 นางกัลยา  ประทีป ณ ถลาง 53 28 คศ.3 ค.บ. เคมี เคมี ม.5 28 28 125 
27 นางสาวรุ่งทิพย์    จันด ี 52 29 คศ.3 วท.บ. ชีววิทยา ชีววิทยา ม.6 36 36 167 
28 นางปิยะฉัตร  จิตจริง 52 27 คศ.2 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  

ม.1 
26 26 144 

29 นางสาวจินตนา อิ่มประ
เกียนธรรม 

51 25 คศ.3 กศ.ม. เคมี วิทยาศาสตร์
กายภาพ ม.4 

6 6 35 

30 นายบุญธรรม  บุญนายืน 51 18 คศ.2 วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์  
ม.6 

10 10 64 

31 นายณรงค์ชาญ   นุชารัมย ์ 51 12 คศ.2 ศษ.ม. บริหารการศึกษา - สุขศึกษา ม.3 
- พลศึกษา ม.3 

28 20 98 

32 นางสาวจันทร์เพ็ญ ว่านเครือ 50 27 คศ.2 - ค.บ. 
- กศ.ม. 

- คณิตศาสตร์ 
- คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ ม.4 13 13 47 

33 นางนิรมล  พิพัฒน์คุปติกุล 50 27 คศ.2 - กศ.ม 
- ค.บ. 

- จิตวิทยาการแนะ
แนว 
- คณิตศาสตร์ 

แนะแนว ม.4, 5 41 41 114 

34 นางสาวสโรชา  หลา้ยอด
น้อย 

50 26 คศ.3 - กศ.ม. 
- กศ.ม. 

- คณิตศาสตร์ 
- บริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร์ ม.2 25 25 115 

35 นายศักดิ์นรินทร์  สกุันทา 50 26 คศ.3 กศ.ม. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ม.4 15 15 77 
36 นางสาวกาญจนา   สมุทร์

นาว ี
50 11 คศ.2  ค.บ.  ภาษาไทย ภาษาไทย ม.1 44 40 88 

37 นางสุปราณ ี  ปัทมสิทธิโชต ิ 49 26 คศ.3 - ค.บ. 
- กศ.ม. 

- คณิตศาสตร์ 
- บริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร์ ม.3 14 14 70 

38 นางสาวแสงเดือน  กองยอด 49 28 คศ.3 กศ.ม. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
ม.6 

10 10 46 

39 นางรักษ์สุมล    โกศล 49 27 คศ.3 -กศ.ม. 
-ค.บ. 

- เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา 
- ศิลปศึกษา 
 

ทัศนศิลป์  
ม.2,5,6 

5 5 30 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ อายุ
ราชการ 

(ปี) 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จำนวนครั้ง/ชั่วโมง 
ที่รับการพัฒนา/ป ี

ครั้ง วัน ชม. 

40 นางอรทัย    ยาโนยะ 48 17 คศ.2 - ค.ม. 
- ค.บ. 

-การบริหาร
การศึกษา 
-ภาษาไทย 

ภาษาไทย ม.3 4 4 12 

41 นายธนสิน  ชูเกยีรติตกุล 47 24 คศ.3 กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา 
(ฟิสิกส์) 

ฟิสิกส์ ม.4-6 41 41 203 

42 นางนลิน ี   ผาแสนเถิน 46 16 คศ.2 กศ.ม. บริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์  
ม.2 

6 6 40 

43 นางสาวทองแข หมื่นพิลม
ทอง 

46 24 คศ.3 - ค.บ. 
- กศ.ม. 

ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ม.5 26 26 197 

44 นายปริญ  วันธนานันต ์ 46 12 คศ.2 -ค.ค.บ. 
-ศศ.ม. 

-เทคนิคช่างยนต์ 
-จิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว 

การงานอาชพี  
ม.4 

4 4 18 

45 นายเอกชยั      พันธุล ี 46 13 คศ.3 - ค.บ. 
- กศ.ม. 

- สังคมศึกษา 
- ภูมิศาสตร์ 

สังคมศึกษา ม.6 4 4 24 

46 นางสุวรรณีย์     ทองเกต ุ 46 19 คศ.2 - ค.บ. 
- ศษ.ม. 

- สังคมศึกษา 
- บริหารการศึกษา 

สังคมศึกษา ม.3 24 24 143 

47 นายณัฐพล    วิเศษ 46 22 คศ.3 - ค.บ. 
- กศ.ม. 

ภาษาอังกฤษ 
การบริหารการศึกษา 

ภาษาอังกฤษ  
ม.5  

3 3 19 

48 นายประดับ  เบ็ญมาตร ์ 45 22 คศ.2 ค.บ. เคมี เคมี ม.6, ม.ต้น 9 9 40 
49 นายวิชยั    ใจยาสุนา 45 18 คศ.2 ศศ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์  

ม.2 
6 6 32 

50 นางสาวนวรัตน์ เหลอืศรี
จันทร์ 

44 21 คศ.2 - ค.บ. 
- ศษ.ม. 

- สังคมศึกษา 
- บริหารการศึกษา 

สังคมศึกษา ม.5 10 10 92 

51 นางสาวกรวรรณ จุย๊ต่าย 44 12 คศ.2 - วท.บ. 
- กศ.ม. 

 

-วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
-เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 

-วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี 
-การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ด้วย
คอมพิวเตอร์ 

49 49 310 

52 นายวินยั    หาญพรม 43 22 คศ.3 - ศษ.บ. 
- ศษ.ม. 

- คณิตศาสตร์ 
- การวัดและ
ประเมินผล 
  การศึกษา 

คณิตศาสตร์  
ม.5 

10 10 75 

53 นายพัสกร     มาลารัตน์ 43 11 คศ.2 ศน.บ. สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 

สังคมศึกษา ม.5 16 16 73 

54 นางสุทธิวรรณ   
กฤติโอภาสพงศ์ 

43 19 คศ.3 กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา เคมี  ม.5 12 12 73 

55 นางวิมลณัฐ    กันทะทำ 43 11 คศ.2 - ค.ม. 
- กศ.ม. 

-การจัดการหลักสูตร 
และการเรียนรู ้
-บริหารการศึกษา 

- สุขศึกษา ม.1 
- พลนามยั ม.6 

12 12 68 

56 นางทัตพิชา  ทองนอก 43 16 คศ.2 ค.บ. วิทยาศาสตร์ IS ม.5 22 22 103 
57 นางหล้าศร ี พานิชชัยกุล 43 5 คศ.1 ศษ.บ. เทคโนโลยี และ

สื่อสารการศึกษา 
คอมพิวเตอร์  

ม.5 

8 8 98 

58 นายณรงค์  คงมี 43 14 คศ.2 - กศ.ม. 
- ค.บ. 

- บริหารการศึกษา 
- บรรณารักษ์ศาสตร์ 

การใช้ห้องสมุด ม.
ต้น/ปลาย 

117 11
7 

198 

59 นางสาวณัฐวดี  ทาหล ี 43 4 ครู ค.บ. ชีววิทยา ชีววิทยา ม.4 12 12 57 
60 นางวิไลพร     ศรีนิล 42 19 คศ.3 - ค.บ 

- กศ.ม. 
- คณิตศาสตร์ 
- คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ ม.6 8 8 62 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ อายุ
ราชการ 
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ครั้ง วัน ชม. 

61 นางสาวนุชนาฎ  บวบขม 42 2 ครูผู้ช่วย - ศศ.บ. - บริหารธุรกิจ (บัญชี) - บัญชี
อุตสาหกรรม ม.5, 
6 
- กระบวนการ
จัดทำบัญชี ม.5, 6 

25 25 80 

62 นางกัญญ์วรา   ก๋องแกว้ 42 16 คศ.3 กศ.ม. คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ 

ม.5 

23 23 167 

63 นางวชิราภรณ์   สิงห์วงค์ 42 16 คศ.2 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  

ม.2 

9 9 33 

64 นายววิัฒน์    แสนคำนาค 42 18 คศ.2 ศษ.ม. การสอน
ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ  

ม.3 

15 15 52 

65 นางสาวนงลักษณ์  ตาคำ   42 14 คศ.3 - ค.บ. 
- ศษ.ม. 

- คณิตศาสตร์ 
- บริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร์ ม.1 3 3 32 

66 นางจรวยพร    คงมี 41 17 คศ.2 -ศษ.ม. 
-ค.บ. 

-การบริหาร
การศึกษา 
-ภาษาไทย 
 

ภาษาไทย ม.4 113 11
3 

186 

67 นายภภิพ   สุทำแปง 41 9 คศ.2 - ค.บ. 
- ศษ.ม. 

- สังคมศึกษา 
- บริหารการศึกษา 

สังคมศึกษา ม.3 22 22 128 

68 นางพรวรินทร์  วรโชคชัย
รัตน์ 

41 9 คศ.2 - ค.บ. 
- กศ.ม. 

- คณิตศาสตร์ 
- บริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร์ ม.5 51 51 247 

69 นางจริยา  บุญนายืน 41 12 คศ.2 ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
ม.3 

16 16 76 

70 นางพัทธมน    แสงทอง 41 12 คศ.2 คบ. จิตวิทยา 
การแนะแนว 

แนะแนว  
ม.3, 5 

27 27 114 

71 นางสถิรดา   กิติเวียง 40 6 คศ.1 วท.บ. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

- การงานอาชีพ ม.
1 
- วิชาเลือก 
คหกรรม 
ม.ต้น –ม.ปลาย 

8 8 48 

72 นายฐาปนะพงษ์    ทะนัน
ชัย 

39 16 คศ.3 วท.ม. ฟิสิกส์ศึกษา ฟิสิกส์ ม.4,5 6 6 40 

73 นางกานต์ธีรา   มาแก้ว 39 13 คศ.3 - ค.บ. 
- ศษ.ม. 

- คณิตศาสตร์ 
- บริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร์ ม.2 12 12 82 

74 นางสาวนงนภสร  องค์การ 39 7 คศ.1 - ศศ.บ. 
- ศษ.ม. 

- รัฐประศาสนศาสตร์ 
- บริหารการศึกษา 

ประวัติศาสตร์  
ม.2 

16 16 46 

75 นายวิทยา   วินาโร 38 14 คศ.2 - ศษ.ม. 
- วท.ม. 

- บริหารการศึกษา 
- เคมีศึกษา 

เคมี ม.4, 6 9 9 70 

76 นางสาวกฤษณ์ชรินทร์     
คงกล่อม 

38 11 คศ.2 - ศษ.ม. 
- ค.บ. 

- การบริหาร
การศึกษา 
- ภาษาไทย 

ภาษาไทย ม.2 73 73 121 

77 นางสาวเสาวลกัษณ์  
หน่อคาสุก 

37 14 คศ.3 - วท.บ. 
- กศ.ม. 

- ฟิสิกส ์
- วจิัยและการ
ประเมินผลการศึกษา 

-ดาราศาสตร์  
ม.4, 5, 6 
-ธรณีวิทยา  
ม.4, 5 
-ฟิสิกส์ ม.6 

41 41 152 
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78 นางสายชล    สกุันทา 37 13 คศ.2 วท.บ. ชีววิทยา ชีววิทยา ม.4-6 14 14 78 
79 นางภัทฐิกรณ์   ใจด ี 37 13 คศ.2 กศ.ม. หลักสูตร 

และการสอน 
วิทยาศาสตร์  
ม.1 - 3 

15 15 108 

80 นายอชิร    ปัญญาเทพ 37 9 คศ.1  ศศ.บ. ภาษาจีน ภาษาจีน 
 ม.4,5,6 

2 2 12 

81 นายโกศล    พิศุทธิภ์ักด ี 37 11 คศ.2 - ค.บ. 
- ศษ.ม. 

- คณิตศาสตร์ 
- บริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร์ ม.4 4 4 52 

82 นางสาวสุนิสา    ปิ่นทอง 36 4 คศ.1 บช.บ. การบัญช ี -วิชาการบัญช ีม.5 
และ ม.6 

43 43 228 

83 นางสาวจิรดา ปัญญา 36 12 คศ.2 - ศษ.บ. - สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.2 13 13 69 

84 นายโกฎธ์ิวิชญ ์ สุเมธนัศวี
กุล 

36 11 คศ.2 - ค.บ. 
- ศษ.ม. 

- คณิตศาสตร์ 
- บริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร์ ม.3 6 6 44 

85 นางสาวสุธิดา   คำภีระ 36 6 คศ.1 - บธ.ม. 
- ศศ.บ. 

การจัดการทั่วไปพม่า
ศึกษา 

ภาษาพม่า  
ม.4,5,6 

2 2 12 

86 นายศุภฤกษ์    พลังฤทธิ ์ 36 7 คศ.1 - ศษ.บ. 
- ศษ.ม. 

- พลศึกษา 
- บริหารการศึกษา 

- สุขศึกษา ม.2 
- พลานามัย ม.5 

4 4 24 

87 นางสาวพัทธนันท์   บุญชะ
นะ 

35 10 คศ.2 - ศศ.บ. 
- ศษ.ม. 

-บริหารการศึกษา 
- ภาษาจีน 

ภาษาจีน  
ม.4,5,6 

2 2 12 

88 นางสาววรยิา  พิเชฐเกียรติ
กุล 

33 11 คศ.2 วท.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.2 15 15 120 

89 นายอนุพงษ ์   สิงห์ธนะ 33 4 คศ.1 - วท.บ. 
- ศษ.ม. 

- วิทยาศาสตร์สถิต ิ
- บริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร์ ม. 6 12 12 70 

90 นายฎิชมากรณ์  ยศวงค์
เรือน 

33 8 คศ.1 ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น 
วิชาเลือก  
ม.4,5,6 

30 30 271 

91 นายพันตรี    สขีาว 34 10 คศ.2 ศษ.ม. บริหารการศึกษา ภาษาอังกฤษ  
ม.6 

2 2 12 

92 นางสาวกมลวรรณ    
ศิริโภคานันท์ 

34 6 คศ.1 ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์  
ม.3 

12 12 72 

93 นายวินยั    แขวนโพธิ ์ 32 10 คศ.1 - วท.บ. 
- วท.ม. 

- คณิตศาสตร์ 
- การสอน
คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ ม.6 10 10 81 

94 นางสาวณัฐพร   จันธิดา 33 9 คศ.2 - ศษ.บ. 
- ศษ.ม 

- สังคมศึกษา 
- บริหารการศึกษา 

สังคมศึกษา ม.2 7 7 53 

95 นายปองพล   เมืองมาหล้า 33 6 คศ.1 ศษ.บ. วิทยาศาสตร์ฟิสกิส ์ ฟิสิกส์ ม.4,5 6 6 40 
96 นางสาวปริยา   บงกชฤด ี 32 4 คศ.1 ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.1 15 15 58 
97 นางสาวชญาณิศา  ฤทธิ์

เจริญ 
32 5 คศ.1 ศศ.บ. ภาษาเกาหล ี ภาษาเกาหล ี

ม.1- 6 
16 16 138 

98 นางสาวหทยันัทธ์    มณฑา 32 8 คศ.1 คบ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
ม.2 

5 5 28 

99 นายพิทกัษ์   ปอกสอน 32 6 คศ.1 วท.บ. ชีววิทยา ชีววิทยา ม.4 6 6 41 

100 นางสาวฤชุอร  คำประเสริฐ 31 6 คศ.1 ศษ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.4 18 18 92 
101 นางสาวมยุรา  ยุทธชุม 31 6 คศ.1 - ศศ.บ. 

- อ.ม. 
- ภาษาจีน 
- ภาษาศาสตร์ 
และภาษาศาสตร์
ประยุกต ์

ภาษาจีน  
ม.1, 3, 4, 5, 6  

20 20 108 

102 ว่าที่ ร.ต.ปรเวศน์  
มงคลวราจารย ์

31 6 คศ.1 ค.บ. จิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว 

แนะแนว ม.2, 5 17 17 51 
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ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จำนวนครั้ง/ชั่วโมง 
ที่รับการพัฒนา/ป ี

ครั้ง วัน ชม. 

103 นายธานินทร์  ศรีมหาดไทย 30 7 คศ.1 ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.1 9 9 37 

104 นางสาวเบญจมาศ    ไชย
ศรีย์ 

30 6 คศ.1  ค.บ.  ภาษาไทย ภาษาไทย  ม.2 13 13 14 

105 นายอาทิตย์   ธรรมแสน 30 6 คศ.1 ศศ.บ. พลศึกษา   พลศึกษา ม.4 15 15 82 

106 นางสาวมลฤดี  นิลทัพ 30 6 คศ.1 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
ม.1 

8 8 12 

107 นายธิตกิร    ปยินุสรณ์ 30 4 คศ.1 ศษ.บ. ศิลปศึกษา ทัศนศิลป์ ม.2,3 8 8 48 

108 นางสาวเชษฐ์ธิดา  พิงคะสัน 30 6 คศ.1 ค.บ. ชีววิทยา ชีววิทยา  
ม.5,6 

9 9 47 

109 นางสาวเชษฐ์สุดา   พิงคะ
สัน 

30 6 คศ.1 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป วิทยาศาสตร์โลก
และดาราศาสตร์ 
ม.5 

7 7 43 

110 นางสาวรุ่งทิวา   อุ่นใจ 30 6 คศ.1  ค.บ.  ภาษาไทย ภาษาไทย  ม.1 37 37 48 

111 นางสาวอ้อมทพิย ์  ระรธีง 30 4 คศ.1 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ลาศึกษาต่อ    

112 นางสาวกนกกาญจน์  มา
เกิด 

30 6 คศ.1 ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์  
ม.1 

12 12 72 

113 นางสาวณัชชา   จูรัตนากร 30 6 คศ.1 ค.บ. เคมี เคมี ม.2, 4 16 16 99 

114 นางสาววราภรณ์     ทอง
โชต ิ

30 6 คศ.1 ค.บ. ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
กายภาพ ม.5 

29 29 210 

115 นางสาวกรรณิการ์  ดิษชกรร 30 6 คศ.1 กศ.บ. สุขศึกษา – พลศึกษา - พลศึกษา ม.2 
- สุขศึกษา ม.2 

19 19 119 

116 นางสาวธัญสิน ี   ต้นกลั่น   29 4 คศ.1 ศศ.บ. พม่าศึกษา ภาษาพม่า  
ม.1,2,5,6 

5 5 24 

117 นางสาวกชวรรณ  ไววอ่ง 29 2 ครูผู้ช่วย - กศ.ม. 
 

ชีววิทยา ชีววิทยา 
วิทยาศาสตร์ 

26 26 150 

118 นางสาววจิิตรา ทับทิมจันทร์ 29 3 คศ.1 กศ.บ. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ม.5 25 25 147 

119 นายสันติ ์    แสงท้าว 29 4 คศ.1 ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์  
ม.6 7 7 61 

120 นายกิตติพงศ์    กันตีมูล 28 4 คศ.1 ศษ.บ. อุตสาหกรรมศึกษา - การงานอาชีพ ม.
3 
- วิชางานช่าง  
ม.ต้น – ม.ปลาย 19 19 108 

121 นายรัฐพงษ์   เวียงสุข 28 2 ครูผู้ช่วย กศ.บ. สุขศึกษา - พลศึกษา สุขศึกษา 4 6 24 
122 นายเทพทัต    ไชยศิลป ์ 28 4 คศ.1 ค.บ. สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ ม.3 10 10 30 
123 นางสาวจุลาพล     แซ่ย่าง 28 3 คศ.1 ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.2 4 4 21 
124 นายคุณอนันต์  ปยิะชวนันท ์ 28 3 คศ.1 ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา  

ม.6, 4 2 2 12 
125 นายปรเมศวร์   บุญปาล 27 4 คศ.1 คบ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  

ม.5 2 2 12 
126 นายธาราวุฒ ิ  สวุรรณใจ 27 4 คศ.1 - ค.บ. 

- ร.บ. 
- สังคมศึกษา 
- การเมืองการ
ปกครอง 

ประวัติศาสตร์ ม.5 

4 4 18 
127 นางสาวกานต์ธีรา พนาศรี

งาม 
27 4 คศ.1 คบ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

ม.3 5 5 12 
 
 

นางสาวกุลปรยีา   มั่นอยู ่ 26 3 คศ.1 ศษ.บ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์  
ม.1, 4 17 17 77 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ อายุ
ราชการ 

(ปี) 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จำนวนครั้ง/ชั่วโมง 
ที่รับการพัฒนา/ป ี

ครั้ง วัน ชม. 

 นายจิรายุส     คงเนตร 26 4 คศ.1 ค.บ. ดนตรีศึกษา - ดนตรีสากล 
ม.2  
- วิชาเลือก 
ม.ต้น – ปลาย 7 7 42 

 
 

นางสาวปวีณา   โพตะโก 26 3 คศ.1 ค.บ. สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ 
ม.1 18 18 78 

เฉลี่ย 42 16  17 79 78 

 
 
 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

1 นางสาวทิพวรรณ   อินริราย 39 14 บธ.บ. และ 

ศศ.บ. 

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
และ ศึกษาศาสตร์
วัดผลประเมินผล 

ท้องถิ่น ม.1 งบประมาณ 

2 นางสาวสิริมนัส  พุ่งโตมร 38 15 คศ.บ. คหกรรรมศาสตร์ การงานอาชพี ม.3 งบประมาณ 
 เฉลี่ย 37 11  

 
 

 

 
 
 
 

 
 
ที่ 

ชื่อ – ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

1 นางสาวปณิศา    อินอุดอ่อน 29 2 ศศ.บ. วิทยาศาสตร์ แนะแนว รายได้สถานศึกษา 
2 นางสาวพรพิมล บุญมาก 28 9 เดือน ค.บ. สังคมศึกษา ภาษาไทย ม.4 รายได้สถานศึกษา 
3 นายอภิชิต    คล้ามทุ่ง 28 3  ค.บ. นาฏศิลป ์ นาฏศิลป์ ม.1, 6 รายได้สถานศึกษา 
4 นายวินจิ บุญกระจา่ง  28 2 คบ. ภาษาจีน ภาษาจีน รายได้สถานศึกษา 
5 นายจันทร์จรินทร์ เอีย่มละออ 27 10 เดือน ค.บ. นาฎศิลป ์ นาฎศิลป์ ม.2 รายได้สถานศึกษา 
6 นางสาวเบญจพร   บุตรแก้ว 27 2 ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ รายได้สถานศึกษา 
7 นางสาวเบญจวรรณ  นฤภยั 27 2 กศ.บ. คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ม.3 รายได้สถานศึกษา 
8 นางสาวสายฝน  กัณทะวงค์ 27 3 เดือน ศษ.บ. คหกรรม การงานอาชพี ม.2 รายได้สถานศึกษา 
9 นางสาวกัณฐิกา ปู่มณ ี 26 2 ค.บ. ฟิสิกส์ IS ม.2, 5 รายได้สถานศึกษา 
10 นางสาวกัญญาภัค  โสมเสน 25 10 เดือน ค.บ. สังคมศึกษา พระพุทธศาสตร์ ม.1 รายได้สถานศึกษา 
11 นายสงกรานต์  เขียวนา 25 10 เดือน ค.บ. ดนตรีสากล ดนตรี ม.1 รายได้สถานศึกษา 
12 นายจกัรนรินทร์   ปัญญาคำ 25 3 เดือน ค.บ. สังคมศึกษา อาเซียน ม.4 รายได้สถานศึกษา 

เฉลี่ย 27 1  

ครูอัตราจ้าง 

พนักงานราชการ 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

1 Mrs.Juvy Ariola-Roque 57 8 ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพื่อ 
การสือ่สาร , ม.2-5 
การงานอาชีพ ม.2-5 

รายได้สถานศึกษา 

2 Mr.Richard Tud Isorena 52 5 ศศ.บ. รัฐศาสตร์ สังคมศึกษา รายได้สถานศึกษา 
3 Mr.Francisco III Lavictoria 51 9 เดือน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.1 รายได้สถานศึกษา 
4 Miss.Abelisa Cruz Vicente 48 12 ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ม.1-3 รายได้สถานศึกษา 
5 Mrs.Alpheda C, Isorena 42 4 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.3 รายได้สถานศึกษา 
6 Mr. Feanyi Simon Nwokocha 38 2 ศศ.ม. 

วท.บ. 
บริหารธุรกิจ 
คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ ม.1-6 รายได้สถานศึกษา 

7 Miss.Ma Fabie Mainit Elimanco 38 9 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.4-6 รายได้สถานศึกษา 
8 Mr. Mbah Kingsley tangne 36 5 วท.บ. วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา  

ม.4-5 
สุขศึกษา ม.1-3ภาษาอังกฤษ 
ม.1-3 

รายได้สถานศึกษา 

9 Mr.Bernardo Malanum 35 8 วท.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.1-6 รายได้สถานศึกษา 
10 Miss.Beatriz Liliana Carrillo 

Campos 
35 4 ศษ.ม. ประวัติศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ม.3-6 รายได้สถานศึกษา 

11 Mr.James Paulite Traigo 31 2 ศศ.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.2-5 รายได้สถานศึกษา 
12 Miss.A Kary Htay 27 4 ค.บ. คณิตศาสตร์ ภาษาเมยีนมา ม.1-6 รายได้สถานศึกษา 
13 Mr.Kim Nazareno Pangilinan 25 3 วท.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.1-6 รายได้สถานศึกษา 

เฉลี่ย 39 5  

 
 
 

 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

ประสบการณ์
ทำงาน (ปี) 

วุฒิ วิชา เอก 
ปฏิบตัิหน้าที ่

งาน ฝ่าย 
1 นายใกล้รุ่ง    ฉิมใหม ่ 48 6 B.B.A. การเงินการ/

ธนาคาร 
เจ้าหน้าที่โรเนียว 

วิชาการ 

2 นางอังคณา   โชติถวิลภกัดี 45 15 ศศ.บ. การจัดการทั่วไป เจ้าหน้าที่สำนกังาน บริหารทั่วไป 
3 นางสาวโศรดา      สร้างทรัพย์ 40 7 บธ.บ. การจัดการทั่วไป เจ้าหน้าที่พัสด ุ ธุรการ นโยบาย แผนและ

งบประมาณ 

4 นางสาวพัชรินทร์  ร่มโพธิ์ทอง 39 11 ศศ.บ. รัฐศาสตร์ เจ้าหน้าที่แผนงาน ธุรการ นโยบาย แผนและ
งบประมาณ 

5 นายจิตรันติกร     แซ่ยา่ง 39 11 ศศ.บ. ภาษาจีน ปกครอง บริหารกิจการ
นักเรียน 

6 นายชีวิน   ตาทิพย ์ 36 10 วทบ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม) 

พนักงานขับรถ 
บริหารทั่วไป 

7 นายจิรายุทธ   แสนพรม 36 6 ศศ.บ. ศิลปกรรม ห้องเรียน MP วิชาการ 
8 นางสาวนันทวรรณ  คราประยูร 34 11 ศศ.บ. นิเทศศาสตร์ เจ้าหน้าทีธุ่รการ ธุรการ นโยบาย แผนและ

งบประมาณ 

9 นางสาวนภัสรดา   บุญมา 34 11 บธ.บ. การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์

ผู้ช่วยบรรณารักษ์
ห้องสมุด 

วิชาการ 

10 นายภานุมาศ   พันธ์ธัญญาการ 33 9 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปกครอง บริหารกิจการ
นักเรียน 

ครูอัตราจ้าง (ต่างชาต)ิ 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

ประสบการณ์
ทำงาน (ปี) 

วุฒิ วิชา เอก 
ปฏิบตัิหน้าที ่

งาน ฝ่าย 
11 นางสาวกันหา   ใจยวง 33 9 น.บ. กฎหมาย เจ้าหน้าทีธุ่รการ ธุรการ นโยบาย 

แผนและ
งบประมาณ 

12 นางสาวสุทธาสินี   เขียวน้อย 32 7 วท.บ. เคมี เจ้าหน้าที่ปกครอง บริหารกิจการ
นักเรียน 

13 นายธีระศกัดิ์   ตาทิพย ์ 32 4 ม.6 ศิลป์เสรี พนักงานขับรถ บริหารทั่วไป 
14 นางสาวศศิวิมล   ปินทา 31 8 ค.บ. สังคมศึกษา เจ้าหน้าทีว่ัดผล วิชาการ 
15 นางสาวทาริณี   ทิน้อย 31 8 วท.บ. วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม 

- เจ้าหน้าท่ีห้องปฎิบัติการ 
  วิทยาศาสตร์ 
- เจ้าหน้าท่ีสำนักงาน 

- วิชาการ 
- สำนักอำนวยการ 

16 นางสาวดวงพันธ์  ตินันต๊ะ 30 5 ค.บ. สังคมศึกษา เจ้าหน้าที่การเงิน ธุรการ นโยบาย 
แผนและ

งบประมาณ 
17 นางสาวพนิตพร  เรือนใจด ี 30 3 ศศ.บ. สื่อสารมวลชน เจ้าหน้าที่การเงิน ธุรการ นโยบาย 

แผนและ
งบประมาณ 

18 นางสาวญาณิศา   นามวงษ์ 30 6 วท.บ. 
กศ.บ. 

ชีววิทยา เจ้าหน้าทีว่ิชาการ 
วิชาการ 

19 นายทรงเกียรติ   ทะนันชยั 30 6 ศศ.บ. ดุริยางคศาสตร์
สากล 

เจ้าหน้าที่สำนกังาน 
สำนักอำนวยการ 

20 
นายเมธาพัฒน์      แก้วกลม 

29 4 -ศศ.บ. 
-กศ.บ 

ภาษาอังกฤษ 
เจ้าหน้าที ่
กลุ่มงานบุคคล 

บุคคล 

21 นายวิรุต  อา้ยมาศน้อย 
29 4 

วท.บ. 
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

เจ้าหน้าที่โสตฯ บริหารทั่วไป 

22 นางสาวรัชนิกุล   วัฒนธรรม 28 3 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เจ้าหน้าทีว่ิชาการ วิชาการ 
23 

นายสายัณห์  ภัทรเกียรติทวี 
27 3 

วท.บ. 
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

เจ้าหน้าที่โสตฯ บริหารทั่วไป 

เฉลี่ย 34 7  

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

เฉลี่ย 55  

 
 

 
 
 
 
 

หมายเหต ุ :  - อายุเฉลี่ยของบุคลากรโรงเรียนสรรพวิทยาคม  40 ป ี 
                   - ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 

ที่ ชื่อ – สกุล อายุ (ปี) ตำแหน่ง 
1 นายสัญชัย       คงต๊ะ 58 นักการภารโรง 
2 นายประเสริฐ    แก้วใจยา 56 นักการภารโรง 
3 นายทรงยศ      จันดารัตน์ 56 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยั 
4 นายโกวิทย์ จันสองจัน 37 นักการภารโรง 

เฉลี่ย 51  

ลูกจ้างชั่วคราว 

ลูกจ้างประจำ 



20 

2.3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน  

สาขาวิชา 
จำนวน  
(คน) 

พนักงานราชการ/ 
อัตราจ้าง 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
ของครู 1 คน 
(ชม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 5 - - 
2. คณิตศาสตร์ 20 1 21 
3. วิทยาศาสตร์ 25 1 22 
   เทคโนโลย ี 9 1 21 
4. ภาษาไทย 13 1 21 
5. ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 16 - 16 
6. ภาษาต่างประเทศที่ 2 7 2 20 
7. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 19 3 19 
7. การงานอาชีพ 5 1 29 
9. ศิลปะ 5 4 18 
10. สุขศึกษาและพลศึกษา 6 - 22 
11. แนะแนว 5 1 16 
12. ครูต่างชาติ 12 - 19 
                   รวม (เฉลี่ย)  147 15 20 
 
2.4) ข้อมูลนักเรียน  
  1) จำนวนนักเรียน ในปีการศึกษา 2565  (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565) 
 2) จำนวนนักเรียนในโรงเรียน รวมทั้งสิ้น 2,787 คน  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
  

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ย 
ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.1 13 198 278 476 37 
ม.2 13 182 265 447 34 
ม.3 13 201 260 461 35 

รวม ม.ต้น 39 581 803 1,384 35 
ม.4 13 174 295 469 36 
ม.5 13 180 259 439 34 
ม.6 13 164 285 449 35 

รวม ม.ปลาย 39 518 839 1,357 35 
รวมทั้งหมด 78 1,099 1,642 2,741   
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กราฟแสดงจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562 – 2564 
 

 
3. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับดี ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 6 ปีการศึกษา 2564 

 

   

       ที่มา : ข้อมูลจากงานวัดผลโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
 
    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไป  ภาคเรียนที่ 1   เท่ากับ  84.99        
                                                          ภาคเรียนที่ 2   เท่ากับ  83.11 
    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรวมระดับดีขึ้นไป  ปีการศึกษา 2564  เท่ากับ 84.05 
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4. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
   1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2564 
 

                                                     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

วิชา 
การจำแนกระดับค่าสถิติ 

ระดับ 
โรงเรียน 

ขนาด 
โรงเรียน 

ระดับ 
จังหวัด 

ระดับ 
เขตพื้นที ่

ระดับ 
สังกัด 

ระดับ 
ประเทศ 

ภาษาไทย 63.29 58.74 47.37 54.72 52.13 51.19 

ภาษาอังกฤษ 38.55 37.75 28.23 30.96 30.79 31.11 

คณิตศาสตร ์ 30.88 30.14 22.44 25.58 24.75 24.47 

วิทยาศาสตร์ 36.14 34.85 29.86 31.91 31.67 31.45 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยทุกวิชา ของนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2564 พบว่า 
              - ทุกรายวิชามีคะแนนเฉลี่ย สูงกว่า ขนาดโรงเรียน จังหวัด เขตพ้ืนที่ สังกัด และประเทศ 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2564 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 

วิชา 
การจำแนกระดับค่าสถิติ 

ระดับ
โรงเรียน 

ขนาด
โรงเรียน 

ระดับ
จังหวัด1 

ระดับ 
เขตพื้นที่ 

ระดับ
สังกัด 

ระดับ 
ประเทศ 

ภาษาไทย 51.31 52.74 43.62 47.06 47.74 46.40 

สังคมศึกษา 39.08 40.06 35.42 36.62 37.45 36.87 

ภาษาอังกฤษ 27.06 32.35 22.92 24.39 25.83 25.56 

คณิตศาสตร ์ 23.54 27.16 19.21 21.32 21.83 21.28 

วิทยาศาสตร์ 30.93 31.59 27.63 29.20 29.04 28.65 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยทุกวิชา ของนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2564 พบว่า 
              - วิชาภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  

มีคะแนนเฉลี่ย สูงกว่า  จังหวัด เขตพ้ืนที่ สังกัด และประเทศ แต่ ต่ำกว่า ขนาดโรงเรียน   
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2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน(O-NET)ประจำปีการศกึษา 2562 - 2564 
        ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 - 2564 

      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 เฉลี่ยรวมทุกวิชา  

ระดับ 
คะแนนเฉลี่ย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ระดับโรงเรียน 40.72 42.21 41.00 

ขนาดโรงเรียน 41.54 41.54 39.26 

ระดับจังหวัด 34.13 32.67 31.55 

ระดับเขตพื้นที่ 36.91 37.76 35.02 

ระดับสังกัด 36.52 35.57 34.20 

ระดับประเทศ 36.30 35.23 33.93 
 

 
 

         

        

        

        

        

         
 
 

หมาย  หมายเหตุ :  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 พบว่า 
     -  เฉลี่ยรวมทุกวิชาของโรงเรียนปีการศึกษา 2564 สูงกว่า ขนาดโรงเรียน ระดับจังหวัด เขตพ้ืนที่ สังกัด  
และประเทศ 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 - 2564 
      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 เฉลี่ยรวมทุกวิชา  

ระดับ 
คะแนนเฉลี่ย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ระดับโรงเรียน 34.62 36.23 34.38 

ขนาดโรงเรียน 36.28 37.79 36.78 

ระดับจังหวัด 29.65 31.34 29.76 

ระดับเขตพื้นที่ 30.87 32.54 31.72 

ระดับสังกัด 32.62 34.13 32.38 

ระดับประเทศ 32.34 33.79 31.75 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห       หมายเหตุ :  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 พบว่า 
     -  เฉลี่ยรวมทุกวิชาของโรงเรียนปีการศึกษา 2564 สูงกว่า  ระดับจังหวัด เขตพ้ืนที่ สังกัด และประเทศ  

            แต่ ต่ำกว่า ขนาดโรงเรียน 
     - วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย ต่ำกว่า  ปีการศึกษา2561 
   



26 

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 ผ่านโปรแกรมห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  
(E-Books Administration) กับโปรแกรม Library 2000 ยืม-คืน ผ่านโปรแกรมห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  
(E-Books Administration) กับโปรแกรม Library 2000 
   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  264  เครื่อง 
   ใช้เพื่อการเรียนการสอน  120  เครื่อง 
   ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  264  เครื่อง 
   จำนวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย  2,000  คน ต่อวัน  
คิดเป็นร้อยละ  70.98  ของนักเรียนทั้งหมด  
   ใช้เพื่อการบริหารจัดการ  90  เครื่อง 
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 4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปี 
1. ห้องสมุดโรงเรียน 15,300 
2. สวนพฤกษศาสตร์ 610 
3. ห้องศูนย์ภาษาไทย 750 
4. ห้องศูนย์คณิตศาสตร์ 750 
5. ห้องศูนย์วิทยาศาสตร์ 750 
6. ห้องศูนย์ภาษาต่างประเทศ 750 
7. ห้องจริยธรรม 700 
8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 700 
9. ห้องศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา 3,000 
10. ห้องศูนย์ศิลปะและดนตรี 2,100 
11. ห้องแนะแนว 1,500 
12. ห้อง  Education Hub 900 
13. ห้องศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2,000 
14. ศูนย์ HCEC 10 
15. ห้องศูนย์อาเซียน 100 
16. ห้องศูนย์วัฒนธรรม 100 
17. ห้องศูนย์การเรียนรู้แคดเมียมศึกษา 50 
18. ธนาคารโรงเรียน 1,000 
19. ห้องเรียนสีเขียว 60 
20. อาคารพยาบาล 500 
21.อาคารฝึกงาน 60 

 
          5) แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน 
             1. สื่อออนไลน์ เพจ เว็ปไซต์ 
             2. อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม "ทีปังกรรัศมีโชติ" 
             3. พิพิธภัณฑ์ศาลจังหวัดแม่สอด 
             4. วัดในอำเภอแม่สอด 
             5. ห้องสมุดอำเภอ 
             6. ห้องสมุดสถาบันราชภัฎกำแพงเพชรแม่สอด 
             7. สนามกีฬา 5 อำเภอชายแดน 
             8. ตลาดริมเมย 
             9. ตลาดค้าขายอัญมณี  
             10. ปราชญ์ชาวบ้านจากชุมชนต่าง ๆ 
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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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3. ระบุจุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
   

  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีค่าเฉลี่ย สูงกว่า 

ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด ระดับเขตพ้ืนที่ และ
ระดับประเทศ 

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

3. ด้านคุณธรรม จริยธรรมได้รับคำชมเชยและรางวัล 
เกียรติบัตรมีจำนวนเพ่ิมมากข้ึน 

4. ร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน  
มีแนวทางในการเลือก ตัดสินใจด้านการศึกษาต่อ
และอาชีพได้  ตามความถนัดและความสนใจ 

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

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และมีความสามารถ 

ทำให้บริหารการจัดการด้านต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ 
2. การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหาร

จัดการ ทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ทำให้
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 

3. ผู้บริหารส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม มีการพัฒนา
ตนเอง ส่งผลให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ 

4. มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 

5. ชุมชนมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล   

 
 
 

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

การปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและความสามารถ 
2. ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ

เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3. ครูให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 

สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
4. ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการคิด  

ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ 
ที่หลากหลาย 

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

  
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
1. ด้านคุณภาพผู้เรียน  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ  โดยจัดทำบันทึก

ข้อตกลง และกำกับ ติดตามผลการพัฒนา 
2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  การพัฒนาบุคลากรในด้านวิชาการและวิชาชีพ  โดยจัดทำ

แผนพัฒนาบุคลากร  และการนิเทศกำกับติดตามโดยใช้กระบวนการ PLC 
3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   การบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เพ่ือพัฒนาความสามารถและทักษะ นักเรียนในศตวรรษท่ี 21  ผ่านกระบวนการสร้างนวัตกรรม  
กระบวนการสะเต็มศึกษา  
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                    ผลงานดีเด่น 

                   ด้านสถานศึกษา 
                   ด้านครู 
                   ด้านนักเรียน 
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1. รางวัลโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school) ประจำปี 2564 ระดับดีมาก จากกรมส่งเสริมคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดเีด่น ประจำปี 2564 ปีท่ี 3 ติดต่อกัน จากกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ระดับมัธยมศึกษา การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรยั  

ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน ระดับประเทศ งานสัปดาห์สง่เสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล 
วิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2564 จากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 

4. รางวัลการส่งเสริมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2564 จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
5. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยเีพื่อการ

เรียนการสอน การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดเีด่นท่ีประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพ่ือรับรางวัลทรงคณุค่า 
สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งท่ี 10 ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับภาคเหนือ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  

6. รางวัล เหรยีญทองระดับภูมภิาค การคัดเลือกสถานศึกษา และสำนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน ประจำปีการศกึษา 2564 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

7. รางวัล โรงเรียนต้นแบบสภานักเรยีน ระดับเขตพื้นท่ี ประจำปีการศกึษา 2564  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาตาก  

8. รางวัล โรงเรียนท่ีมีความครอบคลมุของการไดร้ับวัคซีนโควดิ 19 ในกลุ่มบุคลากรทางการศึกษา มากทีสุ่ด โครงการ  
“ล้านโดส ล้านใจ ล้านความห่วงใย เพื่อชาวตาก” จากจังหวัดตาก 

9. รางวัลผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564  
ในระดับ A สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตาก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานล้ำเลิศ  เชดิชูสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 
 

ผลงานเด่นด้านการพัฒนาสถานศึกษา 
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1. นางสุภัทร  เงินดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม  
- ได้รับการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”  

ประจำปีการศึกษา 2564  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
- ได้รับรางวัลกรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 สมาคม

กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานแห่งประเทศไทย 
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จ 
เป็นที่ประจักษ์เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2564 
ระดับภาคเหนือ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

2. นางสาวอ้อมทิพย์ ระรีธง ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมฟุลไบร์ท (Fulbright Association) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ได้รับทุนฟุลไบร์ท "2020-2021 Fulbright Teaching Excellence  
and Achievement Program (Fulbright TEA)" 

3. นางสาวกานต์ธีรา  พนาศรีงาม ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมฟุลไบร์ท (Fulbright Association) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ได้รับทุนฟุลไบร์ท "2021-2022 Fulbright Teaching Excellence  
and Achievement Program (Fulbright TEA)" 

4. นางเพลินพิศ  ศรีสุวรรณ  
- ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดคลิปทักษะการสอนสู่ทักษะชีวิตนักเรียน ในสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก 
- ได้รับรางวัลเหรียญเงินนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนะแนว) จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก 
5. นางนิรมล พิพัฒน์คุปติกุล  

- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดคลิปทักษะการสอนสู่ทักษะชีวิตนักเรียน ในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก 

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จ 
เป็นที่ประจักษ์เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2564 
ระดับภาคเหนือ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

- ได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยม ผู้มีผลการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2564  
จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก 

ผลงานดีเด่นด้านสถานศึกษา 
 

ผลงานล้ำเลิศ  เชิดชูสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 
 

ผลงานเด่นด้านการพัฒนาครูและบุคลากร 
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- ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการด้าน
บริหารจัดการในการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น ที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 จากสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก 

6. นางสาวกรรณิการ์ ดิษชกรร  
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการ

เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่
ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปี
การศึกษา 2564 ระดับภาคเหนือ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
(สาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา) 

7. นางสาวปวีณา โพตะโก เป็นครูควบคุมการฝึกซ้อมนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม เข้าร่วมการประกวด
บรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2565 จากจังหวัดตาก 

8. นายธาราวุฒิ สุวรรณใจ เป็นครูควบคุมการฝึกซ้อมนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม เข้าร่วมการประกวด
บรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2565 จากจังหวัดตาก 

9. นายเอกชัย พันธุลี ได้รับรางวัลเหรียญเงิน นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ (สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาตาก 

10. นายอภิชิต คล้ามทุ่ง  
- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดคลิปทักษะการสอนสู่ทักษะชีวิตนักเรียนในสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก 
- เป็นครูควบคุมการฝึกซ้อมนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดการแสดง

ศิลปวัฒนธรรมประจำท้องถิ่น จากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา 

11. นายศักดิ์นรินทร์ สุกันทา  
- ได้รับรางวัล เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  

ด้านวิชาการ การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จ เป็นที่ประจักษ์เพ่ือรับ
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับภาคเหนือ  
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดคลิปทักษะการสอนสู่ทักษะชีวิตนักเรียนในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก 

- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาตาก 

12. นางสาวทองแข หมื่นพิลมทอง ได้รับรางวัลเหรียญทอง นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) จากสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาตาก 



40 

13. นางนลินี ผาแสนเถิน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดคลิปทักษะการสอนสู่ทักษะชีวิตนักเรียน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาตาก 

14. นางสาวณัชชา จูรัตนากร ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดคลิปทักษะการสอนสู่ทักษะชีวิต
นักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาตาก 

15. นางสาววิจิตรา ทับทิมจันทร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดคลิปทักษะการสอนสู่ทักษะชีวิตนักเรียน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาตาก 

16. นางภัทฐิกรณ์ ใจดี ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การประกวดคลิปทักษะการสอนสู่ทักษะชีวิต
นักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาตาก 

17. นางสาวสายชล สุกันทา ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การประกวดคลิปทักษะการสอนสู่ทักษะชีวิต
นักเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาตาก 

18. นางสาวชญานิศา ฤทธิ์เจริญ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ) จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาตาก 

19. นางสาวสุธิดา คำภีระ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดคลิปทักษะการสอนสู่ทักษะชีวิตนักเรียน 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาตาก 

20. นางกัลยา  พัทยาวรรณ รางวัลอาสาสมัครเอเอฟเอสดีเด่น ระดับเขต ปีการศึกษา 2564  
จากมูลนิธิเพ่ือการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทยนานาชาติหรือเอเอฟเอสประเทศไทย 

21. นายบุญธรรม บุญนายืน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดคลิปทักษะ 
การสอนสู่ทักษะชีวิตนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก 

22. นางกัญญ์วรา ก๋องแก้ว ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดคลิปทักษะการสอนสู่ทักษะชีวิต
นักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาตาก 

23. นางสาวกรวรรณ จุ้ยต่าย ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดคลิปทักษะการสอนสู่ทักษะชีวิต
นักเรียน 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาตาก  

24. นางหล้าศรี พานิชชัยกุล ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดคลิปทักษะการสอนสู่ทักษะชีวิต
นักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาตาก 

25. นางสาวเบญจวรรณ นฤภัย ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การประกวดคลิปทักษะการสอนสู่ทักษะชีวิต
นักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาตาก 



41 

26. นางสาวกนกกาญจน์  มาเกิด ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง  การประกวดนวัตกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้ Active Learning  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก 

27. นายวินัย หาญพรม ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทาง speech ทาง
วิทยาศาสตร์ ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีกับการพัฒนาประเทศชาติในสถานการณ์แพร่ระบาด
ของ COVID-19” การแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 ณ สำนักวิชา
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

28. นางสาวกุลปรียา มั่นอยู่  
- ได้รับรางวัลเหรียญทอง นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

(สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์) จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก 
- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดคลิปทักษะการสอนสู่ทักษะชีวิตนักเรียนในสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก 
29. นายอนุพงษ์ สิงห์ธนะ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ (สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์) จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก 
30. นายกิตติพงศ์ กันตีมูล ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดคลิปทักษะการสอนสู่ทักษะชีวิตนักเรียน

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาตาก 
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1. รางวัลผู้แทนประเทศไทย เหรียญเงิน ประเภท ALPHA การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

2. ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยประจำปี พ.ศ. 2564 ไปแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างชาติ 
ประจำปี 2564 ณ ประเทศอิตาลี  

3. รางวัลระดบัเหรียญทอง การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 
4. รางวัลคะแนนรวมสงูสุดของศูนย์ภูมิภาค การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 ระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น 
5. รางวัลระดบัเหรียญทองแดง การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 
6. รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ส่วนภมูิภาค คร้ังที่ 32 

ประจำปี 2564 ณ มหาวิทยาลยันเรศวร 
7. รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ส่วนภมูิภาค คร้ังที่ 32 

ประจำปี 2564 ณ มหาวิทยาลยันเรศวร 
8. รางวัลระดบัเหรียญทอง การประกวด Science Show/Science Drama ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งาน

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนาตาก 

9. รางวัลระดบัเหรียญเงิน การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสปัดาห์
วิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ลา้นนาตาก 

10. ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวชิาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์   
 คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) มหาวิทยาลยันเรศวร ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2564  

11.  ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์   
 คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) มหาวิทยาลยันเรศวร ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2564  

12.  ชนะเลิศ การประกวดการแสดงศิลปวฒันธรรมประจำท้องถิ่น ระดับภาค จากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 13  
 สำนักงานพฒันาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  

13.  รองชนะเลิศอันดบั 2 เหรียญทองแดง ชนิดกีฬาเทควันโด ประเภทพุ่มเซฟรีสไตล์ บุคคลชาย การแข่งขันกีฬา  
 แห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 คร้ังที่ 47 “ลำพูนเกมส์” จากจงัหวัดลำพนู   

14.  รางวัลระดบัเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการประกวดคลิปทักษะชีวิตนักเรียนในสถานการณ์การ 
 แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก 

15.  รางวัลระดบัเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการประกวดคลิปทักษะชีวิตนักเรียนในสถานการณ์การ 
 แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก 

ผลงานล้ำเลิศ  เชดิชูสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ผลงานเด่นด้านการพัฒนานกัเรียน 

ผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาบุคลากร 
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16.  รางวัลชมเชย การประกวดเรียงความ หัวข้อ “รักของพ่อ” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จ  
 พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม  
 2564 จากจังหวัดตาก 

17.  รองชนะเลิศอันดบั 1  การประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2565 ช่วงชั้นที่ 4 ระดับชัน้ 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) 

18.  รองชนะเลิศอันดบั 2  การประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2565 ช่วงชั้นที่ 3 ระดับชัน้ 
 มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

19.  รางวัลชมเชย การประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2565 ช่วงชั้นที่ 3 ระดบัชั้น 
 มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

20.  รางวัลระดบัเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดแข่งขันคลปิวิดโีอทักษะภาษาต่างประเทศทีส่อง  
 รอบชิงชนะเลิศ ปีการศึกษา 2564 (การรีวิว “ของดีประจำจังหวัด” ภาษาเมียนมา ระดับมัธยมศึกษา 
 ตอนปลาย) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

21.  รางวัลระดบัเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดแข่งขันคลิปวิดโีอทักษะภาษาตา่งประเทศที่สอง  
 รอบชิงชนะเลิศ ปีการศึกษา 2564 (คลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ “อาชีพสุด Cool” ภาษาเมียนมา ระดับ 
 มัธยมศึกษา) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

22.  รางวัลชนะเลิศอันดบั 1 เหรียญทอง การประกวดแข่งขันคลปิวิดีโอรีวิว “ของดีประจำจังหวัด”  
 ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาเมียนมา ประจำปี 2564 จาก 
 ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาเมียนมา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน 
 สรรพวิทยาคม สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก 

23.  รางวัลชนะเลิศอันดบั 1 เหรียญทอง การประกวดคลปิวิดีโอ ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขัน 
 ทักษะทางวิชาการภาษาเมียนมา ประจำปี 2564 จากศูนย์พฒันาการเรียนการสอนภาษาเมยีนมา  
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสรรพวทิยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 มัธยมศึกษาตาก 

24.  รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1 เหรียญทอง การประกวดแข่งขันคลิปวิดีโอ อาชีพสุดคลู ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
 ตอนต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาเมียนมา ประจำป ี2564 จากศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษา 
 เมียนมา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสรรพวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 มัธยมศึกษาตาก 

25.  รางวัลชมเชย การประกวดคลปิวิดีโอ ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวชิาการภาษา 
 เมียนมา ประจำปี 2564 จากศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาเมียนมา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
 ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสรรพวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก 

26.  รางวัลชนะเลิศ การประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “เมียนมาที่รัก คิดถึงนักอยากไปอีก” ในงาน “SHOW ME  
 YOUR MYANMAR ONLINE SEASON 2” จากสาขาวชิาภาษาพม่า ภาควิชาภาษาตะวนัออก  
 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

27.  รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 2 การแข่งขันตอบคำถามเก่ียวกับเมียนมา (ระดับมัธยมศึกษา) ในงาน “SHOW ME  
 YOUR MYANMAR ONLINE SEASON 2” จากสาขาวชิาภาษาพม่า ภาควิชาภาษาตะวนัออก  
 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

28.  รางวัลชนะเลิศอันดบั 2 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาพม่า (ระดับมัธยมศึกษา) ในงาน “SHOW  
 ME YOUR MYANMAR ONLINE SEASON 2” จากสาขาวชิาภาษาพมา่ ภาควชิาภาษาตะวันออก  
 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

29. รางวัลภาพถา่ยยอดนิยม การประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “เมียนมาที่รัก คิดถึงนักอยากไปอีก” ในงาน “SHOW  
 ME YOUR MYANMAR ONLINE SEASON 2” จากสาขาวชิาภาษาพมา่ ภาควชิาภาษาตะวันออก  
 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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30.  รางวัลชมเชย การประกวดร้องเพลงภาษาพม่า ในงาน “SHOW ME YOUR MYANMAR ONLINE  
 SEASON 2” จากสาขาวชิาภาษาพม่า ภาควิชาภาษาตะวนัออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

31.  ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทยนานาชาติเอเอฟเอส ประเทศอเมริกา/เดนมาร์ก/ 
 บราซิล/เม็กซิโก/จนี 

32.  รางวัลชมเชย โครงการประเมินและพฒันาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์(TEDET) ประจำปี  
 พ.ศ. 2564 จากศูนย์ระดับภูมภิาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

33.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดบั 1 การแข่งขันทาง speech ทางวทิยาศาสตร์ ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์และ 
 เทคโนโลยีกบัการพัฒนาประเทศชาติในสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19” การแข่งขันสัปดาห์ 
 วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมภิาค ประจำปี 2564 ณ สำนักวชิาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

34.  รางวัลระดบัเหรียญทองแดง การแข่งขันคณิตศาสตรป์ระเทศไทย (TMC – Thailand Mathematics Contest) 
คร้ังที่ 10 จากสมาชิกสหภาพ IMC ประจำประเทศไทย 
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ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
จาก สทศ. 
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ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

   ปีการศึกษา 2564 
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ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

   ปีการศึกษา 2564 
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ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

   ปีการศึกษา 2564 
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ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

   ปีการศึกษา 2564 
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ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

   ปีการศึกษา 2564 
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ประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม 

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 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      มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

            
             

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

(นายพันธ์   ทาอินทร์) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

โรงเรียนสรรพวิทยาคม 

 

 

( นางสุภัทร   เงินดี) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

    เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

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 ๒๕๖๔ 
               

            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      มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(นายพันธ์   ทาอินทร์) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

โรงเรียนสรรพวิทยาคม 

 

(นางสุภัทร   เงินดี)  
ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 

 



54 

การกำหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
              

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ดีเลิศ 
ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ           78 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

78 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 85 

4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 85 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 75 

6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 85 

ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  
ประกอบด้วย  4 ประเด็นพิจารณา 

 

1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 85 

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 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ      ดีเลิศ 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 

85 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 85 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 85 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 85 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

85 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 

 
การกำหนดค่าเป้าหมาย 

1. เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของสถานศึกษาเพ่ือดูแนวโน้มความสำเร็จ แล้วกำหนดค่า
เป้าหมายให้สูงขึ้น 

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 ๒๕๖๔       

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ดีเลิศ 

1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ           78 

        1.1 ผู้เรียน ร้อยละ 78 มีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย  
อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

 

        1.2 ผู้เรียน ร้อยละ 78 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  
ด้านความสามารถในการสื่อสาร ในระดับดี 

 

        1.3 ผู้เรียน ร้อยละ 78 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ   
อยู่ในระดับดี  ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

 

        1.4 ผู้เรียน ร้อยละ 78 มีความสามารถในการคิดคำนวณ อยู่ในระดับดี  
ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

 

        1.5 ผู้เรียน ร้อยละ 78 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศที่ 2 
( จีน เมียนมา ญี่ปุ่น เกาหลี) อยู่ในระดับดี  ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

78 

     2.1 ผู้เรียน ร้อยละ 78 ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับ ดี  

     2.2 ผู้เรียน ร้อยละ 78 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  
ด้านความสามารถในการคิด แล้แก้ปัญหา 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 85 มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และ
สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

        4.2 ผู้เรียน ร้อยละ 85 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  
ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในระดับดี 

 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 75 

     5.1 ผู้เรียน ร้อยละ 78 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ระดับ 3 ขึ้นไป 

 

     5.2 ผู้เรียน ร้อยละ 65 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ระดับ 3 ขึ้นไป 

 

     5.3 ผู้เรียน ร้อยละ 67 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 มีความพร้อมทีจ่ะศึกษาต่อ 
ในระดับท่ีสูงขึ้น 

 

    6.3 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ร้อยละ 85 มีความพร้อมในการทำงาน 
และประกอบอาชีพ 

 

 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 85 

    1.1  ผู้เรียนร้อยละ 85  ผา่นการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี  

    1.2 ผู้เรียนร้อยละ 85  มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้นำและมีจิตอาสา  

    1.3 ผู้เรียนร้อยละ 85  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 
         2.1.2 สถานศึกษา มีการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและประเด็น
พิจารณาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงอย่าง
ครบถ้วน กำหนดผู้รับผิดชอบ และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน

ดีเลิศ 
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ทุกกระบวนการ จนนำไปสู่การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
       2.1.3 สถานศึกษา มีการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของทุกมาตรฐานและ
กำหนดค่าเป้าหมายในประเด็นการพิจารณา 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 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย 
      2.2.4 สถานศึกษากำหนดวิธีการดำเนินงาน ทุกกิจกรรม โครงการที่สอดคล้อง
กับทุกมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการทำงานที่มีระบบ
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและดำเนินการในทุกระบบ ครอบคลุมการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการบริหารและการจัดการของ
สถานศึกษา  เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
      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

ดีเลิศ 
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ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

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
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 
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อย่างต่อเนื่อง      
2.3  มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
        2.3.1 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
และพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
        2.3.2 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจาก
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 

  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 คร ูร้อยละ 85 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวน 
การคิด และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
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สถานศึกษา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
      3.1.2 คร ูร้อยละ 80 มนีวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning  

      3.1.3 คร ูร้อยละ 75 มีการเผยแพร่ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้  
แบบ Active Learning 

 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 80 

      3.2.1 คร ูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย  

      3.2.2 คร ูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการจัดการเรียนรู้  

 

      3.2.3 คร ูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน  
และภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการในการจัดการเรียนการสอน 
เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 

 

      3.2.4  คร ูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถจัดการเรียนการสอน
ด้วยสื่อเทคโนโลยีการศึกษาอย่างหลากหลาย      

 

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 
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การกำหนดค่าเป้าหมาย 
1. เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของสถานศึกษาเพ่ือดูแนวโน้มความสำเร็จ แล้วกำหนดค่า

เป้าหมายให้สูงขึ้น 
2. การกำหนดค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐาน ได้กำหนดเป็น ระดับคุณภาพ  5  ระดับ  เพ่ือให้สอดคล้อง

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

3. การกำหนดค่าเป้าหมายในแต่ละประเด็นพิจารณาจะกำหนดเป็น ระดับคุณภาพ  หรือเป็นร้อยละ  
ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
 

1. การน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ 
    1.1 “ศาสตร์พระราชา” ตำราแห่งชีวิต 

 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 ดังนี้ “ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
พระราชทาน พระบรมราชวโรกาส ให้รัฐมนตรี ซึ่งได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ ที่นั่งอัมพรสถาน 
พระราชวังดุสิต 
 ในโอกาสนี้ผมขออันเชิญกระแสพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร อันมีใจความสำคัญ เป็นสิริมงคลแก่คณะรัฐมนตรี และปวงพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ผมเห็นว่าพวกเราทุกคน
ควรได้ระลึกและรับใส่เกล้าใส่กระหม่อม น้อมนำไปสู่การปฏิบัติ สรุปใจความได้ว่า  
 “...ขอให้น้อมนำศาสตร์พระราชา” แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ 9 
โดยให้ศึกษาวิเคราะห์พระราชดำริและแนวทางพระราชทานนานัปการ ตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ผ่านมา รวมทั้ง
พระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติมาสำหรับประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน การประกอบกิจการและการ
ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ รวมทั้งยืดถือเป็นแบบอย่างที่ดีในกิจวัตรประจำวัน อันจะเป็นสิริมงคล เป็น
พระคุ้มครองและเป็น “แสงสว่างนำทาง”ให้แก่ปวงชนชาวไทยทุกคนตลอดไป เพื่อสนองพระราชปณิธาน และเพ่ือ
ประโบชน์สุขของประชาชนชาวไทยทั้งปวง อย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานใด ๆ ย่อมมีปัญหา ย่อมมีอุปสรรค ก็ขอให้
ปรึกษากัน หาข้อมูลที่ถูกต้อง และปฏิบัติด้วยความรอบคอบ ทันกาล เหมาะสมกับสถานการณ์และมีเหตุผล ทั้งนี้ 
ปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้น นอกจากเป็นเสมือน “บททดสอบ บทเรียน” แล้ว ยังเป็นสิ่งที่ช่วย “เพ่ิ ม” 
ความสามารถให้กับเราทุกคนด้วย  ดังนั้น ต้องมีความตั้งใจ มีขันติ มีความอดทน ตลอดจนมีความกระตือรือร้นที่
จะศึกษาปัญหาและแก้ไขให้รอบคอบ ก็จะได้ผลต่อประเทศและเป็นบุญเป็นกุศลกับตนเองด้วย ...” นะครับ 
 “ ศาสตร์พระราชา” ถือว่าเป็น “ตำราแห่งชชีวิต” เพราะบันทึกจากประสบการณ์ จากการทรงงาน ที่ทำ
ให้ประเทศไทยสามารถผ่านวิกฤตการณ์ต่าง ๆ มาได้ทุกมิติ ผมขอชื่นชมสื่อทุกแขนงที่ได้นำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ 
สู่สายตาประชาชนและเยาวชนรุ่นใหม่ให้รับรู้เข้าใจได้ลึกซึ้งและถ่องแท้มากยิ่งขึ้นเพ่ือสามารถน้อมนำไปสู่การ
ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี 
    1.2  23 หลักการทรงงาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 
 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่นอกจากจะทรงด้วยทศพิธราชธรรมแล้ว ทรงยังเป็น
พระราชาที่เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตและการทำงานแก่พสกนิกรของพระองค์และนานาประเทศอีกด้วย 
ผู้คนต่างประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ และมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุด
มิได้ ซึ่งแนวคิดหรือหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 มีความน่าสนใจที่สมควรนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตการ
ทำงานเป็นอย่างยิ่ง หากท่านใดต้องการปฏิบัติตามรอยเบื้องพระยุคลลาท ท่านสามารถนำหลักการทรงงานของ
พระองค์ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้  ดังนี้ 

1. จะทำอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบ 
    ทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบจากข้อมูลเบื้องต้น ทั้งเอกสาร แผนที่ สอบถามจาก

เจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และราษฎรในพ้ืนที่ให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้อง เพ่ือนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ได้จริง
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และตรงตามเป้าหมาย 
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2. ระเบิดจากภายใน 
    จะทำการใดๆ ต้องเริ่มจากคนที่เก่ียวข้องเสียก่อน 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 เพ่ือจะให้อยู่
ในสภาพที่ดีได้…” 

4. ทำตามลำดับขั้น 
    เริ่มต้นจากการลงมือทำในสิ่งที่จำเป็นก่อน เมื่อสำเร็จแล้วก็เริ่มลงมือสิ่งที่จำเป็นลำดับต่อไป ด้วยความ

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

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

6. ทำงานแบบองค์รวม 
    ใช้วิธีคิดเพ่ือการทำงาน โดยวิธีคิดอย่างองค์รวม คือการมองสิ่งต่างๆ ที่เกิดอย่างเป็นระบบครบวงจร 

ทุกสิ่งทุกอย่างมีมิติเชื่อมต่อกัน มองสิ่งที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยง 
7. ไม่ติดตำรา 
    เมื่อเราจะทำการใดนั้น ควรทำงานอย่างยืดหยุ่นกับสภาพและสถานการณ์นั้นๆ ไม่ใช่การยึดติดอยู่กับ

แค่ในตำราวิชาการ เพราะบางที่ความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด บางครั้งเรายึดติดทฤษฎีมากจนเกินไปจนทำอะไร
ไม่ได้เลย สิ่งที่เราทำบางครั้งต้องโอบอ้อมต่อสภาพธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สังคม และจิตวิทยาด้วย 

8. รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด 
    ในการพัฒนาและช่วยเหลือราษฎร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงใช้หลักในการแก้ปัญหาด้วยความเรียบง่าย

และประหยัด ราษฎรสามารถทำได้เอง หาได้ในท้องถิ่นและประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้นมาแก้ไข ปรับปรุง 
โดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีที่ยุ่งยากมากนัก ดังพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า “…ให้ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก
โดยปล่อยให้ขึ้นเองตามธรรมชาติจะได้ประหยัดงบประมาณ…” 
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9. ทำให้ง่าย 
    ทรงคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุงและแก้ไขงาน การพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดำริไปได้โดยง่าย ไม่

ยุ่งยากซับซ้อนและที่สำคัญอย่างยิ่งคือ สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนและระบบนิเวศโดยรวม 
“ทำให้ง่าย” 

10. การมีส่วนร่วม 
     ทรงเป็นนักประชาธิปไตย ทรงเปิดโอกาสให้สาธารณชน ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ทุกระดับได้มาร่วม

แสดงความคิดเห็น “สำคัญที่สุดจะต้องหัดทำใจให้กว้างขวาง หนักแน่น รู้จักรับฟังความคิดเห็น แม้กระทั่งความ
วิพากษ์วิจารณ์จากผู้ อ่ืนอย่างฉลาดนั้น แท้จริงคือ การระดมสติปัญญาละประสบการณ์อันหลากหลายมา
อำนวยการปฏิบัติบริหารงานให้ประสบผลสำเร็จที่สมบูรณ์นั่นเอง” 

11. ต้องยึดประโยชน์ส่วนรวม 
     ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงระลึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ ดังพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า “…

ใครต่อใครบอกว่า ขอให้เสียสละส่วนตัวเพ่ือส่วนรวม อันนี้ฟังจนเบื่อ อาจรำคาญด้วยซ้ำว่า ใครต่อใครมาก็บอกว่า
ขอให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม อาจมานึกในใจว่า ให้ๆ อยู่เรื่อยแล้วส่วนตัวจะได้อะไร ขอให้คิดว่าคนที่ให้เป็นเพ่ื อ
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 

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 เพ่ือการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นด้วยการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

เพ่ือให้มีความแข็งแรงพอที่จะดำรงชีวิตได้ต่อไป แล้วขั้นต่อไปก็คือ การพัฒนาให้ประชาชนสามารถอยู่ ในสังคมได้
ตามสภาพแวดล้อมและสามารถ พ่ึงตนเองได้ในที่สุด 

18. พออยู่พอกิน 
     ให้ประชาชนสามารถอยู่อย่าง “พออยู่พอกิน” ให้ได้เสียก่อน แล้วจึงค่อยขยับขยายให้มีขีดสมรรถนะ

ที่ก้าวหน้าต่อไป 
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19. เศรษฐกิจพอเพียง 
     เป็นปรัชญาที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิต ให้ดำเนิน

ไปบน “ทางสายกลาง” เพ่ือให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และ
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งปรัชญานี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งระดับบุคคล องค์กร และชุมชน 

20. ความซ่ือสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน 
     ผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อย ก็ย่อมทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ที่มี

ความรู้มาก แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ 
21. ทำงานอย่างมีความสุข 
     ทำงานต้องมีความสุขด้วย ถ้าเราทำอย่างไม่มีความสุขเราจะแพ้ แต่ถ้าเรามีความสุขเราจะชนะ สนุก

กับการทำงานเพียงเท่านั้น ถือว่าเราชนะแล้ว หรือจะทำงานโดยคำนึงถึงความสุขที่เกิดจากการได้ทำประโยชน์
ให้กับผู้อ่ืนก็สามารถทำได้ “…ทำงานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้ นอกจากการมีความสุขร่วมกัน ในการทำประโยชน์
ให้กับผู้อื่น…” 

22. ความเพียร 
     การเริ่มต้นทำงานหรือทำสิ่งใดนั้นอาจจะไม่ได้มีความพร้อม ต้องอาศัยความอดทนและความมุ่งมั่น 

ดังเช่นพระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” กษัตริย์ผู้เพียรพยายามแม้จะไม่เห็นฝั่งก็จะว่ายน้ำต่อไป เพราะถ้าไม่เพียร
ว่ายก็จะตกเป็นอาหารปู ปลาและไม่ได้พบกับเทวดาที่ช่วยเหลือมิให้จมน้ำ 

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 
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     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  
4.3 การเป็นพลเมืองดีคือ “เห็นอะไรที่จะทำเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ” เช่น งานอาสาสมัคร งานบำเพ็ญ

ประโยชน์งานสาธารณกุศล ให้ทำด้วยความมีน้ำใจและความเอ้ืออาทร 
 

4. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
โดยที่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กําหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ   

เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่าง ๆ  
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไป ตามที่
กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติ การจัดทํายุทธศาสตร์
ชาติ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 โดยกําหนดให้มี การแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์
ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติ กําหนดวิธีการ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการ ประเมินผล รวมทั้งกําหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประชาชนทุกภาคส่วนดําเนินการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  (พ .ศ . 2561 -2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนําไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง” 
ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย … “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “ม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
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ความม่ันคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ และ

ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ มีความม่ันคงในทุก
มิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและ
อธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคง
เป็นกลไกที่นําไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและ
ความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมี
ความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่ม่ันคงพอเพียง กับการดํารงชีวิต มีการออมสําหรับวัยเกษียณ ความมั่นคง
ของอาหาร พลังงาน และน้ำ 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 

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 

 
 
 

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

 

5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564 ได้น้อมนำหลัก “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ฉบับที่ 9-11 เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืดหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงเกิดภูมิคุ้มกัน และมี
การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 

ในการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ครั้งนี้ ได้จัดทำบนพ้ืนฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-
2580) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs)  รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็น
การปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่ม
อาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องเพ่ือร่วมกันกำหนด
วิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทำรายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”  ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 ฉบับนี้
ประกอบด้วย 5 ส่วนได้แก่ 
ส่วนที่ 1  ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
               ส่วนที่ 2  การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ 
                                – สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก 
                                – สถานการณ์และแนวโน้มภายใน 
               ส่วนที่ 3  วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
               ส่วนที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
                                 ยทุธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
                                 ยทุธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
                                 ยทุธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
                                 ยทุธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
                                 ยทุธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความมั่งคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ 

http://plan.bru.ac.th/%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4-%e0%b8%9e-%e0%b8%a8-2561-2580/
http://plan.bru.ac.th/%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4-%e0%b8%9e-%e0%b8%a8-2561-2580/


72 

                                                      ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
                                 ยทุธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  
                                                      และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
                                 ยทุธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
                                 ยทุธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
                                 ยทุธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
                                 ยทุธศาสตร์ที่ 10 : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
               ส่วนที่ 5  การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  
 
 
 
 
 
   
 
6. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 

               เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัด
การศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาส และความเสมอภาคใน
การศึกษาที่ มี คุณภาพ พัฒ นาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่ มี
ประสิทธิภาพ พัฒนากำลังคน ให้มีสมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้หน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้นำไปเป็นกรอบและแนวทาง การพัฒนา
การศึกษา และการเรียนรู้สำหรับพลเมือง ทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจน
ตลอดชีวิต ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลก  
ที่ขับเคลื่อน ด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพล
วัตร เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศ ที่มีรายได้ปาน
กลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 - 2579 ได้กำหนด สาระสำคัญสำหรับบรรลุเป้าหมายของการ

พัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา 
(Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทเปลี่ยนแปลง 
(Relevancy) ในระยะ 20 ปีข้างหน้า และมียุทธศาสตร์ 6 ประการ คือ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของ
สังคม และประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 -2564)  
และร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 -2570) 
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แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2561-2580 
สรุปสาระสำคัญของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2561-2580 ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ 

“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” 

เป้าหมาย มี 5 ประการ ดังนี้ 
เป้าหมายที่ 1 การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) 
เป้าหมายที่ 2 ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) 
เป้าหมายที่ 3 คุณภาพการศึกษา (Quality) 
เป้าหมายที่ 4 ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
เป้าหมายที่ 5 การตอบโจทย์บริบทที่มีเปลี่ยนแปลง (Relevancy) 

ยุทธศาสตร์ มี 6 ประการ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  มีแนวดำเนินการดังนี้ 

1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนว
ตะเข็บชายแดน และ พ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ 
และแรงงานต่างด้าว) 

4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือจัดการระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ มีแนวดำเนินการดังนี้ 

1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ของประเทศ 

2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  มีแนวดำเนินการดังนี้ 
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัย มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่าง

เหมาะสม เต็มตาม ศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และ

ประชาชนสามารถ เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ้ากัดเวลาและสถานที่ 
3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัด และประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
5. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที ่4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา มีแนวดำเนินการดังนี้ 
1. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
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3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีแนวดำเนินการดังนี้ 

1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้าแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 

2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้างเสริมคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีแนวดำเนินการดังนี้ 

1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
4. ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษ 

การขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ 
1. สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญ และพร้อมเข้าร่วมผลักดัน

แผนการศึกษาแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ 
2. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 25610-2580 ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย

รัฐบาล แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจ้าปีของหน่วยงาน 
องค์กร 

3. ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายต่าง ๆ ให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อน การพัฒนาการศึกษาในระดับต่าง ๆ 
4. สร้างช่องทางให้ประชาสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษาอย่าง

กว้างขวาง ทั้งระดับนโยบายและพ้ืนที่ 
ปัจจัยและเงื่อนไขความสำเร็จ (Key Success Factors) 

1. การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาสังคม ในการสนับสนุน
ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะต่างๆ อย่างกว้างขวาง 

2. การสร้างความเข้าใจในเป้าหมายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานของแผนฯ ของผู้ปฏิบัติ 
3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา จากการเป็นผู้จัดการศึกษาโดยรัฐมาเป็น การ

จัดการศึกษาโดยทุกภาคส่วนของสังคม 
4. การจัดให้แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นเสมือนแผนงบประมาณด้านการจัดการศึกษาของรัฐ 
5. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสร้างการ บริหารงานให้มี

ความชัดเจน 
6. การสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศท่ีบูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพ ภายใน

และการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพ่ือการศึกษา เพื่อให้รัฐสามารถใช้เครื่องมือทาง การเงินในการ

กำกับการดำเนินงานของสถานศึกษา 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ  

ปรากฏในยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ เป้าหมายที่ 2: คน
ทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ ได้รับการศึกษา และเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ ของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
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7. นโยบายของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 

นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562  
รวม 12 นโยบายหลัก และ 12 นโยบายเร่งด่วน ซึ่งภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้องรวม 
11 นโยบายหลัก 5 นโยบายเร่งด่วน ดังนี้ 
 

11 นโยบายหลัก 
นโยบายหลักที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
นโยบายหลักที่ 2 การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
นโยบายหลักที่ 3 การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (3.2 ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี  

ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ความซื่อสัตย์ การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมี 
ส่วนร่วมทำประโยชน์ให้ประเทศและการเป็นพลเมืองดี)  

นโยบายหลักที่ 4 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก (4.2 สร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน)  
นโยบายหลักที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย (5.3 พัฒนาภาคเกษตร 

5.4 พัฒนาภาคการท่องเที่ยว) 
นโยบายหลักที่ 6 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค (6.1 ส่งเสริมพ้ืนที่

เศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 6.2 ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ทั่ว
ประเทศ)  

นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  
(8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การ
พัฒนาประเทศ 8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 8.7 จัดทำระบบปริญญาชุมชนและการจัด
อบรมหลักสูตรระยะสั้น)  

นโยบายหลักที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม (9.4 สร้างหลักประกันทางสังคม)  

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
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นโยบายหลักที่ 10 การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
นโยบายหลักที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  
นโยบายหลักที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
 

5 นโยบายเร่งด่วน 
นโยบายเร่งด่วนที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต  
นโยบายเร่งด่วนที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21  
นโยบายเร่งด่วนที่ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  
นโยบายเร่งด่วนที่ 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้  
นโยบายเร่งด่วนที่ 10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 

 
นโยบายรัฐบาล ที่เกี่ยวกับการศึกษา ( ข้อ 8 ) 
1. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

1.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
1.1.1 จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกาสพัฒนาตาม

ศักยภาพ เพ่ือสร้างคนไทยที่มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพผ่านครอบครัวที่อบอุ่นในทุกรูปแบบครอบครัว เพ่ือส่ง
ต่อการพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการให้ความช่วยเหลือที่คำนึงถึงศักยภาพของ
ครอบครัวและพ้ืนที่ เตรียมความพร้อมการเป็นพ่อแม่ ความรู้เรื่องโภชนาการและสุขภาพการอบรมเลี้ยงดู  
การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการให้บริการสาธารณะที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาและผู้ดูแลเด็กปฐมวัย
ให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 

1.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยคำนึงถึงพหุปัญญาที่หลากหลายของเด็กแต่ละคนให้
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบ
โรงเรียนปกติท่ีเป็นระบบและมีทิศทางท่ีชัดเจน 

1.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
1.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัยสำหรับ

ศตวรรษที่  21 โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย มีการนำเทคโนโลยีและการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนเป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้ 
สร้างวินัย กระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิงแสดงความ
คิดเห็นให้มากขึ้นควบคู่กับหลักการทางวิชาการ 

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

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

1.4 ดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกเข้ามาร่วมทำงานกับคนไทย และส่งเสริมผู้มีความสามารถสูง สนับสนุนให้
ธุรกิจชั้นนำในประเทศดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถระดับสูงจากทั่วโลกโดยเฉพาะคนไทย เพื่อกลับมาเป็นผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากรในองค์กร ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิด
การสร้างธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศ โดยในระยะแรกให้ความสำคัญกับการดึงดูดนักวิจัย 
ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายรวมทั้งมี
พ้ืนที่ให้กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษที่มีศักยภาพสูงได้ทำงานร่วมกัน หรือร่วมกับเครือข่ายอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างองค์
ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศ 

1.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
1.5.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ำและความยากจน ยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิงพ้ืนที่ที่สามารถช่วย
แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสสำหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยควบคู่ไปกับการพัฒนา
ทุนมนุษย์ให้พร้อมสำหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0 ตามความเหมาะสมได้อย่างเป็นรูปธรรมโดย
ระยะแรกจะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร ทั้ง ระบบ
ยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

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

1.5.3 สร้างเครือข่ายการทำวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ปฏิรูปและบูรณาการระบบการเรียนการ
สอนกับระบบงานวิจัยและพัฒนา ให้เอ้ือต่อการเพ่ิมศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศ เพ่ือสนับสนุนการสร้าง
ความเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวทีการค้าโลก ส่งเสริมกระบวนการการทำงานของภาครัฐและภาคเอกชน
ในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมให้เป็นระบบเปิด และมีการบูรณาการการทำงานกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้าง
นักวิจัยมืออาชีพและนวัตกรที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับงานวิจัย สู่การเพ่ิมศักยภาพด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของประเทศ 

1.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 
1.6.1 มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครูเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัด

การศึกษาในทุกระดับบนพื้นฐานการสนับสนุนที่คำนึงถึงความจำเป็นและศักยภาพของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง 
พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัดผลโรงเรียนและครูที่สะท้อนความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระงานที่ไม่จำเป็น รวมถึงจัดให้มีระบบฐานข้อมูล
เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูลครอบครัวและผู้เรียนระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ 
ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต ตลอดจนพัฒนาช่องทางให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1.6.2 พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และอุทยานการเรียนรู้



79 

สำหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เข้าสู่สังคม  
สูงวัย 

1.6.3 ลดความเหลื่อมล้ำ ทางการศึกษา โดยบูรณาการการดำเนินงานระหว่างหน่วยจัด
การศึกษากับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเด็กนอกระบบ
การศึกษา ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของ
สถานศึกษา จัดระบบโรงเรียนพี่เลี้ยงจับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียนขนาดเล็ก
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา และการส่งเสริมให้ภาคเอกชน ชุมชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบ
การศึกษาในพ้ืนที่ สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก้ไขปัญหาหนี้สินทาง
การศึกษา โดยการปรับโครงสร้างหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา และทบทวนรูปแบบการให้กู้ยืม  
เพ่ือการศึกษาที่เหมาะสม 

1.6.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย โดยกำหนดระบบที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะและเพ่ิม
ประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ  
โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพ่ือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หน่วยการเรียนที่ชัดเจน ส่งเสริมเยาวชน
ที่มีศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ การกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน การจัดให้มีระบบที่
สามารถรองรับความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย เพ่ือรองรับการเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโน้มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต 

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

1.7 จัดทำระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเน้นออกแบบหลักสูตรระยะสั้น 
ตามความสนใจ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันและทักษะอาชีพของคนทุกช่วงวัยในพ้ืนที่  
และชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาเป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิต ซึ่งเป็นการเรียนเก็บหน่วยกิต 
ของวิชาเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนข้ามสาขาวิชาและข้ามสถาบันการศึกษา หรือทำงานไปพร้อมกัน หรือ
เลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรที่สนใจ เพ่ือสร้างโอกาสของคนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับสามารถพัฒนาตนเองทั้งใน
ด้านการศึกษาและการดำรงชีวิต 

 

นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง 
1. การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน โดยลดข้อจำกัดในการประกอบอาชีพของคนไทย 

การจัดการระบบการขนส่งสาธารณะผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ทบทวนรูปแบบและมาตรฐานหาบเร่แผงลอยในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือยังคงเอกลักษณ์ของเมืองหลวงแห่งร้านอาหารริมถนน ทำให้บ้านเมืองเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม แก้ไขปัญหาหนี้สินและลดภาระหนี้สินของประชาชนในกองทุนหมู่บ้าน กองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาหนี้สินนอกระบบ การฉ้อโกงหลอกลวงประชาชนโดยครอบคลุมไปถึงการฉ้อโกงหลอกลวง
ผ่านระบบออนไลน์ ปรับปรุงระบบภาษีและการให้สินเชื่อที่เอ้ือให้ประชาชนสามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้
ตามความพร้อม ปรับปรุงระบบที่ดินทำกินให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ จัดทำแนวทางการกำหนดสิทธิและการ
จัดการสิทธิในที่ดินของเกษตรกรที่เหมาะสม ลดอุปสรรคในธุรกิจประมงพาณิชย์และประมงชายฝั่ง รวมทั้ง
ช่วยเหลือดูแลประมงพ้ืนบ้านโดยยังต้องสอดคล้องกับมาตรฐานด้านการประมงขององค์กรระหว่างประเทศ 
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2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยปรับปรุงระบบบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐและเบี้ยยังชีพของประชาชน อาทิ ผู้สูงอายุและคนพิการที่มีรายได้น้อย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และพิจารณา
ขยายความครอบคลุมไปยังกลุ่มมารดาตั้งครรภ์เด็กแรกเกิด และเด็กวัยเรียนที่ครอบครัวมีปัญหาทางเศรษฐกิจ 
และเร่งรัดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำของคุณภาพการบริการในแต่ละระบบ ลดภาระ
การเดินทางไปสถานพยาบาลของประชาชน และลดความแออัดในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ พัฒนาโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ระบบการแพทย์ทางไกล  และภูมิปัญญา
แพทย์แผนไทย เพ่ือให้ประชาชนที่อยู่ในชุมชนสามารถเข้าถึงหน่วยบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และ
ได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพ 

 

3. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก โดยเร่งกระบวนการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้มีเม็ด
เงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว จัดเตรียมมาตรการรองรับการกีดกันทางการค้าและมาตรการสนับสนุนเพ่ือเพ่ิม
ช่องทางการส่งออกให้ผู้ส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้า ปรับปรุงทิศทางการส่งออกไปยัง
ตลาดอ่ืนโดยเร็ว ขยายความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจกับประเทศที่มีศักยภาพ และส่งเสริมการท่องเที่ยว
ภายในประเทศ ทั้งในส่วนของเมืองหลัก เมืองรอง และการท่องเที่ยวชุมชนเพ่ือกระจายรายได้ในรูปแบบเศรษฐกิจ
แบ่งปัน เพ่ือสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศในช่วงที่มีข้อจำกัดด้านการส่งออก และส่งเสริม
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 

4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม โดยจัดพ้ืนที่การเกษตรให้สอดคล้องกับระบบ
บริหารจัดการน้ำและคุณภาพของดินตาม Agri-Map กำหนดเป้าหมายรายได้เกษตรกรให้สามารถมีรายได้จาก
ผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพในสินค้าเกษตรสำคัญ อาทิ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์ม อ้อย และ
ข้าวโพด ด้วยการชดเชย การประกันรายได้ ส่งเสริมระบบประกันภัยสินค้าเกษตร หรือเครื่องมือทางการเงิน
สมัยใหม่ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางวินัยการเงินการคลังของภาครัฐในระยะยาว ส่งเสริมเกษตรพันธสัญญา และ
ศึกษารูปแบบระบบแบ่งปันผลกำไรสินค้าเกษตรที่เป็นธรรมให้แก่เกษตรกร แก้ไขปัญหาข้าวครบวงจร ส่งเสริมการ
ใช้ยางพาราในภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ ส่งเสริมการใช้ผลผลิตทาง
การเกษตรในอุตสาหกรรมพลังงาน สร้างนวัตกรรมและเครื่องมือทางการเกษตรในราคาที่เข้าถึงได้เพ่ือลดต้นทุน
การผลิต ควบคุมมาตรฐานการใช้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมีในการเกษตรเพ่ือนำไปสู่การลด ละ เลิกการใช้สารเคมีหรือ
ปุ๋ยเคมี โดยจัดหาสิ่งทดแทนที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของเกษตรกร ต่อยอดภูมิปัญญาและความรู้ของ
ปราชญ์ชาวบ้านในการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป รวมทั้งเร่งศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้
กัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรในทางการแพทย์ อุตสาหกรรมทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆเพ่ือสร้างโอกาส
ทางเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ของประชาชน โดยกำหนดกลไกการดำเนินงานที่รัดกุม เพ่ือมิให้เกิดผลกระทบ
ทางสังคมตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้อย่างเคร่งครัด 

5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน โดยยกระดับรายได้ค่าแรงแรกเข้าและกลไกการปรับอัตราค่าจ้างที่
สอดคล้องกับสมรรถนะแรงงานควบคู่กับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานผ่านกลไกคณะกรรมการไตรภาคี เพ่ือ
นำไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงาน ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลราคาสินค้าไม่ให้กระทบกับค่าครองชีพของ
ประชาชน และสามารถจูงใจให้แรงงานพัฒนาตนเองเพ่ือปรับเปลี่ยนทักษะ และเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานอุตสาหกรรมเป้าหมาย และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 

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

7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ โดยสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัล ปรับปรุง
รูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ 
และภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการเรียน 

ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกตำบลส่งเสริม
การพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ของสถาบันการศึกษาสู่สาธารณะ 
เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจสร้างนักวิจัยใหม่และนวัตกรเพ่ือเพ่ิมศัก ยภาพด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน์ และโครงข่าย
สังคมออนไลน์ของคนไทยเพ่ือป้องกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอร์ และ
สามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถู กต้อง การสร้างความสมานฉันท์และความ
สามัคคีในสังคม รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต 

8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมือง และฝ่ายราชการประจำ 
โดยเร่งรัดการดำเนินมาตรการทางการเมืองควบคู่ไปกับมาตรการทางกฎหมายเมื่ อพบผู้กระทำผิดอย่าง

เคร่งครัด นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด และเร่งรัด
ดำเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายเมื่อพบผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้ภาครัฐปลอดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบโดยเร็วที่สุดพร้อมทั้งให้ภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวัง
การทุจริตประพฤติมิชอบ 

9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ โดยเร่งรัดการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดโดยให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และการบังคับใช้กฎหมายอย่าง เคร่งครัด 
รวมถึงการร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศทุกภูมิภาค ปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด 
ทั้งบริเวณชายแดนและพ้ืนที่ภายในฟ้ืนฟูดูแลรักษาผู้เสพผ่านกระบวนการทางสาธารณสุข สร้างโอกาส สร้างอาชีพ 
รายได้ และการยอมรับของสังคมสำหรับผู้ที่ผ่านการฟื้นฟู และเร่งสร้างความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการดำเนินการ ยกระดับคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งในด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
ในพ้ืนที่ เร่งรัดการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ รวมทั้งจัดสวัสดิการที่เหมาะสม
สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในพ้ืนที่ โดยให้เป็นการแก้ไขปัญหาภายในของประเทศด้วยกฎหมายไทยและหลักการ
สากล 

10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน โดยมุ่งสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่โปร่งใสตรวจสอบได้ 
พัฒนาระบบจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ ปรับปรุงระบบการอนุมัติและอนุญาตของทางราชการที่สำคัญให้
เป็นระบบดิจิทัลทั้งบุคคลและนิติบุคคล เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน 
ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากเกินความจำเป็นลดข้อจำกัดด้านกฎหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการทำธุรกิจและการ
ดำรงชีวิตของประชาชนแก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ล้าสมัย และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ผ่านการ
ทดลองใช้มาตรการด้านกฎระเบียบต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และขับเคลื่อนการให้บริการในทิศทางที่ตรงกับ
ความตอ้งการของประชาชนและภาคธุรกิจ 

11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย   ตั้งแต่การป้องกันก่อนเกิดภัยการให้ความ
ช่วยเหลือระหว่างเกิดภัย และการแก้ไขปัญหาในระยะยาว โดยจัดระบบติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและ
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กำหนดมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือให้สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดและทันท่วงที 
รวมทั้งพัฒนาการปฏิบัติการฝนหลวงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

12. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน  และการดำเนินการเพ่ือแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
วิสัยทัศน์ 

“พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณธรรม มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะอาชีพ 
และมีทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตามความสามารถของพหุปัญญา” 

พันธกิจ 
1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน 
2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
4. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรเพ่ิมความคล่องตัว 

ในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์รวม 

1. ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
2. ผู้เรียนได้รับการปลูกจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับความมั่นคง และรู้เท่าทันต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
3. ผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการที่สมวัย 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
5. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเหมาะสมกับช่วงวัย 

  6. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพหุปัญญาของผู้เรียน 
7. กำลังคนมีทักษะอาชีพ สมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
8. องค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

  9. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล สามารถสนับสนุนการจัด
การศึกษาท่ีหลากหลายในระดับพื้นท่ี ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล(7 แผนงาน) 
2. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ (5 แผนงาน) 
3. เพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (5 แผนงาน) 

  4. ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (5 แผนงาน) 

นโยบายของรัฐบาล 
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 
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  5. ผลิตกำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ (7 แผนงาน) 
  6. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (6 แผนงาน) 
 
 
 
 
 
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 

------------------------------------------------- 
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา 

และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่ เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  
การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับศักยภาพ
วัยแรงงาน  รวมถึ งการส่ ง เสริมศั กยภ าพวัยผู้ สู งอายุ  ป ระเด็ นการพัฒ นาการเรียน รู้ที่ ตอบสนอง  
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบาย 
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี ้

หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
1. สร้าง “TRUST” หรือ “ความเชื่อมั่น ไว้วางใจ” ให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและ

ผู้ปกครอง โดยทุกหน่วยงานสามารถท่ีจะเป็นหลัก หรือเป็นที่พ่ึงได้ 
T (Transparency) หมายถึง ความโปร่งใส 
R (Responsibility) หมายถึง ความรับผิดชอบ 
U (Unity) หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว 
S (Student-Centricity) หมายถึง ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา 
T (Technology) หมายถึง เทคโนโลยี 

2. ให้ทุกหน่วยงานนำรูปแบบการทำงาน “MOE ONE TEAM” หรือ “การทำงานร่วมกัน 
เป็นหนึ่ งเดียวของกระทรวงศึกษาธิการ” และนำ “TRUST” ซึ่งเป็นรูปแบบในการทำงานที่จะทำให้ครู  
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ ปกครอง ผู้ เรียน  และประชาชน กลับมาให้ความไว้วางใจในการทำงาน  
ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ื อ เป็ นส่ วน เสริม ใน เรื่ องความโปร่ งใส  ทั้ ง ใน เชิ งกระบวนการทำงาน  
และกระบวนการตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ 

3. สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนดำเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง 
องค์กร ประชาชน และประเทศชาติ ให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยผ่าน  
กลไกการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 

ดังนั้น จึงกำหนดนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี้ 

/ นโยบาย ... 
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นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของ 

โลกในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ  
ท่ีเหมาะสมกับบริบทสังคมไทย 

2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
และอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ  
ทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย  
และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน 

3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) 
และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้
ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่าง
กว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการนำฐานข้อมูลกลางทางการศึกษา มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารและการจัดการศึกษา 

4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน 
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัด
เป็นฐาน โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพ่ือกำหนดให้มีระบบบริหารและ
การจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มี
ความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคล
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัด 
ความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพ่ือให้ระบบการ
ประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย ตอบสนอง
ผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดม 
ทรัพยากรทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม
และสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืน ๆ กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากร
ทางการศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 

7. การนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ National Qualifications Framework (NQF) และกรอบ 
คุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ASEAN Qualification Reference Framework (AQRF) สู่การปฏิบัติ เป็นการผลิตและ
การพัฒนากำลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบการศึกษาและการอาชีพ 
โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิต และการจัดทำมาตรฐานอาชีพในสาขาที่สามารถ
อ้างอิงอาเซียนได ้

8. การพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพ่ือพัฒนาร่างกาย  
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการ การพัฒนาเด็กปฐมวัย
ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไป
เป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ 
 
 
 

/9. การศึกษา ... 
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9. การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เพ่ือให้ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพชีวิต
ที่ดี มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 

10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
มาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ 
ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 

11. การเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
ทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของ 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิตและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
 

นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) 
1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล 

ช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความ
ปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัย
อันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 

2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถ 
ของผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 

3. ฐานข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ำซ้อน  
เพ่ือให้ได้ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์  ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถ
นำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 

4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุน 
การดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแต่ละ
สถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนมี
การจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 

5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพ 
และมาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็มตาม
ศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อเตรียม ความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 

7. การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ที่ 
มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศรี
เท่าเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
 
 
 

/ การขับเคลื่อน ... 
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การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายการจัดการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ข้างต้น เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษา 
โดยดำเนินการจัดทำแผนและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 

2. ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ให้คำแนะนำ แก้ไข
ในระดับพ้ืนที่ โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ 

3. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติระดับพ้ืนที่ ทำหน้าที่ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับ
นโยบาย และจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ 

4. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด ดำเนินการบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาและข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการฯ ตามข้อ 2 

5. สำหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ 
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว หากมี
ความสอดคล้องกับหลักการนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 
2565 ข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด กำกับ ติดตาม 
ตรวจสอบให้การดำเนินการเกิดผลสำเร็จ และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม 

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 
 

ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 
 
 

(นางสาวตรีนุช เทียนทอง) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

(พ.ศ. 2561-2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้และ
แผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
(ฉบับปรับปรุง) และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่  21 นอกจากนี้   
ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืน ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2574 รวมทั้งนโยบายและแผน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมี
ความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ดังนั้น ในการเร่งรัดการทำงาน
ภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นความไว้วางใจให้กับสังคม และผลักดันให้การจัด
การศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติกระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดหลักการสำคัญในการประกาศ
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้ดังนี้ 

1. สร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนและประชาชน โดยให้ทุกหน่วยงาน
นำรูปแบบการทำงานโดยบูรณาการการทำงานร่วมกัน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสความรับผิดชอบ  
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

2. สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนดำเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร 
ประชาชนและประเทศชาติ โดยให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผ่านกลไกการรับฟัง
ความคิดเห็นมาประกอบการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

3. ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ประกาศและแถลงนโยบายไว้แล้ว เมื่อวันที่ 25 
มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยมุ่งเน้นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน
และประชาชนอยา่งมีนัยสำคัญ 

 

นโยบายและจุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 

1.1 เร่งสร้างสถานศึกษาปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นของสังคม และป้องกันจากภัยคุกคามใน
ชีวิตรูปแบบใหม่ และภัยอ่ืน ๆ โดยมีการวางมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรใน
สถานศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดโครงการโรงเรียน SandboOx : Safety zone in school (SSS) หรือการจัด
กิจกรรม Safety School Success จัดให้มีการฉีดวัคซีนเพ่ือป้องกันโรคติดต่อ การจัดการความรุนแรงเกี่ยวกับ
รา่งกาย จิตใจ และเพศ เป็นต้น 

1.2 เร่งพัฒนาบรรจุตัวชี้วัดเรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษาและ 
หน่วยงานทุกระดับ 

1.3 เร่งพัฒนาให้มีหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่มีโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังอย่าง 
ชัดเจนในทุกส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 

2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
2.1 เร่งจัดทำและพัฒนากรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) โดยรับฟัง 

ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยความเหมาะสมความเป็นไปได้และทดลองใช้ก่อนการ
ประกาศใช้หลักสูตรฯ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 

2.2 จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะแบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง มุ่งเน้นกระบวนการ
เรียนรู้แบบถักทอความรู้ ทักษะคุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกันด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) มุ่งเน้น
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ให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและเรียนรู้อย่างมีความสุข และพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รวมทั้งการพัฒนาระบบ
การวัดและประเมินผลเชิงสมรรถนะ 

2.3 พัฒนาช่องทางการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลากหลายและมีแพลตฟอร์ม 
การเรียนรู้อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนคุณภาพสูง และการประเมิน
และพัฒนาผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized Learning) สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย 

2.4 มุ่งพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 
ให้มีความทันสมัยสอดรับกับวิถีใหม่ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น
และการเสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

2.5 ส่งเสริมให้ความรู้ดา้นการเงินและการออม (Financial Literacy) ให้กับผู้เรียน โดย 
บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
ธนาคารออมสิน ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. โครงการธนาคาร
โรงเรียนและการเผยแพร่สื่อแอนิเมชันรอบรู้เรื่องเงิน SMT 

2.6 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular 
System) ที่มีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาอาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาทั้งใน
ระบบนอกระบบ และระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course) เพ่ือสะสมหน่วยการ
เรียนรู้ (Credit Bank) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพ่ือการมีงานทำ 

2.7 ศึกษาวิจัย ถอดบทเรียนความสำเร็จในการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน 
สถานศึกษาของสถานศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางให้
หน่วยงานสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม 

3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 
3.1 ดำเนินการสำรวจและติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน เพ่ือนำเข้าสู่ระบบ 

การศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับ 
3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษา 

เพ่ือรับการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการ
ร่วมงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3.3 มุ่งแก้ปัญหาคนพิการในวัยเรียนที่ไม่ได้รับการศึกษาเขา้สู่ระบบการศึกษา โดยกำหนด 
ตำแหน่ง (ปักหมุด) บ้านเด็กพิการทั่วประเทศ 

3.4 ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนห่างไกลกันดารได้มีโอกาสเรียนรู้ในยุคโควิด โดยการสร้าง 
ความพร้อมในดา้นดิจิทัลและด้านอื่น ๆ 

3.5 ส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ 
เอกชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันสังคมอ่ืน 

4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
4.1 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) และส่งเสริมการผลิต

กำลังคนที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
4.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ 

Re-skil, Up-sill New skil เพ่ือให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้างช่องทางอาชีพใน
รูปแบบที่หลากหลายให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุที่มีความสนใจ โดยมีการบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.3 จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Start up) ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพ 
และการเป็นผู้ประกอบการ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพ่ือการส่งเสริม และพัฒนา 
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ผู้ประกอบการด้านอาชีพทั้งผู้เรียนอำชีวศึกษาและประชำชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถานประกอบการ
ทั้งภาครัฐและเอกชนที่สอดคล้องกับกำรประกอบอำชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ 

4.4 พัฒนาแอปพลิเคชัน เพ่ือสนับสนุนช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย โดยการนำร่องผ่าน 
ศูนย์ให้ครอบคลุมกำรให้บริการแก่ประชาชนการให้บริการของศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) จำนวน 
100 

5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5.1 พัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ Performance Appraisal (PA) โดยใช้ 

ระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระบบ Digital 
PerformanceAppraisal (DPA) 

5.2 พัฒนาสมรรถนะทางดา้นเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการจัดทำกรอบระดับสมรรถนะดิจิทัล 
(Digital Competency) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับอาชีวศึกษา 

5.3 ดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ควบคู่กับการให้ 
ความรู้ดา้นการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม 

6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
6.1 พัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย ในการจัดระบบทะเบียน 

ประวัติของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ 
6.2 ปรับปรุงแนวทางการจัดสรรเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน 

ผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ของกรมบัญชีกลางไปยังผู้ปกครองโดยตรง 
7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ จัดทำกฎหมายลำดับรองและแผนการ

ศึกษาแห่งชาติเพ่ือรองรับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบ
อย่างทั่วถึง 
แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 

1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายและจุดเน้นของ 
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้างต้น เป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษา 
โดยดำเนินการจัดทำแผนและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติระดับพ้ืนที่ ทำหน้าที่ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย 
และจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ 

3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและดำเนินการแก้ไข
ปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการติดตามฯ 
ตามข้อ 2 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามลำดับ 

4. สำหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ (Function) 
งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ดำเนินการอยู่ก่อนแล้วหากมีความสอดคล้อง
กับหลักการนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่
ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด กำกับ ติดตามตรวจสอบให้การดำเนินการเกิดผลสำเร็จ 
และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม 
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9. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วิสัยทัศน์ 
สร้างคุณภาพผู้เรียน สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 

 
พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 
2. พัฒนาสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยแก่ผู้เรียน 
3. ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
4. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง

ทั่วถึงและเท่าเทียม 
6. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและ

เท่าเทียม 
7. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

(Digital Teachnology) 
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นโยบายเร่งด่วน สพฐ.  
QUICK POLICY 2565 
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10. แนวทางการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก 
 

วิสัยทัศน์  
 

“สร้างสรรค์โอกาสและคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน” 
“ Creating opportunities 
and quality of education 

for sustainable development ” 
 

พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และมีสมรรถนะ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

3. ส่งเสริมการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ โดยให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา 

อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีมีความปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
6. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับและการจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัล (Digital Technology) 
 

เป้าหมาย 
 1. ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 นำไปพัฒนาศักยภาพในการ
แข่งขันสู่สากล 
 3. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะความเป็นมืออาชีพในมาตรฐานวิชาชีพ 
 4. ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อสร้างจิตสำนึกที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 6. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ยึดหลักธรรมาภิบาล ในระบบการบริหารจัดการแบบ
บูรณาการเชิงพ้ืนที่ (Area Based Management) 
 

ค่านิยม (Core Value) 
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การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ด้วยรูปแบบการ
บริหารจัดการ SPM TAK Model 

รูปแบบ SPM TAK Model เป็นความร่วมมือระหว่างบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ตาก กับสถานศึกษา โดยการร่วมกันวิเคราะห์บริบทของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก และบริบท
โดยรวมของสถานศึกษาในสังกัด (SWOT Analysis) เพ่ือให้สามารถระบุสถานการณ์การบริหารจัดการของ
สถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้อย่างครอบคลุม ชัดเจน รวมทั้งน้อมนำพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักในการดำเนินงาน และร่วมกัน วิเคราะห์นโยบาย จุดเน้น 
กลยุทธ์ ของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษา ภายใต้การนำพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนการศึกษาชาติ 
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และวิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ ค่านิยม เป้าหมายของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาตาก จากการวิเคราะห์บริบท และปัจจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวแล้ว พบว่า สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาตาก มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างคุณภาพ และมาตรฐานของสำนักงาน และสถานศึกษาในสังกัด โดยผ่าน
กระบวนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้ค่านิยม (Core Value) ในการปฏิบัติงาน จากแนวคิด
ดังกล่าวข้างต้น จึงนำไปสู่รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก  
โดยใช้ด้วยรูปแบบการบริหารจัดการ SPM TAK MODEL ซึ่งมีรายละเอียด การปฏิบัติดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยนำเข้า (Input) 
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   1. พระบรมราโชบายดา้นการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 (King's wisdom) 
1.1 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
1.2 พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 การศึกษา
ต้องมุ่งเน้นสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน 
 

   2. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ (Policies of Ministries) 
2.1 ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาภายใต้พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10  
2.2 ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง  
2.3 การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
2.4 การพัฒนาครูทั้งระบบทุกระดับให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 - ครูจัดทำ Id Plan การพัฒนาตนเอง 
2.5 การจัดทำคู่มือมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 

   3. นโยบายจังหวัดตาก (Policies of TAK province) 
3.1 พัฒนาระบบสุขภาพ การศึกษา การเรียนรู้ การทำงาน รายได ้ที่อยู่อาศัย ครอบครัว ชุมชน และการ

เขา้ถึงบริการภาครัฐ ส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.2 พัฒนาระบบโครงสร้าง พื้นฐาน ถนน ไฟฟ้า ประปา ให้ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ 
 

   4. นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก (Policies of Secondary Educational 
Service Area Office Tak) 

4.1 สถานศึกษาปลอดภัย ได้แก่ การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ภัยจากเทคโนโลยี  
ภัยจากยาเสพติด พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต มีภูมิคุ้มกันตนเองอย่างปลอดภัย 

4.2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นำทางวิชาการ ครูปรับเปลี่ยนและพัฒนาการ 
จัดการเรียนรู้ของตนเอง สร้างและจัดหานวัตกรรมไปใช้เพ่ือสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 สามารถนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

4.3 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยนาศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 และหลักสูตร 
สถานศึกษา ไปบูรณาการประยุกต์ใช้ให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตอาสา เคารพรักในสถาบัน
หลักของชาติและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

4.4 สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา และสถาน 
ประกอบการ ลดอัตราการออกกลางคัน จัดหาทุนการศึกษา สร้างรายได้ระหว่างเรียน และส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดตาก 

4.5 ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารการศึกษา เน้นการให้บริการสถานศึกษาเป็นสำคัญ สร้างความ 
เข้มแข็งการบริหารการศึกษากับเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ, อปท , ภาคเอกชน และชุมชนยึดหลักธรรมาภิบาล 
ความโปร่งใสรับผิดชอบ และก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม 
 
ผลผลิต (Out Put) 
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1. School Quality 
 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดกำรเรียนรู้ โดยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายโดยมีรูปแบบ/ระบบกำรบริหารจัดการ 
2. Student Quality 
 มีผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วยความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ การคิดประเภทต่างๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่อ วิชาชีพ และ
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
3. Teacher Quality 
 ครูมีความรู้และทักษะในการเป็นครูมืออาชีพ มีคุณธรรม จิตวิญญาณความเป็นครู มีการพัฒนาตนเอง 
พัฒนาวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี 
ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
4. Administator Quality 
 ผู้บริหารสถานศึกษามีรูปแบบการบริหาร (Model) นวัตกรรมการบริหารที่สามารถพัฒนาและมี
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ จัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และ
พันธกิจอย่างชัดเจน สามารถดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาใน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มี ความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ รวมทั้ง
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
5. Secondary Educational Service Area Office Tak Quality 
 มีการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ จัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เกิดสัมฤทธิ์ผลการบริหารและการจัด
การศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก เป็นองค์กรที่จัดการศึกษาและขับเคลื่อนให้สถานศึกษา 
ในสังกัดจัดการศึกษาอย่ำงมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณภาพ ครูมีคุณภาพ ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพ 
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แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
---------------------------------------------- 

มาตรฐานการศึกษา ระดับขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 มีจำนวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
      และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

11. 
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12. ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาโรงเรียนสรรพวิทยาคม ระหว่างปี  2562 – 2565 
วิสัยทัศน์ 

สรรพวิทยาคม เป็นโรงเรียนคุณภาพชั้นนำระดับสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 

พันธกิจ  
 1)  จัดการศึกษามัธยมศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 2)  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รักษ์ความเป็นไทย 
 3)  พัฒนาทักษะสำคัญของผู้เรียนสู่ความเป็นพลโลก 

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

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

กับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบคุณภาพ 

และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เอกลักษณ์  วิชาการเด่น 
อัตลักษณ์โรงเรียน ความรู้คู่คุณธรรม 
คุณธรรมอัตลักษณ์ รับผิดชอบ มีวินัย จิตอาสา 
วัฒนธรรมองค์กร (Culture Organization) 

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

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

วาระเร่งด่วนของโรงเรียน  (Agenda) 
 1. การบริหารจัดการขยะภายในโรงเรียน 
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13.  กลยุทธ์และแผนงานโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2562 – 2565 
 

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

                            กับการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
แผนงานที่ 3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือป้องกัน ช่วยเหลือ และลดความเหลื่อมล้ำ  
                 ให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 
 

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

                            และรักษาสุขภาพกาย และใจ ของผู้เรียน 
 

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นครูมืออาชีพมีสมรรถนะเหมาะสม 
กับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 

แผนงานที่ 1 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลมืออาชีพ 
แผนงานที่ 2 บริการ ส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครู 
 

กลยุทธ์ที่ 4  บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบคุณภาพ  
           และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานที่ 1 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยระบบคุณภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล 
แผนงานที่ 2 พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา 

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

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียนสรรพวิทยาคม  

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

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

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

S2 : ด้านบริการและ
ผลิตภัณฑ์เพื่อผู้เรียน 
Service and 
Product  
 

1. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้แสดง 
    ศักยภาพทางวิชาการ ด้านกีฬา ศิลปะ  
    ดนตรี  ซึ่งเป็นการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ  
    อารมณ์และสังคม  
2. โรงเรียนมีหลักสูตร / กิจกรรมหลากหลาย  
    ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน  
    และความต้องการของตลาด 
3. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม  
    จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ และทักษะ 
    ชีวิตของผู้เรียน 
4. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของ 
    ผู้เรียนแต่ละโปรแกรมการเรียน/หลักสูตร 
5. หลักสูตรมีความโดดเด่น ทั้งด้านภาษา 
    และวิชาการ 
 
 
 

1. การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรโดยไม่ได้สรุปผล 
    การประเมินวิเคราะห์ มีข้อดี ข้อเสีย  
    อย่างไร 
2. กิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนมีจำนวนมากเกินไป 
    ทำให้ผู้เรียนไม่มีเวลาทำกิจกรรมอ่ืนๆ 
3. กิจกรรมที่จัดให้กับผู้เรียนขาด 
    การบูรณาการร่วมกันทำให้เกิด 
    ความซ้ำซ้อน 
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ปัจจัยภายใน จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
M1 : ด้านบุคลากร  
Man 

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

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

M2 : ด้านการเงิน  
Money 
 

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

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

M3 : ด้านวัสดุ
อุปกรณ์  Materials 
 

1. การจัดสรรด้านวัสดุอุปกรณ์ส่วนมากเป็นไป 
    ตามความต้องการของฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ  
2. โรงเรียนมีอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ 
    และสิ่งอำนวยความสะดวกส่งผลให้ 
    การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
3. เปิดโอกาสให้เสนอขอใช้วัสดุอุปกรณ์ได้ 
    หลากหลายตามความต้องการ 
4. โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม ครุภัณฑ์  
    วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพียงพอกับ 
    ความต้องการ 
 
 
 
 
 

1. การใช้วัสดุอุปกรณ์ ขาดการดูแล  
    บำรุงรักษา 
2. การจัดเก็บอุปกรณ์ไม่เป็นระบบ 
3. วัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน  
    มีการใช้งานอย่างจำกัด 
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ปัจจัยภายใน จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
M4 : ด้านการบริหาร
จัดการ 
Management 
 

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

1. โรงเรียนไม่มีระบบการประเมินครูผู้สอน 
    โดยนักเรียนและผู้ปกครอง 
2. การจัดสารสนเทศยังไม่เป็นระบบ 
    และไม่เป็นปัจจุบัน 
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ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนสรรพวิทยาคม  

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

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

1. โรงเรียนอยู่ใกล้ชายแดนทำให้เสี่ยง 
    ต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. ชุมชนมีแหล่งอบายมุข สถานบันเทิง  
    ร้านเกมส์และการแพร่ระบาด 
    ของสารเสพติด  
 

T : ปัจจัยด้าน
เทคโนโลยี 
Technological 
Factor 
 

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

1. เครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายที่โรงเรียน 
    ไม่เสถียร 
2. เทคโนโลยีด้านการสื่อสารไม่ครอบคลุม 
    การใช้งานของผู้ปกครอง 
3. การใช้เทคโนโลยีไม่ครอบคลุมกับที่พัก  
    อาศัยของผู้ปกครองและผู้เรียน 
4. การใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมส่งผลต่อ 
    การเรียนรู้และการสร้างคุณธรรม 
    จริยธรรมของผู้เรียน 
 

E : ปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ  
Economic Factor 
 

1. โรงเรียนสามารถระดมทุนในการพัฒนา 
    ได้อย่างดี เพราะโรงเรียนตั้งอยู่ใน 
    เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
2. โรงเรียนได้รับนโยบายจากส่วนกลาง  
    จัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรม 
    เกี่ยวกับห้องเรียนอาชีพ 
3. ผู้เรียนบางส่วนได้รับการช่วยเหลือ  
    เรื่องทุนการศึกษาจากองค์กรภายนอก 
    อย่างต่อเนื่อง เช่น กองทุนเงินให้กู้ยืม 

1. ค่าครองชีพผู้ปกครองสูงขึ้นตามสภาพ 
    เศรษฐกิจ 
2. เขตเศรษฐกิจพิเศษทำให้การขยายตัวเมือง 
    มีการเลื่อนไหลจากการอพยพการแข่งขัน 
    ในการทำงาน การศึกษา 
3. มีความแตกต่างทางด้านเศรษฐกิจภายใน 
    ครอบครัวของนักเรียน 
4. ผู้เรียนใช้ของฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น 
    ทำให้เกิดปัญหา 
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ปัจจัยภายนอก โอกาส (Opportunities) ปัญหาและอุปสรรค (Threats) 
    เพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
4. การระดมทุนภายนอกเป็นไปตามที่  
    โรงเรียนต้องการ 
5. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชน  
    เช่น การบริจาคเงินให้กับโรงเรียน 

 
 

P : ปัจจัยด้าน
การเมืองและ
กฎหมาย  
Political and 
legal Factor 
 

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

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

กลยุทธ ์
วัตถุประสงค์เชิงกล

ยุทธ์ 
โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กรอบในการพัฒนา หมายเหตุ 
2562 2563 2564 2565  

กลยุทธ์ 1 พัฒนา
คุณภาพผู้เรยีนสู่
มาตรฐานสากล 

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

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

1.1 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อหลักสูตรการศึกษา
พื้นฐาน 

100 100 100 100  

1.2 ร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีสามารถสอบเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา 

70 73 75 80  

1.3 จำนวนนักเรียนท่ีสอบได้รับทุนศึกษาต่อในต่างประเทศ 2 4 6 10  
1.4 จำนวนนักเรียนได้เข้าร่วมเวทีการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดบั
นานาชาติ 

20 25 30 35  

1.5 จำนวนหลักสูตรการเรียนเพิ่มขึ้นและมีความเข้มข้นเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

1 1 1 1  

1.6 ร้อยละความพึงพอใจด้านหลกัสูตรและกระบวนการจัดการเรยีนการ
สอนของผู้เรียน 

80 83 85 90  

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

2. ส่งเสรมิและพัฒนา
ทักษะของผู้เรียนตาม
สมรรถนะของผู้เรียนให้
เหมาะสมกับการเป็น
พลงเมืองไทยและพล
โลก 

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

2.1 ร้อยละของนักเรียนมีการสื่อสารและใช้ภาษาที่ 2 เพิ่มขึ้น 3 3 3 3  
2.2 ร้อยละของนักเรียนใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารและเป็นเครื่องมอืใน
การเรยีนรู ้

80 85 90 95  

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

มี มี มี มี  

2.5 โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นความสามารถที่
หลากหลายของผู้เรียนเป็นสำคญั 

มี มี มี มี  

3. พัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน เพื่อ
ป้องกัน ช่วยเหลือ และ

1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 
2. โครงการพัฒนาระบบ 

3.1 ร้อยละของนักเรียนมาโรงเรียนสาย 5 5 5 5  
3.2 ร้อยละของนักเรียนท่ีได้คะแนนความประพฤตมิากกว่า 80 80 83 85 90  
3.3 ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับผลการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ 70 75 80 85  
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ลดความเหลื่อมล้ำ ให้
นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี 
และมีความสุข 

พ่อครู -แม่คร ู ดีเยี่ยม 
3.4 ร้อยละของครูสามารถให้ความดูแล/ตดิตามในระบบพ่อครูแม่ครูได้
หลากหลายช่องทาง 

100 100 100 100  

3.5 โรงเรียนมรีะบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและเปน็
แบบอย่างได ้

มี มี มี มี  

กลยุทธ์ที่ 2  
เสรมิสร้างคุณธรรม
จริยธรรม ระเบียบ
วินัย และมีจติสำนึก
ความเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก 

1. ปลูกฝังเอกลักษณ์  
และคณุธรรมอัตลักษณ ์
ของนักเรียนสรรพ
วิทยาคม 

1. โครงการรับนักเรียนใหม ่
2. โครงการส่งเสรมิระเบียบวินัย
นักเรียน 

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

100 100 100 100  

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

มี มี มี มี  

2. เสริมสร้างทักษะ 
จิตสำนึกในการดำเนิน
ชีวิตของการเป็น
พลเมืองไทย และพล
โลก 
โดยยดึหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. โครงการพัฒนาคณุธรรมจริยธรรม
ในสถานศึกษา 
2. โครงการพัฒนาคณุธรรมจริยธรรม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
3. โครงการส่งเสรมิประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
4. โครงการพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 
5. โครงการพัฒนาระบบพ่อครู แม่คร ู
6. โครงการพัฒนาปรับปรุง
ประสิทธิภาพการจดัการสิ่งแวดลอ้ม 
7. โครงการเด็กไทยมจีิตอาสา พัฒนา
สานสมัพันธ์เครือข่าย สร้างสังคมไทย 

2.1 ร้อยละของครูที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการใน
การจัดการเรยีนรู ้

100 100 100 100  

2.2 ร้อยละของนักเรียนท่ีสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการเรียน 

100 100 100 100  

2.3 ร้อยละของนักเรียนมีการใช้ทักษะในศตวรรษที่ 21 ในการเรียน 70 73 78 80  
2.4 ร้อยละของนักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

80 83 86 89  

2.5 ร้อยละของนักเรียนในการพัฒนานวัตกรรม 3 5 8 10  
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ไร้ขยะ 
3. ส่งเสรมิกิจกรรมตาม
หลักของศาสนา ภมูิ
ปัญญา ประเพณี 
วัฒนธรรมของท้องถิ่น
และรักษาสุขภาพกาย
และใจของผู้เรียน 

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

3.1 ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภมูปิัญญา 
ประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่นและรักษาสุขภาพกายและใจของผูเ้รียน 

100 100 100 100  

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

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาทั้งระบบ ให้เป็น
ครูมืออาชีพมี
สมรรถนะเหมาะสม
กับการจัดการศึกษา
ตามมาตรฐานสากล 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้เป็นบุคคลมือ
อาชีพ 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการพัฒนาครูและบลุากรสูม่ือ
อาชีพและมีศักยภาพเป็นพลโลก 

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

ม ี ม ี มี มี  

1.2 ร้อยละของคะแนนความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ด้านบุคลากร 

80 83 86 89  

1.3 จำนวนครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ ,วุฒิการศึกษา ,รางวัลครูดีเด่นและครู
อาวุโสดีเด่นของโรงเรียน,รางวลัจากองค์กรภายนอก 

5 5 5 5  

1.4  ร้อยละของครูที่เข้ารับการพฒันาปีละไม่น้อยกว่า 50 ช่ัวโมง 85 87 89 90  
1.5 จำนวนบทความและงานวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
เผยแพร่ในวารสารหรือเว็บไซต ์

5 5 5 5  

1.6 ร้อยละของครูที่สามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 90 92 94 96  
2. บริการ ส่งเสริม 1. โครงการเสริมสรา้งขวัญและ 2.1 ร้อยละของนักเรียน ครู–บุคลากรที่มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ด ี 100 100 100 100  
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 สวัสดิการ และสวสัดิ
ภาพคร ู

กำลังใจบุคลากร 2.2 ร้อยละของการเกิดเหตุอันตรายต่อชีวิตร่างกายของนักเรยีน ครแูละ
บุคลากร 

10 10 10 10  

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

กลยุทธ์ที่ 4 บริหาร
จัดการโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานตามหลักธรร
มาภิบาล ด้วยระบบ
คุณภาพ - 
และยดึหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. พัฒนาองค์กรสู่ความ
เป็นเลิศด้วยระบบ
คุณภาพโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 
 

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

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

90 92 94 96  

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

2. พัฒนาสิ่งแวดล้อม
และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้ 
โดยยดึหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

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

2.1 ร้อยละของแหล่งเรยีนรู้ที่เปดิบริการดา้นวิชาการให้แก่นักเรยีน ครู 
บุคลากรและชุมชน 

90 93 95 97  

2.2 ร้อยละของความพึงพอใจในการให้บริการของสนามกีฬา ห้อง
ปฏิบัติการฯ  
ที่ตอบสนองความต้องการของหลกัสูตรการจัดการเรียนการสอน 

80 83 
 

87 90  

2.3 จำนวนแหล่งเรียนรู้ที่ไดร้ับการพัฒนา ปรับปรุงเพิ่มขึ้น 2 2 2 2  
2.4 จำนวนกิจกรรมส่งเสรมิการเรยีนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในภายนอก
เพิ่มขึ้น 

3 3 3 3  

3. เสริมสร้าง และ 1. โครงการเสริมสรา้งความร่วมมอื 3.1 จำนวนเงินระดมทรัพยากร/เงนิบริจาคของโรงเรียนเป็นไปตาม เป็นไปตามเป้าหมายที่  
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ประสานความร่วมมือ
กับชุมชนและเครือข่าย
ของโรงเรียน 
 
 
 
 
 

ของภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาโรงเรยีน เป้าหมายที่กำหนดไว ้ กำหนดไว ้
3.2 จำนวนครั้งท่ีชุมชน/องค์กรเครือข่าย มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมของ
โรงเรียน 

20 20 20 20  

3.3 จำนวนโรงเรียนที่มาศึกษาดูงาน/ได้รับความช่วยเหลือทางด้านการจัด
การศึกษาและอื่น ๆ 

10 10 10 10  

3.4 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือของโรงเรียนในด้านการศึกษาและอื่น ๆ 5 5 5 5  

4. พัฒนางานประกัน
คุณภาพและระบบสาร
สานเทศให้เป็นปจัจุบันท
ทันสมัยพร้อมใช้และ
ทั่วถึง 

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

4.1 พัฒนางานประกันคุณภาพในที่เข้มแข็งและมรีะบบสารสนเทศที่เป็น
ปัจจุบันทันสมัยพร้อมใช้และทั่วถึง 

ม ี ม ี มี มี  

4.2 โรงเรียนผา่นการประเมินคุณภาพภายนอกระดับดีเยี่ยมขึ้นไป ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน  
4.3 ร้อยละความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
สรรพวิทยาคม 

90 91 92 93  

4.4 จำนวนครั้งในการรายงานผลการตรวจสอบข้อมลูในหน้าเว็บไซต์
โรงเรียนหรือฐานข้อมลูสำคญัตามภารกิจของหน่วยงานว่ามีการอัพเดต
ข้อมูลที่จำเป็นอย่างสม่ำเสมอและทันท่วงที เพื่อการใช้งานร่วมกันอย่าง
เป็นปัจจุบัน 

มีการอัพเดตข้อมูลที่จำเป็น
อย่างสม่ำเสมอทันท่วงทีและ

เป็นปัจจุบัน 

 

4.5 ร้อยละของความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ของโรงเรยีนในระดับ
ดีมาก 

90 91 92 93  

4.6 จำนวนวารสารโรงเรยีน, รายงานประจำปี,จำนวนครั้งท่ีประกาศ 
ประชาสมัพันธ์เผยแพร่แก่ผูเ้กี่ยวขอ้ง 

2 2 2 2  
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ส่วนที่ 3 

รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีเงินระดมทรัพยากร เพื่อพัฒนาการศึกษา  
ประจำปีการศึกษา 2565 

3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปีการศึกษา 2565 
สรุปงบประมาณการจัดสรรเงินระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 

โดยใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียน  วันที่  10  มิถุนายน  2565 
 

1. ห้องเรียนพิเศษ Multi-lingual Program (MP) 

 
2. ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) 

ชั้น จำนวนนักเรียน (คน) ค่าเล่าเรียน (บาท) เป็นเงิน (บาท) หมายเหตุ 

ม. 1 29 15,000 435,000  

ม. 2 28 15,000 420,000  

ม. 3 17 15,000 255,000  

ม. 4 30 18,000 540,000  

ม. 5 26 18,000 468,000  

ม. 6 29 18,000 522,000  

รวม 159  2,640,000  

รวมตลอดปีการศึกษา 5,280,000  
 
 
 
 
 
 

ชั้น จำนวนนักเรียน (คน) ค่าเล่าเรียน (บาท) เป็นเงิน (บาท) หมายเหตุ 

ม. 1 25 20,000 500,000  

ม. 2 14 20,000 280,000  

ม. 3 14 20,000 280,000  

ม. 4 24 20,000 480,000  

ม. 5 23 20,000 460,000  

ม. 6 16 20,000 320,000  

รวม 116  2,320,000  

รวมตลอดปีการศึกษา 4,640,000  
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3. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMAT) 
 

ชั้น จำนวนนักเรียน (คน) ค่าเล่าเรียน (บาท) เป็นเงิน (บาท) หมายเหตุ 

ม. 1 30 12,000 360,000  

ม. 2 30 12,000 360,000  

ม. 3 37 12,000 444,000  

ม. 4 30 15,000 450,000  

ม. 5 27 15,000 405,000  

ม. 6 34 15,000 510,000  

รวม 188  2,529,000  

รวมตลอดปีการศึกษา 5,058,000 หักค่าจ้างครู คงเหลือ
ดำเนินการ 4,523,200 

 
4. ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์แบบเข้มข้น (ISM) 

 
5. ค่าจ้างครูและบุคลากร , ค่าจ้างทำวารสารและคู่มือนักเรียน และค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ 
ที ่ รายการ จำนวนเงิน (บาท) 
1 ค่าจ้างครูและบุคลากร  

1.1 ค่าจ้างครูชาวต่างชาติห้องเรียนทั่วไป 2,467,000 
1.2 ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญ 3,453,800 

 1.3 ค่าจ้างบุคลากรและเจ้าหน้าที่สำนักงาน 3,838,800 
2 ค่าจ้างทำวารสารและคู่มือนักเรียน 356,460 
3 ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ และปรับซ่อมบำรุงห้องศูนย์ปฏิบัติการ 548,400 

รวม 10,664,460 
 
 

ชั้น จำนวนนักเรียน (คน) ค่าเล่าเรียน (บาท) เป็นเงิน (บาท) หมายเหตุ 

ม.1 60 1,700 102,000  

ม.2 60 1,700 102,000  

ม.3 68 1,700 115,600  

ม.4 60 2,600 156,000  

ม.5 59 2,600 153,400  

ม.6 72 2,600 187,200  

รวม 379  816,200  

รวมตลอดปีการศึกษา 1,632,400  
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3.2 สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการ เงินระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2565 

การจัดสรรงบประมาณปี 2565  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการดำเนินการโครงการ กิจกรรม
ห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาตาก กำหนด แผนงาน โครงการ วิธีการ และผู้รับผิดชอบในการดำเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ซึ่งมงีบประมาณรวม  27,808,820  บาท โดยจำแนกตามประเภทของห้องเรียนพิเศษ ดังนี้ 
1. ห้องเรียนพิเศษพหุภาษา Multi-lingual Program (MP) 
ที ่ รายการ จำนวนเงิน (บาท) 
1 งบกลางเพ่ือพัฒนาห้องเรียน MP 480,000 
2 กองทุนพัฒนาห้องเรียนพิเศษ 480,000 
3 ค่าตอบแทนเงินเดือนครูชาวต่างประเทศ 1,536,000 
4 ดำเนินกิจกรรม 2,384,000 

 รวม 4,880,000 
 
 

2. ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) 
ที ่ รายการ จำนวนเงิน (บาท) 
1 งบกลางเพ่ือพัฒนาห้องเรียน MEP 540,000 
2 กองทุนพัฒนาห้องเรียนพิเศษ 540,000 
3 ค่าตอบแทนเงินเดือนครูชาวต่างประเทศ 1,536,000 
4 ดำเนินกิจกรรม 2,826,000 

 รวม 5,442,000 
 
 

3. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMAT) 
ที ่ รายการ จำนวนเงิน (บาท) 
1 งบกลางเพ่ือพัฒนาห้องเรียน SMAT 500,000 
2 กองทุนพัฒนาห้องเรียนพิเศษ 500,000 
3 ค่าตอบแทนเงินเดือนครู 534,800 
4 ดำเนินกิจกรรม 3,613,200 

 รวม 5,148,000 
 

4. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ แบบเข้มข้น (ISM) 
ที ่ รายการ จำนวนเงิน (บาท) 
1 งบกลางเพ่ือพัฒนาห้องเรียน ISM 160,000 
2 กองทุนพัฒนาห้องเรียนพิเศษ 160,000 
3 ดำเนินกิจกรรม 1,331,200 
 รวม 1,651,200 
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5. ค่าจ้างครูและบุคลากร , ค่าจ้างทำวารสารและคู่มือนักเรียน และค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ 
ที ่ รายการ จำนวนเงิน (บาท) 
1 ค่าจ้างครูและบุคลากร  

1.1 ค่าจ้างครูชาวต่างชาติห้องเรียนทั่วไป 2,468,000 
1.2 ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญ 3,455,200 

 1.3 ค่าจ้างบุคลากรและเจ้าหน้าที่สำนักงาน 3,855,600 
2 ค่าจ้างทำวารสารและคู่มือนักเรียน 358,020 
3 ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ และปรับซ่อมบำรุงห้องศูนย์ปฏิบัติการ 550,800 

รวม 10,687,620 
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ส่วนที่ 4 
รายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจำปีเงินระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  

ประจำปีการศึกษา 2565 
1. รายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจำปีเงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของห้องเรียนพิเศษพหุภาษา (MP) 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รวมงบประมาณ 
1 งบกลางเพ่ือพัฒนาห้องเรียน MP 480,000 
2 กองทุนพัฒนา 480,000 
3 ค่าตอบแทนเงินเดือนครูชาวต่างประเทศ 1,536,000 
4 ค่าบริหารจัดการโครงการ   

4.1 วัสดุสำนักงาน 40,000 
4.2 พัฒนาและปรับปรุงห้องเรยีนพหุภาษา 300,000 
4.3 สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ 180,000 

5 ค่าจัดกิจกรรมวิชาการ   
5.1ค่ายการเรยีนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิตมัธยมศึกษาตอนต้น 300,000 
5.2 ค่ายวิชาการและทักษะชีวิตมธัยมศึกษาตอนปลาย 370,000 
5.3 ค่ายสานสมัพันธ์พี่น้องห้อง HUB 60,000 
5.4 พหุภาษา พหุวัฒนธรรมวันครสิต์มาส  36,000 
5.5 ค่ายส่งเสรมิการเรียนรู้ท้องถิ่นนอกห้องเรียน 80,000 
5.6 นำเสนอผลงานห้องเรียน MP 50,000 
5.7 ทดสอบภาษาอังกฤษ CEFR, TOEIC ม.6 60,000 
5.8 ค่ายพัฒนาพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ ม.1 ม.4 60,000 
5.9 ค่ายภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ - 
5.10 ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพ่ีน้องในโครงการ Education Hub 300,000 
5.11 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิารการใช้โปรแกรม Geogebra เบื้องต้น 15,000 
5.12 ค่ายส่งเสรมิปฏิบตัิการทางวทิยาศาสตร ์ 10,000 
5.13 อบรมคำคม สั่งสม คลังคำ 6,000 
5.14 ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) 8,000 
5.15 เสริมสร้างทักษะชีวิตทางสังคม (ห้อง MP) 8,000 
5.16 ค่ายเด็กยุคใหม่เรียนทักษะ coding 11,000 
5.17 ยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนนักเรยีนห้องเรียนพหภุาษา 30,000 

6 ค่าเอกสาร/สื่อ   
6.1 หนังสือเรียน สื่อสิ่งพิมพ ์ 200,000 
6.2 โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษออนไลน ์ 260,000 

 รวม 4,880,000 
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โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา 
(Multi-lingual Program) 

กิจกรรม  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพหุภาษา 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล  
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความ 
   ต้องการ ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ 

เป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น 
   พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 3  ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรม 
   ของท้องถิ่น และรักษาสุขภาพกาย และใจ ของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นายพันตรี  สีขาว 
ระยะเวลาดำเนินการ   ปีการศึกษา 2565 
สถานที่ดำเนินการ   ห้องสำนักงาน ห้องเรียนโปรแกรมพหุภาษา 
สนองมาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ข้อ 1  ความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณตามเกณฑ์ 

   ของแต่ละดับชั้น 
   ข้อ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

   ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
   ข้อ 3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ข้อ 4  ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   ข้อ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
   ข้อ 6  ความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงานหรือการทำงาน 
สนองมาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  ตัวบ่งชี้ 1  การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
  ตัวบ่งชี้ 2  การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้,คุณธรรม) 

มาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ.2561 กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้ด้วยตนเอง  มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้ทันการ
เปลี่ยนแปลง ปรับตัวในโลกยุคดิจิทัลได้ มีทักษะชีวิต ฟันฝ่าอุปสรรคได้ มีความรู้ ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ และสามารถนำ ไป
ประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาสุขภาวะการศึกษา การทำ งาน อาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน   เป็นคุณสมบัติของนักเรียนที่
ประเทศต้องการ 

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค ใน
ฐานะที่เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่อยู่ชายแดนและมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน จัดหลักสูตรห้องเรียน
นานาชาติ รูปแบบพหุภาษา (Multi-lingual Program) จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน ทั้งก่อนการ
ดำเนินการและระหว่างการดำเนินการ เพื่อให้ผลการดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
สำนักคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
2.1 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานไดร้ับการยอมรบัในระดับสากล 
2.2 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารในระดับมืออาชีพ 
2.3 เพื่อพัฒนาด้านอาคารที่ให้ทันสมัย 
2.4 เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจดัการและตดิตามประเมินผล 

 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  3.1.1 มีหลักสูตรภาษาอังกฤษห้องเรียนพิเศษ โปรแกรมพหภุาษาทีใ่ช้ในการจัดการเรียนการสอน ฉบบั
สมบูรณ์ตลอดหลักสตูรช้ันมัธยมศกึษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 ฉบับ 
  3.1.2 มีครูผู้สอนชาวต่างชาติ ที่ใช้เงินในโครงการเป็นคา่ตอบแทน จำนวน 4 คน 
  3.1.3 มีระบบการบริหารจดัการและตดิตามประเมินผลที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 1 รูปแบบ 
  3.1.4 มีนักเรียนในห้องเรียนพิเศษ โปรแกรมพหภุาษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 จำนวน 122 คน 
  3.1.5 มีห้องเรียนสำหรับใช้เป็นหอ้งประจำวิชาที่นักเรียนในห้องเรยีนพิเศษ โปรแกรมพหุภาษา ใช้ในการเรยีน
อยา่งพอเพียง พร้อมสื่อ อุปกรณส์ำหรับอำนวยความสะดวกในการจดัการเรียนการสอน  
 3.2 ด้านคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และสามารถใช้ภาษา
อาเซียนเป็นภาษาต่างประเทศท่ีสอง 
  3.2.2 ครูผู้สอนต่างชาติและครูผูส้อนคู่ มีคุณสมบัตเิป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 
  3.2.3 ระบบการบริหารจดัการและการตดิตามประเมินผลมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับการดำเนินงานในโรงเรียน 
 

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

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. ติดต่อประสานงานหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

มกราคม 2565 - ฝ่ายบรหิารวิชาการ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. จัดค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษ 
2. จัดซื้อสื่อ คู่มือ เอกสารประกอบ ตำราเรียน 
หนังสืออ้างอิง 
3. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและ
แข่งขันทักษะต่างๆ 
4. จัดทำเอกสารคู่มือครู คูม่ือการดำเนินงาน 

ตลอดปีการศึกษา 
2565 

 

4,880,000 งานห้องเรียนพิเศษ 
โปรแกรมพหุภาษา 

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

1.ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดำเนินงานตามโครงการ 

มีนาคม 2566 - ฝ่ายบรหิาร 
วิชาการ 

4. ประเมินผล 
และรายงาน 

(Action) 

1.สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ 
 

เมษายน 2566 - งานห้องเรียนพิเศษ 
โปรแกรมพหุภาษา 

 
 

5. งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
เงินนอกงบประมาณ (ระดมทุน) ………………...4,880,000….…...    บาท 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ภาคเรียนที ่
1/2565 

ภาคเรียนที่ 
2/2565 

รวม
งบประมาณ เวลาดำเนินกิจกรรม 

1 งบกลางเพ่ือพัฒนาห้องเรียน MP 240,000 240,000 480,000 - 
2 กองทุนพัฒนา 240,000 240,000 480,000 - 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ภาคเรียนที ่
1/2565 

ภาคเรียนที่ 
2/2565 

รวม
งบประมาณ เวลาดำเนินกิจกรรม 

3 ค่าตอบแทนเงินเดือนครูชาวต่างประเทศ 768,000 768,000 1,536,000 - 
4 ค่าบริหารจัดการโครงการ      

4.1 วัสดุสำนักงาน 22,000 18,000 40,000 ภาคเรยีนที่ 1-2 
4.2 พัฒนาและปรับปรุงห้องเรยีนพหุภาษา 240,000 60,000 300,000 ภาคเรยีนที่ 1-2 
4.3 สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ 120,000 60,000 180,000 ภาคเรยีนที่ 1-2 

5 ค่าจัดกิจกรรมวิชาการ      
5.1ค่ายการเรยีนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาและการ
เรียนรูต้ลอดชีวิตมัธยมศึกษาตอนต้น 

300,000 - 300,000 ภาคเรยีนที่ 1 

5.2 ค่ายวิชาการและทักษะชีวิตมธัยมศึกษาตอนปลาย - 370,000 370,000 ภาคเรยีนที่ 2 
5.3 ค่ายสานสมัพันธ์พี่น้องห้อง HUB 60,000 - 60,000 ภาคเรยีนที่ 2 
5.4 พหุภาษา พหุวัฒนธรรมวันครสิต์มาส  - 36,000 36,000 ภาคเรยีนที่ 2 
5.5 ค่ายส่งเสรมิการเรียนรู้ท้องถิ่นนอกห้องเรียน - 80,000 80,000 ภาคเรยีนที่ 2 
5.6 นำเสนอผลงานห้องเรียน MP - 50,000 50,000 ภาคเรยีนที่ 2 
5.7 ทดสอบภาษาอังกฤษ CEFR, TOEIC ม.6 - 60,000 60,000 ภาคเรยีนที่ 2 
5.8 ค่ายพัฒนาพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ ม.1 ม.4 60,000 - 60,000 ภาคเรยีนที่ 1 
5.9 ค่ายภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ - - - ภาคเรยีนที่ 2 
5.10 ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพ่ีน้องใน
โครงการ Education Hub 

-  300,000 300,000 
ภาคเรยีนที่ 2 

5.11 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิารการใช้โปรแกรม 
Geogebra เบื้องต้น 

- 15,000 15,000 ภาคเรยีนที่ 2 

5.12 ค่ายส่งเสรมิปฏิบตัิการทางวทิยาศาสตร ์ - 10,000 10,000 ภาคเรยีนที่ 2 
5.13 อบรมคำคม สั่งสม คลังคำ - 6,000 6,000 ภาคเรยีนที่ 2 
5.14 ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) - 8,000 8,000 ภาคเรยีนที่ 2 
5.15 เสริมสร้างทักษะชีวิตทางสังคม (ห้อง MP) - 8,000 8,000 ภาคเรยีนที่ 2 
5.16 ค่ายเด็กยุคใหม่เรียนทักษะ coding - 11,000 11,000 ภาคเรยีนที่ 2 
5.17 ยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนนักเรยีน
ห้องเรียนพหุภาษา 

- 30,000 30,000 ภาคเรยีนที่ 2 

6 ค่าเอกสาร/สื่อ      
6.1 หนังสือเรียน สื่อสิ่งพิมพ ์ 200,000 - 200,000 ภาคเรยีนที่ 1 
6.2 โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษออนไลน ์ 260,000 - 260,000 ภาคเรยีนที่ 1-2 

 รวม 2,510,000 2,370,000 4,880,000  
 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. นักเรียนห้องเรียนพิเศษ โปรแกรมพหุภาษา มีทักษะใน
การใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นในระดบัดีตามความสามารถส่วน
บุคคล 
2. มีสื่อ คู่มือ เอกสารประกอบ ตำราเรยีน หนังสืออ้างอิง 
เพื่อเป็นสื่อในการค้นคว้าเพิ่มเติม 
3. มีเอกสารคูม่ือครู คู่มือการดำเนินงาน รวมทั้งหลักสูตรพหุ
ภาษาที่สมบรูณ์ทั้งระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและตอน
ปลาย 

1. การสอบถาม 
2. การทดสอบ 
3. การประเมินผลการดำเนินงาน
จากผู้บรหิาร 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบทดสอบ 
3. แบบประเมินโครงการ 
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โครงการ  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา 
(Multi-lingual Program) 

กิจกรรม  วัสดุสำนักงานห้องเรียนพหุภาษา 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล  

ด้วยระบบคุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา 
                              ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นายพันตรี  สีขาว, นายจิรายุทธ  เเสนพรม 
ระยะเวลาดำเนินการ   ปีการศึกษา 2565 
สถานที่ดำเนินการ   สำนักงานห้องเรียนพหุภาษา โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
        มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ข้อที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล(เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

จากมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่ง ยึดเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนา
ผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา และให้หน่วยงานต้นสังกัดใช้เป็นหมายในการจัดการศึกษา โดยการกำหนดผลลัพธ์ที่
พึงประสงค์ของผู้เรียนที่เหมาะสมตามช่วงวัยในแต่ละระดับ และประเภทการศึกษา ใช้เป้าหาหมายในการสนับสนุนสถานศึกษาให้
สามารถดำเนินการต่างๆ ได้อย่างสะดวกเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ดังกล่าว และคำนึงถึงมาตรฐานการเรียนการสอนท่ีเทียบเคียงกับระดับ
สากลเสมอมา สำนักงานห้องเรียนพหุภาษามีความสำคัญในการเป็นศูนย์การดำเนินงานหลักของห้องเรียนโปรแกรมพหุภาษา  

เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอนมากขึ้น จึงได้จัดโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ไม่ว่าจะเป็น
อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้มีความพร้อมในการดำเนินงานต่างๆ จะส่งผลให้เกิดคุณภาพในการดำเนินการพัฒนาห้องเรียนพิเศษ
โปรแกรมพหุภาษา คาดว่าเมื่อได้ดำเนินงานตามโครงการนี้แล้ว โรงเรียนสรรพวิทยาคมจะมีการพัฒนาความพร้อมต่างๆ ใน
กิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดขึ้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน  
 

2.วัตถุประสงค์(หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 1.เพื่อจัดซื้อวัสดสุำนักงานห้องเรยีนพหุภาษา 
 2. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจดัการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนห้องเรยีนพหุภาษา 
 

3.เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
     - ครูและบุคลากรห้องเรยีนพหภุาษาจำนวน 20 คน 
     - นักเรียนห้องเรียนพหุภาษาจำนน 122 คน 

3.2 ด้านคุณภาพ 
     - ครูมีวัสดุสำนักงานท่ีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนห้องเรยีนพหุภาษา 
     - นักเรียนห้องเรียนพหุภาษาได้รับการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
 

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

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

1. เขียนโครงการและเสนอเพื่อขออนุมัต ิ พ.ค. 65 
 

- นายพันตรี  สีขาว 



126 

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

งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. สำรวจวัสดุสำนักงานท่ีจำเป็นตอ้งใช้ 
2. ดำเนินการจดัซื้อวัสด ุ
3. ทำบัญชีรายรับรายจ่ายวสัดสุำนักงาน 

มิ.ย. 65 – 
ก.พ. 66 

40,000 นายจิรายุทธ แสนพรม 
คณะกรรมการ
ห้องเรียนพหุภาษา 

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

1.ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน
ตามโครงการ 

ก.พ. 66 - คณะกรรมการ
ห้องเรียนพหุภาษา 

4. ประเมินผล 
และรายงาน 
(Action) 

1. สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ 
 

 มี.ค. 66 - นายจิรายุทธ แสนพรม 

 

5. งบประมาณ(หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)  ……………………....……………………    บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (ระดมทุน) …………….......40,000............…….บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ปี   …………………………………….……….   บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่1 ปี 2565 ภาคเรยีนที ่2 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 กระดาษการ์ดสี 150 gA4 180 แผ่น  (ฟ้า) 209 ห่อ 2 418 2 418 
2 กระดาษการ์ดสี 150 g A4 180 แผ่น  (ชมพู) 209 ห่อ 2 418 2 418 
3 กระดาษการ์ดสี 150 g A4 180 แผ่น  (เหลือง) 209 ห่อ 2 418 1 209 
5 กาวลาเท็กซ์ 32 ออนซ์ 80  ขวด 4 320 2 160 
6 กาวแท่ง UHU 21 กรัม no.189 99  หลอด - - 6 594 
7 กาวน้ำหัวสักหลาด H12 G33 50cc 20 หลอด 10 200 - - 
10 คลิบหนีบดำตราม้า No.E108(1*12 อัน) 90  กล่อง 2 180 2 180 
11 คลิบหนีบดำตราช้าง No.E109(1*12 อัน) 70  กล่อง 6 420 4 280 
12 คลิบหนีบดำตราช้าง No.E111(1*12 อัน) 40 กล่อง 6 240 5 200 
17 เทปกาวสองหน้าบาง1” MAX 24mm*20y 26  ม้วน 4 104 5 130 
18 เทปใสแกนเล็ก 3M No.500 1” 24 mm*36หลา 40 ม้วน 2 80 3 120 
19 เทปใสยูนิเทปแกนใหญ่ 3/4 *36 หลา 33  ม้วน - - 8 264 
23 เทปกระดาษกาวย่น ยูนิเทป 1”X25y 30 ม้วน 5 150 10 300 
24 แท่นตัดเทป 1" เบอร์ 25 ขนาด 10 x 21 x 8.5 ซม 50 อัน 3 150 - - 
25 โฟมเทปตราช้าง 24mm.X5 เมตร 129 ม้วน - - 4 516 
33 น้ำยาลบคำผิด แบบปาก ปริมาณ 7 ml. 48 แท่ง 20 960 - - 
34 ปากกาไวท์บอร์ดตราม้า แบบเตมิได้ดำ  190  โหล 6 1,140 6 1,140 
35 ปากกาไวท์บอร์ดตราม้า แบบเตมิได้น้ำเงิน 190  โหล 6 1,140 6 1,140 
36 ปากกาไวท์บอร์ดตราม้า แบบเตมิได้แดง 190  โหล 6 1,140 6 1,140 
38 ปากกาน้ำเงินลูกลื่นควอนตั้มno.007 0.7 mm.  240 กระป๋อง 2 480 2 480 
40 ยางลบดินสอมาสเตอร์อาร์ต 1*20 130  กล่อง 2 260 3 390 
41 ดินสอแรเงาสเต๊ดเลอร์2B 25 แท่ง - - 25 625 
46 หมึกเตมิเครื่องปริ้นท์ cannon 100 ml. 4 ส ี 380  ขวด 5 1,900 4 1520 
47 หมึกเตมิเครื่องปริ้นท์ Epson 100 ml. 4 สี 250 แพค 5 1,250 - - 
48 เหล็กคันหนังสือขนาดกลาง 7" 78 คู ่ 10 780 - - 
49 ตลับหมึกเลเซอร์ Samsung 2,200 ตลับ 2 4,400 2 4,400 
50 ตลับดรั๊ม Samsung 2,800 ตลับ 1 2,800 1 2,800 
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โครงการ  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา 
(Multi-lingual Program) 

กิจกรรม  ปรับปรุงห้องเรียนโปรแกรมพหุภาษา (Multi-lingual Program) 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบ

คุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศณษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นายพันตรี  สีขาว 
ระยะเวลาดำเนินการ   ปีการศึกษา 2565 
สถานที่ดำเนินการ   อาคาร 3 ช้ัน 4  โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
        มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ข้อที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่ง ยึดเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาผู้เรียนไปสู่
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา และให้หน่วยงานต้นสังกัดใช้เป็นเป้าหมายในการจัดการศึกษา ในการจัดการศึกษานั้น
จำเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มกำลั ง
ความสามารถ และสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ที่ส่งเสริมผู้เรียนตามความถนัดที่ตนสนใจ ซึ่งสอดรับกับกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และเพื่อให้เกิดความพร้อมในการเรียนรู้ ห้องเรียนควรมีความพร้อม เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ห้องเรียนพหุภาษาทุกห้องจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุง พัฒนา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดี เหมาะสมต่อการเรียน
การสอน 

 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 1)   เพื่อพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรดุในห้องเรียนให้มคีวามสะดวก พร้อมใช้ในการจัดการเรยีนการสอนของ
ครูผูส้อนและนักเรียนในโปรแกรมพหุภาษา 
 2)  เพื่อให้นักเรียนได้มสีื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่สามารถใช้เปน็สื่อกลางในการจดัการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน  
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  1) มีห้องเรียนคุณภาพสำหรับใช้ในการจัดการเรยีนการสอนทั้งสิ้น 7 ห้องที่มีคุณภาพ 

3.2 ด้านคุณภาพ 
  1)  นักเรียนทุกคนท้ังที่เรียนในโปรแกรมพหภุาษาและห้องเรียนทั่วไปท่ีมาใช้ห้องเรียน อาคาร 3 ช้ัน 4 มี
ห้องเรียนที่มีความพร้อมในด้านวสัดุอุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยีที่มปีระสทิธิภาพเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน  

2)  นักเรียนได้รบัการพัฒนาศักยภาพทั้งด้าน สติปญัญา อารมณ์ สงัคม มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน  
ตัวช้ีวัด ของแต่ละกลุม่สาระการเรยีนรู้ จากครผูู้สอนและห้องเรียนท่ีมีวัสดุอุปกรณ์เพยีงพอและมีประสทิธิภาพ  
4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1.  เขียนโครงการและเสนอเพื่อขออนุมัติ 
2. ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง 
     -  ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 มี.ค. 65 
 

- คณะกรรมการ
โปรแกรม MP 
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

     -  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
     -  หัวหน้าโครงการ 
    -   คณะกรรมการห้องเรียน MP 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

ดำเนินการปรับปรุงห้องเรียนโปรแกรมพหุภาษาทุกห้องเรียน 
ดังนี ้
1. ล้างเครื่องกรองเครื่องปรับอากาศภาคเรียนละครั้ง 
2. จัดซื้อตู้ล็อคเกอร์ประจำห้องเรยีน 
3. ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศตามสภาพการใช้งาน 
4. วัดขนาดความกว้างxยาว ของหน้าต่างเพื่อจัดทำมา่นปรับแสง
ในห้องเรียน 
5. จัดซื้อเก้าอ้ีสำหรับครูทุกห้องเรยีน 
6. จัดซื้อตู้บานเลื่อนประจำห้องเรยีน 
7. จัดซื้อคอมพิวเตอรเ์พื่อใช้งานในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
(341) 

มิ.ย.65 – มี.ค. 
66 
 

300,000 คณะกรรมการ
โปรแกรม MP 

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ มี.ค. 66 - ฝ่ายบรหิารวิชาการ 
 

4. ประเมินผล 
และรายงาน 

(Action) 

สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ 
 
 

  มี.ค. 66 - คณะกรรมการ
โปรแกรม MP 

  

5. งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)    ……………………....……………………  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (ระดมทุน) ……………........300,000...…….….  บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ปี   …………………………………………….  บาท 
ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ

หน่วย 
หน่วยนับ ปีการศึกษา 1/2565 ปีการศึกษา 2/2565 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
1 ล้างเครื่องกรองเครื่องปรับอากาศ 1,000 เครื่อง - - 10 10,000 
2 ล็อคเกอร์ ขนาด 9 ประตู ประจำห้องเรียน 

MP 6 ห้อง ห้องละ 3 หลัง 
9,000 หลัง 18 162,000 - - 

3 ม่านปรับแสงในห้องเรียน 5,000 ผืน - - 8 40,000 
4 เก้าอี้นวมมีพนักพิง 1,000 ตัว 7 7,000 - - 
5 ตู้บานเปิดปดิ MET-104 6,500 หลัง 6 39,000 - - 
6 คอมพิวเตอร์ Acer รุ่น All in one Aspire 

c-1650-1138g0t23mi/T00P เพื่อใช้งานใน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(341) 

25,990 เครื่อง 1 25,990 - - 

รวม 233,990 50,000 
รวมเป็นเงิน  283,990 

 
6. วิธีการประเมิน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
นักเรียนโปรแกรมพหุภาษา ร้อยละ 100 มีความพึงพอใจต่อการ
ใช้ห้องเรียนพหุภาษา 

ความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 
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โครงการ  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา 
(Multi-lingual Program) 

กิจกรรม  การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบ

คุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 3 เสริมสร้าง ประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายของโรงเรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวแสงเดือน  กองยอด 
ระยะเวลาดำเนินการ   ปีการศึกษา 2565 
สถานที่ดำเนินการ   โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      ข้อที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

       ข้อที ่2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 ข้อที่ 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล(เงื่อนไข : ความรู้,คุณธรรม) 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่ง ยึดเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนา
ผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา และให้หน่วยงานต้นสังกัดใช้เป็นเป้าหมายในการจัดการศึกษา ด้วยสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดวิสัยทัศน์ของหน่วยงานว่า “การศึกษาขั้นพื้ นฐานของประเทศไทยมีคุณภาพและ
มาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย” โรงเรียนสรรพวิทยาคมได้ดำเนินการในโครงการห้องเรียนพิเศษ โปรแกรม
พหุภาษา โดยคำนึงถึงมาตรฐานการเรียนการสอนที่เทียบเคียงกับระดับสากลเสมอมา และเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการห้องเรียน
พิเศษโปรแกรมพหุภาษา Multilingual Program ให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลภายนอกได้ทราบถึงกิจกรรม ความเคลื่อนไหวต่างๆของ
ห้องเรียนโปรแกรมพหุภาษา และยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เรียนที่มีความสนใจในโปรแกรมนี้ได้เข้ามาศึกษา จึงจำเป็นที่
จะต้องมีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อชุมชนในท้องถิ่นและภายนอกในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
 

2. วัตถุประสงค์(หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 2.1   เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธห์้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา 
 

3. เป้าหมาย  
 3.1 ด้านปริมาณ 
  1. สื่อประชาสมัพันธ์ห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษาที่หลากหลายในการประชาสมัพันธ์โครงการไดห้ลาย
ช่องทาง 

3.2 ด้านคุณภาพ 
  2.สื่อประชาสมัพันธ์ห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษาช่วยประชาสมัพันธ์กิจกรรมต่างๆที่ได้จัดขึ้นและยังเป็น
การประชาสัมพันธ์ให้ผูเ้รียนทีส่นใจเข้ามาศึกษาในโปรแกรมนีม้ากขึน้ 
 
4. วิธีการดำเนินการ(หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. เขียนโครงการและเสนอเพื่อขออนุมัต ิ พ.ค. 65 
 

- นางสาวแสงเดือน  กอง
ยอด 
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ 
2. ดำเนินการจดัทำสื่อประชาสัมพันธ์ 
3. นำสื่อประชาสมัพันธ์ไปประชาสัมพันธ์
ห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา โดยการ 
1. มอบปฏิทินห้องเรียน MP แก่บคุคลทั่วไป  
2. การมอบหนังสือ Yearbook แก่บุคลากรและ 
    นักเรียนห้องเรียน MP 
3. ทำ Backdrop เพื่อแสดงวิสยัทัศน์ เพื่อแสดง 
    ภาพกิจกรรมค่ายต่างๆของโครงการ และ 
    เพื่อแสดงผลงานนักเรยีนในโครงการ 
4. แจกสมุดโนต้ของโครงการแก่นกัเรียนและ 
    บุคคลทั่วไป 

มิ.ย. 65– 
มี.ค. 66 

 

180,000 นายจิรายุทธ  แสนพรม
คณะกรรมการห้องเรยีน
พหุภาษา 

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

1. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดำเนินงานตามโครงการ 

มี.ค.66 - คณะกรรมการห้องเรยีน
พหุภาษา 

4. ประเมินผล 
และรายงาน 
(Action) 

1.สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ 
 

มี.ค.66 - นายจิรายุทธ  แสนพรม 

  

5. งบประมาณ(หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)  ……………………....……………………   บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (ระดมทุน) ……………....180,000...............….  บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ปี   …………………………………………….  บาท 
ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ

หน่วย 
หน่วยนับ ภาคเรยีนที1่/2565 ภาคเรยีนที2่/2565 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
1 ปฏิทินตั้งโต๊ะ 100 อัน - - 249 24,900 
2 Year book 160 เล่ม - - 160 25,600 
3 Backdrop 30,000 ชุด 3 90,000 - - 
4 สมุดโน๊ต 50 เล่ม 500 25,000 - - 

รวม 115,000 50,500 
รวมเป็นเงิน   165,500 

 
 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. ห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหภุาษามีสื่อ
ประชาสมัพันธ์ที่หลากหลายในการประชาสัมพันธ์ 
2. ทำให้โครงการเป็นท่ีรูจ้ักและมนีักเรียนสนใจ
เข้ามาเรียนในโรงการมากข้ึน 

ประเมินผลการจดัโครงการ มีเอกสาร
สรุปผลการดำเนินโครงการ รายงาน
ผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบภายหลังเสร็จสิ้น
โครงการ 

แบบประเมินโครงการ 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ(4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 
 7.1 มีสื่อประชาสมัพันธ์ห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษาที่หลากหลาย 
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โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา 
(Multi-lingual Program) 

กิจกรรม  ค่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ  
                   ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวหทัยนัทธ์ มณฑา 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตุลาคม 2565 
สถานที่ดำเนินการ   มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 
สนองมาตรฐาน   ด้านคุณภาพผู้เรียน 
สนองมาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ข้อ 2   ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

   คิดเห็นและแก้ปัญหา 
   ข้อ 3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ตัวบ่งชี้ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ข้อ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ

   วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
   ข้อ 3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   ข้อ 4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

การจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ที่มุ่งพัฒนาคุณลักษณะของคนไทย 4.0 ที่จะ
ตอบสนองของวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคง ซึ่งสอดคล้องกับหลักในการจัดการเรียนการสอนที่จะพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะ คือ เป็นผู้เรียนรู้ เป็นผู้สร้างสรรค์สังคม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ซึ่งท้ัง 3 คุณลักษณะนี้ สถานศึกษามี
ความสำคัญเป็นอย่างมากท่ีจะช่วยสนับสนุนและเปิดโอกาสส่งเสริมการเรียนรู้ที่ไม่ได้จำกัดอยู่ในพื้นที่ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้นอก
สถานท่ีเพื่อเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้  

การจัดกิจกรรมค่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถเพิ่มพูน
ความรู้ทักษะและประสบการณ์ทางภาษาแก่ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม และนอกจากน้ียังเป็นการศึกษาการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาอื่นเพื่อนำมาพัฒนาและประยุกต์ใช้กับโครงการห้องเรียนพหุภาษา จึงมีการจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ วิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี สำหรับนักเรียนโปรแกรมพหุภาษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2565 
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 1)  เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนโปรแกรมพหภุาษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ 
 2)  เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้นักเรยีนโปรแกรมพหภุาษา ไดศ้ึกษาแหล่งเรยีนรู้ภายนอกถานศึกษา 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
 1) นักเรียนห้องเรียนพหภุาษา  ช้ัน ม.1-3 จำนวน 53 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายการเรยีนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทาง
ภาษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิต ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลยับูรพา จังหวัดชลบุร ี
      2) คณะครูและบุคลากรที่เกีย่วข้องกับการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพหุภาษา จำนวน 6 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาทักษะทางภาษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิต ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลยับูรพา จังหวัดชลบรุี 
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 3.2 ด้านคุณภาพ 
     1)  นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และพัฒนาทักษะทางภาษา 
 

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

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1.  เขียนโครงการและเสนอเพื่อขออนุมัติ 
2. ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ก.ค. 65 - คณะกรรมการห้องเรยีน
พหุภาษา 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
อธิบายคร่าวๆ 
3 วัน 2 คืน 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ดำเนินตามโครงการ 
   -  นักเรียนห้องเรียนพหุภาษา ช้ัน ม.1-3 เข้าร่วม
กิจกรรม โดยมหีน่วยงานจากคณะวิทยากรวิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา เปน็ผู้จัดกิจกรรม  
ซึ่งจะมีมีค่าลงทะเบียนในการเข้ารว่มกิจกรรมดัง 
จำนวน 3 วัน 2 คืน โดยมีกิจกรรมดังนี้  
วันท่ี 1 กิจกรรม First Step to the Greatest. 
วันท่ี 2 กิจกรรม Young Learner English and  
กิจกรรมเน้น ย้ำ ซ้ำ ทวน (Spiral Curriculum) 
วันท่ี 3  Adventure around the town 

ส.ค. 65 300,000 นางสาวหทัยนัทธ์ มณฑา 
คณะครูห้องเรียน MP 

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

1. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน
ตามโครงการ 

ส.ค. 65 - คณะกรรมการห้องเรยีน
พหุภาษา 

4. ประเมินผล 
และรายงาน 
(Action) 

1. สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ ส.ค. 65 - นางสาวหทัยนัทธ์ มณฑา 
นายพันตรี  สีขาว 

 
5. งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)  ……………………....……………………   บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (ระดมทุน) ……………....300,000......…….......  บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ปี   …………………………………………….   บาท 
ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ

หน่วย 
หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 1/2565 ภาคเรยีนที ่2/2565 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
1 ค่าเช่าเหมารถตู้ 3 วัน  18,000 คัน 6 108,000 - - 
2 ค่าที่พัก 2 คืน คืนละ 800 บาท 1,600 ห้อง 30 48,000 - - 
3 ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 3 วัน  720 คน 6 4,320 - - 
4 ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรยีน 3 วัน 240 คน 53 12,720 - - 
5 ค่าลงทะเบียน 1,800 คน 53 95,400 - - 
6 ค่าป้ายไวนลิ 1,000 ผืน 1 1,000 - - 
7 ค่าตรวจชุด ATK (คร+ูนักเรียน) 100 อัน/คน 59 5,900 - - 
8 ค่าของที่ระลึก 1,000 ช้ิน 1 1,000 - - 

รวม 276,340 - 
รวมทั้งสิ้น 276,340 
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โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา 
(Multi-lingual Program) 

กิจกรรม  ค่ายวิชาการและทักษะชีวิตมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ  
                   ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นายพันตรี  สีขาว 
ระยะเวลาดำเนินการ   ภาคเรียนที่ 2  
สถานที่ดำเนินการ   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ด 
สนองมาตรฐาน   ด้านคุณภาพผู้เรียน 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
      ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อ 1  มีความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
  ข้อ 2  มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

                    ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
  ข้อ 3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ข้อ 4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ข้อ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ข้อ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

การจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ที่มุ่งพัฒนาคุณลักษณะของคนไทย 4.0 ที่จะ
ตอบสนองของวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคง ซึ่งสอดคล้องกับหลักในการจัดการเรียนการสอนที่จะพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะ คือ เป็นผู้เรียนรู้ เป็นผู้สร้างสรรค์สังคม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ซึ่งท้ัง 3 คุณลักษณะนี้ สถานศึกษามี
ความสำคัญเป็นอย่างมากท่ีจะช่วยสนับสนุนและเปิดโอกาสส่งเสริมการเรียนรู้ที่ไม่ได้จำกัดอยู่ในพื้นที่ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้นอก
สถานท่ีเพื่อเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้  

การจัดกิจกรรมค่ายวิชาการและทักษะชีวิตมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทำให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษ
โปรแกรมพหุภาษาได้เยี่ยมชม ศึกษาหลักสูตร รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย ร่วมทำ
กิจกรรมค่ายภาษาที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น ซึ่งจะเป็นแนวทางการการวางแผนการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนใน
อนาคต นอกจากนี้ยังเป็นการศึกษาการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาอื่นเพื่อนำมาพัฒนาและประยุกต์ใช้กับโครงการ
ห้องเรียนพหุภาษา ด้วยเหตุนี้จึงมีการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการและทักษะชีวิตมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
กรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด จังหวัดเพชรบุรี สำหรับนักเรียนโปรแกรมพหุภาษา ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2565 

 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 1)  เพื่อให้นักเรียนห้องเรียนพหุภาษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ทัศนศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศ 
 2)  เพื่อให้นักเรียนห้องเรียนพหุภาษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายวางแผนการเรียนต่อในระดับอดุมศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 3) เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการศึกษาต่อ การสัมภาษณ์งาน รวมไปถึงการใช้ในการประกอบอาชีพ
ในอนาคต 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
 1) นักเรียนห้องเรียนพหุภาษา  ช้ัน ม.4-6 จำนวน 66 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 
และมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด จังหวัดเพชรบุร ี
 2) คณะครูและบุคลากรที่เกีย่วข้องกับการจัดการเรียนการสอนในหอ้งเรียนพหุภาษา จำนวน 8 คน ได้เข้าร่วมกจิกรรม ณ 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ กรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัยนานาชาตแิสตมฟอรด์ จังหวัดเพชรบรุี 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
 1) นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการมีความรู้และแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในอนาคต 
 2) ครูและบุคลากรที่เกีย่วข้องกับการจัดการเรยีนการสอนในห้องเรยีนพหุภาษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วธิีจัดการเรียนการ
สอนจากสถานศึกษาอื่น เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการโครงการห้องเรียนพหุภาษา 
 

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

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1.  เขียนโครงการและเสนอเพื่อขออนุมัติ 
2. ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ม.ค. 66 - คณะกรรมการ
ห้องเรียนพหุภาษา 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ดำเนินตามโครงการ 
   -  นักเรียนห้องเรียนพหุภาษา ช้ัน ม.4-6 เข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมศึกษาหลักสูตรนานาติและรูปแบบการจัดการเรยีน
การสอน ของมหาวิทยาลยันานาชาติ  
แสตมฟอรด์ จังหวัดเพชรบรุี และเข้าค่ายกิจกรรม English 
for Future Career โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยนานาชาติ    
แสตมฟอรด์ให้ความรู้เรื่องการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สัมภาษณ์งาน ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน เป็นเวลา 1 วัน 
- นักเรียนห้องเรียนพหภุาษาเข้าศกึษารูปแบบการจดัการเรียน
การสอนและหลักสูตรต่างๆของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ณ 
กรุงเทพมหานคร 

ก.พ. 66 370,000 นายพันตรี  สีขาว 
คณะกรรมการ
ห้องเรียนพหุภาษา 

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

1. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตาม
โครงการ 

มี.ค. 65 - คณะกรรมการ
ห้องเรียนพหุภาษา 

4. ประเมินผล 
และรายงาน 
(Action) 

1. สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ มี.ค. 65 - นายพันตรี  สีขาว 
นายจิรายุทธ แสน
พรม 

 

5. งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)  ……………………....……………………   บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (ระดมทุน) ……………....370,000......…….......  บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ปี   …………………………………………….   บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรยีนที่ 1/2565 ภาคเรยีนที ่2/2565 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
1 ค่าเช่าเหมารถทัวร์ 3 วัน 80,000 คัน - - 2 160,000 
2 ค่าที่พัก 2 คืน คืนละ 800 บาท 1,600 ห้อง - - 37 59,200 
3 ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรยีน 3 วัน  240 คน - - 66 15,840 
4 ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 3 วันวันละ 240 บาท 720 คน - - 8 5,760 
4 ค่าป้ายไวนลิ 1,000 ผืน - - 1 1,000 
5 ค่าของที่ระลึก 1,000 ช้ิน - - 2 2,000 
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โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา 
(Multi-lingual Program) 

กิจกรรม  ค่ายสานสัมพันธ์พี่น้องห้อง HUB 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ  
                   ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวแสงเดือน กองยอด 
ระยะเวลาดำเนินการ   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
สถานที่ดำเนินการ   โรงเรียนสรรพวิทยาคม  
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผู้เรียน 
    ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อ 1  มีความสามารถในการอ่านเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณ 

 ข้อ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
           ความคิดเห็นและแก้ปัญหา  
 ข้อ 4  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร 

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

มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561  มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความเพียร ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มี
สมรรถนะที่เกิดจากความรู้ด้านต่างๆ เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา  เกิดการเรียนรู้ อยู่
ร่วมกันอย่างสันติ ซึ่งมาตรฐานการศึกษาของชาติยึดเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ของการศึกษา 
และเนื่องด้วยสังคมต้องอยู่ร่วมกันสอดคล้องกับนักเรียนห้องเรียนโปรแกรมพหุภาษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษาใหม่นี้ต้องเรียนรู้
และมีการปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการทำความรู้จัก สร้างมิตรภาพกับรุ่นพี่ รุ่นน้อง ผ่านกิจกรรมที่เสริมสร้างความรัก 
และสร้างทัศนคติที่ดีต่อห้องเรียนโปรแกรมพหุภาษา 

ดังนั้น คณะกรรมการของห้องเรียนโปรแกรมพหุภาษา โรงเรียนสรรพวิทยาคม ซึ่งมีคณะทำงานประกอบด้วย คณะครู
ชาวต่างชาติ ครูไทยสอนร่วม คณะทำงานในโครงการ และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นผู้ดำเนินงานของโครงการ
มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี ความสามัคคีระหว่างครู นักเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการ จึงจะมีการ
จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พ่ีน้องห้อง HUB ขึ้น ในปีการศึกษา 2565 นี้  
 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1) เพื่อให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหภุาษาได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหวา่งรุ่นพี่รุ่นน้องใน

รูปแบบกิจกรรมกลุม่  
2) เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหภุาษาทุกระดับชั้น 

 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
 1) นักเรียนโปรแกรมพหุภาษาทุกระดับชั้น จำนวน 122 คน ผู้บริหารโรงเรียน ครไูทยท่ีสอนในห้องเรยีนพหุภาษา ครู
ต่างชาติ ครูที่ปรึกษาและเจา้หน้าที่โครงการ รวม 23 คน รวมทั้งสิ้น 145 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายสานสัมพันธ์พ่ีน้องห้อง HUB  
 3.2 ด้านคุณภาพ 
 1)  นักเรียนโปรแกรมพหุภาษา รอ้ยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายสานสมัพันธ์พี่น้องห้อง HUB เพือ่เรียนรู้และทำ
กิจกรรมในค่าย โดยมีครูชาวตา่งชาติและครไูทยสอนร่วมเป็นผู้ดำเนนิกิจกรรม 
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4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ: ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

เขียนโครงการและเสนอเพื่อขออนุมัติ ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง มี.ค. 65 
 

 นางสาวแสงเดือน  
กองยอด 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานขออนุมัติโครงการ ทำหนังสือขออนุญาต
ผู้ปกครอง ขอใช้สถานท่ีในการทำกิจกรรมในโรงเรยีน  
4. ครูประจำฐานกิจกรรมเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้อง
ใช้ในการจัดกิจกรรมตลอดทั้ง 2 วัน 
5. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 20 – 22 คน โดยคละ
นักเรียนทุกระดับช้ัน เพื่อ 
วันท่ี 1 เข้าร่วมกิจกรรมฐานท้ังหมด 6 ฐาน ๆ ละ 50 นาที 
ดังนี้     
          ฐานท่ี 1 Ice-breaking activities 
          ฐานท่ี 2 Getting to know  
          ฐานท่ี 3 Collecting money 
          ฐานท่ี 4 Telling Story 
          ฐานท่ี 5 Whisper 
          ฐานท่ี 6 Build up your relationship 
วันท่ี 2 มีฐานกิจกรรม 4 ฐาน นักเรียนเข้าฐานกิจกรรม
ฐานละ 30 คน 
          ฐานท่ี 1 Inscribed on the Mountain  
          ฐานท่ี 2 Balloon War 
          ฐานท่ี 3 Spider web 
          ฐานท่ี 4 Telling Story 
6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรยีนรู้จากฐานการ
เรียนรู้  

ก.ค. 65 
 

60,000 
 

คณะกรรมการ
ห้องเรียนพหุภาษา 

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

1. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตาม
โครงการ 

ก.ค. 65  คณะกรรมการ
ห้องเรียนพหุภาษา 

4. ประเมินผล 
และรายงาน 

(Action) 

1.สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ ก.ค. 65  นางสาวแสงเดือน  
กองยอด 

 

5. งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)  …………………….....……………………  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (ระดมทุน) …………….60,000...............…….    บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ปี   ……………………………………………..  บาท 
ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ

หน่วย 
หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2565 ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าอาหารหลักนักเรยีน 2 มื้อ ๆ ละ 55 บาท  110 คน 122 13,420 - - 
2 อาหารว่างนักเรียน 4 มื้อ ๆ ละ 25 บาท  100 คน 122 12,200 - - 
3 ค่าอาหารหลักครู 2 มื้อ ๆ ละ 55 บาท 110 คน 23 2,530 - - 
4 อาหารว่างครู 4 มื้อ ๆ ละ 25 บาท  100 คน 23 2,300 - - 
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โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ (Multi-lingual Program) 
กิจกรรม  Cross-cultural Event – 21st Century Gen Merry Christmas and  

                                  Happy New year 2023 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2   ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม 
                              กับการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวมลฤดี  นิลทัพ 
ระยะเวลาดำเนินการ   ธันวาคม 2565 
สถานที่ดำเนินการ   โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ข้อที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ 2561 กล่าวว่า การจัดการศึกษาจะต้องทำให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาโดยให้
อิสระสถานศึกษา ในการจดัการศกึษาให้สอดคล้องกับบรบิทของสถานศึกษาและตามความถนัดของผู้เรียน  ท่ีตอบสนองวิสัยทัศน์ 
การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยคนไทย ๔.๐ จะตอ้ง เป็นคนดี มีคุณธรรม ยดึค่านิยมรวมของสังคมเป็นฐานใน
การพัฒนาตนให้เป็นบุคคลที่มีคณุลักษณะ 3 ด้าน คือ ผูเ้รียนรู้ ผูร้่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ พลเมอืงที่เข้มแข็ง การจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพนั้น นอกจากการเรยีนการสอนตามหลักสูตรในช้ันเรียนแล้ว จะต้องจัดกิจกรรมเสรมิทักษะ
ควบคู่กันไปด้วย โดยเฉพาะกิจกรรมวันสำคญัต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรยีนได้เรียนรู้ วัฒนธรรม ประเพณีของ เจ้าของภาษา ซึ่งปรากฏใน
หลักสตูรตามมาตรฐานท่ี 3.1 สาระที่ 3 วัฒนธรรมดังนั้น กิจกรรมคริสตม์าส เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ควรจดั เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรยีน ได้
เรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างกับวัฒนธรรมไทย แล้วนำมาใช้อย่างมี
วิจารณญาณ ด้วยเหตุผลนี้ทางกลุม่สาระภาษาต่างประเทศจึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพ่ือใหผู้้เรยีนฝึกทักษะทางภาษา ในด้านการฟัง พูด 
อ่าน เขียน โดยใช้แหล่งเรียนรู้และสื่อท่ีหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนเขา้ใจถึงประเพณีวัฒนธรรม เปรียบเทียบ ความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเจา้ของภาษากับวัฒนธรรมไทยเพื่อให้เกิดผลสมัฤทธ์ิที่ดีขึ้นกับนักเรยีนจึงได้ ดำเนินการจดักิจกรรม 
Cross-cultural Event – 21st Century Gen Merry Christmas and Happy New year 2023 เพื่อผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
สูงสุดที่ จะเกิดขึ้นกับนักเรียนและโรงเรียนต่อ ๆ ไป  

 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1) เพื่อให้ผู้เรียนฝึกทักษะทางภาษาในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยใช้แหล่งเรียนรู้และสื่อท่ีหลากหลาย  
2) เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงประเพณวีัฒนธรรม เปรียบเทียบ ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวฒันธรรมของเจ้าของ      

ภาษากับวัฒนธรรมไทย  
3) เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนในรายวิชาภาษาอังกฤษท่ีดีขึ้นกับนักเรียนห้องเรยีนพิเศษ โปรแกรมพหุภาษา 

 

3. เป้าหมาย 
1. ด้านปริมาณ 

  1) นักเรียนห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  โรงเรียนสรรพวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม 
Cross-cultural Event – 21st Century Gen Merry Christmas and Happy New year 2023 
และการแข่งขันทักษะทางภาษาองักฤษ จำนวน 122 คน 
  2) ครูและบุคลากรผู้รับผิดชอบห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา จำนวน 20 คน ที่จัดมีขึ้นในโรงเรียน 

2. ด้านคุณภาพ 
  1) นักเรียนห้องเรียนพหภุาษาได้เข้าร่วมกิจกรรม Cross-cultural Event – 21st Century Gen Merry 
Christmas and Happy New year 2023 
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  2) นักเรียนในโครงการห้องเรียนพหุภาษาได้เรยีนรู้ แลกเปลีย่นทางวัฒนธรรมเกีย่วกับวันขึ้นปีใหม ่
และมเีจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ 
4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1.  เขียนโครงการและเสนอเพื่อขออนุมัติ 
2. ประชุมครูและบุคลากรที่เกีย่วข้องในโครงการ 

พ.ย. 2565 - นางสาวมลฤดี      
นิลทัพ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. จัดกิจกรรม Cross-cultural Event – 21st Century 
Gen Merry Christmas and Happy New year 2023 
สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โปรแกรมพหภุาษา 
2. นักเรียนห้องเรียน MP เข้าร่วมกิจกรรม Cross-
cultural Event – 21st Century Gen Merry 
Christmas and Happy New year 2023 
 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
- การแสดงกำเนดิพระเยซู จากนกัเรียน 
- การแสดงจากครูต่างชาต ิ
- กิจกรรมฐานวัฒนธรรมเกี่ยวกับวันข้ึนปีใหม่ และอาหาร
ประจำชาต ิ
- การแสดงความสามารถแตล่ะระดับชั้น 
- การประกวดชุดนานาชาติแตล่ะระดับชั้น 
- การแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับวนัขึ้นปีใหม่ 
- การแข่งขัน Spelling Bee  
- การแลกของขวัญ 

ธ.ค. 2565 – 
ม.ค.2566 

 

36,000 คณะกรรมการ
ห้องเรียนพหุภาษา 

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตาม
โครงการ 

ธ.ค. 2565 – 
ม.ค.2566 

- คณะกรรมการ
ห้องเรียนพหุภาษา 

4. ประเมินผล 
และรายงาน 
(Action) 

สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ 
 

ธ.ค. 2565 – 
ม.ค.2566 

- นางสาวมลฤดี      
นิลทัพ 

 

5. งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ    …………………...............……………..…  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………....…36,000…………………   บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ปี    …………………………………………………  บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ปีการศึกษา 1/2565 ปีการศึกษา 2/2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1. ค่าวัสดสุนับสนุนการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน
นักเรียน อาหารนานาชาติ (ไทย พม่า จีน
อินโดนีเซีย ฟลิิปปินส์ อังกฤษ ) 

500 บอร์ด - - 6 3,000 

2. ค่าวัสดสุนับสนุนการประกวดการแต่งกาย
นานาชาติแฟนซ ี

500 ชุด   6 3,000 

3. ค่าเช่าชุดการแสดง 500 ชุด - - 10 5,000 
4. ค่าอุปกรณ์กิจกรรมฐานวัฒนธรรมเกี่ยวกับวันข้ึนปี

ใหม ่ 
- Christmas day 
- New year gift 

1,500 ฐาน   5 7,500 
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โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา 
(Multi-lingual Program) 

กิจกรรม  ค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ท้องถิ่นนอกห้องเรียน Outside Classroom Learning (OCL) 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ

เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    นายพันตรี สีขาว, นางสาวแสงเดือน กองยอด 
ระยะเวลาดำเนินการ   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
สถานที่ดำเนินการ   ไร่เตรยาวรรณ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
        ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
            ข้อ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
           ข้อ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
            ข้อ 3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
            ข้อ 4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   ข้อ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561  มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความเพียร ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีสมรรถนะ
ที่เกิดจากความรู้ด้านต่างๆ เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา เกิดการเรียนรู้ อยู่ร่วมกันอย่าง
สันติ ซึ่งมาตรฐานการศึกษาของชาติยึดเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา 

และห้องเรียนโปรแกรมพหุภาษา โรงเรียนสรรพวิทยาคม เห็นความสำคัญของการเรียนการสอนนอกช้ันเรียนซึ่งสอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาของชาติเป็นไปตามหลักการจัดการศึกษาที่พัฒนาให้ผู้เรียนตระหนักถึงการเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยใช้
ทักษะภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนได้เรียนมาในห้องเรียน ซึ่งเป็นการเติมเต็มความรู้ความสามารถของนักเรียนในชีวิตประจำวัน ส่งเสริม
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้นักเรียนเป็นผู้มีความสามารถในการตัดสินใจ และพร้อมเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม 
ภาษาท้องถิ่น และรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น  
 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1) เพื่อให้นักเรียนห้องเรียนโปรแกรมพหุภาษาไดเ้รียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นและการดำเนินชีวิตของผู้คนท่ีอาศัยอยู่ใน

ละแวกใกล้เคียง เพื่อนำมาเป็นฐานข้อมูลในการดำเนินชีวิตประจำวนัท่ีมีคุณภาพได ้
2) เพื่อให้คณะผู้บริหาร ครู และผูป้กครอง ในโปรแกรมพหภุาษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นและการดำเนินชีวิตของผู้คน

ที่อาศัยอยู่ในละแวกใกล้เคียง เพื่อนำมาเป็นฐานข้อมลูในการดำเนินชีวิตประจำวันท่ีมีคณุภาพได้ 
 3) เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรบุคคลที่มีคณุค่าในท้องถิ่น และสืบสาน
ความคิดความสามารถของปราชญ์ชาวบ้านต่อไป  

4) เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ความรู้ที่ได้เรยีนมาปรบัใช้ได้ในชีวิตประจำวัน และนำเสนอผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้ 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
 1) นักเรียนโปรแกรมพหุภาษา เขา้ร่วมกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน Outside Classroom Learning จำนวน 122 คน   
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2) ผู้บริหาร ครู เข้าร่วมกจิกรรมเรียนรู้นอกห้องเรยีน Outside Classroom Learning โดยแบ่งออกเป็น ผู้บริหาร
จำนวน 1 คน ครูชาวต่างชาติจำนวน 12 คน ครูชาวไทยจำนวน 12 คน รวมจำนวนทั้งหมด 25 คน 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
 1) นักเรียน ผู้บริหาร ครู ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินชีวิตนอกช้ันเรียน Outside Classroom Learning  
ได้เป็นอยา่งด ี
 2) นักเรียน ผู้บริหาร ครู มีทัศนคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างกัน ทำให้มีความเข้าใจและให้การสนับสนุน
โครงการในอนาคตต่อไป 
 
4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1.  เขียนโครงการและเสนอเพื่อขออนุมัติ 
2. ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง 

เม.ย. 65 
 

- นางสาวแสงเดือน  
กองยอด 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน OCL  
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. สำรวจสถานท่ีเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม และทำหนังสือขอความ
อนุเคราะหส์ถานท่ี ณ ไร่เตรยาวรรณ ตำบลช่องแคบ อำเภอ 
พบพระ จ.ตาก 
3. ประชุมครูและนักเรียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง
กัน 
4. จัดครูนั่งรถตู้พร้อมนักเรยีนอยา่งน้อยคันละ 1 คน รวม 14 
คัน เพื่อเดินทางไปยังสถานท่ีจดักจิกรรม ณ ไร่เตรยาวรรณ 
ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก  
5. แบ่งนักเรียนออกเป็น 12 กลุ่ม คละนักเรียนทุกระดับช้ันให้
ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีครูไทยและครตู่างชาติเข้าประจำฐาน
กิจกรรมบริเวณภายในไรเ่ตรยาวรรณ จำนวน 12 ฐาน ๆ ละ 2 
คน ดังนี้  
   1. ฐาน Your Pronunciation 
   2. ฐาน Vocabulary  
   3. ฐาน Sufficiency Economy  
   4. ฐาน Environment  
   5. ฐาน Save the earth 
   6. ฐาน Handicraft  
   7. ฐาน Wild Life  
   8. ฐาน Quizzes 
   9. ฐาน Matching   
   10. ฐาน Animals 
   11. ฐาน Nature  
   12. ฐาน Drawing 
5. นักเรียนแตล่ะกลุม่เวียนเข้าฐานกิจกรรม ฐานละ 30 นาที 
6. ครู และนักเรียนแลกเปลีย่นความคิดเห็นในการจัดกิจกรรม
และสรุปงาน  

1 ต.ค. 65 80,000 คณะกรรมการ
ห้องเรียนพหุภาษา 

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

1. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตาม
โครงการ 
 

ต.ค. 65  คณะกรรมการ
ห้องเรียนพหุภาษา 
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

4. ประเมินผล 
และรายงาน 
(Action) 

1.สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ 
 

ต.ค. 65 - คณะกรรมการ
ห้องเรียนพหุภาษา 

 

5. งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน ) ……………................…………………  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (ระดมทุน) …………….80,000…....................   บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ปี   ………………………………..…………….. บาท 

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2565 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าอาหารกลางวันนักเรียน 1 มื้อ 55 คน 122 6,710 - - 
2 ค่าอาหารกลางวันผู้บริหารและคร ู1 มื้อ 55 คน 25 1,375 - - 
3 ค่าอาหารว่างนักเรยีน 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท  50 คน 122 6,100 - - 
4 ค่าอาหารว่างครู 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 50 คน 25 1,250 - - 
5 ค่ารถโดยสารรถตู ้ 2,000 คัน 14 28,000 - - 
6 ค่าป้ายไวนลิ 1,000 ผืน 2 2,000 - - 
7 ฟิวเจอร์บอร์ด  40 แผ่น 10 400 - - 
8 ลวด 100 ม้วน 1 100 - - 
9 โทรโข่งอันเล็ก 5 อัน 400 2,000 - - 
10 กระดาษทำเกยีรตบิัตร 120 รีม 4 480 - - 
11 สีไมส้ำหรับระบายส ี 120 กล่อง 20 2,400 - - 
12 ชุดตรวจ ATK 50 ชุด 147 7,350 - - 

รวม 58,165 - 
รวมทั้งสิ้น  58,165 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. ผู้บริหาร ครู และนักเรียนในโปรแกรมพหภุาษาร้อยละ 100 ได้เรยีนรู้
วัฒนธรรมท้องถิ่น  
2. นักเรียนร้อยละ 100 ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการนำเสนอผลงานภาย
หลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมได ้

การสอบถาม แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 
 1) นักเรียน ผู้บริหาร ครู ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินชีวิตนอกช้ันเรียน Outside Classroom Learning  
ได้เป็นอยา่งด ี
 2) นักเรียน ผู้บริหาร ครู มีทัศนคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างกัน ทำให้มีความเข้าใจและให้การสนับสนุนซึ่ง
กันและกันได้เป็นอย่างด ี
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โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ (Multi-lingual Program) 
กิจกรรม  นำเสนอผลงานห้องเรียนโปรแกรมพหุภาษา (Show the Best Project of MP) 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล  

ด้วยระบบคุณภาพ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 3  เสริมสร้าง และประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายของโรงเรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นายพันตรี  สีขาว 
ระยะเวลาดำเนินการ   ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
สถานที่ดำเนินการ   อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
       ข้อ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
         ข้อ 3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
         ข้อ 4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
       ข้อ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

มาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ.2561 กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะชีวิต ฟันฝ่า
อุปสรรคได้ มีความรู้ ความรอบรู้ด้านต่างๆ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาสุขภาวะการศึกษา การทำงาน อาชีพ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตน เป็นคุณสมบัติของนักเรียนท่ีประเทศต้องการ โดยห้องเรียนโปรแกรมพหุภาษา โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการแสดงศักยภาพของผู้เรียน ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดย
ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ  อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม   และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ไว้ในทุกวิชา 

กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีเวทีแสดงศักยภาพจากสิ่งที่ไดเ้รียนรู้ ห้องเรียนโปรแกรมพหุภาษา จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียน
ได้ฝึกการแก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ ถ่ายทอดออกมา และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู ผู้ปกครองและนักเรียนใน
โปรแกรมพหุภาษา  

 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1) เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพหุภาษาได้ทราบผลการดำเนนิงานของห้องเรียนพหุภาษา 
2) เพื่อให้ครู ผู้ปกครอง และนักเรยีนห้องเรียนพหุภาษามีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในการพฒันาห้องเรียนพหุภาษา 
3) เพื่อให้ผู้เรียนได้นำเสนอผลงานของห้องเรียนในโครงการอย่างสรา้งสรรค์ 

 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  1) นักเรียนห้องเรียนโปรแกรมพหภุาษา จำนวน 122 คน  
  2) ผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนโปรแกรมพหภุาษา จำนวน 122 คน 
  2) ครูและบุคลากรที่เกีย่วข้องในโครงการ จำนวน 20 คน 

3.2 ด้านคุณภาพ 
  1) ผู้ปกครองและนักเรียนห้องเรยีนพหุภาษาได้เข้าร่วมกิจกรรม Show the Best Project of MP 
  2) ครู ผู้ปกครองและนักเรียนในโครงการห้องเรยีนพหุภาษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
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4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1.  เขียนโครงการและเสนอเพื่อขออนุมัติ 
2. ประชุมครูและบุคลากรที่เกีย่วข้องในโครงการ 

ม.ค. 66 - นายพันตรี  สีขาว 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. จัดกิจกรรม Show the Best Project of MP สำหรับ
นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ โปรแกรมพหุภาษา 
2. มอบเกียรติบตัรนักเรียนในด้านต่างๆ 
3. นักเรียนแตล่ะระดับช้ันทำการแสดงความสามารถบนเวที 
เช่น ละครสั้นภาษาอังกฤษ Cover Dance เป็นต้น 
3. ครูที่ปรึกษาและนักเรียนแต่ละระดับชั้นนำเสนอโครงงานใน
รายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบโดยการจัดบูทแสดงผลงานพร้อม
นำเสนอประจำบูท 
4. ผู้ปกครองชมการนำเสนอโครงงาน 
5. ครูและบุคลากรห้องเรียนพหภุาษานำเสนอผลการดำเนินงาน
ของห้องเรียนพหุภาษาผ่านวดิีโอสรุปงานและ PowerPoint 
6. ผู้ปกครองเสนอความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่มีต่อ
ห้องเรียนพิเศษ โปรแกรมพหภุาษา 
7. ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการ
ดำเนินงานของห้องเรียนพหุภาษา 

ก.พ. 66 50,000 คณะกรรมการ
ห้องเรียนพหุภาษา 

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ มี.ค. 66 - คณะกรรมการ
ห้องเรียนพหุภาษา 

4. ประเมินผล 
และรายงาน 
(Action) 

สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ 
 

มี.ค. 66 - นายพันตรี  สีขาว 
นายจิรายุทธ  
แสนพรม 

 

5. งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ    …………………...............……………..… บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………50,000………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ปี    ………………………………………………… บาท 
ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ

หน่วย 
หน่วย
นับ 

ปีการศึกษา 1/2565 ปีการศึกษา 2/2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าอาหารหลักนักเรยีน 1 มื้อ 55 มื้อ - - 122 6,710 
2 ค่าอาหารหลักผู้ปกครอง 1 มื้อ 55 มื้อ - - 122 6,710 
3 ค่าอาหารหลักครู 1 มื้อ 55 มื้อ - - 20 1,100 
4 ค่าอาหารว่างนักเรยีน 1 มื้อ 25 มื้อ - - 122 3,050 
5 ค่าอาหารว่างผู้ปกครอง 1 มื้อ 25 มื้อ - - 122 3,050 
6 ค่าอาหารว่างครู 1 มื้อ 25 มื้อ - - 20 500 
7 ค่าวัสดุจดับอร์ดนำเสนอผลงาน 1,000 บอร์ด - - 6 6,000 
8 กระดาษเกยีรตบิัตร A4 119 รีม - - 3 357 
9 ป้ายฟิวเจอร์บอรด์ ขนาด 50*80 250 อัน - - 4 1,000 
10 ค่าเช่าชุดการแสดง 1,000 ชุด - - 6 6,000 
11 ชุดตรวจ ATK 50 ชุด - - 264 13,200 

รวม - 47,677 
รวมเป็นเงิน    47,677 
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โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา 
(Multi-lingual Program) 

กิจกรรม  ทดสอบภาษาอังกฤษ  
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความ 
   ต้องการ ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ 

เป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวหทัยนัทธ์ มณฑา 
ระยะเวลาดำเนินการ   ปีการศึกษา 2565 
สถานที่ดำเนินการ   โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผู้เรียน 
    ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อ 1  มีความสามารถในการอ่านเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณ 

 ข้อ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
           ความคิดเห็นและแก้ปัญหา  
 ข้อ 3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 ข้อ 4  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร 

ข้อ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ข้อ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
         ข้อ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

เป้าหมายสำคญัของมาตรฐานการศึกษาของชาติ 2561 คือ การจัดการศึกษาจะต้องทำให้เกิดผลลัพธ์ทีพ่ึงประสงค์ของ
การศึกษาโดยให้อิสระสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาใหส้อดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและตามความถนัดของผู้เรียน  ท่ี
ตอบสนองวิสัยทัศน์ การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยคนไทย 4.0 จะต้อง ธำรงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวที
โลก นั่นคือเป็นคนดี มีคุณธรรม ยดึค่านิยมรวมของสังคมเป็นฐานในการพัฒนาตนให้เป็นบุคคลที่มีคณุลักษณะ 3 ด้าน คือ ผูเ้รียนรู้ 
ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ พลเมืองที่เข้มแข็ง ด้วยงานห้องเรยีนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา(MP) โรงเรียนสรรพวิทยาคม  มี
ความต้องการพัฒนาทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรยีนห้องเรียนพหุภาษาเพื่อให้ทราบถึงความสามารถทางภาษาที่
แท้จริงของนักเรียนในโครงการ โดยให้นักเรียนได้ทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษจากหน่วยงานท่ีมีเครื่องมือวัดที่
เป็นมาตรฐานสากลและมผีลการทดสอบเป็นที่ยอมรับ นอกจากน้ีเพือ่ให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรูเ้ครื่องมือการทดสอบภาษาอังกฤษ
ที่จำเป็นต่อการทดสอบ ทำให้นักเรียนคุ้นเคยกับการทดสอบและพฒันาตนเองเพื่อให้ไดผ้ลการทดสอบที่มีความจำเป็นต่อการ
นำไปใช้ในอนาคต ดังนั้นงานห้องเรียนพหุภาษาจึงจดัสอบนักเรียนโดยใช้ข้อสอบจากหน่วยงานภายนอก โดยให้จัดสอบข้อสอบ
ดังกล่าวแก่นักเรยีนห้องเรียน MP ให้ครบทุกคน เพื่อเป็นการวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนและเพื่อให้
นักเรียนนำผลการทดสอบไปใช้ในการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษและทางการศึกษาต่อไปในอนาคต 
 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
2.1 เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนห้องเรียน MP โดยใช้ข้อสอบจากหน่วยงานภายนอก 
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2.2 เพื่อให้งานห้องเรียน MP และนักเรียนรู้ระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของตนเอง และโครงการสามารถ
นำผลสอบมาจัดกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนานักเรียนในโครงการต่อไป 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  นักเรียนห้องเรยีน MP มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 6  จำนวน 122  ได้ทำข้อสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษจากหน่วยงานภายนอก ร้อยละ 100 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
  นักเรียนห้องเรยีน MP มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ได้รู้ขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษของตนเอง และ
สามารถพัฒนาให้เป็นมาตรฐานสากล 
 

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

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
 

ก.ค. 65 - นางสาวหทัยนัทธ์ มณฑา 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. สมัครสอบและดำเนินการสอบ 
- สอบภาษาอังกฤษจากหน่วยงานภายนอก (CEFR)  
- สอบภาษาอังกฤษจากหน่วยงานภายนอก (TOEIC)  

พ.ย. 65 60,000 คณะกรรมการห้องเรยีน
พหุภาษา 

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

1. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินตาม
โครงการ 

ธ.ค. 65 - คณะกรรมการห้องเรยีน
พหุภาษา 

4.ประเมินผล 
และรายงาน 
(Action) 

1. ประเมินผลการทดสอบของนักเรียนและรายงาน
ให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ 

ม.ค. 66 - นางสาวหทัยนัทธ์ มณฑา 

 

5. งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)  ………………………….……………… บาท  
 เงินนอกงบประมาณ (ระดมทุน) ………………60,000……..…….... บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ปี   ……………………………………….… บาท 
ที ่

กิจกรรม 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2565 ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าเช่าข้อสอบภาษาอังกฤษจากหน่วยงานภายนอก 
(CEFR) 

170 
 

คน - - 122 20,740 

2 ค่าเช่าข้อสอบภาษาอังกฤษจากหน่วยงานภายนอก 
(TOEIC) สำหรับนักเรียนช้ัน ม.6 ห้องเรียน MP 

2,000 คน - - 17 34,000 

รวม - 54,740 
 
6. วิธีการประเมิน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
1. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการวัดความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ 
2. นักเรียนร้อยละ 30 มีผลการสอบอยู่ในเกณฑ์ด ี
3. นักเรียนร้อยละ 100 มีความพงึพอใจในการสอบภาษาอังกฤษ 

การทดสอบ 
การทดสอบ 

การประเมินความพึงพอใจ 

แบบทดสอบ 
แบบทดสอบ 
แบบประเมิน 
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โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา 
กิจกรรม  พัฒนาพื้นฐานภาษาอังกฤษแก่นักเรียน โปรแกรมพหุภาษา 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม 
                              กับการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก  
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวมลฤดี  นิลทัพ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
สถานที่ดำเนินการ อาคาร 3 ช้ัน 4 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผู้เรียน 
    ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อ 1  มีความสามารถในการอ่านเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณ 

 ข้อ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
           ความคิดเห็นและแก้ปัญหา  
 ข้อ 3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 ข้อ 4  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร 

ข้อ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ข้อ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
              ข้อ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
 มาตรฐานการศึกษาของชาติ 2561 กล่าวว่า การจัดการศึกษาจะต้องทำให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาโดยให้
อิสระสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและตามความถนัดของผู้เรียน  ท่ีตอบสนองวิสัยทัศน์ การ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยคนไทย ๔.๐ จะต้องเป็นคนดี มีคุณธรรม ยึดค่านิยมรวมของสังคมเป็นฐานในการพัฒนา
ตนให้เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะ ๓ ด้าน คือ ผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ พลเมืองที่เข้มแข็ง โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้
จัดการเรียนการสอนที่สนองต่อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล มีการจัดการเรียน
การสอนในโครงการห้องเรียนพิเศษ MP และได้รับความไว้วางใจและเช่ือมั่นจากผู้ปกครอง ที่ได้ส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโครงการ
ดังกล่าว โดยในปีการศึกษา 2565 มีนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 มาเข้าเรียนในโปรแกรม ดังนั้นงานห้องเรียน
พิเศษ จึงได้กำหนดการเรียนปรับพ้ืนฐานความรู้ให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม เพิ่มพูนความรู้พื้นฐาน พัฒนาทักษะทาง
ภาษา เติมเต็มองค์ความรู้เพื่อต่อยอดในการพัฒนาตนเองและเป็นประโยชน์สำหรับการเรียนในภาคที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ต่อไป 
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 2.1  เพื่อให้นักเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับครเูจ้าของภาษา และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียน 
 2.2  เพื่อให้นักเรียนได้มีพื้นฐานภาษาอังกฤษท่ีดีขึ้นและมีความพร้อมในการเรยีนในปีการศึกษา 2565 
 2.3  เพื่อสร้างเจตคติทีด่ีต่อการเรยีนการสอนในโครงการห้องเรียนพิเศษต่อผู้ปกครองและนักเรียน 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ  
  3.1.1  นักเรียนห้องเรียนพิเศษ MP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน 25 คน และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4   

จำนวน  25 คน คิดเป็นจำนวนร้อยละ 100 มีความรู้พื้นฐานในการเรียนรายวิชาหลักเป็นภาษาอังกฤษ 
  3.1.2  ครูผู้สอนชาวต่างชาติ จำนวน 12 คน และครูผู้ควบคมุได้เตรยีมความพร้อมให้กับนักเรียน 
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 3.2  ด้านคณุภาพ  
 3.2.1  นักเรียนมีความรู้พื้นฐานในการเรียนรายวิชาต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ 
 3.2.2  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอนวิชาอื่นๆ เป็นภาษาอังกฤษ 
 3.2.3  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 

 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

มิ.ย.  2565 
 

- นางสาวมลฤดี      
นิลทัพ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ โดยครผูู้สอนชาวต่างชาติ เพื่อให้นักเรียน 
ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 ใหม่ ได้พัฒนา
พื้นฐานภาษาอังกฤษ คุน้เคยกับวิธีการเรียนการสอนที่
ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนและสามารถปรับตัวเข้ากับ
เพื่อนๆในห้องได้ด ี

ก.ค. 2565 60,000 คณะกรรมการ
ห้องเรียนพหุภาษา 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

ส.ค. 2565 - คณะกรรมการ
ห้องเรียนพหุภาษา 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

ส.ค. 2565 - นางสาวมลฤดี      
นิลทัพ 

 
 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ       …………………………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   (เงินระดมทุน)          60,000              บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี     …………………………….. บาท 

กิจกรรม 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2565 ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1. ค่าอาหารกลางวันนักเรียนม.1 และ ม.4 รวม 50 คน จำนวน 
10 วัน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 550 บาท 

550 คน 50 27,500 
- - 

2. ค่าอาหารว่างนักเรียนม.1 และ ม.4 รวม 50 คน จำนวน 10 
วัน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 

500 คน 50 25,000 
- - 

3. ค่าอาหารกลางวันสำหรับครูผูส้อน จำนวน 4 คน จำนวน 10 
วัน วันละ 1 มื้อ ๆ ละ 55 บาท 

550 คน 4 2,200 
- - 

4. ค่าอาหารว่างสำหรับครผูู้สอน จำนวน 4 คน จำนวน 10 วัน 
วันละ 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 

500 
 

คน 
 

4 
 

2,000 
 

- 
 

- 
 

5. ค่าอาหารกลางวันสำหรับครูผูค้วบคุม(ครูไทย) จำนวน 2 คน 
จำนวน 10 วัน วันละ 1 มื้อ ๆ ละ 55 บาท 

550 คน 2 1,100 - - 

6. ป้ายไวนิล 1,000 ผืน 1 1,000 - - 
รวม 58,800 - 

รวมเป็นเงินท้ังหมด  58,800 
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โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา 
(Multi-lingual Program) 

กิจกรรม  ค่ายภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ

เป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ   นายพันตรี  สีขาว 
ระยะเวลาดำเนินการ   ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
สถานที่ดำเนินการ   ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
สนองมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผู้เรียน 
    ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อ 1  มีความสามารถในการอ่านเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณ 

 ข้อ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
           ความคิดเห็นและแก้ปัญหา  

ข้อ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ข้อ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
              ข้อ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
 มาตรฐานการศึกษาของชาติ 2561 กล่าวว่า การจัดการศึกษาจะต้องทำให้เกิดผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ของการศึกษาโดยให้
อิสระสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและตามความถนัดของผู้เรียน  ท่ีตอบสนองวิสัยทัศน์ 
การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยคนไทย 4.0 จะต้อง ธำรงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก นั่นคือเป็นคนดี 
มีคุณธรรม ยึดค่านิยมรวมของสังคมเป็นฐานในการพัฒนาตนให้เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะ 3 ด้าน คือ ผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม และ พลเมืองที่เข้มแข็ง โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลาง
การศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) ในฐานะที่เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่อยู่ชายแดนและมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อน
บ้านในอาเซียน จัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนภายใต้โครงการในกลุ่มที่ 2 โปรแกรมพหุภาษา (Multi-lingual Program-MP) 
โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และส่วน
หนึ่งจากผู้ปกครองนักเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษทุกรายวิชา ของหลักสูตรแกนกลาง 2551 ยกเว้น
รายวิชาภาษาไทยและประวัติศาสตร์ไทย เป้าหมายในการเตรียมเยาวชนนักเรียนไทยสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเช่ือมั่น มีทักษะ
ภาษาสากล โรงเรียนจึงได้กำหนดกิจกรรมการพัฒนาผูเ้รยีนอย่างหลากหลาย เพื่อให้ได้รับประสบการณต์รงจากครูผูส้อนนานาชาติ  
อีกทั้งมีประสบการณ์ในการเดินทางและเรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติในต่างประ เทศ  เพิ่มทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน  จึงกำหนดให้มีโครงการเข้าค่ายภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
เพื่อสร้างความพร้อม ความเช่ือมั่นในการจัดการโครงการตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
2.1  เพื่อให้นักเรียนในโครงการไดพ้ัฒนาทักษะภาษาอังกฤษครอบคลุมทั้งสี่ด้าน กล่าวคือฟัง-พูด-อ่าน-เขียนและสามารถ

นำมาใช้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้น 
2.2  เพื่อให้นักเรียนได้รบัประสบการณต์รงด้านวัฒนธรรมและภาษาอังกฤษในระหว่างการเข้าค่าย 

 



160 

3. เป้าหมาย  
  3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ   

3.1.1  นักเรียนภายใต้โครงการหอ้งเรียนพหุภาษามโีอกาสเข้าร่วมโครงการเรียนรู้และใช้ทักษะภาษาอังกฤษ จำนวน 10 คน 
3.1.2 ครูผู้ควบคุมจำนวน 2 คน 

 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
3.2.1  นักเรียนในโครงการมีทักษะภาษาอังกฤษสามารถสื่อสารได้ และมีความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของ

ภาษาเป็นอย่างด ี
 

4. วิธีดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 เขียนโครงการและเสนอเพื่อขออนุมัต ิ ธ.ค. 65 - นายสาวแสงเดือน  กอง
ยอด 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1.  ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง 
2. จัดกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ 
ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ เปน็เวลา 5 วัน 
โดยมีกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ใน
ประเทศสิงคโปร์ และฝึกให้นักเรียนเรียนรู้การใช้
ภาษาอังกฤษในต่างประเทศ 

มี.ค. 66 - นายพันตรี  สีขาว 
นางสาวแสงเดือน  กองยอด 
และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง 

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน
ตามโครงการ 

มี.ค. 66 - นายพันตรี  สีขาว 

4. ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ 
 

เม.ย. 66 - นายพันตรี  สีขาว 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)  …………..……………-.…………………    บาท 

 เงินนอกงบประมาณ (ระดมทุน) ……………..............-...…....…….……   บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ปี        …………………...……-………………….   บาท 
 

6.  วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 

ครูอาจารย์ นักเรียน มคีวามพึงพอใจในการเดินทาง และ
ศึกษาภูมิประเทศ ภมูิทัศน์และวัฒนธรรมของประเทศใน
กลุ่มสมาชิกอาเซียน 

การสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 
 1)  ครูอาจารย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับห้องเรียนพหุภาษา มีประสบการณ์ในการเดินทางไปต่างประเทศ มีโอกาส
แลกเปลีย่นวัฒนธรรมกับเจ้าของประเทศ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ในชีวิตประจำวัน   

2)  นักเรียนมีทัศนคติที่ดตี่อภาษาอังกฤษ มีประสบการณ์ในการเดินทางและไดเ้รียนรู้วัฒนธรรมของประเทศในกลุม่
สมาชิกอาเซียน 
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โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา 
(Multi-lingual Program) 

กิจกรรม  ค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนโปรแกรมพหุภาษาในโครงการ Education Hub 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม 
                             กับการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    ห้องเรียนพิเศษ โปรแกรมพหุภาษา โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
ระยะเวลาดำเนินการ   ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
สถานที่ดำเนินการ   โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด  
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
      ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อ 1  มีความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
  ข้อ 2  มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

                    ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
  ข้อ 3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ข้อ 4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ข้อ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ข้อ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 มารตฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  ข้อ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  ข้อ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้,คุณธรรม) 
 มาตรฐานการศึกษาของชาติ 2561 ได้กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาคุณภาพของการจดัการศึกษาโดยบริหารจดัการทั้งด้าน
ผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากร หลักสูตรการเรียนการสอน สือ่ เทคโนโลยี ดิจิทัล ทรัพยากร สิง่สนับสนุนการศึกษา และการ
ประเมิน ตลอดจนระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมการพัฒนาครูให้มสีมรรถนะทางวิชาชีพท่ีสอดคล้อง
กับการจัดการเรยีนรู้ยุคใหม่ เพื่อผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้จัดการเรยีนการสอนโปรแกรมพหุ
ภาษา (Multi-lingual Program: MP) ในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมภิาค (Education Hub) ใน
การนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม และพัฒนาการดำเนินงานในโครงการให้มีความก้าวหนา้ ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล จึงได้จดัให้มี
กิจกรรมคา่ยแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับโรงเรียนโปรแกรมพหุภาษาในโครงการ Education Hub การทำกิจกรรมร่วมกันระหว่าง
นักเรียน และครู ในโครงการ Education Hub ดังนั้นจึงได้จัดใหม้ีกจิกรรมคา่ยแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับโรงเรียนโปรแกรมพหุภาษาใน
โครงการ Education Hub ประจำปีการศึกษา 2565 ข้ึน  
 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 2.1   เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียนทีม่าเข้าค่ายร่วมกัน และแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ประสบการณ์
ในการเรียนในห้องเรียนพิเศษ โปรแกรมพหภุาษา 
 2.2   เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ความรู้ที่ได้เรยีนมาปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน  

2.3  เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศเพือ่นบ้านและมโีอกาสแลกเปลี่ยนเรยีนรู้เกี่ยวกับสังคม
และวัฒนธรรมที่แตกตา่ง 
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2.4  เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือท่ีเข้มแข็งระหว่างโรงเรียนที่จดัการเรยีนการสอนโปรแกรพหุภาษาในโครงการ 
Education Hub เหมือนกัน 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนห้องเรียนพิเศษ โปรแกรมพหภุาษา ระดับชั้นมัธยมศกึษาตอนต้น จำนวน 54 คน ได้เขา้ร่วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมฐานร่วมกับนักเรยีนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม อำเภอคลองใหญ ่จังหวัดตราด 
  3.1.2 คณะผู้บรหิารและครู เจ้าหน้าท่ีโครงการ รวม 6 เข้าร่วมดำเนินการฐานกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนท่ีเข้า
ค่ายไดเ้รียนรู้วัฒนธรรมท่ีหลากหลาย  
 3.2 ด้านคุณภาพ 
  3.2.1  นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการมีความสามารถในการใช้ภาษาเพือ่การสื่อสารในสถานการณจ์ริง และใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง  
  3.2.2 นักเรียนและครูมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรยีนและครใูนโครงการ Education Hub โปรแกรม
พหุภาษาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับโครงการห้องเรียนพิเศษ 
 

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

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1.  เขียนโครงการและเสนอเพื่อขออนุมัติ 
2. ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง 
     -  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
     -  หัวหน้าโครงการ 
     -  คณะกรรมการ MP 
     -  เจ้าหน้าท่ีโครงการ 

เม.ย. 65 
 
 

 นางสาวแสงเดือน  กองยอด 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. ขออนุมัติดำเนินการ 
2. ประสานงานกับผู้ประสานงานโปรแกรมพหุ
ภาษา โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม อำเภอคลอง
ใหญ่ จังหวัดตราด 
3. นำคณะผูบ้ริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมคา่ยแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับ
โรงเรียนโปรแกรมพหุภาษาในโครงการ 
Education Hub ตามกำหนดการ ดังนี้  
วันท่ี 1 นักเรียนโรงเรยีนสรรพวิทยาคมจำนวน 
54 คน และนักเรียนโรงเรยีนคลองใหญ่วิทยาคม 
จำนวน 50 คนทำกิจกรรมละลายพฤติกรรม 
เพื่อให้นักเรียนท้ังสองโรงเรียนรูจ้กักัน แบ่งกลุ่ม
นักเรียนเป็นกลุ่มย่อยเพื่อทำกิจกรรมฐาน ได้แก่ 
1. ฐานภาษาเขมร เพื่อเรียนรู้ประโยคการ
ทักทายและบทสนทนาพ้ืนฐานของภาษา
ประเทศเพื่อนบ้าน 
2. ฐานภาษาเมียนมา เพื่อแลกเปลี่ยนภาษา
วัฒนธรรมการแต่งกายและอาหารท้องถิ่น (ละ
แพะโต๊ะ) ของชาวเมียนมา  
3. ฐานภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนได้ใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เล่นเกมและแสดง

8 – 12 ต.ค. 65 300,000 คณะกรรมการห้องเรยีนพหุ
ภาษา 
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

บทบาทสมมติ เพื่อให้นักเรียนมีความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างท้ังสองโรงเรียน  
4. ฐานการแสดงความสามารถพิเศษ โดยให้
นักเรียนท้ังสองโรงเรียนเตรียมความพร้อมใน
การแสดงความสามารถพิเศษ ได้แก่ การเล่า
นิทานภาษาอังกฤษ การแข่งขัน Spelling bee 
การแข่งขัน Quizzes เพื่อให้นักเรยีนได้พัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ 
วันท่ี 2 กิจกรรมทัศนศึกษา โดยโรงเรียนคลอง
ใหญ่วิทยาคมจะทำหน้าท่ีเป็นผู้นำนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาภายในอำเภอคลองใหญ่ 
ได้แก่ ตลาดการค้าชายแดนไทย-กมัพูชา 
แผ่นดินส่วนท่ีแคบท่ีสุดในประเทศไทย และ
มอบหมายงานให้นักเรียนสรุปกิจกรรมการเข้า
ค่าย ตามลำดับ  

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

1. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดำเนินงานตามโครงการ 

ธ.ค. 65 - คณะกรรมการห้องเรยีนพหุ
ภาษา 

4. ประเมินผล 
และรายงาน 
(Action) 

1.สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ 
 

ธ.ค. 65 - คณะกรรมการห้องเรยีนพหุ
ภาษา 

 

5. งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)  …………………….....……………………  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (ระดมทุน) ……………300,000...............…….  บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ปี   ……………………………………………..  บาท 

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 1 ปี 2565 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าเช่าเหมารถบัส จำนวน 4 วัน 80,000 คัน - - 2 160,000 
2 ค่าที่พัก 2 คืน พัก 2 คนต่อห้อง ๆ ละ 800 

บาทต่อคืน  
1,600 ห้อง - - 30 48,000 

3 ค่าเบี้ยเลี้ยง 3 วัน ๆ ละ 240 บาทต่อคน 720 คน - - 60 43,200 
4 ป้ายไวนิลกจิกรรมค่าย 1,000 ผืน - - 1 1,000 
5 ทานาคาสำหรับจัดกิจกรรมค่าย 20 อัน - - 20 400 
6 ละแพะโต๊ะสำหรบัจัดกิจกรรมค่าย 40 ซอง - - 10 400 
7 ค่าชุดตรวจ ATK ชุดละ 50 บาท (ไป-กลับ) 100 อัน - - 60 6,000 
8 ของที่ระลึก 1,000 ช้ิน - - 1 1,000 

รวม - 260,000 
รวมทั้งสิ้น  260,000 
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โครงการ   พัฒนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา 
(Multi-lingual Program) 

กิจกรรม  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Geogebra เบื้องต้น  
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2   ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ  

เป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    นายวินัย  แขวนโพธิ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 1/2565 
สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนสรรพวิทยาคม  
สนองมาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพผู้เรียน  
  ตัวบ่งชี้  1.1    ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ข้อ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน 
    ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
   ข้อ 4  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
  ปัจจุบันนี้โลกมีวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป  เทคโนโลยีจึงได้เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของ
คนในสังคมมากยิ่งขึ้น  ซึ่งอำนวยประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ใช้งาน แม้กระทั้งในวงการการศึกษา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ก็เข้ามามี
บทบาทในการจัดการเรียนรู้ ประกอบกับตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยคำนึงถึงให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การคิด
สร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี การสื่อสารและการร่วมมือ และระบุชัดเจน ผู้เรียนต้องมีความรู้ความเข้าใจทางโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ Geogebra  หรือโปรแกรมเรขาคณิตอื่นๆ เพื่อสร้างรูปเรขาคณิต ตลอดจนนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง โดย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Geogebra  เป็นโปรแกรมหนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ได้ดี เพราะโปรแกรมนี้สามารถสร้างสื่อการเรียนรู้ทางเรขาคณิต ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจในบทนิยาม และทฤษฎีบทต่าง ๆ 
ได้ดี  เนื่องจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Geogebra ทำให้สามารถสร้างรูป เคลื่อนที่รูป จุด เส้น หรือส่วนต่าง ๆ ได้อย่างเป็นอิสระ  
เป็นต้น 
 ทั้งนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จึงจัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Geogebra 
เบื้องต้น สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโรงเรยีนสรรพวิทยาคม เพื่อท่ีนักเรียนเกิดพัฒนาการเรียนในวชิาคณิตศาสตร์และ
พัฒนาการคิดของนักเรียนต่อไป 
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
  1) เพื่อใหน้ักเรียนมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  Geogebra  เบื้องต้น 
  2) เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการนำเอาโปรแกรมคอมพิวเตอร์  Geogebra  เบื้องต้น มาใช้ในการเรียน
วิชาคณิตศาสตร ์
3.  เป้าหมาย 

3.1 ด้านคุณภาพ   
   - นักเรียนทุกคนท่ีเข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Geogebra เบื้องต้น  
สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษได้เป็นอย่างดี 

3.2 ด้านปริมาณ   
  - นักเรียนห้องเรียนพิเศษ  MP ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6  จำนวน  17  คน  มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ Geogebra เบื้องต้น  
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4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

1. ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ดำเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัต ิ

ก.ค. 2565 
 

- กลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ณติศาสตร ์

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 
 
 

1. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 
จาก ม.ราชภฎันครสวรรค์ จำนวน 1 ท่าน มาดำเนินการ
อบรมให้ โดยรายละเอยีดกิจกรรมเป็นการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Geogebra ให้กับ นักเรียน ม.6 
จำนวน 17 คนและดำเนินการอบรมจำนวน 2 วัน  

ส.ค. 2565 15,000 กลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ณติศาสตร ์

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

ก.ย. 2565 - กลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ณติศาสตร ์

4. ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

ก.ย. 2565 การจัดทำ
รูปเลม่ 

กลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ณติศาสตร ์

 

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

 เงินนอกงบประมาณ (ระดมทุน) …………….15,000....................…   บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ปี   ……………………………………………..  บาท 
ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ

หน่วย 
หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที ่1/2565 ภาคเรียนที่ 2/2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าอาหารหลัก นักเรียน 2 มื้อ ๆ ละ 55 บาท  110 คน 17 1,870 - - 
2 ค่าอาหารว่าง 4 มื้อ ๆ ละ 25 บาท  100 คน 17 1,700 - - 
3 ค่าตอบแทนวิทยากรวันละ 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท 

จำนวน 2 วัน 
7,200 คน 1 7,200 - - 

4 ค่าที่พักวิทยากร 2 คืนๆ ละ 800 บาท 1,600 ห้อง 1 1,600 - - 
5 ชุดตรวจ ATK 50 ชุด 17 850 - - 

รวม 13,220 - 
รวมท้ังสิ้น 13,220 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
Geogebra เบื้องต้น  
2. นักเรียนสามารถนำความรูไ้ปประยุกต์ใช้กับวิชาคณติศาสตรไ์ด้ 

1. จากประเมินผลงาน 
2. จากแบบสอบถาม 
 

1. เกณฑ์การประเมิน  
2. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 
  นักเรียนมีความรู้ความสามารถเกีย่วกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Geogebra เบื้องต้น และสามารถนำความรูไ้ป
ประยุกต์ใช้กับวิชาคณติศาสตรไ์ด้ 
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โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษ MP 
กิจกรรม  ค่ายส่งเสริมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ 

เป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    นายศักดิ์นรินทร์ สุกันทา 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม 2565 – ตุลาคม 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ข้อที่ 1  มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
ข้อที่ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

         คิดเห็นและแก้ปัญหา 
ข้อที่ 3  ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ข้อที่ 4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
ข้อที่ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ข้อที่ 6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

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

มาตรฐานการศึกษาของชาติ 2561 กล่าวว่า การจัดการศึกษาจะต้องทำให้เกิดผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ของการศึกษาโดยให้
อิสระสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและตามความถนัดของผู้เรียน  ท่ีตอบสนองวิสัยทัศน์ 
การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยคนไทย 4.0 จะต้อง ธำรงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก นั่นคือเป็นคนดี 
มีคุณธรรม ยึดค่านิยมรวมของสังคมเป็นฐานในการพัฒนาตนให้เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะ 3 ด้าน คือ ผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม และ พลเมืองที่เข้มแข็ง โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ขึ้นเพื่อเพิ่มพูน
และพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เห็นความงาม เห็นคุณค่า และเห็นความสำคัญของการเรียนทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สามารถนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปวิเคราะห์หาเหตุผลได้อย่างเป็นระบบ เป็นแนวทางที่จะนำเอาวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน มีจิตวิญญาณมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อและประกอบอาชีพเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์และ
นักคิดค้นทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต 

 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1) เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้เล็งเห็นคณุค่าของวิทยาศาสตร์ สามารถคดิและแกป้ัญหาตามกระบวนการ

ทางด้านวิทยาศาสตร์ได้   
2) เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรยีนมีเจตคติที่ดตี่อวิทยาศาสตร์และสร้างแรงจูงใจในการศึกษาทางดา้นวิทยาศาสตร์ใน

ระดับทีสู่งขึ้นไป 
3) เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 
 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
 นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ MP ช้ัน ม.5  จำนวน 24 คน ได้เข้าร่วมการฝึกปฏิบตัิการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์  
 ครูผู้ควบคมุ จำนวน 2 คน 
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 -  ด้านคุณภาพ  
1) นักเรียนท่ีร่วมโครงการได้เห็นคณุค่าของวิทยาศาสตร์ สามารถคิดและแก้ปัญหาตามกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตรไ์ด้   
2) นักเรียนไดม้ีเจตคติที่ดตี่อวิทยาศาสตร์และสร้างแรงจูงใจในการศกึษาทางด้านวิทยาศาสตร์ในระดับที่สูงข้ึนไป 
3) นักเรียนฝึกทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

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

พ.ค. 2565 - 

คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ (SMAT) 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 

 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ดำเนินตามโครงการ  
    - นักเรียนห้องเรียนพิเศษ MP ช้ัน ม.5 จำนวน  
24 คนและครผูู้ควบคุม 2 คน 
    - จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมปฏิบตัิการทาง 
วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 วัน ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
จ.ตาก 
    - กิจกรรมประกอบด้วยการฝึกปฏิบัติการ 
ทางวิทยาศาสตร์ในวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และโลก
ดาราศาสตร์ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

 
 

พ.ค.65 – ต.ค.65 

 
 

10,000 

คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ (SMAT) 
/ครูที่รับผิดชอบ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ ต.ค. 2565 - 

คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ (SMAT) 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา ต.ค. 2565 - 

คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ (SMAT) 

 

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

กิจกรรม 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 1 ปี 2565 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1. ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน จำนวน 6 ช่ัวโมง 200 คน 4 4,800 - - 
2. ค่าอาหารหลักของครผูู้ควบคมุละนักเรียน  
จำนวน 1 มื้อ 

55 คน 26 1,430 - - 

3. ค่าอาหารว่างของครูผู้ควบคมุและนักเรียน  
จำนวน 2 มื้อ 

50 คน 26 1,300 - - 

4. ชุดตรวจ ATK 50 ชุด 26 1,300 - - 
รวม 8,830 - 

รวมเป็นเงิน 8,830 
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โครงการ   พัฒนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา 
(Multi-lingual Program) 

กิจกรรม  อบรมคำคม สั่งสม คลังคำ 
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ 

เป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ  นางอรทัย  ยาโนยะ 
ระยะเวลาดำเนินการ มิถุนายน 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
          ข้อที่  1.1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    ข้อที่ 1  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
       ข้อที่ 2           มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
                     ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
 ข้อที่  1.2        ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ข้อที่ 1   จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้,คุณธรรม) 
 เป้าหมายสำคญัของมาตรฐานการศึกษาของชาติ 2561 คือ การจัดการศึกษาจะต้องทำให้เกิดผลลัพธ์ทีพ่ึงประสงค์ของ
การศึกษาโดยให้อิสระสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาใหส้อดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและตามความถนัดของผู้เรียน  ท่ี
ตอบสนองวิสัยทัศน์ การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยคนไทย ๔.๐ จะต้อง ธำรงความเป็นไทยและแข่งขันได้ใน
เวทีโลก โดยในยุคปัจจุบันการเรียนรู้ไมไ่ด้ถูกจำกดัเฉพาะการเรียนในห้องเรียนเท่านั้น แตผู่้เรยีนสามารถค้นคว้าหาความรู้จากสิ่ง
ต่างๆได้อย่างหลากหลาย เกมการต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคม) จึงเปน็สื่อการเรียนรู้ทีม่ีความสำคัญในการพัฒนาผู้เรียน ตลอดจนผู้
ที่สนใจ ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน อีกทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในการทำให้นักเรียนอ่านและสะกดคำไทยได้อย่างถูกต้อง เกิดความ
สนใจในการเรียน เกิดความรักและหวงแหนในการอนุรักษ์ภาษาไทย  

ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย จึงได้มีกิจกรรมการอบรม เกมคำคม สั่งสมคลังคำ ข้ึน ให้นักเรยีนได้เรียนรู้และฝึก
ทักษะการเล่นเกมคำคมให้เกิดความชำนาญ เกิดการจดจำคำศัพท์ใหม่ ๆ  และสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารภาษาไทยให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 1) เพื่อให้นักเรียนไดเ้รียนรู้ กติกาพื้นฐาน เทคนิคข้ันสูง ของเกมการต่อคำศัพท์ภาษาไทย โดยศึกษาตั้งแต่ระดับพื้นฐาน 
จนถึงเทคนิคข้ันสูง 
     2) เพื่อใหน้ักเรียนไดฝ้ึกทักษะแข่งขันการต่อคำศัพท์ภาษาไทย  
 3) พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย เพื่อให้มีทักษะในการใช้คำศัพท์ใช้ในการสื่อสารที่หลายหลายระดับ 
3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
 นักเรียนท่ีมีความสามารถดา้นการต่อคำศัพท์ภาษาไทย (เกมคำคม) ระดับ ช้ันม 3/13  จำนวน 14  คน 
 -  ด้านคุณภาพ  
 นักเรียนจำนวน 14 คนไดร้ับความรู้เกี่ยวกับเกมคำคม 
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4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 
 
 

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

พ.ค.2565 - ครูกลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. ดำเนินการจดักิจกรรมตามกำหนดเวลา   
  - จัดอบรมเกมคำคม สั่งสม คลังคำให้กับนักเรียน 
  - จัดการแข่งขันคำคม สั่งสม คลงัคำให้กับนักเรียน  

28 ก.ค 2565 6,000 ครูกลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. ติดตามและประเมินผลการปฏบิัติกิจกรรม ก.ค 2565 - ครูกลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินโครงการ ก.ค 2565 - ครูกลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………………………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………6,000……….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   ………………….………….. บาท 
ดังรายการ  ต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2565 ภาคเรยีนที ่2 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน 200 ชม  6 1,200 - - 
2 อุปกรณ์เกมคำคม 250  กล่อง 4 1,000 - - 
3 ค่าอาหารหลัก (นร.14 + ครู 1) 55 คน 15 825 - - 
4 ค่าอาหารว่าง  (นร.14 + ครู 1) 50 คน 15 750 - - 
5 ค่าชุดตรวจ ATK 50 ชุด 15 750 - - 

รวม 4,525 - 
รวมทั้งสิ้น 4,525 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. นักเรียนร้อยละ 90 ได้เรียนรู้ กติกาพื้นฐาน เทคนิค
ขั้นสูง ของเกมการต่อคำศัพท์ภาษาไทย โดยศึกษาตั้งแต่
ระดับพื้นฐาน จนถึงเทคนิคข้ันสูง 
2. นักเรียนร้อยละ 100 มีความพงึพอใจในการดำเนิน
กิจกรรม 

นักเรียนทำแบบประเมินความพึงพอใจ 
สังเกตจากนักเรียนมคีวามสนใจเขา้ร่วม
แข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก 

แบบทดสอบ 
แบบประเมิน 
ข่าวการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
การอบรมเกมคำคม 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) 
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ  
                  ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม 
                             กับการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ  นายอำพล  ยาโนยะ  
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม - กันยายน 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     ข้อที่ 1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
     ข้อที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     ข้อที่ 6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
     ข้อที่ 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
     ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
     มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ข้อที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ข้อที่ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ข้อที่ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับมาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ 
เรียนรู้     

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

เป้าหมายสำคญัของมาตรฐานการศึกษาของชาติ 2561 คือ การจัดการศึกษาจะต้องทำให้เกิดผลลัพธ์ทีพ่ึงประสงค์ของ
การศึกษาโดยให้อิสระสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาใหส้อดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและตามความถนัดของผู้เรียน  ท่ี
ตอบสนองวิสัยทัศน์ การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยคนไทย 4.0 จะต้องธำรงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวที
โลก นั่นคือเป็นคนดี มีคุณธรรม ยดึค่านิยมรวมของสังคมเป็นฐานในการพัฒนาตนให้เป็นบุคคลที่มีคณุลักษณะ 3 ด้าน คือ ผูเ้รียนรู้ 
ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ พลเมืองที่เข้มแข็ง ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่นิยมใช้ในการตดิต่อสื่อสารระหวา่งประเทศต่าง 
ๆ ทั่วโลก และมีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนไทยมากข้ึน กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ 
ภาษาอังกฤษ จึงได้ประกาศนโยบาย เรื่อง การปฏริูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับสำนักงาน เขตพื้นท่ีและสถานศึกษาได้
ใช้เป็นกรอบในการดำเนินการปฏริูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ กำหนดให้ ทุกหน่วยงานในสังกัด ได้พัฒนาความรู้
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ เพือ่พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ให้แก่นักเรียน เพื่อยกผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนอยา่งมีประสิทธิภาพ ดังนั้นทางกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ จึงได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษข้ึนมา 

 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
2.1 นักเรียนมีโอกาสไดฝ้ึกทักษะการเรยีนรู้การสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
2.2 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียน 
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 2.3 เพื่อเป็น สมาชิก AEC อย่างมคีุณภาพ 
 2.4 เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดตี่อภาษาต่างประเทศ 
 

3.  เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

- นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หอ้งเรียนพิเศษ MP จำนวน 14 คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

- นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพการสือ่สารทางภาษา 
-พัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียน 
 

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

วัน/เดือน/ป ี
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

-ประชุมครูและคณะทำงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- กำหนดเนื้อหา/หลักสูตร 

ในการปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละฐาน 
- กำหนดครูในการดำเนินการในแต่ละฐาน 

พฤษภาคม 
2565 

- นายอำพล  ยาโนยะ 
ครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ  

2. ดำเนินการ 
(Do) 

- ประชาสมัพันธ์โครงการค่าย 
- จัดเตรียมอุปกรณ์ในแตล่ะฐาน 
- ดำเนินการคา่ยภาษาอังกฤษ โดยมีวิทยากร

ภายในโรงเรียนให้ความรู้เรื่องการทักทาย การ
แนะนำตัว การถามทาง การสอบถามและให้
ข้อมูลทั่วไปเบื้องต้น ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัต ิ

มิถุนายน- 
กันยายน 2565 

8,000 นายอำพล  ยาโนยะ 
ครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ  

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

- ทำแบบสอบถามนักเรียนถึงความพึงพอใจในการ
เข้าค่าย 

- ทำแบบสอบถามครูถึงความพึงพอใจในการเข้า
ค่าย และแนวทางแก้ไขและพัฒนา 

ตุลาคม 2565 - นายอำพล  ยาโนยะ 
ครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ  

4.ประเมินผล 
และรายงาน 

(Action) 

-   เขียนรายงานสรุปผลการจดัทำกิจกรรม 
-   เสนอรายงานผลการจดักิจกรรม 

ตุลาคม 2565 - นายอำพล ยาโนยะ 
ครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ  

 
5. งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)   ………………………….……………  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (ระดมทุน)  …………………8,000….…….……  บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ปี    …………………………………………  บาท 
ดังรายการดังต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 1/2565 ภาคเรยีนที่ 2/2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าอาหารหลักและอาหารว่างนักเรียน 105 คน 14 1,470 - - 
2 ค่าอาหารหลักและอาหารว่างคร ู 105 คน 4 420 - - 
3 ค่าวัสดุอุปกรณ์การจัดค่ายในฐาน 

- กระดาษปรู๊ฟขาว 50 
- กระดาษการด์ี A4 109 
- เชือกขาว 50 
- ฟิวเจอร์บอร์ด 90 

500 ฐาน 2 1,000 - - 
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โครงการ  เสริมสร้างทักษะชีวิตทางสังคม 
กิจกรรม  ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตทางสังคม(ห้อง MP) 
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
กลยุทธ์ที่ 1    พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ 

เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    นายเอกชัย  พันธุลี (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผู้เรียน 
    ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อ 1  มีความสามารถในการอ่านเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณ 

 ข้อ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
           ความคิดเห็นและแก้ปัญหา  
 ข้อ 3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 ข้อ 4  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร 

ข้อ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ข้อ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
              ข้อ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้,คุณธรรม) 
 วิชาสังคมศึกษามีจุดมุ่งหมายตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 คือเพื่อให้ผู้เรียน  ทุกคนซึ่งเป็น
กำลังของชาติให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอิทธิพลของสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการดำรงชีวิต     การอยู่ร่วมกันในสังคม ปรับตัว
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เป็นพลเมืองที่รับผิดชอบ มีความสามารถทางสังคม  มีความรู้  มีทักษะและมีคุณธรรมเพื่อ
เกิดค่านิยมที่เหมาะสม มุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดความเจริญงอกงาม ด้านความรู้โดยจะให้ความรู้แก่ผู้เรียนด้านเนื้อหาสาระ ความคิด
รวบยอดและหลักการสำคัญในสาขาวิชาต่าง ๆ วิชาสังคมศึกษาเป็นรายวิชาหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง  ด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นกลุ่ม
วิชาที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้การดำรงชีวิตอยู่ในสังคมและการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข 
ตลอดจนสามารถนำเอาความรู้ความเข้าใจนั้นไปปรับใช้ให้เข้ากับสภาพสังคมที่แปรเปลี่ยนได้อย่างเหมาะสม สม ดุลและ
ยั่งยืน นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีทักษะหลายๆ ด้าน ท้ังทักษะทางสังคม  ทักษะทางการคิด  ทักษะการตัดสินใจและทักษะ
การแก้ปัญหา  อีกทั้งยังเป็นวิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีของสังคมตั้งแต่ระดับครอบครัวไปจนถึงพลโลก  ดังนั้น
การจัดการเรียนรู้ในวิชาสังคมศึกษาจึงต้องเป็นวิธีการเรียนรู้ที่จะช่วยสร้างเสริมเติมเต็มประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้ใช้สติปัญญา 
ความรู้ความคิดและความสามารถต่าง ๆ อย่างเต็มที่ตลอดจนต้องจัดให้เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมจัดการเรียนรู้ของตนเอง พัฒนาและขยายความคิดของตนเองจากความรู้ที่ได้เรียน 
            จากเหตุผลดังกล่าวทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต
ทางสังคม กิจกรรม “ทักษะชีวิต” ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดทักษะทางชีวิตแบบบูรณาการในสาระต่าง ๆ ของวิชาสังคม
ศึกษาโดยผ่านสื่อและกิจกรรมต่าง ๆ  
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1) เพื่อให้นักเรียนไดเ้รียนรู้ทักษะชีวิตที่จำเป็นในปัจจุบัน โดยผ่านกจิกรรมของทักษะวิชาสังคมศึกษา    
2) เพื่อให้นักเรียนไดฝ้ึกกระบวนการคิดแก้ปญัหาและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน   
3) เพื่อให้นักเรียนไดม้ีทักษะพื้นฐานและเจตคติทีด่ีต่อวิชาสังคมศึกษา 
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3.  เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
          -  นักเรียน ช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้องเรียน MP   จำนวน 25 คน  

           3.2   เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1) นักเรียนเกิดทักษะชีวิตที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน 
  2) นักเรียนมีเจตคติที่ดตี่อวิชาสังคมศึกษา 
 

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

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ(บุคคล/
กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
2. นัดหมายกิจการ 
3. ขออนุมัติดำเนินการ 

พฤษภาคม 2565  นายเอกชัย  และ
คณะครูกลุม่สาระ
การเรยีนรู้สังคม
ศึกษาฯ 2. ดำเนินการ 

(Do) 
 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2. ดำเนินการจดักิจกรรมตามกำหนดการ 
   - จัดค่าย ระยะเวลา 1 วัน โดยแบ่งออกเป็นท้ังหมด 5 
ฐานการเรยีนรู้ โดยมีหัวข้อเรื่อง ดังนี้ 
ฐานท่ี 1 มารยาทดี มีจรรยา (ศาสนา) 
ฐานท่ี 2 รู้เท่าทันกฎหมาย (หน้าทีพ่ลเมือง) 
ฐานท่ี 3 เงินทองของมีค่า (เศรษฐศาสตร์) 
ฐานท่ี 4 รู้เขา รู้เรา (ประวัติศาสตร์) 
ฐานท่ี 5 เอาชีวิตรอดจากภัยพิบัติ (ภูมิศาสตร์) 

พ.ค. - ก.ย. 2565 8,000 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. ครู บุคลากร นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม พฤศจิกายน 2565 - 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. ติดตาม  ตรวจสอบและประเมนิโครงการ 
2. สรุปการดำเนินการ 

ธันวาคม 2565 
 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)  ………………………….……………  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (ระดมทุน) …………………8,000….…….….  บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ปี   …………………………………………  บาท 
   ดังรายการต่อไปนี ้
ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ

หน่วย 
หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่1 ปี 2565 ภาคเรยีนที ่2 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าอาหารหลักและอาหารว่าง นักเรียน  105 คน 15 2,625 - - 
2 ค่าอาหารหลักและอาหารว่าง ครทูี่ดูแลนักเรยีน 105 คน 1 105 - - 

3 
ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน ชม.ละ 200  
จำนวน 5 ชม. 

1,000 บาท 1 1,000 
- - 

4 สีเทียนมาสเตอร์อารต์จัมโบ้ 24 สี 70 กล่อง 3 210 - - 
5 กระดาษการ์ดสี (สีขาว 180g) 120 ห่อ 1 120 - - 
6 ถุงดำ 100 ห่อ 1 100 - - 
7 ชุดตรวจ ATK 50 ชุด 25 1,250 -  

รวม 5,410 - 
รวมทั้งสิ้น  5,410 
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โครงการ  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษ  (Multi-lingual Program) 
กิจกรรม ค่ายเด็กยุคใหม่เรียนทักษะ coding 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ

เป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    นางกัญญ์วรา  ก๋องแก้ว 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม 2565 –  มีนาคม 2566 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผู้เรียน 
    ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อ 1  มีความสามารถในการอ่านเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณ 

 ข้อ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
           ความคิดเห็นและแก้ปัญหา  
 ข้อ 3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 ข้อ 4  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร 

ข้อ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ข้อ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
              ข้อ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้,คุณธรรม) 
  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้รับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ดำเนินการจัดการเรียนการ
สอนแบบห้องเรียนพิเศษ ในปีการศึกษา 2555 ได้จัดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ  Multi-lingual Program ที่มีการจัดการเรียนการ
สอนเป็นภาษาอังกฤษ  ยกเว้น วิชาภาษาไทย  ประวัติศาสตร์  และพระพุทธศาสนา เป็นทางเลือกและรองรับการจัดการศึกษาให้
ชุมชนและสังคมนานาชาติในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้านการสนับสนุนและส่งเสริมควบคู่ไปกับ
การจัดห้องเรียนพหุภาษา (MP) ซึ่งได้ดำเนินการมาระยะหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อให้ผลการดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และ
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ทางศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ได้เห็นถึงความสำคัญของการจัดการเรียนรู้แห่ง
ศตวรรษที่ 21  โดยนโยบายให้เด็กยุคใหม่เรียนทักษะ coding เพื่อพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ของเด็ก เพราะเมื่อ
โลกก้าวสู่ยุคนวัตกรรมดิจิทัล สิ่งต่างๆรอบตัวเปลี่ยนเป็นระบบดิจิทัลหมด ทักษะ Coding จึงเป็นพื้นฐานความรู้คอมพิวเตอร์ ที่
เป็นรากฐานสำคัญสำหรับต่อยอดเป็นเครื่องมือบ่มเพาะทักษะในฐานะผู้มีความคิดสร้างสรรค์โดดเด่นในการคิดค้นนวัตกรรมต่อไป  
ทางศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   จึงมีการจัดโครงการค่ายเสริมความรู้ทักษะการ Coding เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แห่ง
ศตวรรษที่ 21 ด้วยบอร์ด KidBright    

 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1) เพื่อเสริมทักษะความรู้ดา้นกระบวนการคิด วิเคราะห์ และความคดิสร้างสรรค์ให้กับนักเรยีน 
2) เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการใช้งานของบอร์ด KidBright ให้กับนักเรยีน 
 

3.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ  

1) ครูกลุ่มงานเทคโนโลยี จำนวน 2 คน 
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2) นักเรียนห้องเรียนพิเศษ  MP ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จำนวน 25 คน 
ณ ศูนย์ปฏิบตัิการคอมพิวเตอรโ์รงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

 ด้านคุณภาพ  
นักเรียนสามารถนำความรู้ ทักษะ ความรู้ด้านทักษะการ Coding การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์

และการใช้งานของบอร์ด KidBright ไปใช้ในการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ และเผยแพรผ่ลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

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

พ.ค. – ก.ค. 
2565 

 

- คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ MP 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ดำเนินตามโครงการ  
- นักเรียนห้องเรียนพิเศษ MP ช้ัน ม. 4 จำนวน 25 คน 
- จัดกิจกรรมค่ายทักษะการ Coding เพื่อส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 ด้วยบอร์ด KidBright    
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
จำนวน 2 วัน 
- กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ และฝึกปฏิบตัิ
เกี่ยวกับทักษะทักษะการ Coding การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และการใช้งานของบอร์ด KidBright 

 
ส.ค. 2565 –    
มี.ค.2566 

 
11,000 

คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ
ห้องเรียนพิเศษ MP /
ครูที่รับผดิชอบ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

ม.ค. – มี.ค.    
2566 

- คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ
ห้องเรียนพิเศษ MP 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

มี.ค. 2566 - คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ MP 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ        …………………………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)               11,000            บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี      …………………………….. บาท 

กิจกรรม 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 1 ปี 2565 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1.  ค่ายเสริมความรู้ทักษะการ Coding เพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ด้วยบอร์ด KidBright    
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   4 (MP) จำนวน 25 คน   ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน 2 วัน 
1. ค่าอาหารกลางวันนักเรียนและครูผู้ควบคมุ 
จำนวน 2 มื้อๆละ 55 บาท  

110 คน 26 2,860 - - 

2. ค่าอาหารว่าง นักเรียนและครูผูค้วบคุม 
จำนวน 4 มื้อๆละ 25 บาท  

100 คน 26 2,600 - - 

3. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน  200 ช่ัวโมง 12 2,400 - - 
4. ชุดตรวจ ATK 50 ชุด 26 1,300 - - 
5. กระดาษเกียรติบตัร A4  (50 แผ่น) 119 แพ็ค 1 119 - - 

รวม  9,279 - 
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โครงการ  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา 
(Multi-lingual Program) 

กิจกรรม  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนห้องเรียนพหุภาษา 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ 

ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ   นายพันตรี  สีขาว 
ระยะเวลาดำเนินการ   ภาคเรียนที่ 1 
สถานที่ดำเนินการ   ห้องสำนักงาน ห้องเรียนพิเศษ โปรแกรมพหุภาษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
      ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อ 1  มีความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
  ข้อ 2  มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

                    ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
  ข้อ 4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ข้อ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้,คุณธรรม) 

มาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ.2561 ได้กล่าวว่า การศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ท่ีจัดการศึกษามุ่งสู่ผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ของการศึกษาและสถานศึกษามีแนวทางจัดการศึกษาเพื่อวางรากฐานให้ผู้เรียน
ที่กำลังจะจบการศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาความรู้อย่างเต็มกำลังความสามารถ และรัฐบาลได้ประกาศนโยบายด้านการศึกษาที่จะ
สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค เพื่อรองรับการเกิดขึ้นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งจะส่งผล
ให้การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในภูมิภาคนี้ มีความสำคัญและจำเป็นมากยิ่งขึ้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานจึงได้คัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อมและมีศักยภาพเพียงพอเพื่อดึงดูดให้ชาวต่างชาติส่งลูกเข้ามาเรียนในโรงเรียน
มัธยมศึกษา 

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค ใน
ฐานะที่เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่อยู่ชายแดนและมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน ในปีการศึกษา 2553 ได้จัด
หลักสูตรห้องเรียนนานาชาติ รูปแบบพหุภาษา (Multi-lingual Program) จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมความพร้อมในทุกๆ
ด้าน ท้ังก่อนการดำเนินการและระหว่างการดำเนินการ เพื่อให้ผลการดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของสำนักคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 เนื่องจากผู้ปกครองและนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ โปรแกรมพหุภาษามีความวิตกในการเรียนในเนื้อหารายวิชา
ต่างๆที่เป็นภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติที่อาจได้รับเนื้อหาที่ไม่เข้มข้นตามหลักสูตรเนื่องจากความยากทางภาษาอังกฤษที่
นักเรียนเรียนกับครูต่างชาติ อาจจะส่งผลกระทบต่อความรู้ที่ได้รับในห้องเรียนเมื่อเทียบกับนักเรียนห้องเรียนโปรแกรมอื่นๆใน
โรงเรียน ด้วยเหตุนี้จึงเห็นว่ากิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโปรแกรมพหุภาษา โดยการสอนเสริมภาค
ภาษาไทยให้กับนักเรียนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ตามหลักสูตรเพิ่มเติมในภาคภาษาไทย และทำให้
ผู้ปกครองและนักเรียนเกิดความมั่นใจต่อโครงการยิ่งขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
2.1  เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มมีาตรฐานระดับชาต ิ
2.2  เพื่อเตรียมความพร้อมและเตมิเต็มภาคเรียนภาษาไทยให้กับนักเรียนห้องเรยีนพิเศษ โปรแกรมพหุภาษา 
2.3 เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนมีความเช่ือมั่นต่อการบริหารจดัการโครงการ 
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2.4 เพื่อสร้างความสมัพันธ์อันดีระหว่างครูผูส้อนชาวไทยกับนักเรียนชาวต่างชาติที่เรียนในโครงการ 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา จำนวน 122 คน 
  3.1.2 ครูผู้สอนชาวไทย ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา มคีวามรูค้วามเข้าใจในบทเรียนในรายวิชาต่างๆ เพิ่มมากข้ึน 
ในภาคภาษาไทย 
  3.2.2 ผู้ปกครองและนักเรียนห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหภุาษา มีความพึงพอใจในการบริหารการจัดการเรยีน
การสอนในโครงการ Education Hub 
 

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

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1.  เขียนโครงการและเสนอเพื่อขออนุมัติ 
2. ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง 
3. ติดต่อครผูู้สอนในรายวิชาต่างๆ 

พ.ค. 65 
 

 

 คณะกรรมการ
ห้องเรียนพหุภาษา 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

จัดกิจกรรมสอนเสริมภาคภาษาไทยให้กับนักเรียนห้องเรียน
พิเศษโปรแกรมพหุภาษาทุกระดับช้ัน ในรายวิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศกึษา และภาษาอังกฤษ 
รายวิชาละ 6 ช่ัวโมง ในเวลาหลังเลิกเรยีน 16.30 -17.30 น. 

ก.ค. 65 
–  

ส.ค. 65 

30,000 คณะครูที่มีชื่อใน
การปฏิบัตหิน้าท่ี
สอนตามคำสั่ง 

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

1.  ติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการดำเนินงานตาม
โครงการ 

ก.ย. 65 
 

- คณะกรรมการ
ห้องเรียนพหุภาษา 

4. ประเมินผล 
และรายงาน 

(Action) 

1. สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ 
 

ก.ย. 65 
 

- นายพันตรี สีขาว 

 
 

5. งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)  …………..…………...…………………… บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (ระดมทุน) ……………....30,000................……  บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ปี   ……………………………………….…….   บาท 
ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

กิจกรรม 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2565 ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1. ค่าตอบแทนครูปฏิบตัิหน้าที่สอนนอกเวลา
ราชการ ระดับชั้น ม.1-6 ในรายวิชาดังต่อไปนี ้
- วิทยาศาสตร ์
- คณิตศาสตร ์
- สังคมศึกษา 
- ภาษาอังกฤษ 

 
 

200 
200 
200 
200 

 
 

ช.ม. 
ช.ม. 
ช.ม. 
ช.ม. 

 
 

36 
36 
36 
36 

 
 

7,200 
7,200 
7,200 
7,200 

- - 

รวม 28,000 - 
รวมเป็นเงิน  28,000 
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โครงการ  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา 
(Multi-lingual Program) 

กิจกรรม  การจัดซื้อหนังสือเรียนห้องเรียนพิเศษ โปรแกรมพหุภาษา 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล  
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ  
                      ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน  
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวแสงเดือน  กองยอด 
ระยะเวลาดำเนินการ   ปีการศึกษา 2565 
สถานที่ดำเนินการ   โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผู้เรียน 
    ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อ 1  มีความสามารถในการอ่านเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณ 

 ข้อ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
           ความคิดเห็นและแก้ปัญหา  
 ข้อ 3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 ข้อ 4  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร 

ข้อ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ข้อ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
              ข้อ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้,คุณธรรม) 

การดำเนินงานโปรแกรมพหุภาษา โรงเรียนสรรพวิทยาคม ภายใต้โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาใน
ภูมิภาค (Education Hub) ได้จดัการเรยีนการสอนทุกรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษโดยมีครูผูส้อนชาวตา่งชาติเป็นจัดการเรียนการ
สอนดังกล่าว เพ่ือให้การเรียนการสอนสามารถเป็นไปด้วยดีตามมาตรฐานตัวชี้วัด อีกทั้งมีหนังสือเรยีนเป็นสื่อกลางในการจัดการ
เรียนการสอน ดังนั้น โปรแกรมพหุภาษาจึงได้จัดโครงการจดัซื้อหนงัสือเรียนฉบับภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในโปรแกรมพหภุาษา 
ประจำปีการศึกษา 2565 ต่อไป  
 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 2.1  เพื่อจัดซื้อหนังสือเรียนฉบับภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนโปรแกรมพหุภาษา ประจำปีการศึกษา 2565 ให้ครบครัน 
และเพียงพอ 
 2.2  นักเรียนโปรแกรมพหุภาษาสามารถหาความรูเ้พิ่มเตมิจากหนังสือเรียนนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนของครูผูส้อนชาวต่างชาติได ้
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนโปรแกรมพหุภาษา จำนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีหนังสือเรียนรายวิชาต่าง ๆ ฉบับ
ภาษาอังกฤษครบถ้วน เพียงพอในการเรยีนในปีการศึกษา 2565 

3.2 ด้านคุณภาพ 
  3.2.1  นักเรียนโปรแกรมพหุภาษามีหนังสือเรยีนที่เพียงพอกับความต้องการ และเหมาะสมกับระดับช้ัน 
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4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. เขียนโครงการและเสนอเพื่อขออนุมัต ิ เม.ย. 65 
 

- นางสาวแสงเดือน  กองยอด 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. สำรวจและเลือกหนังสือ 
2. สั่งซื้อหนังสือเรียน 
3. ทำบัญชีแจกแจงรายละเอียดของหนังสือ 

พ.ค. 65 
 

200,000 คณะกรรมการห้องเรยีนพหุ
ภาษา 

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

1. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดำเนินงานตามโครงการ 
 

ก.ค. 65 - คณะกรรมการห้องเรยีนพหุ
ภาษา 

4. ประเมินผล 
และรายงาน 
(Action) 

1. สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ ส.ค. 65 - นางสาวแสงเดือน  กองยอด 

 

5. งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)  ……………………....……………………    บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (ระดมทุน) …………….....200,000...................   บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ปี   …………………………………………….    บาท 

ที ่ กิจกรรม 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2565 ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 Think Big Plus Geography M.1 390 เล่ม 25 9,750 - - 
2 Think Big Plus Geography M.2 390 เล่ม 14 5,460 - - 
3 Think Big Plus Geography M.3 390 เล่ม 14 5,460 - - 
4 Think Big Plus History M.1 390 เล่ม 25 9,750 - - 
5 Think Big Plus History M.2 390 เล่ม 14 5,460 - - 
6 Think Big Plus History M.3 390 เล่ม 14 5,460 - - 
7 Think Big Plus Religion, Moral and Ethics M.1 390 เล่ม 25 9,750 - - 
8 Think Big Plus Religion, Moral and Ethics M.2 390 เล่ม 14 5,460 - - 
9 Think Big Plus Religion, Moral and Ethics M.3 390 เล่ม 14 5,460 - - 
10 Think Big Plus Economics M.1 390 เล่ม 25 9,750 - - 
11 Think Big Plus Economics M.2 390 เล่ม 14 5,460 - - 
12 Think Big Plus Economics M.3 390 เล่ม 14 5,460 - - 
13 New inspiration 1 Student’s book 302 เล่ม 25 7,550 - - 
14 New inspiration 2 Student’s book 302 เล่ม 14 4,228 - - 
15 New inspiration 3 Student’s book 302 เล่ม 14 4,228 - - 
16 Think Big Plus Mathematics M.1 book 1 190 เล่ม 25 4,750 - - 
17 Think Big Plus Mathematics M.1 book 2 210 เล่ม 25 5,250 - - 
18 Think Big Plus Mathematics M.2 book 1 210 เล่ม 14 2,940 - - 
19 Think Big Plus Mathematics M.2 book 2 190 เล่ม 14 2,660 - - 
20 Think Big Plus Mathematics M.3 book 1 215 เล่ม 14 3,010 - - 
21 Think Big Plus Mathematics M.3 book 2 165 เล่ม 14 2,310 - - 
22 Think Big Plus Science M.1 Book 1 215 เล่ม 25 5,375 - - 
23 Think Big Plus Science M.1 Book 2 185 เล่ม 25 4,625 - - 
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โครงการ  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา 
(Multi-lingual Program) 

กิจกรรม  การจัดซื้อโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ 
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล  
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ  
                      ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน  
ผู้รับผิดชอบ    นายพันตรี  สีขาว 
ระยะเวลาดำเนินการ   ปีการศึกษา 2565 
สถานที่ดำเนินการ   โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผู้เรียน 
    ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อ 1  มีความสามารถในการอ่านเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณ 

 ข้อ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
           ความคิดเห็นและแก้ปัญหา  
 ข้อ 3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 ข้อ 4  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร 

ข้อ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ข้อ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
              ข้อ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้,คุณธรรม) 

การดำเนินงานโปรแกรมพหุภาษา โรงเรียนสรรพวิทยาคม ภายใต้โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาใน
ภูมิภาค (Education Hub) ได้จดัการเรยีนการสอนทุกรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษโดยมีครูผูส้อนชาวตา่งชาติเป็นจัดการเรียนการ
สอนดังกล่าว เพ่ือให้การเรียนการสอนสามารถเป็นไปด้วยดีตามมาตรฐานตัวชี้วัด นอกจากจะมีหนังสือเรียนเป็นสื่อกลางในการ
จัดการเรียนการสอนแล้วปัจจุบันสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ยังเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างยิ่ง 

เพื่อการพัฒนาผู้เรียนก้าวให้ก้าวทันโลกในยุคปัจจบุันการการเรยีนรูผ้่านระบบออนไลนจ์ึงเป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้นใน
สถาบันการศึกษาต่างๆ ผูเ้รียนสามารถศึกษา เรยีนรู้เนื้อหาได้ทุกท่ี ทุกเวลาที่ตนเองสนใจโดยไม่จำเปน็ต้องพบผู้สอนในที่ใดที่หนึ่ง 
ทำให้เกิดความสะดวกสบายในการเรียนรู้และเป็นการสร้างเสริมการเรียนรู้ได้อย่างไม่จำกัดทั้งสถานท่ีและเวลา 

นักเรียนห้องเรยีนพิเศษโปรแกรมพหุภาษาเป็นนักเรียนท่ีใช้ภาษาองักฤษในการเรียนกับครตู่างชาติเปน็ส่วนใหญ่ ซึ่งบาง
คนมียังมีความต้องการการพัฒนาภาษาอังกฤษของตนให้ดียิ่งข้ึนเพื่อใช้ในการเรียนในห้องเรียนกับครตู่างชาติและเพื่อนๆในช้ัน
เรียน การเรียนรู้ในห้องเรียนอย่างเดียวทำให้นักเรยีนมีพัฒนาการทางภาษาอังกฤษท่ียังไม่เต็มศักยภาพตามที่ตนเองสนใจ 

ห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษาจึงเห็นความสำคัญของการเรียนรูอ้ย่างไม่มีข้อจำกดัของนักเรียนในโปรแกรมเพื่อ
เสรมิสร้างให้นักเรียนโปรแกรมพหภุาษาได้พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษอย่างเต็มความสามารถทั้งในและนอกห้องเรียน จึงได้จดั
โครงการจดัซื้อโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับนักเรียนในโปรแกรมพหุภาษา ประจำปีการศกึษา 2565   
 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 2.1  เพื่อจัดซื้อโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับนักเรียนโปรแกรมพหภุาษา ประจำปีการศกึษา 2565  
 2.2  เพื่อใหน้ักเรียนโปรแกรมพหภุาษาสามารถเรียนรูภ้าษาอังกฤษรู้เพิ่มเติมจากโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
นอกเหนือจากการจดัการเรียนการสอนในห้องเรียนของครผูู้สอนชาวต่างชาติ 
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 2.3 เพื่อใช้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนในโปรแกรมพหุภาษา 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนโปรแกรมพหุภาษา จำนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษออนไลน ์

3.2 ด้านคุณภาพ 
  3.2.1  นักเรียนโปรแกรมพหุภาษามีโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ท่ีใช้ในการพัฒนาภาษาอังกฤษทุกคน 
 

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

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. เขียนโครงการและเสนอเพื่อขออนุมัต ิ พ.ค. 65 
 

- นายพันตรี  สีขาว 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. ติดต่อบริษัทท่ีขายโปรแกรมเรยีนภาษาอังกฤษ
ออนไลน ์
2. สั่งซื้อโปรแกรมเรยีนภาษาอังกฤษออนไลน ์
3. อบรมการใช้โปรแกรมแก่นักเรยีน 

มิ.ย. 65 
 

260,000 คณะกรรมการห้องเรยีนพหุ
ภาษา 

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

1. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดำเนินงานตามโครงการ 
 

มี.ค. 66 - คณะกรรมการห้องเรยีนพหุ
ภาษา 

4. ประเมินผล 
และรายงาน 
(Action) 

1. สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ มี.ค. 66 - นายพันตรี  สีขาว 

 

5. งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)  ……………………....……………………    บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (ระดมทุน) …………….....260,000...................   บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ปี   …………………………………………….    บาท 

ที ่ กิจกรรม 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2565 ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 โปรแกรมเรยีนภาษาอังกฤษออนไลน ์ 2,000 ชุด 122 244,000 - - 
รวมเป็นเงิน 244,000  
รวมทั้งสิ้น 244,000 

 
 

6. วิธีการประเมิน  
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

นักเรียนห้องเรยีนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา ร้อย
ละ 100 ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพิ่มขึ้นจากการเรียนภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน ์

ประเมินผลการจดัโครงการ  มีเอกสารสรุปผลการ
ดำเนินโครงการ รายงานผู้บังคับบญัชาเพื่อทราบ
ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ 

แบบประเมินโครงการ 
แบบสอบถาม 

 
 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ (4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 
 7.1 นักเรียนมีโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ท่ีใช้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 7.2 ครูผู้สอนมสีื่อการเรียนทีส่ามารถนำมาใช้เป็นส่วนหน่ึงในการจัดการเรยีนการสอนให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2. รายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจำปีเงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของห้องเรียนพิเศษ Mini English 
Program (MEP) 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รวมงบประมาณ 
1 งบกลาง 540,000 
2 ค่าตอบแทนเงินเดือนครูต่างชาติ 1,536,000 
3 กองทุนพัฒนาห้องเรียนพิเศษ 540,000 
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ MEP  
4 กิจกรรมบริหารงานโครงการ 

4.1 งานปรับปรุงห้องเรียนพิเศษ MEP  220,000 
4.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ  64,000 
4.3 พัฒนาครูโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP  150,000 
4.4 จัดซื้อครุภณัฑ์ วัสดุ เครื่องใช้สำนักงาน  38,000 
4.5 กิจกรรมนำเสนอผลงานนักเรยีน  90,000 

5 กิจกรรมค่ายวิชาการ 
5.1 สอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธ์ิ (O-NET) (ม.3 และ 6) 70,000 
5.2 ค่ายวิชาการแหล่งเรยีนรู้ภายในประเทศ  

1) English Adventure Camp (ม.1-3) 329,000 
2) ค่ายภาษาอังกฤษโดยสถาบันอุดมศึกษา (ม.4-6) 435,000 

5.3 มหกรรมวิชาการ EP/MEP Open House เขตภาคเหนือ ปีการศึกษา 2565 270,000 
5.4 สอนเสริมความรูส้ำหรับนักเรยีนห้องเรียนพิเศษ MEP  216,000 
5.5 ทดสอบภาษาอังกฤษ  105,000 
5.6 ค่ายคณิตศาสตร์ (ม.2 และ 6) 26,000 
5.7 ค่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี (ม.1 และ 4) 26,000 
5.8 ค่ายวิทยาศาสตร์ (ม.3 และ ม.5) 46,000 
5.9 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรม ณ ประเทศสิงคโปร ์ 349,000 

6 ค่าเอกสาร แบบเรียน สื่อการเรียนการสอน 
6.1 จัดซื้อหนังสือแบบเรียน  144,000 
6.2 จัดซื้อหนังสืออ่านเพิ่มเตมิสำหรับนักเรยีนช้ัน ม. 3 และ ม.6 32,000 
6.3 จัดซื้อสื่อการเรียน อุปกรณ์การทดลองและสารเคม ี 200,000 

 6.4 พัฒนาระบบ ICT เพื่อการเรยีนรู้ 16,000 
รวมเป็นเงิน 5,442,000 
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โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษ Mini English Program 
กิจกรรม พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษ MEP 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ ความถนัด  

ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ  นายวิวัฒน์  แสนคำนาค 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม 2565 - มีนาคม 2566 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
      ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อ 1  มีความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
  ข้อ 2  มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

                    ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
  ข้อ 3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ข้อ 4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ข้อ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ข้อ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
       ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ข้อ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
  ข้อ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ข้อ 3 การยอมรับบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ข้อ 4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  ข้อ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้, คุณธรรม) 
 จากการที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายด้านการศึกษา ท่ีจะสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศกึษาในภูมิภาค  
เพื่อรองรับการเกดิขึ้นของประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งจะส่งผลให้การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในภมูิภาคนี้ มี
ความสำคญัและจำเป็นมากยิ่งข้ึน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพ้ืนฐานจึงได้คัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อมและมศีักยภาพ
เพียงพอ เพื่อดึงดูดให้ชาวต่างชาติส่งคนเข้ามาเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดใหญ่ ๆ ท่ีมีความต่างชาติเข้ามาอาศัยอยู่เป็น
จำนวนมาก รวมทั้งกระตุ้นให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศเพื่อนบ้านท่ีมีชายแดนติดกับประเทศไทยให้เข้ามาศึกษาต่อ 
 โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้รบันโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ดำเนินการจัดการเรียนการ
สอนแบบห้องเรียนพิเศษ ในปีการศึกษา 2555 ได้จัดหลักสูตรห้องเรยีนพิเศษ Mini English Program ที่มีการเรียนการสอนโดย
มุ่งเน้นวิชาหลัก เช่นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์เปน็ภาษาอังกฤษ เป็นทางเลือกและรองรับการจดัการศึกษาให้
ชุมชนและสังคมนานาชาติในอนาคต นอกจากน้ียังเป็นการเตรยีมความพร้อมในทุก ๆ ด้านการสนับสนุนและส่งเสรมิควบคูไ่ปกับ
การจัดห้องเรียนพหุภาษา (MP) ที่เรียนทุกวิชาเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งได้ดำเนินการมาระยะหนึ่ง ท้ังนี้เพื่อให้ผลการดำเนินงาน
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ดังนั้นทางโรงเรียน
จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาการจดัการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษ Mini English Program จำนวน 6 ห้องเรียนขึ้น 
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2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 2.1 เพื่อจัดการเรยีนการสอนให้นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ Mini English Program ตามหลักสูตรทีไ่ด้มาตรฐาน และเป็นท่ี
ยอมรับในระดับสากล 
 2.2 เพื่อพัฒนาครูและคณะบุคลากรห้องเรียนพิเศษใหม้ีความรู้ ความสามารถในระดับมืออาชีพ 
 2.3 เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจดัการและการนเิทศติดตามประเมนิผลห้องเรียนพิเศษให้ดีขึ้น 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 3.1.1 มีหลักสูตรภาษาอังกฤษรูปแบบห้องเรียนพิเศษ MEP ที่ใช้ในการจัดการเรยีน การสอน จำนวน 1 หลักสูตร 
  3.1.2 มีครูผู้สอนชาวต่างประเทศ จำนวน 5 คน 
  3.1.3 มีห้องเรียน พร้อมสื่อ อุปกรณ์อำนวยความสะดวก จำนวน 7 ห้อง 
  3.1.4 มีระบบบริหารจัดการและตดิตามประเมินผลที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 1 รูปแบบ 
  3.1.5  มีนักเรียนในห้องเรียนพิเศษ MEP ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 3 ห้อง และ ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
            จำนวน 3 ห้อง รวม 164 คน 
 3.2 ด้านคุณภาพ  
 3.2.1 นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
         และสามารถใช้ภาษาเพื่อการเรยีนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์เป็นภาษาต่างประเทศท่ีสอง 
 3.2.2 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศมคีุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 
 3.2.3 มีห้องเรียนพิเศษท่ีมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ใช้เป็นแหล่งการเรียนรูห้รือสบืค้นข้อมูลได้
     อย่างเพียงพอ 
 3.2.4 ระบบการบริหารจดัการและการตดิตามนเิทศประเมินผล มปีระสิทธิภาพเหมาะสมกับบริบทการ 
         ดำเนินงานในโรงเรียน 
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียนและ
คณะกรรมการห้องเรยีนพิเศษ MEP 

มี.ค. 2565 - คณะกรรมการ ห้องเรียน
พิเศษ MEP 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 
 
 
 

- จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาความรู้ทางภาษาอังกฤษ 
นักเรียนและครู และกิจกรรมวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียน 
- จัดซื้อสื่อ เอกสาร ตำราอุปกรณก์ารเรยีนและ
การสอนของนักเรียนและคร ู
- ค่าตอบแทนครูต่างชาต ิ
- ค่าบริหารจดัการโครงการต่างๆ 
- จัดซื้ออุปกรณ์การทดลองและสารเคมี 

พ.ค.2565 - 
มี.ค.2566 

เงินนอก
งบประมาณ 
(เงินระดมทุน) 
5,442,000 บาท 

 

คณะกรรมการ ห้องเรียน
พิเศษ MEP/ครูที่
รับผิดชอบ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

-ติดตาม ตรวจสอบตามโครงการ มี.ค. 2565 - คณะกรรมการ ห้องเรียน
พิเศษ MEP 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

- ประเมินผลการดำเนินตามโครงการ มี.ค. 2565 - คณะกรรมการ ห้องเรียน
พิเศษ MEP 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ :  พอประมาณ) 
 เงินนอกงบประมาณ ( เงินระดมทนุ) 5,442,000  บาท 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (ยอดเงินถัวจ่ายตามกิจกรรม) 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม ภาคเรียนที ่
1/2565 

ภาคเรียนที ่
2/2565 

รวม
งบประมาณ เวลาดำเนินกิจกรรม 

1 งบกลาง 270,000 270,000 540,000 - 
2 ค่าตอบแทนเงินเดือนครูต่างชาติ 768,000 768,000 1,536,000 - 
3 กองทุนพัฒนาห้องเรียนพิเศษ 270,000 270,000 540,000 - 
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ MEP  

4 

กิจกรรมบริหารงานโครงการ 
4.1 งานปรับปรุงห้องเรียนพิเศษ MEP  194,000 26,000 220,000 ภาคเรยีนที่ 1  
4.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ  9,000 55,000 64,000 มิ.ย. 65 – มี.ค. 65 
4.3 พัฒนาครูโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP  44,000 106,000 150,000 ภาคเรยีนที่ 1 และ 2 
4.4 จัดซื้อครุภณัฑ์ วัสดุ เครื่องใช้สำนักงาน  22,000 16,000 38,000 พ.ค. 65 และ พ.ย. 65 
4.5 กิจกรรมนำเสนอผลงานนักเรยีน  - 90,000 90,000 มี.ค. 66 

5 
 
  

กิจกรรมค่ายวิชาการ 
5.1 สอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธ์ิ (O-NET) (ม.3 และ 6) - 70,000 70,000 ภาคเรยีนที่ 2 
5.2 ค่ายวิชาการแหล่งเรยีนรู้ภายในประเทศ 

1) English Adventure Camp (ม.1-3) - 329,000 329,000 
ภาคเรยีนที่ 2 

2) ค่ายภาษาอังกฤษโดยสถาบันอุดมศึกษา (ม.4-6) - 435,000 435,000 
5.3 มหกรรมวิชาการ EP/MEP Open House  
เขตภาคเหนือ ปีการศึกษา 2565 

270,000 - 270,000 ภาคเรยีนที่ 1 

5.4 สอนเสริมความรูส้ำหรับนักเรยีนห้องเรียนพิเศษ MEP  108,000 108,000 216,000 ภาคเรยีนที่ 1 และ 2 
5.5 ทดสอบภาษาอังกฤษ  13,500 91,500 105,000 ภาคเรยีนที่ 2 
5.6 ค่ายคณิตศาสตร์ (ม.2 และ 6) 26,000 - 26,000 ภาคเรยีนที่ 1 และ 2 
5.7 ค่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี (ม.1 และ 4) 26,000 - 26,000 ภาคเรยีนที่ 1 

5.8 ค่ายวิทยาศาสตร์ (ม.3 และ ม.5)  46,000 46,000 ภาคเรยีนที่ 2 

5.9 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรม 
ณ ประเทศสิงคโปร ์

- 349,000 349,000 ภาคเรยีนที่ 2 

6 
  
  
  

ค่าเอกสาร แบบเรียน สื่อการเรียนการสอน 
6.1 จัดซื้อหนังสือแบบเรียน  144,000 - 144,000 ภาคเรยีนที่ 1 
6.2 จัดซื้อหนังสืออ่านเพิ่มเตมิสำหรับนักเรยีนช้ัน ม. 3 
และ ม.6 

- 32,000 32,000 ภาคเรยีนที่ 2 

6.3 จัดซื้อสื่อการเรียน อุปกรณ์การทดลองและสารเคม ี 200,000 - 200,000 ภาคเรยีนที่ 1 
6.4 พัฒนาระบบ ICT เพื่อการเรยีนรู้ 8,000 8,000 16,000 ภาคเรยีนที่ 1 และ 2 

รวม 2,372,500 3,069,500 5,442,000  
 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. มีห้องเรียนพิเศษ MEP จำนวน 6 ห้องเรียน มีสื่อและ
อุปกรณ์พร้อมและทันสมัยต่อการเรียน 
2.นักเรียนและครู MEP ได้พัฒนาศักยภาพด้านความรู้
ความสามารถในระดับท่ีน่าพึงพอใจร้อยละ 80 
3.ร้อยละ 80 มีระดับความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง
และชุมชนต่อการให้บริการทางการการศึกษาของสถานศึกษา 

1.สำรวจสื่อและอุปกรณ์การเรียน
ห้องเรียนพิเศษ MEP 
2.สถิติและปริมาณการเข้าร่วม
อบรมหรือแข่งขันทักษะวิชาการ
ของครูและนักเรียน 
3.ประเมินความพึงพอใจ 

1. แบบรายการสำรวจห้องเรียน
พิเศษ MEP  
2.แบบสำรวจความสำเร็จหรือ
ผลงานนักเรียนและครูในรอบปี
การศึกษา 
3.แบบประเมินความพึงพอใจ 
เอกสารสรุปผลการดำเนินโครงการ 
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โครงการ  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน Mini English Program 
กิจกรรม  พัฒนาและปรับปรุงห้องเรียนพิเศษ MEP 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบ

คุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นายวิวัฒน์  แสนคำนาค 
ระยะเวลาดำเนินการ  มิ.ย. 2565 – มี.ค. 2566 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
        มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ข้อที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

ตามนโยบายของรัฐบาลที่ใหเ้ร่งพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้คนไทย
ทั้งในเมืองและชนบทได้เรียนรูต้ลอดชีวิต   เร่งพัฒนาบุคลากรด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดบัให้เพียงพอท้ังปริมาณและ
คุณภาพ  เพื่อสนองต่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน  จึงได้จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยข้ึน  

กระทรวงศึกษาธิการ  จึงกำหนดวสิัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ไว้ว่า “ผู้เรยีน สถานศึกษา และหน่วยงาน
ทางการศึกษาทุกแห่งมีโอกาสเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง  
ตลอดชีวิต   การบริหารการจัดการ การวิจัย การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยได้รับการบริการอย่างทั่วถึง เท่าเทียม  
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  นำไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรยีนรู้”   

ดังนั้น งานห้องเรียนพิเศษ MEP มีความจำเป็นพัฒนาห้องเรียนของผู้เรียนใหด้ี ยิ่งข้ึน เพื่อเป็นการส่งเสรมิและยกระดับ
มาตรฐานการเรียนการสอนให้มีความก้าวหน้า เพื่อให้สอดรับ กับการเรยีนการสอนให้บรรลุเป้าหมายอันสูงสุด 

 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมเีรียนทีม่ีอุปกรณ์ สื่อการสอน เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน  
2.2 เพื่อส่งเสริมการจัดบรรยากาศ-สิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรยีนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 

 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ MEP ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 จำนวน 167 คนได้เข้าเรียนใน 
ครูผูส้อนชาวไทยจำนวน 23 คน และครผููส้อนชาวต่างชาติจำนวน 12 คน 

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
.           ผู้เรียน และคณะครูมีหอ้งเรียนทีม่ีคุณภาพเอื้อต่อการเรยีนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรยีนการสอน 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

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

พ.ค. 2565 
 
 

- คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ MEP 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน 

มิ.ย.65 – มี.ค. 
66 

220,000 คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ MEP/
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

3. ดำเนินการสำรวจอุปกรณ์การเรียนการสอน วัสดุใน
ช้ันเรียนห้อง 321-327 ห้อง 332-337 ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 631 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 341 
4. ดำเนินการสำรวจความเพียงพอของตู้เก็บของนักเรียน
ห้องเรียน MEP และความพร้อมในการใช้งานของตู้เก็บ
ของนักเรียนท่ีมีอยู่เดมิ 
5. ดำเนินการขออนุมัตซิ่อมแซมปรับปรุงอุปกรณ์การ
เรียนการสอน วัสดุในช้ันเรียนห้อง 321-327 ห้อง 332-
337 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 631 ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 341 
6. ดำเนินการขออนุมัติจดัซื้อตูเ้กบ็ของนักเรียนห้องเรียน 
MEP และซ่อมแซมตู้เก็บของนักเรยีนให้พร้อมในการใช้
งาน 

ครูที่รับผดิชอบ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

ก.พ. – มี.ค. 
2566 

- คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ MEP 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

เม.ย. 2564 - คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ MEP 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ       …………………………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   (เงินรายไดส้ถานศึกษา)           220,000             บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี     …………………………….. บาท 

กิจกรรม 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2565 ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1.ค่าวัสดุและค่าจ้างซ่อมแซม ชุดโปรเจ็คเตอร์ จอฉายภาพและ
อุปกรณ์ประกอบ ภายในห้องเรยีน ห้อง 321-327 และ 631 

   30,000  26,000 

2. ถังดับเพลิงสำหรับใช้ในห้องปฏบิัติการคอมพิวเตอร์ 631 
และห้องปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ 341 

5,000 อัน 4 20,000 - - 

3. ชุดโปรเจ็คเตอร์ จอฉายภาพและอุปกรณ์ประกอบห้องเรยีน 
ห้อง 321,326, 332 และ 333 เนื่องจากของเดิมชำรุด 

25,000 ชุด 4 100,000 - - 

4. ตู้เก็บของบานทึบสำหรับเก็บอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 5,000 หลัง 2 10,000 - - 
5. ชุดลำโพงสำหรับติดตั้งในห้องเรียนห้อง 341  7,000 ชุด 1 7,000 - - 
6. ติดตั้งพัดลมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 631 2,000 ตัว 2 4,000 - - 
7. ค่าล้างเครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 631 1,500 เครื่อง 2 3,000   
8. ตู้เก็บของนักเรียน 15 ช่อง ติดตั้งห้อง 328 7,500 หลัง 2 15,000   
10. จ้างเหมาซ่อมกุญแจตู้เก็บของนักเรียน    5,000   

รวม 
194,000 26,000 

220,000 
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โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษ Mini English Program 
กิจกรรม  งานประชาสัมพันธ์โครงการ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบ

คุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 3 เสริมสร้าง ประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายของโรงเรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นางวชิราภรณ์  สิงห์วงค์ 
ระยะเวลาดำเนินการ  พ.ค. 2565 – มี.ค. 2566 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      ข้อที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

       ข้อที ่2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 ข้อที่ 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
 จากการที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายด้านการศึกษา ท่ีจะสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศกึษาในภูมิภาค  
เพื่อรองรับการเกดิขึ้นของประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งจะส่งผลให้การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในภมูิภาคนี้  
มีความสำคัญและจำเป็นมากยิ่งข้ึน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ึนพ้ืนฐานจึงได้คัดเลือกโรงเรียนท่ีมีความพร้อมและมี
ศักยภาพเพียงพอ เพื่อดึงดูดให้ชาวต่างชาติส่งคนเข้ามาเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดใหญ่ ๆ ท่ีมีความต่างชาตเิข้ามาอาศัย
อยู่เป็นจำนวนมาก รวมทั้งกระตุ้นให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศเพื่อนบ้านท่ีมีชายแดนติดกับประเทศไทยให้เข้ามาศึกษา
ต่อ 
 โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้รบันโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ดำเนินการจัดการเรียนการ
สอนแบบห้องเรียนพิเศษ ในปีการศึกษา 2555 ได้จัดหลักสูตรห้องเรยีนพิเศษ (Mini English Program) ที่มีการเรียนการสอน 
โดยมุ่งเน้นวิชาหลัก เช่นวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และคอมพิวเตอรเ์ป็นภาษาอังกฤษ เป็นทางเลือกและรองรับการจัดการศึกษา
ให้ชุมชนและสังคมนานาชาติในอนาคต นอกจากน้ียังเป็นการเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้านการสนบัสนุนและส่งเสริมควบคู่ไป
กับการจัดห้องเรียนพหุภาษา (MP) ทีเ่รียนทุกวิชาเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งได้ดำเนินการมาระยะหนึ่ง ท้ังนี้เพื่อให้ผลการดำเนินงาน
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ดังนั้นทางโรงเรียน
จึงได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์นี้เพ่ือจะไดร้ับทราบข่าวสารโดยทั่วกัน 

 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 2.1 เพื่อให้ครู บุคลากร นักเรียน และบุคคลภายนอกรับทราบข้อมลู ข่าวสารของห้องเรยีนพิเศษ MEP 
 2.2 เพื่อให้งานห้องเรียนพิเศษ MEP มีระบบการประชาสัมพันธ์ที่มปีระสิทธิภาพ   
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 ด้านคุณภาพ  
     - งานห้องเรียนพิเศษ MEP มีระบบการประชาสมัพันธ์ ทำเอกสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลงาน MEP ที่มปีระสิทธิภาพ 
       - งานห้องเรียนพิเศษ MEP มีการประชาสัมพันธ์ สื่อสารกับผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียน MEP เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ 
ของห้องเรียน 
 3.2 ด้านปริมาณ 
             -  เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหอ้งเรียนพิเศษ MEP ให้กับผู้สนใจ และสถานศึกษาต่างๆ ได้แก่ ผู้ปกครองและนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนในเขตพื้นท่ีบรกิาร 
     - ผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียน MEP ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของห้องเรียน 
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4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

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

 
พ.ค. 65 – 
ก.ค. 65 

 

- คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ MEP 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน 
3. ดำเนินการประชุมผู้ปกครองเพ่ือช้ีแจงกิจกรรมประจำปี
การศึกษา 
4. ดำเนินการจดัทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน 
5. ดำเนินการจดัทำสมดุบันทึกเพือ่ประชาสัมพันธ์โครงการ 

ก.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

64,000 คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ 
MEP/ครูที่รับผิดชอบ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

ม.ค.66 – มี.ค.
66 

- คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ MEP 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

มี.ค. 66 - คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ MEP 

 

5.  งบประมาณ  (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ       ……………………………... บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   (เงินระดมทุน)            64,000              บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี     ………………………..…….. บาท 

กิจกรรม 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2565 ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1. ป้ายไวนิลประชาสมัพันธ์รับนักเรียน 2,500 อัน - - 4 10,000 
2. ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนทางวิทย ุ 10,000 งาน - - 1 10,000 
2. สมุดบันทึกประชาสัมพันธ์โครงการ 80 เล่ม - - 350 26,250 
3. แผ่นพับประชาสมัพันธ์โครงการ 20 อัน - - 200 4,000 
4. ดอกไม้พลาสติกสำหรับตกแต่งบูธประชาสัมพันธ ์ 100 อัน - - 40 4,000 
5. ค่าอาหารว่างประชุมผู้ปกครอง นักเรียน คณะคร ู
- ผู้ปกครอง 164 คน 
- นักเรียน 164 คน 
- คณะครูที่เกีย่วข้อง 30 คน 

25 คน 358 8,950 - - 

รวม 
8,950 54,250 

63,200 
 
 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. ร้อยละ 75 ของผู้ที่สนใจได้ทราบถึงหลักสูตร การจดัการ
เรียนการสอนและกิจกรรมของนักเรียนห้องเรยีนพิเศษ MEP 
2. ร้อยละ 80 ของผู้ปกครองนักเรยีนห้องเรียนพิเศษ MEP  
ได้ทราบถึงหลักสตูร การจัดการเรยีนการสอนและกิจกรรม
ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP 

 1. ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

  1. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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โครงการ  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษ Mini English Program 
กิจกรรม  พัฒนาครูและนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP 
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นครูมืออาชีพ  

มีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล  
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาผู้บริหาร  ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลมืออาชีพ 

ผู้รับผิดชอบ    นางสาวกานต์ธีรา  พนาศรีงาม และ นางสาวอ้อมทิพย์ ระรีธง 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม 2565 – เมษายน 2566 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนหนองฉางวิทยา และศูนย์ประสานงาน EP/MEP เขตภาคเหนือ 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ข้อ  2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
 มาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ.2561 กล่าวไว้ว่า การเรียนรูด้้วยตนเอง มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รูท้ันการ
เปลี่ยนแปลง ปรับตัวในโลกยุคดิจทิัลได้ มีทักษะชีวิต ฟันฝ่าอุปสรรคได้ มีความรู้ ความรอบรูด้้านต่าง ๆ และสามารถนำ ไป
ประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาสุขภาวะการศึกษา/การทำงาน/อาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน  เป็นคณุสมบัติของนักเรียนท่ี
ประเทศต้องการ ประกอบกับ การพัฒนาชีวิตเป็นกระบวนการที่สามารถ ใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนได้เป็นอย่างดีโดยสามารถ
พัฒนาท้ังการเรียนรู้   
 โดยในการพัฒนาผู้เรยีน ครูถือได้วา่เป็นตัวแปรสำคญั เพราะครูจะตอ้งเป็นผู้กำหนดทิศทางการการของการเรียนให้
บรรลเุป้าหมายของการศึกษา ครทูี่มีประสิทธิภาพนั้นต้องเป็นผู้นำทางวิชาการ มีความคิดริเริม่สร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ 
กว้างไกล รอบรู้  มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน มีการตรวจสอบในการทำงานทุกด้าน ห้องเรียนพิเศษ MEP โรงเรียนสรรพวิทยาคมจึง
ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาดูงานท่ีเหมาะสม ของคณะครูเพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมที่ทันสมยั เพื่อจะไดจ้ัดกิจกรรมการ
เสนอให้มีประสิทธิภาพเกิดประสทิธิผล 
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะครู ในโครงการพิเศษ โรงเรียนสรรพวิทยาคมให้มีความรู้และประสบการณ์ในจัดการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิม่มากข้ึน 
 2.2 เพื่อเสริมสร้างวิสยัทัศน์ใหม่ ๆ ของครูหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ จากสถานท่ีที่ไปศึกษาดูงานแล้วนำกลับมาประยุกต์ใช้ใน
หน่วยงาน 
 

3.  เป้าหมาย 
- ด้านปริมาณ   
  คณะกรรมการห้องเรียนพิเศษ MEP และคณะครผูู้เกีย่วข้องจำนวน 16 คน ได้แก่ ผู้บริหาร จำนวน 1 คน  

คณะกรรมการ จำนวน 2 คน ครูผูส้อน/เจา้หน้าท่ี จำนวน 13 คน นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ MEP ระดบัช้ัน ม.1-6 ได้เข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และมีแนวทางการบริหารจัดการห้องเรียนพเิศษ MEP 

- ด้านเชิงคุณภาพ    
  คณะกรรมการห้องเรียนพิเศษ MEP  และคณะครู  นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานโรงเรียนศูนย์ห้องเรียนพิเศษ 

EP/MEP นำไปใช้ในชีวิตประจำวนัในด้านการสอนและการบริหารจดัการในห้องเรียนได้อยา่งมีประสทิธิภาพและเกดิประสิทธิผล 
  ครูผู้สอน นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ MEP เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการภายในประเทศ เพื่อเพิ่มพูน 

ประสบการณ์ และเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 
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4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

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

พ.ค.- ม.ิย. 
2565 

 
- 

คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษMEP 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน 
3. ดำเนินงานประสานงาน เข้าร่วมประชุมศูนย์ประสานงาน 
EP/MEP เขตภาคเหนือ 
4. จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน การดำเนินงานห้องเรียนพิเศษ
ภาษาอังกฤษ โดยมผีู้บริหาร ตัวแทนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และคณะทำงานห้องเรียน MEP ร่วมกิจกรรม 
5. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการภายในประเทศ 

พ.ค.2565 - 
เม.ย.2566 

150,000 คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ 
MEP/ครูที่
รับผิดชอบ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

ก.ย. 2565- 
มี.ค. 2566 

- คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษMEP 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

มี.ค. 2566  
- 

คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษMEP 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 5.1 เงินอุดหนุน       ……………………………..   บาท 
 5.2 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)        150,000      บาท 
 5.3 เงินเรียนฟรี  15 ป ี    ……………………………..   บาท 

กิจกรรม 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2565 ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1. ค่าเบี้ยเลีย้ง ค่าที่พัก และค่าเดนิทางครูเข้าร่วมการประชุมห้องเรยีน EP/MEP เขตภาคเหนือ 
  - ค่าเบี้ยเลี้ยงครู  จำนวน 3 วัน 720 คน 3 2,160 4 2,880 
  - ค่าที่พักครู จำนวน 2 วัน 2,000 คน 3 6,000 4 8,000 
  - ค่าชุดตรวจ ATK 2 ชุด 100 คน 3 300 4 400 
  - ค่าเดินทาง 1,200 คน 3 3,600 4 4,800 
2. กิจกรรมศึกษาดูงานห้องเรียน EP/MEP ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา และโรงเรยีนสตรีนครสวรรค์ 
  - ค่าจ่างเหมารถตู้  2 วัน 15,000 คัน - - 2 30,000 
  - เบี้ยเลี้ยงครู 20 คน จำนวน 3 วัน 720 คน - - 20 14,400 
  - ค่าที่พักครู จำนวน 1 คืน 500 คน - - 20 10,000 
  - ค่าชุดตรวจ ATK 2 ชุด 100 คน - - 20 2,000 
  - ค่าของที่ระลึก 1,000 ช้ิน - - 2 2,000 
3. กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการรว่มกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนภายในประเทศ 
- ค่าเบี้ยเลีย้งครู นักเรยีน 3 วัน  
- ค่าที่พักครู นักเรียน 2 คืน 
- ค่าจ้างเหมารถตู้  
- ค่าอุปกรณ์, ค่าลงทะเบียนร่วมกจิกรรม 

720 
1,000 
10,000 

 

คน 
คน 
คัน 

10 
10 
1 

7,200 
10,000 
10,000 
4,700 

10 
10 
1 

7,200 
10,000 
10,000 
4,300 

รวม 43,960 105,980 
รวมทั้งสิ้น 149,940 
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โครงการ  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษ Mini English Program  
กิจกรรม  จัดซื้อ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ วัสดุ เครื่องใช้สำนักงาน 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล  

ด้วยระบบคุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผดิชอบ    นางปิยะฉัตร  จิตจริง 
ระยะเวลาดำเนินการ  พ.ค. 2565 – มี.ค. 2566 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
        มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ข้อที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
  จากมาตรฐานการศึกษาชาติ กล่าวไว้ว่า การเรยีนรูด้้วยตนเอง มีทักษะการเรียนรูต้ลอดชีวิต รู้ทันการเปลี่ยนแปลง 
ปรับตัวในโลกยุคดิจิทลัได้ มีทักษะชีวิต ฟันฝ่าอุปสรรคได้ มีความรู้ ความรอบรูด้้านต่าง ๆ และสามารถนำ ไปประยุกต์ใช้ ในการ
พัฒนาสุขภาวะการศึกษา/ การทำ งาน/อาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน  เป็นคุณสมบัติของนักเรียนท่ีประเทศต้องการ 
เพื่อให้การดำเนินงานรวมถึงการจดัการเรียนการสอนของห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ส่งเสรมิและพัฒนาทั้ง
ด้านการจดัการโครงการ และพัฒนาผู้เรยีนให้มีประสิทธิภาพ ห้องเรียนพิเศษ MEP มีความจำเป็นที่ตอ้งใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้
สำนักงานในการจัดดำเนินงานตามกิจกรรมการสอนต่าง ๆ รวมถึงการพิมพ์งาน รายงานต่าง ๆ ซึ่งเปน็ของใช้วัสดุสิ้นเปลือง และ
วัสดุถาวร เพื่อการจัดเก็บและดำเนินงานได้อย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องพัฒนาและจัดหาสิ่งอำนวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานอย่างเพยีงพอและเหมาะสม 
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 1. เพื่อจัดซื้อ สื่อ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน วัสดุสิ้นเปลือง และวสัดุถาวร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับครู 
 2. เพื่อให้การดำเนินงานห้องเรยีนพิเศษ MEP มีระบบ และประสิทธิภาพ 
 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

ครูผูส้อนชาวต่างชาติ ครผูู้รับผิดชอบโครงการและเจา้หน้าท่ีจำนวน 20 คนมีวัสดุสำนักงานสำหรับสนบัสนุน
การดำเนินงานธรุการ งานจัดการเรียนการสอนของห้องเรียนพิเศษ MEP อย่างพอเพียง ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
             -  ด้านคุณภาพ  

ครูมีสื่อ อุปกรณ์ วัสดุ เครื่องใช้สำนักงานท่ีมีคุณภาพ สามารถนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมของห้องเรียนพิเศษ 
MEP ตลอดจนจดัการเรียนการสอนอย่างมีระบบ ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ สะดวก   รวดเร็วเกดิ
ประโยชน์ในวงกว้าง  
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

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

พ.ค.- มิ.ย. 
2565 

 
- 

คณะกรรมการ ห้องเรียน
พิเศษ MEP 
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

2. ดำเนินการ 
(Do)  

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน 
3. ดำเนินการจดัซื้อวัสดสุำนักงานและมอบให้ครูผูส้อน/
เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบ 

ก.ค.2565 - 
มี.ค.2566 

38,000 คณะกรรมการ ห้องเรียน
พิเศษ MEP/ครูที่
รับผิดชอบ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

ก.ค. 2565- 
มี.ค. 2566 

 
- 

คณะกรรมการ ห้องเรียน
พิเศษ MEP 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

เม.ย. 2566   
- 

คณะกรรมการ ห้องเรียน
พิเศษ MEP 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินอุดหนุน   …………….........…….  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ………38,000………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   …………………………….. บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2565 ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 กระดาษการ์ดสี 150 g. 180 แผ่น A4 สีเหลือง 209 แพ็ค 1 209 1 209 
2 กระดาษการ์ดสี 150 g. 180 แผ่น A4 สีฟ้า 209 แพ็ค 1 209 2 209 
3 กระดาษการ์ดสี 150 g. 180 แผ่น A4 สีชมพ ู 209 แพ็ค 1 209 1 209 
4 สมุดกล่าวรายงานปกผ้าไหม A4 (เรียบ) สมี่วง 230 เล่ม 2 460 --  
5 คลิปบอร์ด A4 ดำ ตราม้า H-99 52 อัน 3 156 - - 
6 พานสำหรับวางเกยีรติบตัร สีทอง 90 อัน 2 180 - - 
7 ผ้าคลมุพาน/ดอยลี ่ 70 ผืน 2 140 - - 
8 กระดาษ Post-it ตราช้าง 3"x3" นีออน 45 อัน 5 225 - - 
9 กระดาษ Post-it 3M เพจมาร์กเกอร์ 5 ส ี 89 อัน 5      445 - - 
10 ลวดเย็บMax No.10-1M (1*24) 190 กล่อง 2 380 2 380 
11 ลวดเย็บเครื่องยิงบอรด์ 50 กล่อง 5 250 - - 
12 เครื่องยิงบอร์ดMAX No.TG-A 790 เครื่อง 1 790 - - 
13 ปกพลาสติกใสเซลลลูอยด์ A4  219 แพ็ค 2 438 2 438 

14 
กระดาษโฟโต้ Paper Jet 150g A.4  
(เกียรติบตัร ภาพ สื่อประกอบการสอน) 

399 ห่อ 1 399 2 798 

15 กาวลาเท็กซ์ หัวแบบเรียวยาว chunbe 460 0z 92 ขวด 2 184 2 184 
16 มีดคัทเตอร์สแตนเลส เล็กตราม้า No.H-110 40 อัน 4 160 4 160 
17 ลวดเย็บMax No.10-1M (1*24) 190 กล่อง 4 760 2 380 
18 ปากกาไวท์บอร์ดหัวตัด Pilot (สีนำ้เงิน ดำ แดง) 240 กล่อง 3 720 3 720 
19 กระดาษโปสเตอรส์ี คละส ี 96 โหล 3 288 3 288 
20 เทปลบคำผิด H-992 ตราม้า 35 อัน 5 175 5 175 
21 โทรโข่ง 990 เครื่อง 1 990 - - 
22 หมึกเครื่องพิมพ์ Canon G2000 4 ส ี 1,520 ชุด 3 4,560 3 4,560 
23 หมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ HP laserjet 79A 2,100 ชุด 1 2,100 1 2,100 
24 เครื่องคิดเลข 14 หลัก 929 อัน 1 929 - - 
25 ดินสอแรเงาสเต็ตเลอร์ 2 75 โหล 2 150 - - 
26 ปากกาลูกลื่นคลอนตัม้ 0.5 สีน้ำเงิน 240 กล่อง 1 240 1 240 
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โครงการ  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน Mini English Program 
กิจกรรม  นำเสนอผลงานห้องเรียนพิเศษ MEP  
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม 

กับการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ            นายวิวัฒน์  แสนคำนาค 
ระยะเวลาดำเนินการ  มีนาคม 2566 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
      ข้อที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
 โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้รับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ดำเนินการจัดการเรียนการ
สอนแบบห้องเรียนพิเศษ ในปีการศึกษา 2555 ได้จัดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ Mini English Program ที่มีการเรียนการสอนโดย
มุ่งเน้นวิชาหลัก เช่นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์เป็นภาษาอังกฤษ เป็นทางเลือกและรองรับการจัดการศึกษาให้
ชุมชนและสังคมนานาชาติในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้านการสนับสนุนและส่งเสริมควบคู่ไปกับ
การจัดห้องเรียนพหุภาษา (MP) ที่เรียนทุกวิชาเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งได้ดำเนินการมาระยะหนึ่ ง ทั้งนี้เพื่อให้ผลการดำเนินงาน
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้นทางโรงเรียน
จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษ Mini English Program จำนวน 6 ห้องเรียนข้ึน ซึ่งจัดการ
เรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ  อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม  และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา น่ันคือการกำหนดคุณสมบัติของผลผลิตทางการศึกษาให้เห็นได้ชัดเจนว่า  นักเรียนที่ได้รับ
การศึกษาตามลักษณะดังกล่าว จะต้องเป็นผู้มีคุณภาพดี  ท้ังทางสติปัญญา  ร่างกาย  และจิตใจ   
 ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้ทันการเปลี่ยนแปลง 
ปรับตัวในโลกยุคดิจิทัลได้ มีทักษะชีวิต ฟันฝ่าอุปสรรคได้ มีความรู้ ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ และสามารถนำ ไปประยุกต์ใช้ ในการ
พัฒนาสุขภาวะการศึกษา/ การทำ งาน/อาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน  เป็นคุณสมบัติของนักเรียนที่ประเทศต้องการ
กิจกรรมนำเสนอผลงานของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Mini English Program นี้จึงจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการ
คิด การเผชิญสถานการณ์ การแก้ปัญหา ประยุกต์ความรู้มาใช้เน้นการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็นทำเป็นและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
แสดงความสามารถและศักยภาพของตนเอง ในรูปแบบนำเสนอแบบปากเปล่า และรูปแบบโปสเตอร์  
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อให้นักเรียน ครูได้แสดงความสามารถพิเศษด้านต่างๆ แสดงผลงานจากการจัดการเรียนการสอน เช่น 

ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ตามศักยภาพ 
 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กับนักเรียนมีเวทีในการนำเสนอผลงาน โดยได้รับการพัฒนาตนเองตามความสามารถ 
ความสนใจและความถนัดได้เต็มตามศักยภาพ 
 3. เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง คณะผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครองนักเรียนในการ
ดำเนินการห้องเรียนพิเศษ MEP 
 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
 1. นักเรียนห้องเรียนพิเศษ Mini English Program ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 จำนวน 164 คน 
 2. ผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Mini English Program ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 จำนวน 164 คน  

3. ผู้บริหาร ครู จำนวน 40 คน ร่วมกิจกรรมนำเสนอผลงานของห้องเรียนพิเศษ MEP  
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-  ด้านคุณภาพ  
 1. นักเรียนทีม่ีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ ที่เป็นตัวแทนของโรงเรยีนเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอกได้รับ
รางวัลประเภทต่างๆ นำเสนอผลงาน ในรูปแบบนำเสนอแบบปากเปล่า และรูปแบบนิทรรศการ 
 2. ครูผู้สอน และนักเรียนมีความพร้อมในการนำเสนอผลงานแก่คณะผู้บริหาร และคณะผู้ปกครอง 
 3. นักเรียนทุกคนไดร้ับการพัฒนาตามความสามารถ ความสนใจ และความถนัดของตนเอง 
 4. ผู้บริหาร ครูผูส้อนชาวไทย ครผูู้สอนชาวต่างประเทศ ครูที่ปรึกษาและครูผูร้ับผดิชอบโครงการ มโีอกาสได้พบปะ
พูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาการจดัการเรียนการสอน การดำเนินงานของห้องเรียนพิเศษ MEP 
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

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

 
พ.ค.- มิ.ย. 

2565 
 

 
- 

คณะกรรมการ ห้องเรียน
พิเศษ Mini English 
Program  

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน 
3. ดำเนินกิจกรรมนำเสนอผลงานของครู นักเรียน 
ห้องเรียนพิเศษ MEP ให้แก่ผู้ปกครอง ผู้บริหาร
และคณะครูที่เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่  
- การแสดงความสามารถบนเวทีของนักเรียน 6 
ระดับชั้น 
- ผลงานนักเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ  
- ผลงานการเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิชาการของ
นักเรียนในระดับต่าง ๆ  
- มอบเกียรติบตัรให้นักเรียนห้องเรียน MEP ทีมี
ผลงาน/สรา้งช่ือเสียงให้กับโรงเรียน 

ก.ค.2565 
- 

เม.ย.2566 

 
90,000 

คณะกรรมการ ห้องเรียน
พิเศษ Mini English 
Program / 
ครูที่รับผดิชอบ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

ก.ย. 2565- 
ม.ีค. 2566 

- 
 

คณะกรรมการ ห้องเรียน
พิเศษ MEP 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและ
รายงานผู้บังคับบญัชา 

 
เม.ย. 2566 

 

 
- 

คณะกรรมการ ห้องเรียน
พิเศษ Mini English 
Program  

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 5.1 เงินอุดหนุน      ……………………………..   บาท 
 5.2 เงินนอกงบประมาณ   (เงินระดมทุน)        90,000     บาท 
 5.3 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   ……………………………..   บาท 

กิจกรรม 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2565 ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1. ค่าไวนิลนำเสนองานกิจกรรมหอ้งเรียน MEP  400 ช้ิน - - 5 2,000 
2. อาหารกลางวันผู้บริหาร คณะครู 1 มื้อ มื้อละ 55 บาท 55 คน - - 40 2,200 
3. อาหารว่างผู้บริหาร คณะครู 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท 50 คน - - 40 2,000 
4. อาหารกลางวันนักเรยีน 1 มื้อ มื้อละ 55 บาท 55 คน - - 164 9,020 
5. อาหารว่างนักเรียน 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท 50 คน - - 164 8,200 
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กิจกรรม 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2565 ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

6. อาหารกลางวันผู้ปกครอง 1 มื้อ มื้อละ 55 บาท 45 คน - - 164 7,380 
7. อาหารว่างผู้ปกครอง 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท 50 คน - - 164 8,200 
8. ค่าชุดตรวจ ATK (ครู นักเรียน ผู้ปกครอง) 50 ช้ิน - - 374 18,700 
9. อุปกรณ์จัดนิทรรศการผลงานนักเรียน ผลงานครูจากการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์และ
ภาษาอังกฤษ 
- ฟิวเจอร์บอร์ดนำเสนองาน  250 อัน - - 12 3,000 
- ดอกไม้ตกแต่งบอรด์ 30 อัน - - 120 3,600 
- กาวสองหน้าแบบบาง 20 อัน - - 20 400 
- กระดาษโปสเตอร์คละส ี 10 แผ่น - - 50 500 
- สติกเกอร์เลเซอร ์ 20 ม้วน - - 10 200 
- กระดาษโฟโต ้ 400 ห่อ - - 3 1,200 
10. ค่าป้ายงาน 2,000 ชุด - - 1 2,000 
11. ค่าเช่าชุดการแสดงของนักเรียน 6 ระดับช้ัน 2,000 ช้ัน - - 6 12,000 
12. กรอบรูปเกียรติบัตร 199 อัน - - 20 3,980 
13. ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานท่ี (ซุ้มแสดงความยินดี  
ซุ้มต้อนรับ) 

5,000  - -  5,000 

รวม - 89,580 
รวมทั้งสิ้น 89,580 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีเวทีในการนำเสนอ
ผลงาน โดยได้รับการพัฒนาตนเองตามความสามารถ 
ความสนใจและความถนดัได้เตม็ตามศักยภาพของตน 
1. ความพึงพอใจของคณะครู และผู้ปกครองที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีในการจัดกจิกรรมอยู่ในเกณฑด์ีขึ้นไป 

1. ความพึงพอใจ 
2. การนำเสนอผลงาน ในรูปแบบ 
นำเสนอแบบปากเปล่า และรูปแบบ
โปสเตอร์ของนักเรียน 

1. แบบวัดความพึงพอใจ 
2. ผลงานนักเรยีน 

 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ (4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 
1. นักเรียนมีความคิดรเิริม่สรา้งสรรค์ กล้าคดิ กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง และแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับสถานการณต์าม

ศักยภาพของตน 
 2. นักเรียนมีเวทีในการนำเสนอผลงาน โดยได้รบัการพัฒนาตนเองตามความสามารถ ความสนใจและความถนัดได้เต็ม
ตามศักยภาพของตน 
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โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษ Mini English Program 
กิจกรรม สอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์เพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ

เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    นายวิวัฒน์  แสนคำนาค 
ระยะเวลาดำเนินการ  ก.ค. 2565 – ก.พ. 2566 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
      ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อ 1  มีความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
  ข้อ 2  มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

                    ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
  ข้อ 3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ข้อ 4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ข้อ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ข้อ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
 มาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ.2561 กล่าวไว้ว่า การเรียนรูด้้วยตนเอง มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รูท้ันการเปลีย่นแปลง 
ปรับตัวในโลกยุคดิจิทลัได้ มีทักษะชีวิต ฟันฝ่าอุปสรรคได้ มีความรู้ ความรอบรูด้้านต่าง ๆ และสามารถนำ ไปประยุกต์ใช้ ในการ
พัฒนาสุขภาวะการศึกษา/ การทำ งาน/อาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน  เป็นคุณสมบัติของนักเรียนท่ีประเทศต้องการ 
ประกอบกับ การพัฒนาชีวิตเป็นกระบวนการทีส่ามารถ ใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้เป็นอย่างดโีดยสามารถพัฒนาท้ังการเรียนรู้   
 ห้องเรียนพิเศษ MEP โรงเรียนสรรพวิทยาคม จึงจัดกิจกรรมสอนเสริมความรู้เพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐานขึ้น เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP มีความพรอ้ม มีความเข้าใจในเนื้อหา และทบทวนความรู้ในรายวิชาที่จัด
สอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโดยครูผูส้อนชาวไทย โดยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทำการจัดสอนเสริม
วิชาภาษาไทย วิชาภาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และ วิชาวิทยาศาสตร์ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ทำการจัดสอนเสริมวิชา
ภาษาไทย วิชาภาอังกฤษ วิชาคณติศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา และวิชาวิทยาศาสตร ์
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 2.1 เพื่อให้นักเรียนที่มีความรูไ้ดม้โีอกาสรับการพัฒนาศักยภาพรายวิชาภาษาไทย วิชาภาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชา
สังคมศึกษา และวิชาวิทยาศาสตร ์
 2.2 เพื่อมุ่งความเป็นเลิศ และยกระดับผลสมัฤทธ์ิในการการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
วิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ  MEP ช้ัน ม.3 และ ม.6  รวมจำนวน 46 คน 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
             นักเรียนมีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพในด้านทักษะวิชาการ มีผลสัมฤทธ์ิในการการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพิ่มสูงขึ้น 
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4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

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

 
ส.ค. – ก.ย.  

2565 
 

- 

คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ MEP 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน 
3. ดำเนินการจดัหาวิทยากรสอนเสริมวิชาวิทยาศาสตร์ 
วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย วชิาสังคมศึกษา และ
วิชาภาษาอังกฤษ 
4. กำหนดวันจัดกิจกรรมในวันเสาร์ อาทิตย์ระหว่าง
เดือน ม.ค.-ก.พ. 63 จำนวน 6 วัน โดยวิทยากรภายใน
โรงเรียน วิชาละ 12 ช่ัวโมง 
5. ดำเนินการสอนเสริมให้นักเรียน 

ต.ค. 2565 –  
ม.ค. 2566 

70,000 

คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ 
MEP/ครูที่รับผิดชอบ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

ก.พ. 2566 - 
คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ MEP 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา มี.ค. 2566 - 

คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ MEP 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ       …………………………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   (เงินรายไดส้ถานศึกษา)          70,000            บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี     …………………………….. บาท 
- ดังรายละเอยีดต่อไปนี ้

กิจกรรม 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2565 ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร ระดับชั้น ม.3  
- วิชาภาษาอังกฤษ  200 ชม. - - 12 2,400 
- วิชาคณิตศาสตร ์ 200 ชม. - - 12 2,400 
- วิชาวิทยาศาสตร ์ 200 ชม. - - 12 2,400 
- วิชาภาษาไทย 200 ชม. - - 12 2,400 
2. ค่าตอบแทนวิทยากร ระดับชั้น ม.6 
- วิชาภาษาอังกฤษ  200 ชม. - - 12 2,400 
- วิชาคณิตศาสตร ์ 200 ชม. - - 12 2,400 
- วิชาวิทยาศาสตร ์ 200 ชม. - - 12 2,400 
- วิชาภาษาไทย 200 ชม. - - 12 2,400 
- วิชาชาสังคมศึกษา 200 ชม. - - 12 2,400 
3. อาหารกลางวันครผูู้ควบคุม และนักเรียน ม. 3 มื้อละ 55 
บาท จำนวน 8 มื้อ 

440 คน - - 18 7,920 

4. อาหารว่างครูผู้ควบคุม และนักเรียน ม. 3 มื้อละ 25 บาท 
จำนวน 16 มื้อ 
 

400 คน - - 18 7,200 
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โครงการ  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษ Mini English Program 
กิจกรรม ค่ายวิชาการแหล่งเรียนรู้ภายในประเทศ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ  
                              ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นายวิวัฒน์ แสนคำนาค และนางสาวอ้อมทิพย์ ระธีธง 
ระยะเวลาดำเนินการ   ก.ค. 65 – มี.ค. 66 
สถานที่ดำเนินการ   สถาบันภาษาคิงสตันท์ จ.พิษณุโลก และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
      ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อ 1  มีความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
  ข้อ 2  มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

                    ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
  ข้อ 3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ข้อ 4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ข้อ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ข้อ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้,คุณธรรม) 
 มาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ.2561 กล่าวไว้ว่า การเรียนรูด้้วยตนเอง มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รูท้ันการ
เปลี่ยนแปลง ปรับตัวในโลกยุคดิจทิัลได้ มีทักษะชีวิต ฟันฝ่าอุปสรรคได้ มีความรู้ ความรอบรูด้้านต่าง ๆ และสามารถนำ ไป
ประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาสุขภาวะการศึกษา/ การทำ งาน/อาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน  เป็นคุณสมบัติของนักเรยีนที่
ประเทศต้องการ ประกอบกับ การพัฒนาชีวิตเป็นกระบวนการที่สามารถ ใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนได้เป็นอย่างดีโดยสามารถ
พัฒนาท้ังการเรียนรู้  งานห้องเรยีนพิเศษ MEP โรงเรียนสรรพวิทยาคม  จึงได้จัดค่ายวิชาการแหล่งเรยีนรู้ภายในประเทศ สำหรบั
นักเรียนห้องเรยีน MEP ซึ่งกิจกรรมค่ายภาษอังกฤษ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่กำหนดตามแผนการดำเนินงานกระบวนการจดัการเรียน
การสอนในปัจจุบันนั้น  มุ่งเน้นใหผู้้เรยีนเกิดการบูรณาการทางวิชาการ  และทักษะกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนในสาขาต่าง 
ๆ เข้าด้วยกัน  โดยมีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง นักเรียนไดเ้รียนรู้อย่างมีความสุขจากการได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้จริงได้รับ
ประสบการณ์จริงจากการได้เรยีนรู้ด้วยตนเอง  เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการจัดกิจกรรมเรียนรู้ที่หลากหลายซึ่งจะทำให้กระบวนการ
จัดการเรียนรู้สมบรูณ์ยิ่งข้ึน  ประกอบการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนเป็นคนในประชาคมอาเซยีน  ดังนั้น ห้องเรียน MEP 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จึงได้จัดคา่ยภาษาอังกฤษสำหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนมีเจตคติ
ทีด่ีต่อวัฒนธรรมที่แตกต่าง  มีวิสยัทัศน์ท่ีกว้างไกลและนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง 
 
2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 2.1 เพื่อเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษจากค่ายภาษาอังกฤษของนักเรียน 
 2.2 พัฒนาศักยภาพการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียน 
 2.3 นักเรียนมีโอกาสไดฝ้ึกทักษะการเรยีนรู้การสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
 

3. เป้าหมาย 
 - ด้านปริมาณ 
  1) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 6 จำนวน 164 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ  
  2) คณะครูและบุคลากรที่เกีย่วข้องกับการจัดการเรียนการสอนในหอ้งเรียน MEP จำนวน 10 คน 
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 - ด้านคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และการพัฒนาการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารจากกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ  
4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1.ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนเขียน
โครงการ และแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
2. นำเสนอโครงการ 

พ.ค. 65 - คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ MEP 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 

1.จัดเตรียมอุปกรณ/์และเครื่องมอืในการจัด
กิจกรรม 
2. ดำเนินการจดัโครงการ 
- ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมต้น  
(ม.1-3 จำนวน 77 คน) ณ สถาบันภาษาคิงสตันท์ 
จ.พิษณุโลก โดย จดักิจกรรมฐานการเรยีนรู้ฝึก
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
ในจังหวัดพิษณุโลก 
- ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย  
(ม.4-6 จำนวน 87 คน) ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ฝึกทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษรูปแบบต่าง ๆ โดยวทิยากรของ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ก.ค. 65 –  
มี.ค. 66 

764,000 คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ MEP/
ครูที่รับผดิชอบ 

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินตาม
โครงการ 

เม.ย 66 - คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ MEP 

4.ประเมินผล 
และรายงาน 
(Action) 

สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ เม.ย 66 - คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ MEP 

 

5. งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)  ……………………....………………… บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (ระดมทุน) …………….....764,000........…….     บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ปี   …………………………………………….    บาท 

กิจกรรม 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2565 ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1. ค่ายภาษาอังกฤษ สถาบันภาษาคิงสตันท์ จังหวัดพิษณุโลก 3 วัน 2 คืน (ม.1-3 จำนวน 77 คน)  
- ค่าเช่าเหมารถตู ้ 12,000  คัน - - 9 108,000 
- ค่าลงทะเบียนเข้าคา่ยภาษาอังกฤษ 2,400 คน - - 77 184,800 
- ค่าที่พักสำหรับครู 2 คืน 1,200 คน - - 9 10,800 
- ค่าเบี้ยเลีย้งครู 3 วัน  720 คน - - 9 6,480 
- ค่าเบี้ยนักเรียน 2 มื้อ มื้อละ 55 บาท 110 คน - - 77 8,470 
- ค่าป้ายไวนิล 1,000 ผืน - - 1 1,000 
- ค่าชุดตรวจ ATK คนละ 2 ชุด ชุดละ 50 บาท  
(ครู นักเรียน) 

100 คน   86 8,600 

2. ค่ายภาษาอังกฤษโดยสถาบันอุดมศึกษา สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน (ม.4-6 จำนวน 87 คน) 
- ค่าเช่าเหมารถบสั  80,000 คัน - - 2 160,000 
- ค่าลงทะเบียนเข้าคา่ยภาษาอังกฤษ 2,800 คน - - 87 243,600 
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โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษ Mini English Program  
กิจกรรม มหกรรมวิชาการ EP/MEP Open House เขตภาคเหนือ ปีการศึกษา 2565 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ ความถนัด  
                              ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นายวิวัฒน์  แสนคำนาค 
ระยะเวลาดำเนินการ   กรกฎาคม –  พฤศจิกายน 2565 
สถานที่ดำเนินการ   โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
      ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อ 1  มีความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
  ข้อ 2  มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

                    ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
  ข้อ 3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ข้อ 4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ข้อ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ข้อ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
 มาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ.2561 กล่าวไว้ว่า การเรียนรูด้้วยตนเอง มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รูท้ันการเปลีย่นแปลง 
ปรับตัวในโลกยุคดิจิทลัได้ มีทักษะชีวิต ฟันฝ่าอุปสรรคได้ มีความรู้ ความรอบรูด้้านต่าง ๆ และสามารถนำ ไปประยุกต์ใช้ ในการ
พัฒนาสุขภาวะการศึกษา/การทำงาน/อาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน  เป็นคุณสมบัติของนักเรยีนที่ประเทศต้องการ ประกอบ
กับ การพัฒนาชีวิตเป็นกระบวนการที่สามารถ ใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้เป็นอย่างดี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการข้างต้น 
ห้องเรียนพิเศษ MEP โรงเรียนสรรพวิทยาคมจึงเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมวิชาการ EP/MEP Open House เขตภาคเหนือเป็นประจำ
ทุกปี โดยกิจกรรมนี้พัฒนาผูเ้รียนให้มีคุณภาพ ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการแข่งขันทักษะวิชาการ การแสดงความสามารถของ
นักเรียนในระดับภมูิภาค  
 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 2.1 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ระหว่างบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานห้องเรียน EP/MEP เขตภาคเหนือ 
 2.2 เพื่อพัฒนาทักษะวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรูป้ระสบการณ์ในการเรยีนในห้องเรียนพิเศษ MEP และ MP  

2.3 เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ความรู้ที่ได้เรยีนมาปรบัใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ร่วมกจิกรรม และนำเสนอผลงานเป็นท่ีประจักษ์ได ้
 

3. เป้าหมาย 
 - ด้านปริมาณ 
 1) นักเรียนห้องเรียนพิเศษ โปรแกรม MEP ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 จำนวน 164 คน  
 2) คณะผู้บริหาร ครู และบคุลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ Mini English Program 
จำนวน 10 คน  
 - ด้านคุณภาพ 
 1) นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการมีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์จริง และในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง 
 2) นักเรียนและครูมโีอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียนและครูในโครงการ EP/MEP เขตภาคเหนือ 
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4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

 
5. งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
            เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)   ……………...……………………  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา) ……………270,000............  บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ปี    ……………………………………  บาท 
 

ที ่ กิจกรรม 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2565 ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าลงทะเบียนกิจกรรม  15,000  1 15,000 - - 
2 ค่าเหมารถตู ้ 14,000 คัน 8 112,000 - - 
3 ค่าที่พักคณะครูและนักเรยีน 1 คืน 600 คน 80 48,000 - - 
4 ค่าเบี้ยเลี้ยง คณะครูและนักเรียน 2 วัน  480 คน 80 38,400 - - 
5 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกซ้อม และแข่งขัน     - - 

- โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ ม.ตน้ และ ม.ปลาย 7,000   7,000 - - 
- โครงงานคณิตศาสตร์ระดับ ม.ตน้ และ ม.ปลาย 5,000   5,000 - - 
- โครงงานคอมพิวเตอรร์ะดับ ม.ตน้ และ ม.ปลาย 5,000   5,000 - - 
- ละครสั้นระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย 6,000   6,000 - - 
- A Math และ Sudokuระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย 2,000   2,000 - - 
- Crossword ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย 2,600   2,600 - - 
- ค่าเช่าชุดการแสดง Talent Show 20,000   20,000 - - 

6 ค่าป้ายไวนลิ 1,000 ผืน 1 1,000 - - 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1.  เขียนโครงการและเสนอเพื่อขออนุมัติ 
2. ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง 

พ.ค. – มิ.ย. 65 
 

- งานห้องเรียน MEP 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. ประชุมคณะครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
2. คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
3. ฝึกซ้อม เตรยีมตัวนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม 
4. ลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรม 
5. ติดต่อท่ีพัก รถรับจ้าง 
6. นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
- โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ ม.ตน้ และ ม.ปลาย 
- โครงงานคณิตศาสตร์ระดับ ม.ตน้ และ ม.ปลาย 
- โครงงานคอมพิวเตอรร์ะดับ ม.ตน้ และ ม.ปลาย 
- ละครสั้นระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย 
- A Math และ Sudoku ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย 
- Crossword ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย 
- การแสดง  Talent Show 

ก.ค. - ต.ค. 65 
 

270,000  งานห้องเรียน MEP 
คณะครูกลุม่สาระการ
เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศและ
สาระการเรียนรู้อื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

1.   ติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการดำเนินงาน
ตามโครงการ 

พ.ย. 65 - งานห้องเรียน MEP 

4. ประเมินผล 
และรายงาน 

(Action) 

1. สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ 
 

พ.ย. 65 - งานห้องเรียน MEP 
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โครงการ  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษ Mini English Program 
กิจกรรม สอนเสริมความรู้สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ

เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    นายวิวัฒน์  แสนคำนาค 
ระยะเวลาดำเนินการ  ก.ค. 2565 – มี.ค. 2566 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
      ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อ 1  มีความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
  ข้อ 2  มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

                    ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
  ข้อ 3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ข้อ 4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ข้อ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ข้อ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

รัฐบาลได้ประกาศนโยบายด้านการศึกษาที่จะสนบัสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมภิาค เพื่อรองรับการ
เกิดขึ้นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งจะส่งผลให้การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในภูมิภาคนี ้มีความสำคญัและจำเป็น
มากยิ่งข้ึน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงได้คัดเลือกโรงเรียนทีม่ีความพร้อมและมีศักยภาพเพียงพอเพื่อดึงดูดให้
ชาวต่างชาติส่งลูกเข้ามาเรยีนในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ.2561 กล่าวไว้ว่า การเรียนรูด้้วยตนเอง มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รูท้ันการ
เปลี่ยนแปลง ปรับตัวในโลกยุคดิจทิัลได้ มีทักษะชีวิต ฟันฝ่าอุปสรรคได้ มีความรู้ ความรอบรูด้้านต่าง ๆ และสามารถนำ ไป
ประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาสุขภาวะการศึกษา/การทำงาน/อาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน  เป็นคณุสมบัติของนักเรียนท่ี
ประเทศต้องการ ประกอบกับ การพัฒนาชีวิตเป็นกระบวนการที่สามารถ ใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนได้เป็นอย่างดี เพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว ห้องเรียนพิเศษ MEP โรงเรียนสรรพวิทยาคม จึงจัดกิจกรรมสอนเสริมความรู้นี้ข้ึน เพื่อให้ผู้เรียนมี
ทักษะความรูไ้ด้เต็มศักยภาพ รวมถึงสร้างความมั่นใจ เพิ่มพูนความรูท้ี่จำเป็นในการการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
เพราะนักเรียนห้องเรียนพิเศษเรียนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์เปน็ภาษาอังกฤษ จึงเห็นว่ากิจกรรมสอนเสริมภาคภาษาไทย
ให้กับนักเรียนมีความสำคัญ และทำให้ผู้ปกครองและนักเรียนเกิดความมั่นใจต่อโครงการยิ่งข้ึน 
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 2.1  เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มมีาตรฐานระดับชาติ 
 2.2  เพื่อเตรียมความพร้อมและเตมิเต็มในรายวิชาคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนห้องเรยีน
พิเศษ MEP โดยครผูู้สอนชาวไทย ในช่วงหลังเลิกเรียน วิชาละ 20 ชม./ภาคเรียน 
 2.3 เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนมีความเช่ือมั่นต่อการบริหารจดัการโครงการ 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ MEP ทุกระดับชั้น จำนวน 164 คน 
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 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
             นักเรียนมีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพในด้านทักษะวิชาการเพิ่มมากขึ้น 
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

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

พ.ค. 2565 
 
 

- คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ MEP 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน 
3. ดำเนินงานประสานวิทยากรสอนเสรมิ 
4. กำหนดวันจัดกิจกรรม 
5. ดำเนินการจดัการสอนเสริมวิชาคณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรยีน โดยครผูู้สอนชาวไทยในเสาร์-
อาทิตย์ วิชาละ 3 ช.ม./สปัดาห ์

ก.ค.2565 - 
มี.ค. 2566 

216,000 คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ MEP/
ครูที่รับผดิชอบ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

มี.ค. 2566 - คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ MEP 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

เม.ย. 2566 - คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ MEP 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ       …………………………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   (เงินระดมทุน)            216,000             บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี     …………………………….. บาท 
ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

กิจกรรม 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2565 ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร ระดับชั้น ม.1  
- วิชาคณิตศาสตร ์ 200 ช.ม. 30 6,000 30 6,000 
- วิชาวิทยาศาสตร ์ 200 ช.ม. 30 6,000 30 6,000 
- วิชาภาษาอังกฤษ 200 ช.ม. 30 6,000 30 6,000 
2. ค่าตอบแทนวิทยากร ระดับชั้น ม.2 
- วิชาคณิตศาสตร ์ 200 ช.ม. 30 6,000 30 6,000 
- วิชาวิทยาศาสตร ์ 200 ช.ม. 30 6,000 30 6,000 
- วิชาภาษาอังกฤษ 200 ช.ม. 30 6,000 30 6,000 
3. ค่าตอบแทนวิทยากร ระดับชั้น ม.3 
- วิชาคณิตศาสตร ์ 200 ช.ม. 30 6,000 30 6,000 
- วิชาวิทยาศาสตร ์ 200 ช.ม. 30 6,000 30 6,000 
- วิชาภาษาอังกฤษ 200 ช.ม. 30 6,000 30 6,000 
4. ค่าตอบแทนวิทยากร ระดับชั้น ม.4 
- วิชาคณิตศาสตร ์ 200 ช.ม. 30 6,000 30 6,000 
- วิชาวิทยาศาสตร ์ 200 ช.ม. 30 6,000 30 6,000 



225 

 

225 



226 

โครงการ  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษ Mini English Program  
กิจกรรม  ทดสอบภาษาอังกฤษและพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษรูปแบบออนไลน์ 
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ  

ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นางวชิราภรณ์   สิงห์วงค์ 
ระยะเวลาดำเนินการ   ปีการศึกษา 2565 
สถานที่ดำเนินการ   โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผู้เรียน 
    ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อ 1  มีความสามารถในการอ่านเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณ 

 ข้อ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
           ความคิดเห็นและแก้ปัญหา  
 ข้อ 3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 ข้อ 4  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร 

ข้อ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ข้อ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
   ข้อ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
 จากการที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายด้านการศึกษา ที่จะสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค  
เพื่อรองรับการเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งจะส่งผลให้การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในภูมิภาคนี้ มีความสำคัญ
และจำเป็นมากยิ่งขึ้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานจึงได้คัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อมและมีศักยภาพเพียงพอ เพื่อ
ดึงดูดให้ชาวต่างชาติส่งคนเข้ามาเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดใหญ่ ๆ ท่ีมีความต่างชาติเข้ามาอาศัย 
อยู่เป็นจำนวนมาก รวมทั้งกระตุ้นให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศเพื่อนบ้านท่ีมีชายแดนติดกับประเทศไทยให้เข้ามาศึกษาต่อ 
 โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้รับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบ
ห้องเรียนพิเศษ ในปีการศึกษา 2555 ได้จัดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ Mini English Program ที่มีการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นวิชาหลัก 
เช่นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์เป็นภาษาอังกฤษ เป็นทางเลือกและรองรับการจัดการศึกษาให้ชุมชนและสังคมนานาชาติ
ในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้านการสนับสนุนและส่งเสริมควบคู่ไปกับการจัดห้องเรียนพหุภาษา (MP) ที่
เรียนทุกวิชาเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งได้ดำเนินการมาระยะหนึ่ง ท้ังนี้เพื่อให้ผลการดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และเป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนในห้องเรียนพิเศษ Mini English Program จำนวน 6 ห้องเรียนขึ้น 

มาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ.2561 กล่าวไว้ว่า การเรียนรูด้้วยตนเอง มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รูท้ันการเปลีย่นแปลง 
ปรับตัวในโลกยุคดิจิทลัได้ มีทักษะชีวิต ฟันฝ่าอุปสรรคได้ มีความรู้ ความรอบรูด้้านต่าง ๆ และสามารถนำ ไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนา
สุขภาวะการศึกษา/การทำงาน/อาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน  เป็นคุณสมบัติของนักเรียนท่ีประเทศต้องการ ประกอบกับ การ
พัฒนาชีวิตเป็นกระบวนการทีส่ามารถ ใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนได้เป็นอยา่งดี เพื่อสอดคล้องกับแนวทางข้างต้น งานห้องเรียน
พิเศษ MEP โรงเรียนสรรพวิทยาคม  มีความต้องการพัฒนาทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนจึงจัดกจิกรรมสอบวัด
ความรู้ทางภาษอังกฤษนักเรียนโดยใช้ข้อสอบจากหน่วยงานภายนอกที่หลากหลาย โดยให้จัดสอบข้อสอบดังกล่าวแก่นักเรียนห้องเรยีน  

 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) MEP ให้ครบทุกคน เพื่อให้ทราบถึงระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษของผู้เรียน เพื่อนำผลการสอบทีไ่ด้มาพัฒนาการจัดการการเรียนการสอน
ของครู และผูเ้รียนก็จะได้พัฒนาตนเองต่อไป 
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2.1 เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนห้องเรียน MEP โดยใช้ข้อสอบจากหน่วยงานภายนอกตามกรอบ CEFR  
2.2 เพื่อให้งานห้องเรียน MEP และนักเรียนรู้ระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของตนเอง และโครงการ

สามารถนำผลสอบมาจัดกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนา และปรับปรุงนักเรยีนในโครงการต่อไป 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
 นักเรียนในห้องเรียน MEP ได้ทำขอ้สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษจากหน่วยงานภายนอก ดังนี ้
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากล CEFR (Placement Test) และ บริษัท 
เสรมิปัญญา จำกัด 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สอบวัดระดบัความรู้ TOEIC 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
 นักเรียนห้องเรยีน MEP ไดรู้้ขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษของตนเอง และสามารถพัฒนาให้เทียบเคียงกับ
มาตรฐานสากล โดย 
 - สอบวัดความรูภ้าษาอังกฤษ สอบเสรมิปัญญาเป็นการวัดความรู้ตามระดับชั้นตามตัวช้ีวัดและมาตรฐานตามหลักสตูร
แกนกลางทำให้ผู้เรียนทราบถึงความรู้ทางภาษาอังกฤษพ้ืนฐานตามระดับชั้น 
 - สอบภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากล (Placement Test) ทำให้ผู้เรียนทราบถึงระดบั 
ความรู้ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเทียบเคียงเกณฑ์มาตรฐานสากล 
 - TOEIC หรือ Test of English for International Communication เป็นแบบทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ 
สำหรับประเทศท่ีไมไ่ด้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ซึ่งเป็นข้อสอบภาษาอังกฤษสากลที่มีสถติิของการใช้ในการสมัครงานเป็น
การสอบวัดระดบัความรู้ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 6 เพื่อให้ทราบถึงระดับความรู้ของตนเอง 
และเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป 
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมคณะกรรมการ ครูผูร้ับผิดชอบ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
4. ดำเนินงานตามโครงการทีไ่ด้รบัอนุมัติ 

พ.ค .65 - คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ MEP 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 

1. สมัครสอบและดำเนินการสอบ Placement Test 
รูปแบบออนไลน์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 จำนวน 164 คน โดยใช้โรงเรียน
สรรพวิทยาคมเป็นสนามสอบ 
2. สมัครสอบและดำเนินการสอบ Placement Test 
บ. เสรมิปัญญา จำกัด นักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 จำนวน 164 คน โดยใช้
โรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นสนามสอบ 
3. สมัครสอบและดำเนินการสอบ TOEIC นักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ MEP ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จำนวน  
29 คน โดยใช้โรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นสนามสอบ 

ก.ค.65- 
ม.ค. 66 

105,000 คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ MEP/
ครูที่รับผดิชอบ 

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

1. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินตาม
โครงการ 

ก.พ. 66 - คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ MEP 

4.ประเมินผล 
และรายงาน 
(Action) 

1. ประเมินผลการทดสอบของนักเรียนและรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ 

ม.ีค. 66 - คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ MEP 
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โครงการ ค่ายพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษ Mini English Program 
กิจกรรม  ค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้  ในศตวรรษที่ 21 ด้วย STEM Education    
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ  

ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นางกานต์ธีรา  มาแก้ว 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
      ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อ 1  มีความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
  ข้อ 2  มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

                    ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
  ข้อ 3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ข้อ 4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ข้อ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ข้อ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  ข้อ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  ข้อ 3.4 ตรวจสอบปละประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  ข้อ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
  สะเต็มศึกษา (STEM Education) คือ แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ ได้แก่  
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนา
กระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต และการทำงาน ช่วยนักเรียนสร้างความเช่ือมโยงระหว่าง 4 สห
วิทยาการ กับชีวิตจริงและการทำงาน การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ไม่เน้นเพียงการท่องจำทฤษฎีหรือ
กฎทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฎเหล่านั้นผ่านการปฏิบัติให้เห็นจริงควบคู่กับการ
พัฒนาทักษะการคิด ตั้งคำถาม แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ๆ พร้อมทั้งสามารถนำข้อค้นพบนั้นไปใช้
หรือบูรณาการกับชีวิตประจำวันได้     

มาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ.2561 กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้ทันการ
เปลี่ยนแปลง ปรับตัวในโลกยุคดิจิทัลได้ มีทักษะชีวิต ฟันฝ่าอุปสรรคได้ มีความรู้ ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ และสามารถนำ ไป
ประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาสุขภาวะการศึกษา/การทำงาน/อาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน  เป็นคุณสมบัติของนักเรียนที่
ประเทศต้องการ ประกอบกับ การพัฒนาชีวิตเป็นกระบวนการที่สามารถ ใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้เป็นอย่ างดี การจัด
กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ด้วย STEM Education จึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการหาความรู้ด้วย
ตนเอง ทักษะการทำงานร่วมกัน ทักษะการคิดวิเคราะห์/แก้ปัญหา ทักษะการพัฒนานวัตกรรม และทักษะกระบวนการเรียนรู้นอก
ห้องเรียนในสาขาต่าง ๆ นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขจากการได้ศึกษาจากการลงมือทำและแหล่ง 
เรียนรูจ้ริงได้รับประสบการณ์จริงจากการได้เรยีนรูด้้วยตนเอง   
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2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
  1. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 ด้วยกิจกรรม STEM Education ให้นักเรียนห้องเรยีนพืเศษ MEP 
  2. เพื่อพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์  ของนักเรียนในด้านการแกป้ัญหาและการนำความรูไ้ปใช้ 
และการเรียนรู้อย่างมีความสุข จากประสบการณ์จริง 
 

3.  เป้าหมาย 
- ด้านปริมาณ   

  นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ MEP ช้ัน ม.2 จำนวน 30 คน  
- ด้านคุณภาพ 

  นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการการทำงานร่วมกัน ทักษะการแกป้ัญหา
และการนำความรู้ไปใช้และการเรยีนรู้อย่างมีความสุข จากประสบการณ์จริง  

 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

1. ประชุมคณะกรรมการ ครูผูร้ับผิดชอบ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
4. ดำเนินงานตามโครงการทีไ่ด้รบัอนุมัติ 

พ.ค. 2565 
 

- คณะกรรมการ
ห้องเรียน ISM 
และ MEP 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ดำเนินตามโครงการ 
    - นักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP  ม.2 จำนวน 29 คน 
    - เข้าค่าย โรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน 1 วัน  
โดยวิทยากรภายนอก จำนวน 2 ท่าน จาก ครูโรงเรียนแม่ปะ
วิทยาคม อำเภอแมส่อด จังหวัดตาก 
    - รูปแบบการจัดกิจกรรมค่ายเป็นการบรรยาย อภิปรายกลุ่ม 
ฝึกปฏิบัติ และนำเสนอผลงาน ที่ได้จากกระบวนการคิด
แก้ปัญหา ร่วมกันคดิร่วมกันทำของสมาชิกกลุ่ม 

ก.ค. 2565 10,000 คณะกรรมการ
ห้องเรียน ISM 
และ MEP 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

ก.ค. 2565 - คณะกรรมการ
ห้องเรียน ISM 
และ MEP 

4. ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

ก.ค. 2565 การจัดทำ
รูปเลม่ 

คณะกรรมการ
ห้องเรียน ISM 
และ MEP 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)  ………………………….………………… บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (ระดมทุน) …………………10,000….…….…....… บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ปี   …………………………………………….    บาท 
รายละเอียดดังนี ้

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที ่1/2565 ภาคเรียนที่ 2/2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าอาหารหลักนักเรยีน 30 คน จำนวน 1 มื้อ 55 บาท 30 1,605 - - 
2 ค่าอาหารว่างนักเรยีน 30 คน จำนวน 2 มื้อ  50 บาท 30 1,500 - - 
3 ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน คนละ 6 ชม. ชม.ละ 300 

บาท 
1,800 คน 2 3,600 - - 



231 

 

231 



232 

โครงการ   พัฒนาการเรียนการสอนของห้องเรียนพิเศษ Mini English Program 
กิจกรรม  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Geogebra เบื้องต้น 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2   ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม 

กับการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    นายวินัย  แขวนโพธิ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนสรรพวิทยาคม  
สนองมาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพผู้เรียน  
  ตัวบ่งชี้  1.1    ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ข้อ 2  มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
    ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
   ข้อ 4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
  ปัจจุบันนี้โลกมีวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงตามยคุสมยัที่เปลีย่นไป  เทคโนโลยจีึงไดเ้ข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของ
คนในสังคมมากยิ่งขึ้น  ซึง่อำนวยประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ใช้งาน แม้กระทั้งในวงการการศึกษา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ก็เข้ามามี
บทบาทในการจัดการเรียนรู้ ประกอบกับตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยคำนึงถึงให้ผู้เรียนมทีักษะที่จำเป็นสำหรับการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเตรยีมผู้เรียนให้มีทักษะด้านการคดิวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การคิด
สร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี การสื่อสารและการร่วมมือ และระบุชดัเจน ผูเ้รียนต้องมีความรูค้วามเขา้ใจทางโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ Geogebra  หรือโปรแกรมเรขาคณิตอื่นๆ เพื่อสร้างรปูเรขาคณิต ตลอดจนนำความรูไ้ปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง โดย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Geogebra  เป็นโปรแกรมหนึ่งที่มีส่วนสำคญัในการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ได้ดี เพราะโปรแกรมนี้สามารถสรา้งสื่อการเรียนรู้ทางเรขาคณติ ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจในบทนิยาม และทฤษฎีบทต่างๆ
ได้ดี  เนื่องจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Geogebra ทำให้สามารถสรา้งรูป เคลื่อนที่รูป จดุ เส้น หรือสว่นต่างๆได้อย่างเป็นอิสระ 
เป็นต้น 
 ทั้งนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จึงจัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Geogebra 
เบื้องต้น สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโรงเรยีนสรรพวิทยาคม เพื่อท่ีนักเรียนเกิดพัฒนาการเรียนในวชิาคณิตศาสตร์และ
พัฒนาการคิดของนักเรียนต่อไป 
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
  1. เพื่อใหน้ักเรียนมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  Geogebra  เบื้องต้น 
  2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการนำเอาโปรแกรมคอมพิวเตอร์  Geogebra  เบื้องต้น มาใช้ในการเรียน
วิชาคณิตศาสตร ์
 

3.  เป้าหมาย 
- ด้านคุณภาพ   

   1. นักเรียนทุกคนท่ีเข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Geogebra เบื้องต้น  
สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษได้เป็นอย่างดี 

- ด้านปริมาณ   
  1. นักเรียนห้องเรียนพิเศษ  MEP ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6  จำนวน 29  คน  มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Geogebra เบื้องต้น 
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4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมคณะกรรมการ ครูผูร้ับผิดชอบ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
4. ดำเนินงานตามโครงการทีไ่ด้รบัอนุมัติ 

ก.ค. 2565 - 

กลุ่มสาระฯคณติศาสตร์ 
และคณะกรรมการห้องเรียน 
MEP 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 
 
 

1. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ โดยเชิญวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญ จาก ม.ราชภัฎนครสวรรค์ จำนวน 1 ท่าน 
มาดำเนินการอบรมให้ โดยรายละเอียดกิจกรรมเป็น
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้กับ นกัเรียน ม.6 จำนวน 
22 คนและดำเนินการอบรมจำนวน 2 วัน  

ส.ค. 2565 16,000 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

ก.ย. 2565 - 

4. ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา ก.ย. 2565 

การจัดทำ
รูปเลม่ 

 

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

 เงินนอกงบประมาณ (ระดมทุน) …………………16,000….…….…… บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ปี   …………………………………………….    บาท 

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรียนที ่1/2565 ภาคเรียนที่ 2/2565 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
1 ค่าอาหารหลักนักเรยีน 2 มื้อ ๆ ละ 55 บาท  110 คน 29 3,190 - - 
2 ค่าอาหารว่างนักเรยีน 4 มื้อ ๆ ละ 25 บาท  100 คน 29 2,900 - - 
3 ค่าตอบแทนวิทยากรวันละ 12 ชม. ชม.ละ 600 บาท 7,200 บาท 1 7,200 - - 
4 ค่าที่พักวิทยากร 2 คืนๆ ละ 500 บาท 500 ห้อง 1 1,000 - - 
5 ค่าอาหารหลักครผูู้ควบคุม 2 มื้อ ๆ ละ 55 บาท  110 คน 1 110 - - 
6 ค่าอาหารว่างครผูู้ควบคุม 4 มื้อ ๆ ละ 25 บาท  100 คน 1 100 - - 
7 ชุดตรวจ ATK สำหรับนักเรียน 50 ชุด 29 1,450 - - 

รวม 15,950 - 
รวมท้ังสิ้น 15,950.- 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. นักเรียนร้อยละ 80 มีความรูเ้กีย่วกับการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ Geogebra เบื้องต้น  
2. นักเรียนร้อยละ 80 สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับวิชา
คณิตศาสตร์ได ้

1. จากประเมินผลงาน 
2. จากแบบสอบถาม 
 

1. เกณฑ์การประเมิน  
2. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 
  นักเรียนมีความรู้ความสามารถเกีย่วกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Geogebra เบื้องต้น และสามารถนำความรูไ้ป
ประยุกต์ใช้กับวิชาคณติศาสตรไ์ด้ 
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โครงการ  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษ Mini English Program 
กิจกรรม ค่ายเสริมความรู้ทักษะการใช้ ICT ด้านการออกแบบกราฟิกและการนำเสนอ  
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ

เป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    นางกัญญ์วรา  ก๋องแก้ว 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม 2565 –  มีนาคม 2566 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผู้เรียน 
    ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อ 1  มีความสามารถในการอ่านเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณ 

 ข้อ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
           ความคิดเห็นและแก้ปัญหา  
 ข้อ 3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 ข้อ 4  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร 

ข้อ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ข้อ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
              ข้อ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้รับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ดำเนินการจัดการเรียนการ
สอนแบบห้องเรียนพิเศษ ในปีการศึกษา 2555 ได้จัดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ Mini English ที่มีการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นวิชา
หลัก เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์เป็นภาษาอังกฤษ เป็นทางเลือกและรองรับการจัดการศึกษาให้ชุมชนและ
สังคมนานาชาติในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้านการสนับสนุนและส่งเสริมควบคู่ไปกับการจัด
ห้องเรียนพหุภาษา (MP) ที่เรียนทุกวิชาเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งได้ดำเนินการมาระยะหนึ่ง ท้ังนี้เพื่อให้ผลการดำเนินงานสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

มาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ.2561 กล่าวไว้ว่า การเรียนรูด้้วยตนเอง มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รูท้ันการ
เปลี่ยนแปลง ปรับตัวในโลกยุคดิจทิัลได้ มีทักษะชีวิต ฟันฝ่าอุปสรรคได้ มีความรู้ ความรอบรูด้้านต่าง ๆ และสามารถนำ ไป
ประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาสุขภาวะการศึกษา/การทำงาน/อาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน  เป็นคณุสมบัติของนักเรียนท่ี
ประเทศต้องการ ประกอบกับ การพัฒนาชีวิตเป็นกระบวนการที่สามารถ ใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนได้เป็นอย่างดี ทางศูนย์
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ไดเ้ห็นถึงความสำคญัของการจัดการเรียนท่ีหลากหลาย จึงมีการจดั
โครงการค่ายเสริมความรู้ทักษะการใช้ ICT ด้านการออกแบบกราฟิกและการนำเสนอเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ ให้นักเรียนท่ีเรยีน
หลักสตูรนี้ ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการทำเอกสารประกอบการนำเสนอ และเผยแพร่ความรู้ของนักเรยีนต่อไป 
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
      1. เพื่อเสริมทักษะความรูด้้านการออกแบบกราฟิกและการนำเสนอ 
      2. เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ของนักเรียน 
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3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

 นักเรียนห้องเรียนพเิศษ MEP  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน 30 คน 
 -  ด้านคุณภาพ  

นักเรียนสามารถนำความรู้ ทักษะ ความรู้ด้านการออกแบบกราฟิกและการนำเสนอ ไปใช้ในการทำโครงงาน 
คอมพิวเตอร์ เอกสารประกอบการนำเสนอ และเผยแพร่ ผลงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 

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

พ.ค. – ก.ค. 
2565 

 

- คณะครูกลุม่งาน
เทคโนโลยี และ
คณะทำงานห้องเรยีน 
MEP 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน 
3. ดำเนินการเข้าค่ายคอมพิวเตอร ์ฝึกปฏิบัติการออกแบบ
กราฟฟิคและงานนำเสนอโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป โดย
วิทยากรภายในโรงเรยีนจำนวน 2 วัน 

ส.ค. 2565 –    
มี.ค.2566 

8,000 คณะครูกลุม่งาน
เทคโนโลย ี

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 
 - ประเมินความพึงพอใจของผู้เรยีน 
- ประเมินความรู้ของผู้เรียน 

ม.ค. – มี.ค.    
2566 

- คณะครูกลุม่งาน
เทคโนโลยีคณะทำงาน
ห้องเรียน MEP 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา มี.ค. 2566 

- คณะครูกลุม่งาน
เทคโนโลยีคณะทำงาน
ห้องเรียน MEP 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ       …………………………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   (เงินรายไดส้ถานศึกษา)  …………8,000………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี     …………………………….. บาท 

กิจกรรม 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 1 ปี 2565 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

ค่ายเสริมความรู้ทักษะการใช้ ICT ด้านการออกแบบกราฟิกและการนำเสนอ ม.1  
   1. ค่าอาหารกลางวันจำนวน 2 มื้อ มื้อละ 55 บาท 110 คน 30 1,800 - - 
   2. ค่าอาหารว่าง 4 มื้อ มื้อละ 25 บาท 100 คน 30 2,000 - - 
   3. ค่าจ้างวิทยากร 2 คน จำนวน 6 ชม.ๆ ละ 200 บาท 1,200 คน 2 2,400 - - 
   4. กระดาษเกียรติบัตร A4  (50 แผ่น) 300 แพ็ค 1 300 - - 
   5. กระดาษ Photo linkjet A4 130G 450 แพ็ค 1 450 - - 
   6. ค่าอาหารหลักครผูู้ควบคุม 2 มื้อ ๆ ละ 55 บาท  110 คน 1 110 - - 
   7. ค่าอาหารว่างครูผู้ควบคมุ 4 มื้อ ๆ ละ 25 บาท  100 คน 1 100 - - 

รวม 7,160 - 
รวมท้ังสิ้น 7,160 
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โครงการ  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษ Mini English Program  
กิจกรรม ค่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ

เป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    นางกัญญ์วรา  ก๋องแก้ว 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม 2565 –  มีนาคม 2566 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผู้เรียน 
    ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อ 1  มีความสามารถในการอ่านเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณ 

 ข้อ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
           ความคิดเห็นและแก้ปัญหา  
 ข้อ 3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 ข้อ 4  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร 

ข้อ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ข้อ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
              ข้อ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้รับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ดำเนินการจัดการเรียนการ
สอนแบบห้องเรียนพิเศษ ในปีการศึกษา 2555 ได้จัดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ Mini English Program ที่มีการเรียนการสอนโดย
มุ่งเน้นวิชาหลัก เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์เป็นภาษาอังกฤษ เป็นทางเลือกและรองรับการจัดการศึกษาให้
ชุมชนและสังคมนานาชาติในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้านการสนับสนุนและส่งเสริมควบคู่ไปกับ
การจัดห้องเรียนพหุภาษา (MP) ที่เรียนทุกวิชาเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งได้ดำเนินการมาระยะหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อให้ผลการดำเนินงาน
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ทางศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ได้เห็นถึงความสำคัญของการจัดการเรียนรู้แห่ง
ศตวรรษที่ 21  โดยนโยบายให้เด็กยุคใหม่เรียนทักษะ coding เพื่อพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ของเด็ก เพราะเมื่อ
โลกก้าวสู่ยุคนวัตกรรมดิจิทัล สิ่งต่างๆรอบตัวเปลี่ยนเป็นระบบดิจิทัลหมด ทักษะ Coding จึงเป็นพื้นฐานความรู้คอมพิวเตอร์ ที่
เป็นรากฐานสำคัญสำหรับต่อยอดเป็นเครื่องมือบ่มเพาะทักษะในฐานะผู้มีความคิดสร้างสรรค์โดดเด่นในการคิดค้นนวัตกรรมต่อไป  
ทางศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   จึงมีการจัดโครงการค่ายเสริมความรู้ทักษะการ Coding เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แห่ง
ศตวรรษที่ 21 ด้วยบอร์ด KidBright    
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อเสริมทักษะความรูด้้านกระบวนการคิด วิเคราะห์ และความคดิสร้างสรรค์ให้กับนักเรยีน 
2. เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการใช้งานของบอร์ด KidBright ให้กับนักเรยีน 

 

3.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ  

1. ครูกลุ่มงานเทคโนโลยี จำนวน 2 คน 
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2. นักเรียนห้องเรียนพิเศษ  MEP ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จำนวน 30 คน 
ณ ศูนย์ปฏิบตัิการคอมพิวเตอรโ์รงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

 ด้านคุณภาพ  
นักเรียนสามารถนำความรู้ ทักษะ ความรู้ด้านทักษะการ Coding การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการใช้งาน

ของบอร์ด KidBright ไปใช้ในการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ และเผยแพร่ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

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

พ.ค. – ก.ค. 
2565 

 

- คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ MEP 
และกลุม่งาน
เทคโนโลย ี

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ดำเนินตามโครงการ  
- นักเรียนห้องเรียน MEP ช้ัน ม. 4 จำนวน 30 คน 
- จัดกิจกรรมค่ายทักษะการ Coding เพื่อส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 ด้วยบอร์ด KidBright    
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
จำนวน 2 วัน 
- กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ และฝึกปฏิบตัิ
เกี่ยวกับทักษะทักษะการ Coding การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และการใช้งานของบอร์ด KidBright 

 
ส.ค. 2565 –    
มี.ค.2566 

 
18,000 

คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ
ห้องเรียนพิเศษ MEP 
/ครูที่รับผิดชอบ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

ม.ค. – มี.ค.    
2566 

- คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ
ห้องเรียนพิเศษ MEP 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

มี.ค. 2566 - คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ MEP 

 
 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)   …………………………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)           18,000             บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี    …………………………….. บาท 

กิจกรรม 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 1 ปี 2565 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

 1. ค่าอาหารกลางวันจำนวน 2 มือ้ มื้อละ 55 บาท 110 คน 30 1,620 - - 
 2. ค่าอาหารว่าง 4 มื้อ มื้อละ 25 บาท 100 คน 30 900 - - 
 3. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 12 ชม. ชม.ละ 600 บาท 7,200 คน 2 14,400 - - 
 4. กระดาษเกียรติบัตร A4  (50 แผ่น) 300 แพ็ค 1 300 - - 
 5. ค่าอาหารหลักครูผู้ควบคุม 2 มื้อ ๆ ละ 55 บาท  110 คน 2 220 - - 
 6. ค่าอาหารว่างครูผู้ควบคุม 4 มือ้ ๆ ละ 25 บาท  100 คน 2 200 - - 

รวม 17,640 - 
รวมทั้งสิ้น 17,640 
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โครงการ  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษ Mini English Program 
กิจกรรม  ค่ายดาราศาสตร ์
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ 

เป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    นายศักดิ์นรินทร์  สุกันทา 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤศจิกายน 2565 – มีนาคม 2566 
สถานที่ดำเนินการ อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผู้เรียน 
    ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อ 1  มีความสามารถในการอ่านเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณ 

 ข้อ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
           ความคิดเห็นและแก้ปัญหา  
 ข้อ 3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 ข้อ 4  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร 

ข้อ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ข้อ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
              ข้อ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้,คุณธรรม) 

มาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ.2561 กล่าวไว้ว่า การเรียนรูด้้วยตนเอง มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รูท้ันการเปลีย่นแปลง 
ปรับตัวในโลกยุคดิจิทลัได้ มีทักษะชีวิต ฟันฝ่าอุปสรรคได้ มีความรู้ ความรอบรูด้้านต่าง ๆ และสามารถนำ ไปประยุกต์ใช้ ในการ
พัฒนาสุขภาวะการศึกษา/การทำงาน/อาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน  เป็นคุณสมบัติของนักเรยีนที่ประเทศต้องการ ประกอบ
กับ การพัฒนาชีวิตเป็นกระบวนการที่สามารถ ใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้เป็นอย่างดี กิจกรรมค่ายดาราศาสตรไ์ดร้ับความ
ร่วมมือจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากร่วมกับโรงเรียนสรรพวิทยาคมจัดกิจกรรมขึ้น เพื่อส่งเสรมิผูเ้รียนให้เกดิ
กระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ท้องฟ้า จากประสบการณจ์ริง มีกิจกรรมที่หลากหลายมุ่งเนน้ให้ผู้เรียนรู้จักใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรเ์ข้าไปแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ มีเจตคติที่ดตี่อวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ มีจิตสาธารณะ ซึ่งจัดการเรียนการ
สอนโดยผสมผสานสาระความรูด้้านต่างๆ  อย่างไดส้ัดส่วนสมดุลกัน จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านดาราศาสตร์จาก
มหาวิทยาลยันเรศวร รวมทั้งยังปลูกฝังคณุธรรม ค่านิยมทีด่ีงาม  และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา น่ันคือการกำหนด
คณุสมบัติของผลผลิตทางการศึกษาให้เห็นได้ชัดเจนว่า  นักเรยีนที่ได้รับการศึกษาตามลักษณะดังกลา่ว จะต้องเป็นผู้มคีุณภาพดี  
 ทั้งทางสติปัญญา  ร่างกาย  และจิตใจ 

 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
2.1 เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนรู้จักใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา 
2.2 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักคิดอย่างเป็นระบบ 
2.3 เพื่อเรียนรู้ปรากฏการณ์ท้องฟ้าจากประสบการณ์จริง 
2.4 เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรยีนวิชาวิทยาศาสตร์-ดาราศาสตร ์
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3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
  นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ MEP  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน 17 คน และครผูู้ควบคมุ 2 คน ได้เข้าร่วมค่าย
ดาราศาสตร์ ณ อุทยานแห่งชาติขนุพะวอ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 
 -  ด้านคุณภาพ  

1. ผู้เรียนสามารถคิดอย่างเป็นระบบ 
2. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดตี่อวิชาวิทยาศาสตร์-ดาราศาสตร ์
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

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

พ.ย. – ธ.ค. 
2565 

 
 

- คณะครูกลุม่สาระฯ
วิทยาศาสตร์
คณะทำงานห้องเรยีน 
MEP 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ดำเนินตามโครงการ  
    - นักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ม.3 จำนวน 20 คน 
    - จัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ ณ อุทยาน 
      แห่งชาติขุนพะวอ เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน โดย
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา จ.ตาก 
    - กิจกรรมประกอบการบรรยายเรื่อง ประวัตดิาราศาสตร์ 
เทคโนโลยีอวกาศ เอกภพ ระบบสรุิยะ กลุม่ดาวตา่งๆ บน
ท้องฟ้า นิทานดาวการและจติกวีดาราศาสตร์ ทำแผนท่ีดาว 
รู้จักระยะเชิงมุม การดูดาวด้วยกลอ้งโทรทรรศน ์

ธ.ค. 2565 – 
ม.ค. 2566 

35,000 คณะครูกลุม่สาระฯ
วิทยาศาสตร์
คณะทำงานห้องเรยีน 
MEP 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ ก.พ. – มี.ค. 

2566 

- คณะครูกลุม่สาระฯ
วิทยาศาสตร์
คณะทำงานห้องเรยีน 
MEP 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

มี.ค. 2566 

- คณะครูกลุม่สาระฯ
วิทยาศาสตร์
คณะทำงานห้องเรยีน 
MEP 

 
5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 

เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)  ………………………….………………… บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (ระดมทุน) …………………35,000….…….…… บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ปี   ………………………………………    บาท 

ที ่ กิจกรรม 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2565 ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าลงทะเบียนนักเรียน 1,400 คน - - 17 23,800 
2 ค่าเบี้ยเลี้ยงคร ู 480 คน - - 2 960 
3 ค่าเช่าเหมารถรับส่งนักเรียน 2,500 คัน - - 2 5,000 
4 ค่าป้ายไวนลิ 1,000 ป้าย - - 1 1,000 
5 ค่าที่พักคร ู 250 คน - - 2 500 
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โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษ MEP 
กิจกรรม  ค่ายส่งเสริมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ 

เป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    นายศักดิ์นรินทร์  สุกันทา 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม 2565 – ตุลาคม 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ข้อที่ 1  มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
ข้อที่ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

         คิดเห็นและแก้ปัญหา 
ข้อที่ 3  ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ข้อที่ 4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
ข้อที่ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ข้อที่ 6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

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

มาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ.2561 กล่าวไว้ว่า การเรียนรูด้้วยตนเอง มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รูท้ันการ
เปลี่ยนแปลง ปรับตัวในโลกยุคดิจทิัลได้ มีทักษะชีวิต ฟันฝ่าอุปสรรคได้ มีความรู้ ความรอบรูด้้านต่าง ๆ และสามารถนำ ไป
ประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาสุขภาวะการศึกษา/การทำงาน/อาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน  เป็นคณุสมบัติของนักเรียนท่ี
ประเทศต้องการ ประกอบกับ การพัฒนาชีวิตเป็นกระบวนการที่สามารถ ใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนได้เป็นอย่างดี เพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว ห้องเรียนพิเศษ MEP ด้วยความร่วมมือกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรฯ์ จึงกิจกรรมค่าย
ส่งเสริมปฏิบตัิการทางวิทยาศาสตร์ไดจ้ัดทำขึ้นเพ่ือเพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนใหเ้ห็นความงาม เห็นคณุค่า และเห็น
ความสำคญัของการเรียนทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถนำกระบวนการทางวิทยาศาสตรไ์ปวิเคราะห์
หาเหตผุลได้อย่างเป็นระบบ เป็นแนวทางที่จะนำเอาวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน มีจิตวิญญาณมุ่งมั่นที่จะ
ศึกษาต่อและประกอบอาชีพเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์และนักคดิค้นทางด้านคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต 
ให้กับนักเรียนห้องเรยีนพิเศษ MEP 

 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการได้เล็งเห็นคณุค่าของวิทยาศาสตร์ สามารถคดิและแกป้ัญหาตามกระบวนการ

ทางด้านวิทยาศาสตร์ได้   
2. เพื่อส่งเสรมิและปลูกฝังให้นักเรยีนมีเจตคติที่ดตี่อวิทยาศาสตร์  และสร้างแรงจูงใจในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์

ในระดับที่สูงขึ้นไป 
3. เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 
 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
               1) นักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ช้ัน ม.5  จำนวน 28 คน 

-  ด้านคุณภาพ 
   1) นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ สามารถคิดและแก้ปญัหาตามกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตรไ์ด้   
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2) นักเรียนไดม้ีเจตคติที่ดตี่อวิทยาศาสตร์และสร้างแรงจูงใจในการศกึษาทางด้านวิทยาศาสตร์ในระดับที่สูงข้ึนไป 
3) นักเรียนฝึกทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร ์
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

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

พ.ค. 2565 - 

คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ (SMAT) 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 

 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ดำเนินตามโครงการ  
    - นักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ช้ัน ม.5 จำนวน 30 คน 
    - จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมปฏิบตัิการทางวิทยาศาสตร์ 
จำนวน 1 วัน ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม จ.ตาก 
    - กิจกรรมประกอบด้วยการฝึกปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ในวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และโลกดารา-
ศาสตร์ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

 
 

พ.ค.65 – 
ต.ค.65 

 
 

11,000 

คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ (SMAT) 
/ครูที่รับผิดชอบ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ ต.ค. 2565 - 

คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ (SMAT) 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา ต.ค. 2565 - 

คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ (SMAT) 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)  ………………………….………………… บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (ระดมทุน) …………………11,000….…….…… บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ปี   …………………………………………….    บาท 

กิจกรรม 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2565 ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร ช.ม. ละ 200 จำนวน 6 ช.ม. 1,200 คน 4 6,000 - - 
2. ค่าอาหารหลักนักเรียน 1 มื้อ มือ้ละ 55 บาท 55 คน 28 1,595 - - 
3. ค่าอาหารว่างนักเรียน 2 มื้อ มือ้ละ 25 บาท 50 คน 28 1,450 - - 
4. ค่าอาหารกลางวันครผูู้ควบคมุ 1 คน มื้อละ 55 บาท 55 คน 2 110 - - 
5. ค่าอาหารว่างครผูู้ควบคุม 2 มือ้ มื้อละ 25 บาท 50 คน 2 100 - - 
6. ค่าชุดตรวจ ATK คนละ 1 ชุด 50 ชุด 29 1,450   

รวมเป็นเงิน 10,705 - 
 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

   1. ร้อยละ 100 นักเรียนที่เข้ารว่มโครงการไดเ้ล็งเห็นคุณค่าของ
วิทยาศาสตร์ สามารถคดิและแกป้ญัหาตามกระบวนการทางด้าน
วิทยาศาสตร์ได้  
    2. ร้อยละ 100 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์  และสร้าง
แรงจูงใจในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ในระดับท่ีสูงขึ้นไป 

1. นักเรียนตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 
2. นักเรียนลงมือปฏิบัติ
กิจกรรม มผีลงานปรากฏ 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
2. แบบประเมินผลงานนักเรียน 
3. แบบสังเกต 
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โครงการ  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษ Mini English Program 
กิจกรรม  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรม ณ ประเทศสิงคโปร์ 
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ

เป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    ห้องเรียนพิเศษ ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
ระยะเวลาดำเนินการ   กรกฎาคม 2565 - เมษายน 2566 
สถานที่ดำเนินการ   ประเทศสิงคโปร์ 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผู้เรียน 
    ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อ 1  มีความสามารถในการอ่านเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณ 

 ข้อ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
           ความคิดเห็นและแก้ปัญหา  

ข้อ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ข้อ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
              ข้อ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
 ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  การเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็วทุก ๆ ด้าน  อันเนื่องมาจาก
ความเจรญิก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตนส์่งผลกระทบโดยตรงต่อวิถีการดำรงชีวิตของคนท่ัวไป  การแข่งขันเพื่ออยู่
รอดของประเทศต่างมีอัตราสูงขึ้นทุกขณะ  ความสำคัญของการพัฒนาประเทศจึงมไิด้ขึ้นอยู่กับระบบทุนหรือทรัพยากรอีกต่อไป   
แต่ขึ้นอยู่กับศักยภาพและคณุภาพ  เพื่อเป็นพลังสำคัญที่จะต้องพัฒนาคนให้มีคุณภาพเพื่อพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต 
 ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ.2561 กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการเรยีนรู้ตลอดชีวติ รู้ทันการ
เปลี่ยนแปลง ปรับตัวในโลกยุคดิจทิัลได้ มีทักษะชีวิต ฟันฝ่าอุปสรรคได้ มีความรู้ ความรอบรูด้้านต่าง ๆ และสามารถนำ ไป
ประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาสุขภาวะการศึกษา/การทำงาน/อาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน  เป็นคณุสมบัติของนักเรียนท่ี
ประเทศต้องการ ประกอบกับ การพัฒนาชีวิตเป็นกระบวนการที่สามารถ ใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนได้เป็นอย่างดี เพื่อ
สอดคล้องกับแนวทางข้างต้น และ ห้องเรียนพิเศษ MEP โรงเรียนสรรพวิทยาคม จึงจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ แลกเปลี่ยน
ความรู้และวัฒนธรรมเพื่อให้นักเรยีน คณะครู  ไดร้ับประสบการณเ์รียนรู้โดยเฉพาะการศึกษา ดูงานในสถานศึกษาต่าง ๆ เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้จากทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ  เพื่อให้นักเรียนและคณะครูได้นำเอาสิ่งที่ได้พบเห็นมานำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
การศึกษา  
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล)  
 2.1 เพื่อให้นักเรียนไดร้ับความรู้และประสบการณ์จริงเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการ
เรียนและการปฏิบัติงานจริง 
 2.2  เพื่อเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของนักเรยีน  เป็นการเปิดโลกทัศน์ในสังคมและวัฒนธรรม และภาษาท่ีแตกต่างกัน 
 2.3 เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ไดจ้ากการศึกษาแหล่งเรียนรูน้อกสถานท่ี  ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษา
และการเรียนการสอนในหน่วยงานของนักศึกษาให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด 
 2.4 เพื่อศึกษาหาประสบการณ์ในการจัดการศึกษาของหน่วยงานในต่างประเทศ  และนำมาเปรยีบเทยีบและประยุกต์ใช้
ในหน่วยงานของนักศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
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3.  เป้าหมาย 
  -  เชิงปริมาณ   
  1) ครูผู้สอนจำนวน 2 คน นักเรียนในโครงการ MEP ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 5 จำนวน 14 คน  
 - เชิงคุณภาพ  
  1) นักเรียนในโครงการ MEP โรงเรียนสรรพวิทยาคมไดร้ับความรู้จากการศึกษาดูงานและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
ในด้านการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

4.  วิธีดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1.ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนเขียนโครงการ และ
แบ่งหน้าท่ีความรับผดิชอบ 
2. นำเสนอโครงการ 

พ.ค. 65 - คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ MEP 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 

1.ประสานงานหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับการจัด
กิจกรรม 
2. ดำเนินการประชาสมัพันธ์โครงการและรับสมัครนักเรียน
ที่สนใจ 
3. ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรยีนห้องเรียน MEP จำนวน 
10 คน 
3. ดำเนินงานกิจกรรมโครงการ ณ ประเทศสิงคโปร์ เป็น
เวลา 5-7 วัน 

ก.ค. 65 – 
เม.ย. 66 

349,000 คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ 
MEP/ครูที่รับผิดชอบ 

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินตามโครงการ เม.ย. 66 - คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ MEP 

4.ประเมินผล 
และรายงาน 
(Action) 

สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ เม.ย. 66 - คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ MEP 

 

5. งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)  ………………………….………………… บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (ระดมทุน) …………………349,000….…….…… บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ปี   …………………………………………….    บาท 

กิจกรรม 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2565 ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1. ค่ารถรับจ้างไป-กลับ (โรงเรียนสรรพวิทยาคม-สนามบิน
ดอนเมือง) 

18,500 คัน - - 2 37,000 

2. ค่าใช้จ่ายครูผู้ควบคมุ 35,000 คน - - 2 70,000 
3. สมทบค่าลงทะเบียนนักเรยีน 15,000 คน - - 16 240,000 
8. ค่าชุดตรวจ ATK (ครู นักเรียน) 100 คน - - 18 1,800 

รวม - 348,800 
รวมทั้งสิ้น 348,800 
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โครงการ  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษ Mini English Program 
กิจกรรม  จัดซื้อหนังสือแบบเรียน  
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ  

ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นางปิยะฉัตร  จิตจริง 
ระยะเวลาดำเนินการ  พ.ค. 2565 – มิ.ย. 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผู้เรียน 
    ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อ 1  มีความสามารถในการอ่านเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณ 

 ข้อ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
           ความคิดเห็นและแก้ปัญหา  
 ข้อ 3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 ข้อ 4  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร 

ข้อ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ข้อ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
              ข้อ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
 โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้รับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน
แบบห้องเรียนพิเศษ ในปีการศึกษา 2555 ได้จัดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ Mini English Program ที่มีการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นวิชา
หลัก เช่นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์เป็นภาษาอังกฤษ เป็นทางเลือกและรองรับการจัดการศึกษาให้ชุมชนและสังคม
นานาชาติในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้านการสนับสนุนและส่งเสริมควบคู่ไปกับการจัดห้องเรียนพหุ
ภาษา (MP) ที่เรียนทุกวิชาเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งได้ดำเนินการมาระยะหนึ่ ง ทั้งนี้เพื่อให้ผลการดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการนี้เพื่อเป็น
คู่มือการ ติดต่อสื่อสารทำความเข้าใจถึงแนวปฏิบัติ ระเบียบ ข้อตกลงต่างๆ ระหว่างโรงเรียน กับครู ผู้ปกครองและนักเรียนทุกด้าน  
มีแนวทางในการ พัฒนาโรงเรียนให้มุ่งสู่มาตรฐานสากล (World-Class Standard School) การจัดการเรียนรู้ในทุกช่วงช้ันจึงมีความ
จำเป็นอย่างยิ่งทีจ่ะต้องมีแบบเรียน เพือ่ใช้ในการกระบวนการจัดการเรียนรู้  
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 2.1 เพือ่ให้นักเรียนมีแบบเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งพอเพียงและทันสมัย  
 2.2 เพือ่นักเรียนมีเจตคติที่ดตี่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
3.  เป้าหมาย 

 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
1. นักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP จำนวน 164 คน 
2. ครูชาวไทย จำนวน 12 คน 
3. ครูต่างชาติ จำนวน 12 คน 
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 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
 -  นักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP  มีหนังสือเรยีนที่เพียงพอกับความต้องการ และเหมาะสมกับระดับชั้น 
  

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

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

พ.ค. 2565 
 
 

- คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ MEP 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน สำรวจแบบเรียนของ
ครูผูส้อนชาวไทย และครูชาวต่างชาติ 
3. ดำเนินการจดัซื้อแบบเรียนภาษาอังกฤษในรายวิชา
ต่างๆ 

พ.ค. 2565 145,000 คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ 
MEP/ครูที่รับผิดชอบ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

พ.ค. – มิ.ย. 
2565 

- คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ MEP 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

มิ.ย. 2565 - คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ MEP 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ        …………………………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   (เงินรายไดส้ถานศึกษา)           145,000             บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี      …………………………….. บาท 

กิจกรรม 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2565 ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1. ชั้นมัธยมศกึษาตอนต้น       
1.1 Think Big Plus Mathematics M.1 book 1 190 เล่ม 30  5,700  - - 
1.2 Think Big Plus Mathematics M.1 book 2 210 เล่ม 30  6,300  - - 
1.3 Think Big Plus Science M.1 Book 1 215 เล่ม 30  6,450  - - 
1.4 Think Big Plus Science M.1 Book 2 185 เล่ม 30  5,550  - - 
1.5 New inspiration 1 Student’s book 302 เล่ม 30  9,060  - - 
1.6 Think Big Plus Science M.2 Book 1 215 เล่ม 30  6,450  - - 
1.7 Think Big Plus Science M.2 Book 2 175 เล่ม 30  5,250  - - 
1.8 Think Big Plus Mathematics M.2 book 1 210 เล่ม 30  6,300  - - 
1.9 Think Big Plus Mathematics M.2 book 2 190 เล่ม 30  5,700  - - 
1.10 New inspiration 2 Student’s book 302 เล่ม 30  9,060  - - 
1.11 Think Big Plus Mathematics M.3 book 1 215 เล่ม 17 3,655  - - 
1.12 Think Big Plus Mathematics M.3 book 2 165 เล่ม 17  2,805  - - 
1.13 Think Big Plus Science M.3 Book 1 185 เล่ม 17  3,145  - - 
1.14 Think Big Plus Science M.3 Book 2 195 เล่ม 17  3,315  - - 
1.15 New inspiration 3 Student’s book 302 เล่ม 17  5,134  - - 
2. ชั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย       
  2.1 แบบเรียนเพิ่มเตมิ วิชาคณิตศาสตร์ ม.4 เลม่ 1 76 เล่ม 30  2,280  - - 
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กิจกรรม 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2565 ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

  2.2 แบบเรียนเพิ่มเตมิ วิชาคณิตศาสตร์ ม.4 เลม่ 2 114 เล่ม 30  3,420  - - 
  2.3 แบบเรียนเพิ่มเตมิ วิชาเคมี ม.4 เล่ม 1 77 เล่ม 30  2,310  - - 
  2.4 แบบเรียนเพิ่มเตมิ วิชาเคมี ม.4 เล่ม 2 61 เล่ม 30  1,830  - - 
  2.5 แบบเรียนเพิ่มเตมิ วิชาชีววิทยา ม.4 เล่ม 1 76 เล่ม 30  2,280  - - 
  2.6 แบบเรียนเพิ่มเตมิ วิชาชีววิทยา ม.4 เล่ม 2 97 เล่ม 30  2,910  - - 
  2.7 แบบเรียนเพิ่มเตมิ วิชาฟิสิกส์ ม.4 เลม่ 1 88 เล่ม 30  2,640  - - 
  2.8 แบบเรียนเพิ่มเตมิ วิชาฟิสิกส์ ม.4 เลม่ 2 80 เล่ม 30  2,400  - - 
  2.9 แบบเรียนเพิ่มเตมิ วิชาคณิตศาสตร์ ม.5 เลม่ 1 102 เล่ม 28  2,856  - - 
  2.10 แบบเรียนเพิ่มเติม วิชาคณติศาสตร์ ม.5 เล่ม 2 67 เล่ม 28  1,876  - - 
  2.11 แบบเรียนเพิ่มเติม วิชาเคม ีม.5 เล่ม 3 58 เล่ม 28  1,624  - - 
  2.12 แบบเรียนเพิ่มเติม วิชาเคม ีม.5 เล่ม 4 58 เล่ม 28  1,624  - - 
  2.13 แบบเรียนเพิ่มเติม วิชาชีววิทยา ม.5 เล่ม 3 85 เล่ม 28  2,380  - - 
  2.14 แบบเรียนเพิ่มเติม วิชาชีววิทยา ม.5 เล่ม 4 74 เล่ม 28  2,072  - - 
  2.15 แบบเรียนเพิ่มเติม วิชาฟิสกิส์ ม.5 เล่ม 3 99 เล่ม 28  2,772  - - 
  2.16 แบบเรียนเพิ่มเติม วิชาฟิสกิส์ ม.5 เล่ม 4 101 เล่ม 28  2,828  - - 
  2.17 แบบเรียนเพิ่มเติม วิชาคณติศาสตร์ ม.6 เล่ม 1 95 เล่ม 29  2,755  - - 
  2.18 แบบเรียนเพิ่มเติม วิชาคณติศาสตร์ ม.6 เล่ม 2 93 เล่ม 29  2,697  - - 
  2.19 แบบเรียนเพิ่มเติม วิชาเคม ีม.6 เล่ม 5 53 เล่ม 29  1,537  - - 
  2.20 แบบเรียนเพิ่มเติม วิชาเคม ีม.6 เล่ม  6 30 เล่ม 29  870  - - 
  2.21 แบบเรียนเพิ่มเติม วิชาชีววิทยา ม.6 เล่ม 5 88 เล่ม 29  2,552  - - 
  2.22 แบบเรียนเพิ่มเติม วิชาชีววิทยา ม.6 เล่ม 6 90 เล่ม 29  2,610  - - 
  2.23 แบบเรียนเพิ่มเติม วิชาฟิสกิส์ ม.6 เล่ม 5 99 เล่ม 29  2,871  - - 
  2.24 แบบเรียนเพิ่มเติม วิชาฟิสกิส์ ม.6 เล่ม 6 90 เล่ม 29  2,610  - - 

รวม 140,478 - 
รวมท้ังสิ้น 140,478 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนและครูที่ทำการสอนมีความ
พึงพอใจในการบริการแบบเรยีน แบบฝึกหัดใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

แบบทดสอบความพึงพอใจ แบบประเมิน 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 
 7.1 เพือ่ให้นักเรียนและครูที่ทำการสอนมีแบบเรียน แบบฝึกหัดใช้ในการจัดการเรยีนการสอน 
 7.2 เพือ่นักเรียนมีเจตคติที่ดตี่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครตูามกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 
 7.3 เพือ่เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และเพื่อจัดการเรียนการสอนกับจุดประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียน 
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โครงการ  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษ Mini English Program 
กิจกรรม  จัดซื้อหนังสืออ่านเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ  

ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นางปิยะฉัตร  จิตจริง 
ระยะเวลาดำเนินการ  พ.ค. 2565 – มิ.ย. 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผู้เรียน 
    ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อ 1  มีความสามารถในการอ่านเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณ 

 ข้อ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
           ความคิดเห็นและแก้ปัญหา  
 ข้อ 3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 ข้อ 4  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร 

ข้อ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ข้อ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
              ข้อ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
 โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้รับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน
แบบห้องเรียนพิเศษ ในปีการศึกษา 2555 ได้จัดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ Mini English Program ที่มีการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นวิชา
หลัก เช่นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์เป็นภาษาอังกฤษ เป็นทางเลือกและรองรับการจัดการศึกษาให้ชุมชนและสังคม
นานาชาติในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้านการสนับสนุนและส่งเสริมควบคู่ไปกับการจัดห้องเรียนพหุ
ภาษา (MP) ที่เรียนทุกวิชาเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งได้ดำเนินการมาระยะหนึ่ ง ทั้งนี้เพื่อให้ผลการดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการนี้เพื่อเป็น
คู่มือการ ติดต่อสื่อสารทำความเข้าใจถึงแนวปฏิบัติ ระเบียบ ข้อตกลงต่างๆ ระหว่างโรงเรียน กับครู ผู้ปกครองและนักเรียนทุกด้าน  
มีแนวทางในการ พัฒนาโรงเรียนให้มุ่งสู่มาตรฐานสากล (World-Class Standard School) การจัดการเรียนรู้ในทุกช่วงช้ันจึงมีความ
จำเป็นอย่างยิ่งทีจ่ะต้องมีแบบเรียน เพือ่ใช้ในการกระบวนการจัดการเรียนรู้  
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 2.1 เพือ่ให้นักเรียนมีหนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมความรู้ตามความสนใจอย่างพอเพียงและทันสมัย  
 2.2 เพือ่นักเรียนมีเจตคติที่ดตี่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เสรมิศักยภาพนักเรียน 
3.  เป้าหมาย 

 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
                 -  นักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 รวม จำนวน 46 คน 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
     -  นักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP  มีหนังสือเรียนที่เพียงพอกับความต้องการ ความสนใจ และเหมาะสมกับระดับชั้น 
ของนักเรียน 
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4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

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

พ.ค. 2565 
 
 

- คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ MEP 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน สำรวจความต้องการ
หนังสืออ่านเพิ่มเตมิของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 
3. ดำเนินการจดัซื้อหนังสืออ่านเพิม่เติมของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 

พ.ย. 2565 32,000 คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ MEP/
ครูที่รับผดิชอบ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

พ.ย. – ธ.ค. 
65 

- คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ MEP 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

มี.ค. 2566 - คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ MEP 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ        …………………………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   (เงินรายไดส้ถานศึกษา)           32,000             บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี      …………………………….. บาท 

กิจกรรม 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2565 ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1. หนังสืออ่านเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 500 คน   17 8,500 
2. หนังสืออ่านเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 800 คน   29 23,200 

รวม - 31,700 
รวมท้ังสิ้น 31,700 

 
 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 มี
ความพึงพอใจในกิจกรรมอยู่ในเระดับดีขึ้นไป 
2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 
มีหนังสืออ่านเพิ่มเติมตามความสนใจอย่างเพียงพอ 

แบบทดสอบความพึงพอใจ แบบประเมิน 

 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 
 7.1 เพือ่ให้นักเรียนและครูที่ทำการสอนมีแบบเรียน แบบฝึกหัดใช้ในการจัดการเรยีนการสอน 
 7.2 เพือ่นักเรียนมีเจตคติที่ดตี่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครตูามกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 
 7.3 เพือ่เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และเพื่อจัดการเรียนการสอนกับจุดประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียน 
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โครงการ  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษ Mini English Program 
กิจกรรม  จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์การทดลองและสารเคมี 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ  
ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นายวิวัฒน์  แสนคำนาค 
ระยะเวลาดำเนินการ  พ.ค. 2565 – ธ.ค. 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผู้เรียน 
    ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อ 1  มีความสามารถในการอ่านเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณ 
  ข้อ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
            ความคิดเห็นและแก้ปัญหา  
  ข้อ 3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ข้อ 4  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร 

ข้อ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ข้อ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
               ข้อ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
 จากการที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายด้านการศึกษา ที่จะสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค  
เพื่อรองรับการเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งจะส่งผลให้การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในภูมิภาคนี้  
มีความสำคัญและจำเป็นมากยิ่งขึ้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานจึงได้คัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อมและมี
ศักยภาพเพียงพอ เพื่อดึงดูดให้ชาวต่างชาติส่งคนเข้ามาเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดใหญ่ ๆ ที่มีความต่างชาติเข้ามาอาศัย
อยู่เป็นจำนวนมาก รวมทั้งกระตุ้นให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกับประเทศไทยให้เข้ามาศึกษา
ต่อ 
 โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้รับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ดำเนินการจัดการเรียนการ
สอนแบบห้องเรียนพิเศษ ในปีการศึกษา 2555 ได้จัดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ (Mini English Program) ที่มีการเรียนการสอนโดย
วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์เป็นภาษาอังกฤษ เป็นทางเลือกและรองรับการจัดการศึกษาให้ชุมชนและสังคม
นานาชาติในอนาคต ทั้งนี้เพื่อให้ผลการดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของสำนักงา น
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการนี้เพื่อเป็นคู่มือการ ติดต่อสื่อสารทำความเข้าใจถึงแนว
ปฏิบัติ ระเบียบ ข้อตกลงต่างๆ ระหว่างโรงเรียน กับครู ผู้ปกครองและนักเรียนทุกด้าน มีแนวทางในการ พัฒนาโรงเรียนให้มุ่งสู่
มาตรฐานสากล (World-Class Standard School) 
การจัดการเรียนรู้ในทุกช่วงช้ันจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี ครุภัณฑ์ประกอบห้อง สื่อการเรียนรู้เพื่อ
ใช้ในการกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อวัสดุ อุปกรณ์และสารเคมีถือเป็นปัจจัยสำคัญในการเสาะแสวงหาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
และการฝึกทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อปลูกฝังความเป็นนักวิจัยให้กับนักเรียน 
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
2.1 เพือ่ให้ครูอาจารย์มีวสัดุ ครภุณัฑ์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สารเคมี สื่อการเรียนรู้ วสัดสุำนักงาน ในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้อย่างพอเพียงและทันสมัย  
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2.2 เพือ่นักเรียนมีเจตคติที่ดตี่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ ไดฝ้ึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ผ่านสื่อ วัสดุอุปกรณต์่างๆ สารเคมี ตามกิจกรรมการเรยีนรู้ที่ครู ออกแบบไว้ ทำให้เข้าใจหลักการและเหตผุลทาง
วิทยาศาสตร์มากข้ึน  

2.3 เพือ่เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และเพื่อจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ใหส้อดคล้อง กับจุดประสงค์ของ
การจัดตั้งโรงเรยีน 
 

3.  เป้าหมาย 
- ด้านปริมาณ   
1. นักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP จำนวน 167 คน 
2. ครูชาวไทยและเจ้าหน้าท่ี จำนวน 12 คน 
3. ครูต่างชาติ จำนวน 4 คน 

- ด้านเชิงคุณภาพ    
1. นักเรียนและครูที่ทำการสอนทีม่ีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ สารเคมี ใช้ในการจัดการเรยีนการสอน 
2. นักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP มีการปฏิบตัิการทดลองทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โดยใช้วัสดุ ครภุัณฑ์ อุปกรณ์

วิทยาศาสตร์ สารเคมี สื่อการเรียนรู้ 
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

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

พ.ค. – ก.ค. 
2565 

 
 

- คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ MEP 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน 
3. ดำเนินการสั่งซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ์  
4. ส่งมอบสื่อ วัสดุอุปกรณ์ให้ครูผูส้อนตามรายวิชา 
5.รายงานผลการดำเนินการต่อผู้บงัคับบัญชา 

ส.ค. – ก.ย.
2565 

200,000 คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ 
MEP/ครูที่รับผิดชอบ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

ก.ย. – ธ.ค. 
2565 

- คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ MEP 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

มี.ค. 2566 - คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ MEP 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ       …………………………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   (เงินรายไดส้ถานศึกษา )          200,000             บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี     …………………………….. บาท 
 

กิจกรรม รหัสสินค้า 
ราคาต่อ
หน่วย 

ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2565 ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1.วิชาวิทยาศาสตร์ 
1.1 การต่อตัวต้านทานแบบอนุกรม-ขนาน-ผสม (Ohm's 
Pad) 

21184 990 1 990 - - 

1.2 การนำความร้อน (Heat Conductivity) 21073 170 4 680 - - 
1.3 การเคลื่อนที่เป็นวงกลม (Circular Motion) 21042 170 4 680 - - 
1.4 รถทดลอง 3 ล้อ (รุ่นใหม่แบบนอก) (Dynamics 21051 900 2 1,800 - - 
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กิจกรรม รหัสสินค้า 
ราคาต่อ
หน่วย 

ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2565 ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

Cart) (รถทดลองกลศาสตร์) 
1.5 รถทดลองอลูมิเนียมพร้อมลูกโป่ง (Balloon Cart) 21052 85 4 340 - - 
1.6 การเคลื่อนที่เป็นวงกลม (Circular Motion)   21042 170 4 680 - - 
1.7 เครื่องเคาะสญัญาณเวลา (Ticker Timer) 21018 590 2 1,180 - - 
1.8 ชุดสาธิตสนามแม่เหล็ก แบบทรงกระบอก 21195 1,100 1 1,100 - - 
1.9 ชุดทดลองการเบี่ยงเบนของอิเล็กตรอนใน
สนามแมเ่หล็กและสนามไฟฟ้า (Cathod ray) 

21488 7,700 1 7,700 - - 

1.10 สปริงสาธิตคลื่น (Slinky spring) 21119 450 1 450 - - 
1.11 แผงสาธิตเซลลส์ุริยะ (Solar Cell Demonstration) 21124 2,100 1 2,100 - - 
1.12 ชุดศึกษาพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ (Energy 
Conversion) 

21619 6,500 1 6,500 - - 

1.13 แสดงการผสมแสงสี แบบ A (Mixing of coloured 
Light) 

21479 2,600 1 2,600 - - 

1.14 ชุดทดลองเรื่องค่าดัชนีหักเหของของเหลว 
(Refractive Idex of Varius Liquid) 

21574 2,300 1 2,300 - - 

1.15 หัวแร้งปืน 30-70 วัตต์ (Soldering Gun Kit-30-70 
watt.) 

24362 170 1 170 - - 

1.16 ตะกั่วบัดกรี 126 กรัม (Solder 126 G.) 24142 390 1 390 - - 
1.17 แบบจำลองโมเลกลุ แคลเซียมคาร์บอเนต(Calcium 
carbonate molecular model ) 

21137 1,300 1 1,300 - - 

1.18 แบบจำลองโมเลกลุ ซีเซยีมคลอไรด ์ 21140 990 1 990 - - 
1.19 แบบจำลองโมเลกลุ น้ำแข็ง(Ice water molecular 
model) 

21160 990 1 990 - - 

1.20 ชุดต่อโมเดลทางอินทรียเ์คม ีสำหรับครู (Organic 
Molecular (teacher) set) 

2C1305 5,900 1 5,900 - - 

1.21 ชุดต่อโมเดลทางอนินทรีย์ อินทรีย์เคมี สำหรับครู 
(Inorganic organic molecular (teacher) set) 

2C1306 5,900 1 5,900 - - 

1.22 แถบกระดาษโครมาโทกราฟ ีขนาด 23*28.5 ซม. 
(Chromatography Tape Size 23*28.5 cm.) 

24175 65 4 260 - - 

1.23 กระดาษ pH 1-14 (Universal Paper 1-14) 24477 130 4 520 - - 
1.24 ตะเกียงบุนเสน (Bunsen Burner) 21280 1,300 1 1,300 - - 
1.25 กระบอกตวง (ฐานพลาสติกถอดได้) 25 ซีซ ี(LMS 
Cylinder with plastic stand 25 cc.) 

22235 335 6 1,005 - - 

1.26 กระบอกตวง (ฐานพลาสติกถอดได้) 250 ซีซี (LMS 
Cylinder with plastic stand 250 cc.) 

22238 750 6 4,500 - - 

1.27 กระบอกตวง (ฐานพลาสติกถอดได้) 500 ซีซี (LMS 
Cylinder with plastic stand 500 cc. 

22239 1,350 6 8,100 - - 

1.28 ชุดกลั่นพร้อมขวดก้นกลม 2 ขนาด Simple 
Distillation 

22295 3,200 1 3,200 - - 

1.29 ชุดกลั่นลำดับส่วน (Fractional Distillation) 29669 4,500 1 4,500 - - 
1.30 หมึกชุดโครมาโทกราฟี (5 ซีซี.) (Chromatography 
Ink Set 5 cc.) 

24366 60 2 120 - - 
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กิจกรรม รหัสสินค้า 
ราคาต่อ
หน่วย 

ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2565 ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1.31 แว่นตาป้องกันสารเคมี (Safety Goggles) 24529 85 30 2,550 - - 
1.32 ปอดเทียม (Lung Simulation Set) 21088 150 4 600 - - 
1.33 วัดอัตราการสังเคราะห์แสง (Photosynthetic 
Measurement) 

21064 990 4 3,960 - - 

1.34 สาธิตการกรอง (Filtration Demonstration) 21066 520 4 2,080 - - 
1.35 หัวใจสัตว์ (Comparative Hearts of 5 Classes) 21567 3,400 1 3,400 - - 
1.36 วัฏจักรชีวิตของผึ้ง (Life Cycle of Honeybee) 21590 1,800 1 1,800 - - 
1.37 สมองสัตว์ (Comparative Brain of 5 Classes) 21566 3,200 1 3,200 - - 
1.38 วัฏจักรชีวิตกบ (Life Cycle of Frog) 21565 1,900 1 1,900 - - 
1.39 หุ่นจำลองโครงสรา้งผิวหนังมนุษย์ (ช่างไทย
ประดิษฐ์) (Human Skin Structure Model) 

21326 4,000 1 4,000 - - 

1.40 หุ่นจำลองโครงสรา้งเส้นเลือดอาร์เทอรี และเส้น
เลือดเวน (Magnified Artery and Vein Model) 

21502 9,500 1 9,500 - - 

1.41 หุ่นจำลองโครงสรา้งนัยน์ตามนุษย์ (Human Eye 
Structure Model) 

21327 4,599 1 4,599 - - 

1.42 หุ่นจำลองโครงสรา้งหูมนุษย ์(Human Ear 
Structure Model) 

21173 2,700 1 2,700 - - 

1.43  หุ่นจำลองโครงกระดูกสูง 85 ซม. (Human 
Skeleton Model High 85 cm.)(หุ่นจำลองโครงกระดูก) 

21387 2,400 1 2,400 - - 

1.44 ฐานปรับระยะโฟกัส (Micro set) 24434 1,380 1 1,380 - - 
1.45 สไลดเ์ซลล์เยื่อหอม (Onion Epidermis Cell, 
Section) 

25004 48 4 192 - - 

1.46 สไลด์ปลายรากหอมแสดงการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิส 
(Mitosis Stage, Root Tip Onion, Squash) 

25007 90 4 360 - - 

1.47 ชุดการเรียนรูเ้รื่องหุ่นยนต ์ 29986 8,900 1 8,900 - - 
1.48 ชุดการทดลองแขนกลควบคมุแบบไรส้าย 29987 15,250 1 15,250 - - 
1.49 ชุดการเรียนรูเ้รื่องไฟฟ้า 29899 8,300 1 8,300 - - 
1.50 หนังสือเพิ่มเติมประกอบการเรียนการสอน  5,000 1 5,000 - - 
3. วิชาสังคมศึกษา     - - 
3.1 เครื่องฉายทึบแสง  13,000 1 13,000 - - 
4. วิชาภาษาไทย     - - 
4.1 เครื่องฉายทึบแสง  13,000 1 13,000 - - 
5. วิชาคณิตศาสตร์     - - 
5.1 หนังสือเพิ่มเติมประกอบการเรียนการสอน  5,000  5,000 - - 
     - - 

รวม 181,316 - 
รวมทั้งสิ้น 181,316 
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โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษ Mini English Program 
กิจกรรม  งานพัฒนาพัฒนาระบบ ICT เพื่อการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล  

ด้วยระบบคุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา 
                              ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นายวิวัฒน์  แสนคำนาค 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม 2565 – เมษายน 2566 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
        มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     ข้อที่ 4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
        มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ข้อที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ข้อที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
        มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ข้อที่ 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
 โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้รับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ดำเนินการจัดการเรียนการ
สอนแบบห้องเรียนพิเศษ ในปีการศึกษา 2555 ได้จัดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ Mini English Program ที่มีการเรียนการสอนโดย
มุ่งเน้นวิชาหลัก เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์เป็นภาษาอังกฤษ เป็นทางเลือกและรองรับการจัดการศึกษาให้
ชุมชนและสังคมนานาชาติในอนาคต ท้ังนี้เพื่อให้ผลการดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และเป็นไปตามเจตนารมณ์
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการนี้เพื่อเป็นคู่มือการ ติดต่อสื่อสารทำความ
เข้าใจถึงแนวปฏิบัติ ระเบียบ ข้อตกลงต่างๆ ระหว่างโรงเรียน กับครู ผู้ปกครองและนักเรียนทุกด้าน มีแนวทางในการ พัฒนา
โรงเรียนให้มุ่งสู่มาตรฐานสากล (World-Class Standard School) 
 ดังนั้นทางคณะกรรมการบริหารห้องเรียนพิเศษ MEP จึงมีหน้าที่ดำเนินการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของ
โรงเรียนด้วยการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยมุ่งพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากแหลง่เรียนรู้ตา่งๆ ได้อย่างหลากหลายต่อเนื่องและทันสมัย
ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ต่อไป 
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
2.1 เพื่อนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์มีความรู้และนักเรียนมทีักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมลูที่

เกี่ยวข้องกับการเรียนรู ้
2.2 เพื่อใหน้ักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ทุกคนได้รับบริการสารสนเทศในการสืบค้นข้อมลูบนระบบเครือข่ายได้ 
 

3.  เป้าหมาย 
- ด้านปริมาณ   
1. นักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP จำนวน 164 คน 
2. ครูชาวไทยและเจ้าหน้าท่ี จำนวน 25 คน 
3. ครูต่างชาติ จำนวน 12 คน 
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 - ด้านเชิงคุณภาพ    
1. นักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ได้พัฒนาทักษะในการสืบค้นสารสนเทศบนระบบเครือข่ายที่ถูกต้อง ปลอดภัยมีความรู้

ความสามารถและมีทักษะด้านการใช้ ICT 
2. ครูผู้สอนชาวไทยและต่างชาติ เจ้าหน้าที่ มีระบบอินเทอร์เน็ตเอื้ออำนวยต่อการจัดเรียนการสอน 
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

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

พ.ค.- มิ.ย. 65 - คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ MEP 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ดำเนินการจ่ายค่าบริการระบบอินเตอร์เนต็ราย
เดือน จำนวน 12 เดือน 
3. ดำเนินการบริการครู นักเรียนหอ้งเรียน MEP 
และ MP 

พ.ค. 65- เม.ย. 66 16,000 คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ MEP/
ครูที่รับผดิชอบ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

พ.ค. 65- เม.ย. 66 - คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ MEP 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและ
รายงานผู้บังคับบญัชา 

เม.ย. 66 - คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ MEP 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 5.1 เงินอุดหนุน        ……………………………..   บาท 
 5.2 เงินนอกงบประมาณ   (เงินระดมทุน)          16,000     บาท 
 5.3 เงินเรียนฟรี  15 ป ี     ……………………………..   บาท 
 

กิจกรรม 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2565 ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1. ค่าเหมาจ่ายระบบ Internet รายเดือน 1,284 เดือน 6 7,704 6 7,704 
รวม 7,704 7,704 

รวมทั้งสิ้น 15,408 
6. วิธีการประเมิน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
1. ร้อยละ 90 ของคณะครู และนกัเรียนห้องเรยีนพิเศษ MEP  
ได้ใช้ระบบอินเตอร์เนต็ความเร็วสงูในการจัดการเรียนการสอน 
2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP มีความรู้
ความสามารถและมีทักษะด้านการใช้ ICT 

1. ความพึงพอใจในการ ใช้ระบบ 
อินเตอร์เนต็ความเร็วสูงในการจดัการ
เรียนการสอน 
2. การจัดการเรียนการสอนภายใน
ห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

 แบบประเมิน 
 
 

การสังเกต 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 
7.1 นักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP มีความรู้และนักเรียนมีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

       กับการเรียนรู ้
7.2 นักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ทุกคนได้รับบริการสารสนเทศในการสืบค้นข้อมลูบนระบบเครือข่ายได้ 
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3. รายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจำปีเงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMAT) 
 

ที ่ โครงการ รวมงบประมาณ 
1 งบกลาง 500,000 
2 ค่าตอบแทนเงินเดือนครูและพนักงานเตรียมอุปกรณแ์ละสารเคมี (Lab boy) 534,800 
3 กองทุนพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ์ 500,000 
4 กิจกรรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์  

4.1 ค่ายปฐมนิเทศและสานสัมพันธ์นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ SMAT 34,673 
4.2 ค่ายเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างทักษะ การนำเสนอผลงานทางวิชาการ 16,233 
4.3 กิจกรรมสอนเสรมิเตรียมความพร้อม SMAT 422,000 
4.4 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนกัเรียนห้องเรยีนพิเศษเพื่อส่งเสรมิการเข้าร่วมแข่งขัน สอวน. 248,040 
4.5 กิจกรรมพัฒนาครโูครงการหอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 212,340 
4.6 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ระดบัโรงเรยีน  ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก  
(ม.1 และ ม.4) 

305,500 

4.7 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลยับูรพา จ.ชลบรุี (ม.2 และ ม.5) 295,940 
4.8 กิจกรรมเปิดโลกทัศน์และนวตักรรม  ณ มหาวิทยาลัยมหิดล (ม.3 และ ม.6) 414,620 
4.9 กิจกรรมส่งเสรมิการเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ 286,180 
4.10 งานส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการและแข่งขันทักษะ 283,455 
4.11 กิจกรรมนำเสนอผลงานของนักเรียนห้องเรยีนพิเศษวิทยาศาสตร์ 137,115 

5 กิจกรรมคา่ยวิชาการ  
5.1 ค่ายส่งเสรมิปฏิบตัิการทางวิทยาศาสตร ์
     - ปฏิบัติการวิชาฟิสิกส์ ม.4 
     - ปฏิบัติการวิชาเคมี ม.4 
     - ปฏิบัติการวิชาชีววิทยา ม.5 
     - ปฏิบัติการวิชาระเบียบวิธีวิจยั ม.4 - 6 
     - การฝึกงานตามหน่วยงานราชการ ม.6 
     - การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวชิาชีพทางการแพทย์ 
     - ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับโครงงาน นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ม.5 

 
69,320 
48,560 
60,160 
21,693 
36,960 
42,480 
15,170 

5.2 ค่ายดาราศาสตร ์ 105,960 
5.3 ค่ายคณิตศาสตร ์ 60,540 
5.4 ค่ายเทคโนโลยี (อบรมเชิงปฏบิัติการ “STEM & Robotics Camp” คอร์สปูพ้ืนฐานไมโคร
บิตและการประยุกต์ใช้สำหรับโครงงานวิทยาศาสตร์) 

88,340 

6 บริหารจดัการโครงการ  
6.1 งานจัดซื้อ สื่อ ตำราและอุปกรณ์การเรยีน สื่อการเรียนการสอน สื่ออิเลคทรอนิคส์ 95,630 
6.2 งานพัฒนาระบบ ICT สำหรับการจัดการเรยีนรู้ 30,816 
6.3 งานประชาสัมพันธ์โครงการ 133,500 
6.4 งานพัฒนาหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ 10,000 
6.5 งานปรับปรุงห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ์ 53,100 
6.6 จัดซื้ออุปกรณ์การทดลองและสารเคมี 40,635 
6.7 งานซ่อมบำรุงห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ์ 46,536 

รวมเป็นเงิน 5,148,000 
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โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (SMAT) 

กิจกรรม พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (SMAT) 

ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ข้อที่ 1   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองคสามต้องการ  

ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ข้อที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นครูมืออาชีพ  
   มีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล  
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ  
ผู้รับผิดชอบ            นายศักดิ์นรินทร์  สุกันทา 
ระยะเวลาดำเนินการ  กรกฎาคม 2565 – เมษายน 2566 
สถานที่ดำเนินการ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์ อาคาร 4 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
      ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อ 1  มีความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
  ข้อ 2  มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

                    ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
  ข้อ 3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ข้อ 4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ข้อ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ข้อ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
       ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ข้อ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
  ข้อ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ข้อ 3 การยอมรับบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ข้อ 4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  ข้อ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้, คุณธรรม) 
 โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้รับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ดำเนินการจัดการเรียนการ
สอนแบบห้องเรียนพิเศษ ได้จัดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMAT) ที่มีการเรียนการสอน
โดยมุ่งเน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ โดยจัดทำบันทึกความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์กับสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมานักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมกลุ่มหนึ่งสามารถได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางด้านวิชาการ
รายการต่างๆ ในระดับประเทศหลายรายการ ซึ่งแสดงถึงความเป็นผู้ที่มีศักยภาพในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
และยังเป็นทางเลือกและรองรับการจัดการศึกษาให้ชุมชนและสั งคม ทั้งนี้เพื่อให้ผลการดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายของ
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รัฐบาล และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้ดำเนินโครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMAT) ขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
2.1 เพื่อจัดการเรยีนการสอนให้นักเรียนห้องเรยีน SMAT ตามหลักสูตรทีไ่ด้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรบัในระดับสากล 
2.2 เพื่อพัฒนาครูและคณะบุคลากรห้องเรียนพิเศษใหม้ีความรู้ ความสามารถในระดับมืออาชีพ 
2.3 เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจดัการและการนเิทศติดตามประเมนิผลห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ให้ดีขึ้น 

 

3.  เป้าหมาย 
     3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1 มีหลักสูตรห้องเรียน SMAT ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 1 หลักสูตร 
3.1.2 มีพนักงานเตรียมอุปกรณ์และสารเคมี (Lab boy) จำนวน 1 คน 
3.1.3 มีห้องเรียน SMAT พร้อมสือ่ อุปกรณ์อำนวยความสะดวก จำนวน 6 ห้อง 
3.1.4 มีระบบบริหารจัดการและตดิตามประเมินผลที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 1 รูปแบบ 
3.1.5 มีนักเรียนในห้องเรียน SMAT ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 3 ห้อง 97 คน และ ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  

จำนวน 3 ห้อง 94 คน รวม 191 คน 
      3.2 ด้านคุณภาพ  

3.2.1 นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการห้องเรียน SMAT  มีความสามารถและศักยภาพในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ 
เทคโนโลย ี

3.2.2 ครูผู้สอนและมีพนักงานเตรยีมอุปกรณ์และสารเคมี (Lab boy) มีคุณสมบตัิเป็นไปตามเกณฑ์ทีก่ำหนด 
3.2.3 มีห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มสีื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ใช้เป็นแหล่งการเรยีนรู้หรือสบืค้นข้อมูลได้ 

อย่างเพียงพอ 
3.2.4 ระบบการบริหารจดัการและการตดิตามนเิทศประเมินผล มปีระสิทธิภาพเหมาะสมกับบริบทการดำเนินงานใน

โรงเรียน 
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร
โรงเรียนและคณะกรรมการห้องเรยีน 
SMAT 

มิ.ย. 2565 - คณะกรรมการ ห้องเรียน
SMAT 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 
 
 
 

- ค่ายพัฒนากิจกรรมวิทยาศาสตรแ์ละ
คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนและครู 
- จัดซื้อสื่อ เอกสาร ตำราอุปกรณก์าร
เรียนและการสอนของนักเรียนและครู 
- ค่าตอบแทนเงินเดือนพนักงานเตรียม
อุปกรณ์และสารเคมี (Lab boy) 
- ค่าบริหารจดัการโครงการต่างๆ 
- จัดซื้ออุปกรณ์การทดลองและ
สารเคม ี

ก.ค.65- เม.ย.66 เงินนอก
งบประมาณ 

( เงินระดมทุน) 
5,148,000 บาท 

 

คณะกรรมการ ห้องเรียน
SMAT 

3. ตรวจสอบ
(Check) 
 

- ติดตาม ตรวจสอบตามโครงการ ธ.ค. 2565 - คณะกรรมการ ห้องเรียน
SMAT 

4.ประเมินผลและ
รายงาน 
(Action) 

- ประเมินผลการดำเนินตามโครงการ เม.ย. 2566 - คณะกรรมการ ห้องเรียน 
SMAT 
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5.  งบประมาณ (หลักการ :  พอประมาณ) 
 5.1 เงินอุดหนุน       ……………………………..   บาท 
 5.2 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา (SMAT))        5,148,000               บาท 
 5.3 เงินเรียนฟรี  15 ป ี    ……………………………..   บาท 
ที ่ โครงการ ภาคเรียนที ่

1/2565 
ภาคเรียนที่ 
2/2565 

รวม
งบประมาณ 

เวลาดำเนิน
กิจกรรม 

1. งบกลาง 250,000 250,000 500,000  
2. ค่าตอบแทนเงินเดือนครูและพนักงานเตรียม

อุปกรณ์และสารเคมี (Lab boy) 
267,400 267,400 534,800  

3. กองทุนพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ์ 250,000 250,000 500,000  
4. กิจกรรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
 4.1 ค่ายปฐมนิเทศและสานสัมพันธ์นักเรียน 

     ห้องเรยีนพิเศษ SMAT 
34,673 - 34,673 มิ.ย. 65 

 4.2 ค่ายเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างทักษะ  
     การนำเสนอผลงานทางวิชาการ 

16,233 - 16,233 ก.ค. – ส.ค. 65 

 4.3 กิจกรรมสอนเสรมิเตรียมความพร้อม SMAT 422,000 - 422,000 ส.ค. – พ.ย. 65 
 4.4 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนกัเรียนห้องเรยีน 

     พิเศษเพื่อส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขัน สอวน. 
248,040 - 248,040 ธ.ค. – มี.ค. 65 

 4.5 กิจกรรมพัฒนาครโูครงการหอ้งเรียน 
     พิเศษวิทยาศาสตร ์

- 212,340 212,340 ก.ค. 65 – เม.ย. 66 

 4.6 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ระดบัโรงเรยีน        
     ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก  
     (ม.1 และ ม.4) 

305,500 - 305,500 ก.ค. – พ.ย. 65 

 4.7 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลยั 
     บูรพา จ.ชลบุรี (ม.2 และ ม.5) 

- 295,940 295,940 ธ.ค. 65 – มี.ค. 66 

 4.8 กิจกรรมเปิดโลกทัศน์และนวตักรรม              
     ณ มหาวิทยาลัยมหิดล (ม.3 และ ม.6) 

414,620 - 414,620 ส.ค. – พ.ย. 65 

 4.9 กิจกรรมส่งเสรมิการเข้าร่วมการแข่งขัน
หุ่นยนต ์

- 286,180 286,180 มิ.ย. 65 – มี.ค. 66 

 4.10 งานส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการและ 
     แข่งขันทักษะ 

244,455 39,000 283,455 ก.ค. 65 – เม.ย. 66 

 4.11 กิจกรรมนำเสนอผลงานของนักเรียน 
     ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ์

- 137,115 137,115 ก.พ. – มี.ค. 66 

5. กิจกรรมคา่ยวิชาการ  
 5.1 ค่ายส่งเสรมิปฏิบตัิการทางวิทยาศาสตร ์

     - ปฏิบัติการวิชาฟิสิกส์ ม.4 
     - ปฏิบัติการวิชาเคมี ม.4 
     - ปฏิบัติการวิชาชีววิทยา ม.5 
     - ปฏิบัติการวิชาระเบียบวิธีวิจยั ม.4 - 6 
     - การฝึกงานตามหน่วยงานราชการ ม.6 
     - การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวชิาชีพทางการ
แพทย ์
     - ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับ
โครงงาน นวัตกรรม และสิ่งประดษิฐ์ ม.5 
 

 
69,320 

- 
- 

21,693 
36,960 
42,480 

 
- 

 

 
- 

48,560 
60,160 

- 
- 
- 
 

15,170 
 

 
69,320 
48,560 
60,160 
21,693 
36,960 
42,480 

 
15,170 

 

 
ก.ย. – พ.ย. 65 
ก.พ. – มี.ค. 66 
ก.พ. – มี.ค. 66 
ก.ค. – พ.ย. 65 
ส.ค. – ต.ค. 65 
ส.ค. – ต.ค. 65 

 
ก.พ. – มี.ค. 66 
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ที ่ โครงการ ภาคเรียนที ่
1/2565 

ภาคเรียนที่ 
2/2565 

รวม
งบประมาณ 

เวลาดำเนิน
กิจกรรม 

 5.2 ค่ายดาราศาสตร ์ - 105,960 105,960 ม.ค. – ก.พ. 66 
 5.3 ค่ายคณิตศาสตร ์ 60,540 - 60,540 ก.ค. – ก.ย. 65 
 5.4 ค่ายเทคโนโลยี (อบรมเชิงปฏบิัติการ “STEM 

& Robotics Camp” คอรส์ปูพ้ืนฐานไมโครบิต
และการประยุกต์ใช้สำหรับโครงงานวิทยาศาสตร์) 

88,340 - 88,340 ก.ค. – ก.ย. 65 

6. บริหารจดัการโครงการ 
 6.1 งานจัดซื้อ สื่อ ตำราและอุปกรณ์การเรยีน  

     สื่อการเรียนการสอน สื่ออิเลคทรอนิคส ์
95,630 - 95,630 ส.ค. 65 

 6.2 งานพัฒนาระบบ ICT สำหรับการจัดการ 
     เรียนรู้ 

15,408 15,408 30,816 ก.ค. 65 – เม.ย. 66 

 6.3 งานประชาสัมพันธ์โครงการ 68,000 65,500 133,500 ก.ค. 65 – เม.ย. 66 
 6.4 งานพัฒนาหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ 5,000 5,000 10,000 พ.ค. 65 – มี.ค. 66 
 6.5 งานปรับปรุงห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ์ 53,100 - 53,100 ก.ค. 65 – มี.ค. 66 
 6.6 จัดซื้ออุปกรณ์การทดลองและสารเคมี 40,635 - 40,635 ส.ค. – ต.ค. 65 
 6.7 งานซ่อมบำรุงห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ์ 22,120 22,120 44,240 พ.ค. 65 – มี.ค. 66 
 รวม 3,072,147 2,075,853 5,148,000  

 
 

6. วิธีการประเมิน 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
   1. มีห้องเรียน SMAT จำนวน 6 ห้องเรียน มี
สื่อและอุปกรณ์พร้อมและทันสมยัต่อการเรียน 
   2. นักเรียนและครูห้องเรียน SMAT ได้พัฒนา
ศักยภาพด้านความรู้ความสามารถในระดับที่น่า
พึงพอใจร้อยละ 80 
   3.ร้อยละ 80 มีระดับความพึงพอใจของ
นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนต่อการให้บริการ
ทางการการศึกษาของสถานศึกษา 

   1. สำรวจสื่อและอุปกรณ์การเรยีน
ห้องเรียน SMAT 
   2. สถิติและปรมิาณการเข้าร่วม
อบรมหรือแข่งขันทักษะวิชาการของครู
และนักเรียน 
   3. ประเมินความพึงพอใจ 

   1. แบบรายการสำรวจห้องเรียน SMAT 
   2.แบบสำรวจความสำเร็จหรือผลงาน
นักเรียนและครูในรอบปีการศึกษา 
   3.แบบประเมินความพึงพอใจ 
เอกสารสรุปผลการดำเนินโครงการ 
 

 

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

 7.2 ครูและบุคลากรจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 7.3 ห้องเรียน SMAT มีสื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัย เหมาะสม และเอื้อต่อการเรยีนการสอน 
 7.4 ห้องเรียน SMAT มีระบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมตามบริบท 
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โครงการ  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
และเทคโนโลยี (SMAT) 

กิจกรรม  ค่ายปฐมนิเทศและสานสัมพันธ์นักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMAT 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ 

เป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ            นายศักดิ์นรินทร์  สุกันทา 
ระยะเวลาดำเนินการ  มิถุนายน – สิงหาคม 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม /หน่วยงานภายนอก 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
            ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อ 1  มีความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
  ข้อ 2  มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

                    ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
  ข้อ 3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ข้อ 4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ข้อ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ข้อ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
       ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ข้อ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
  ข้อ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ข้อ 3 การยอมรับบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ข้อ 4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้, คุณธรรม) 

มาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ.2561 กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้ทันการ
เปลี่ยนแปลง ปรับตัวในโลกยุคดิจิทัลได้ มีทักษะชีวิต ฟันฝ่าอุปสรรคได้ มีความรู้ ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ และสามารถนำ ไป
ประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาสุขภาวะการศึกษา/ การทำ งาน/อาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน  เป็นคุณสมบัติของนักเรียนที่
ประเทศต้องการ ประกอบกับ การพัฒนาชีวิตเป็นกระบวนการที่สามารถ ใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้เป็นอย่างดีโดยสามารถ
พัฒนาทั้งการเรียนรู้ โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้รับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ดำเนินการจัดการ
เรียนการสอนแบบห้องเรียนพิเศษหลักสูตรห้องเรียน SMAT ที่มีการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์ โดยจัดทำบันทึกความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์กับสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระ
ความรู้ด้านต่างๆ  อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 
นั่นคือการกำหนดคุณสมบัติของผลผลิตทางการศึกษาให้เห็นได้ชัดเจนว่า  นักเรียนที่ได้รับการศึกษาตามลักษณะดังกล่าว จะต้อง
เป็นผู้มีคุณภาพดี  ท้ังทางสติปัญญา  ร่างกาย  และจิตใจ   
  ดังนั้นเพื่อให้การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMAT ปีการศึกษา 2565 ได้รับทราบและเข้าใจถึงนโยบายการดำเนินการ 
การจัดการศึกษา ตลอดจนหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างคณะ
กรรมการบริหาร อาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครอง กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จึงจัดโครงการปฐมนิเทศและสานสัมพันธ์นักเรียน
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ห้องเรียนพิเศษ SMAT ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น เพื่อสร้างความเช่ือมั่น ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  สร้างความสามัคคีและ
ทำงานเป็นทีม 
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนห้องเรียนพเิศษ SMAT ปีการศึกษา 2565 ในกิจกรรมด้านต่างๆ ของโรงเรียน 
2. เพื่อเตรียมความพร้อมในฐานะเป็นนักเรียนที่ดีอยูร่่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 

 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

   นักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMAT ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6  จำนวน 191 คน เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรยีน
ห้องเรียนพิเศษ SMAT และคณะครูผู้ควบคมุ 14 คน 

-  ด้านคุณภาพ  
   1. ห้องเรียนพิเศษ SMAT สามารถเตรียมความพร้อมให้กับนักเรยีนในการเข้ามาเรียนในห้องเรียนพิเศษ SMAT อย่าง

มีความสุข 
4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 

1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

4. ดำเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัต ิ

 
มิ.ย. 2565 

 

 
- 

คณะกรรมการ 
ห้องเรียน SMAT  

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 
 
 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ดำเนินตามโครงการ  
    - นักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMAT ช้ัน ม.1 – 6  จำนวน 
191 คน และครูผู้ควบคมุ 14 คนร่วมโครงการปฐมนเิทศ
นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ SMAT ประจำปีการศึกษา 2565 
เป็นเวลา 1 วัน 
    - กิจกรรมประกอบด้วยการใหน้ักเรียนท้ังเก่าและใหม่ 
ได้รับทราบ นโยบาย แนวทางปฏบิัติ  กฎ และระเบยีบต่างๆ
ของทางโรงเรียน กิจกรรมนอกหลกัสูตรที่ทางห้องเรยีนพิเศษ
ได้จัดใหจ้ากครผูู้ดูแล พร้อมกับเปน็การสร้างความสมัพันธ์
ระหว่างนักเรยีนกับเพื่อน และรุ่นพีอ่ย่างเหมาะสม 

 
ก.ค. 2565 

 
34,673 

คณะกรรมการ 
ห้องเรียน SMAT 
/ครูที่รับผิดชอบ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

 
ส.ค. 2565 

 
- 

คณะกรรมการ 
ห้องเรียน SMAT  

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

 
ส.ค. 2565 

 

 
- 

คณะกรรมการ 
ห้องเรียน SMAT  

 

5.  งบประมาณ (หลักการ :  พอประมาณ) 
 5.1 เงินอุดหนุน        ……………………………..   บาท 
 5.2 เงินนอกงบประมาณ   (เงินรายไดส้ถานศึกษา (SMAT))           34,673    บาท 
 5.3 เงินเรียนฟรี  15 ป ี     ……………………………..   บาท 

กิจกรรม 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2565 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1. ค่าอาหารหลักและอาหารว่างนกัเรียน 105 คน 191 20,055 - - 
2. ค่าอาหารหลักและอาหารว่างครู 105 คน 14 1,470 - - 
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โครงการ  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
และเทคโนโลยี (SMAT) 

กิจกรรม  ค่ายเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างทักษะการนำเสนอผลงานทางวิชาการ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ 

เป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ            นายศักดิ์นรินทร์  สุกันทา 
ระยะเวลาดำเนินการ  กรกฎาคม 2565 – เมษายน 2566 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม /หน่วยงานภายนอก 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
            ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อ 1  มีความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
  ข้อ 2  มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

                    ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
  ข้อ 3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ข้อ 4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ข้อ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ข้อ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
       ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ข้อ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
  ข้อ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ข้อ 3 การยอมรับบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ข้อ 4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
       ข้อที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้, คุณธรรม) 

มาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ.2561 กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้ทันการ
เปลี่ยนแปลง ปรับตัวในโลกยุคดิจิทัลได้ มีทักษะชีวิต ฟันฝ่าอุปสรรคได้ มีความรู้ ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ และสามารถนำ ไป
ประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาสุขภาวะการศึกษา/ การทำ งาน/อาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน  เป็นคุณสมบัติของนักเรียนที่
ประเทศต้องการ ประกอบกับ การพัฒนาชีวิตเป็นกระบวนการที่สามารถ ใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้เป็นอย่างดีโดยสามารถ
พัฒนาทั้งการเรียนรู้ โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้รับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ดำเนินการจัดการ
เรียนการสอนแบบห้องเรียนพิเศษได้จัดหลักสูตรห้องเรียน SMAT ที่มีการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์ โดยจัดทำบันทึกความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์กับสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระ
ความรู้ด้านต่างๆ  อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 
นั่นคือการกำหนดคุณสมบัติของผลผลิตทางการศึกษาให้เห็นได้ชัดเจนว่า  นักเรียนที่ได้รับการศึกษาตามลักษณะดังกล่าว จะต้อง
เป็นผู้มีคุณภาพดี  ท้ังทางสติปัญญา  ร่างกาย  และจิตใจ   
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 ค่ายเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างทักษะการนำเสนอผลงานวิชาการจัดขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมมีการ
ฝึกทักษะการพูด การนำเสนอผลงานทางวิชาการ การนำเสนอโครงงานทางวิทยาศาสตร์   
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อเตรียมความพร้อม และเสริมสร้างทักษะการนำเสนอผลงานวิชาการ 

 2. เพื่อฝึกทักษะการพูด การนำเสนอผลงานทางวิชาการ การนำเสนอโครงงานทางวิทยาศาสตร์ 
 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

   นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 จำนวน 71 คน ครูผู้ควบคมุ 5 คน เข้าร่วม
ค่ายเตรียมความพร้อม และเสรมิสร้างทักษะการนำเสนอผลงานวิชาการ 

-  ด้านคุณภาพ  
   1. นักเรียนได้มีการเตรียมความพร้อม และเสริมสร้างทักษะการนำเสนอผลงานวิชาการ กับวิทยากรที่เช่ียวชาญ 

    2. นักเรียนได้ฝึกทักษะการพูด เพ่ือการนำเสนอผลงานทางวิชาการ การนำเสนอโครงงานทางวิทยาศาสตร์อย่างมืออาชีพ 
 
4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 

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

 
ก.ค. – ส.ค.65 
 

 
- 

คณะกรรมการ 
ห้องเรียน SMAT  

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 
 
 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ดำเนินตามโครงการ  
    - นักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMAT ช้ัน ม.3 และ ม.6 จำนวน 71 
คน 
    - จัดค่ายเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างทักษะการนำเสนอ
ผลงานวิชาการ ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นเวลา  
1 วัน 
    - กิจกรรมประกอบด้วยการฝึกทักษะการพูด การนำเสนอ
ผลงานทางวิชาการ และการนำเสนอโครงงานทางวิทยาศาสตร์  
โดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพูดจาก อสมท.แม่สอด 

 
ก.ค.65 - 
เม.ย.66 

 
16,233 

คณะกรรมการ 
ห้องเรียน SMAT 
/ครูที่รับผิดชอบ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

ต.ค.65 - 
เม.ย.66 

- คณะกรรมการ 
ห้องเรียน SMAT  

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

 
เม.ย. 2566 

 
- 

คณะกรรมการ 
ห้องเรียน SMAT  

 

5.  งบประมาณ (หลักการ :  พอประมาณ) 
 5.1 เงินอุดหนุน        ……………………………..   บาท 
 5.2 เงินนอกงบประมาณ   (เงินรายไดส้ถานศึกษา (SMAT))          16,233      บาท 
 5.3 เงินเรียนฟรี  15 ป ี     ……………………………..   บาท 

กิจกรรม 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2565 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1. ค่าวิทยากร  300 ช่ัวโมง 7 2,100 - - 
2. ค่าอาหารหลักและอาหารว่างนกัเรียน 105 คน 71 7,455 - - 
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โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
และเทคโนโลยี (SMAT) 

กิจกรรม สอนเสริมเตรียมความพร้อม SMAT 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ 

เป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    นางสายชล  สุกันทา 
ระยะเวลาดำเนินการ  สิงหาคม – พฤศจิกายน 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
            ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อ 1  มีความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
  ข้อ 2  มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

                    ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
  ข้อ 3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ข้อ 4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ข้อ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ข้อ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้, คุณธรรม) 

มาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ.2561 กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้ทันการ
เปลี่ยนแปลง ปรับตัวในโลกยุคดิจิทัลได้ มีทักษะชีวิต ฟันฝ่าอุปสรรคได้ มีความรู้ ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ และสามารถนำ ไป
ประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาสุขภาวะการศึกษา/ การทำ งาน/อาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน  เป็นคุณสมบัติของนักเรียนที่
ประเทศต้องการ ประกอบกับ การพัฒนาชีวิตเป็นกระบวนการที่สามารถ ใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้เป็นอย่างดีโดยสามารถ
พัฒนาทั้งการเรียนรู้ โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้รับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ดำเนินการจัดการ
เรียนการสอนแบบห้องเรียนพิเศษจัดหลักสูตรห้องเรียน SMAT มีการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์ โดยจัดทำบันทึกความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์กับสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระ
ความรู้ด้านต่างๆ  อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 
นั่นคือการกำหนดคุณสมบัติของผลผลิตทางการศึกษาให้เห็นได้ชัดเจนว่า  นักเรียนที่ได้รับการศึกษาตามลักษณะดังกล่าว จะต้อง
เป็นผู้มีคุณภาพดี  ท้ังทางสติปัญญา  ร่างกาย  และจิตใจ 

กิจกรรมสอนเสริมเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์จัดทำขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ 
ตามความถนัดทั้งในด้านทฤษฎีและทักษะด้านปฏิบัติให้สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อน  จึงได้จัดทำโครงการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการและแข่งขันทักษะกิจกรรมสอนเสริมเตรียมความพร้อม สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ในช่วงปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม โดยวิทยากรจากสถาบันกวดวิชา เลอ กูรู (Le GuRu) จังหวัดเชียงใหม่  
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 2.1 เพื่อให้นักเรียนที่มีความรูไ้ดม้โีอกาสเข้ามารับการพัฒนาศักยภาพทางปัญญาของตนเองตามความถนัดทั้งในด้าน
ทฤษฎีและทักษะดา้นปฏิบัต ิ
 2.2 เพื่อมุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการทางด้านวิทยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร์ 
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3.  เป้าหมาย 
-  ด้านปริมาณ  

นักเรียนห้องเรยีน SMAT ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 จำนวน 191 คน และคณะครู บุคลากร วิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ เข้าร่วมกิจกรรมสอนเสริมเตรียมความพร้อม 

-  ด้านคุณภาพ  
             นักเรียนมีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพในด้านทักษะวิชาการเพิ่มมากข้ึน และคณะครู บุคลากร มีการ
พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนในวิชาต่างๆ เพิ่มมากขึ้น 
 

4. วิธีการดำเนินการ(หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

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

 
ก.ย. – ต.ค. 

2565 
 

- 

คณะกรรมการ 
ห้องเรียน SMAT 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ดำเนินตามโครงการ  
    - นักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMAT ช้ัน ม.1 - 6 จำนวน 191 
คน และคณะครู บุคลากร วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ 
    - จัดกิจกรรมสอนเสรมิเตรียมความพร้อม ณ โรงเรยีน
สรรพวิทยาคม เป็นเวลา 8 วัน 
    - กิจกรรมประกอบด้วยการสอนเสรมิในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ วิชา
ละ 2 วัน โดยแยกเนื้อหาวิชาในแต่ละระดบัช้ัน โดย 
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญภายนอกจากสถาบันกวดวิชา เลอ กูรู (Le 
GuRu) จังหวัดเชียงใหม ่และจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
พ.ย. 2565 

 
422,000 

คณะกรรมการ 
ห้องเรียน SMAT 
/ครูที่รับผิดชอบ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

พ.ย. 2565 - 
คณะกรรมการ 
ห้องเรียน SMAT 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา พ.ย. 2565 - 

คณะกรรมการ 
ห้องเรียน SMAT 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ :  พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ        …………………………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   (เงินรายไดส้ถานศึกษา (SMAT))          422,000             บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี      ……………………………... บาท 

กิจกรรม 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2565 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1. ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกโรงเรียน ระดับช้ัน ม.1 
จำนวน 4 วิชา วิชาละ 2 วัน (วันละ 6 ชม.ๆ ละ 1,200 
บาท) 

7,200 วัน 8 57,600 - - 

2. ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกโรงเรียน ระดับช้ัน ม.2 
จำนวน 4 วิชา วิชาละ 2 วัน (วันละ 6 ชม.ๆ ละ 600 
บาท) 

7,200 วัน 8 57,600 - - 
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กิจกรรม 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2565 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

3. ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกโรงเรียน ระดับช้ัน ม.3 
จำนวน 4 วิชา วิชาละ 2 วัน (วันละ 6 ชม.ๆ ละ 600 
บาท) 

7,200 วัน 8 57,600 - - 

4. ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกโรงเรียน ระดับช้ัน ม.4 
จำนวน 4 วิชา วิชาละ 2 วัน (วันละ 6 ชม.ๆ ละ 600 
บาท) 

7,200 วัน 8 57,600 - - 

5. ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกโรงเรียน ระดับช้ัน ม.5 
จำนวน 4 วิชา วิชาละ 2 วัน (วันละ 6 ชม.ๆ ละ 600 
บาท) 

7,200 วัน 8 57,600 - - 

6. ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกโรงเรียน ระดับช้ัน ม.6 
จำนวน 4 วิชา วิชาละ 2 วัน (วันละ 6 ชม.ๆ ละ 600 
บาท) 

7,200 วัน 8 57,600 - - 

7. ค่าจ้างเหมาทำอาหารว่าง วันละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 
จำนวน 191 คน 

9,550 วัน  8 76,400   

รวมเป็นเงิน 422,000 - 
 
6. วิธีการประเมิน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
     1. นักเรียนร้อยละ 100 ช้ัน ม.1 – ม.6 เข้าร่วม
กิจกรรมสอนเสริมเตรยีมความพรอ้มของนักเรียน 
SMAT 
   2. นักเรียนร้อยละ 100 มีความรู้ ได้มโีอกาสเข้ามา
รับการพัฒนาศักยภาพทางปัญญาของตนเองตามความ
ถนัดทั้งในด้านทฤษฎีและทักษะดา้นปฏิบัติ เพื่อมุ่งความ
เป็นเลิศทางวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์

   1. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีได้
เข้าร่วมกิจกรรม 
   2. ผลการเรยีนของนักเรียน 

   1. แบบประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียน 
  2. แบบประเมินผลงานนักเรียน 
  3. แบบสังเกต 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ(4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 
 7.1 นักเรียนมีความพร้อมที่จะเข้ารับการแข่งขันทักษะวิชาการ 
 7.2 นักเรียนมีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพในด้านทักษะวิชาการเพิ่มมากข้ึน 
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โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
และเทคโนโลยี (SMAT) 

กิจกรรม  เตรียมความพร้อมนักเรียนห้องเรียนพิเศษเพื่อส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขัน สอวน. 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ 

เป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    นางสายชล  สุกันทา 
ระยะเวลาดำเนินการ  กรกฎาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 2566 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
            ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อ 1  มีความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
  ข้อ 2  มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

                    ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
  ข้อ 3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ข้อ 4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ข้อ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ข้อ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้, คุณธรรม) 

มาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ.2561 กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้ทันการ
เปลี่ยนแปลง ปรับตัวในโลกยุคดิจิทัลได้ มีทักษะชีวิต ฟันฝ่าอุปสรรคได้ มีความรู้ ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ และสามารถนำ ไป
ประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาสุขภาวะการศึกษา/ การทำ งาน/อาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน  เป็นคุณสมบัติของนักเรียนที่
ประเทศต้องการ ประกอบกับ การพัฒนาชีวิตเป็นกระบวนการที่สามารถ ใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้เป็นอย่างดีโดยสามารถ
พัฒนาท้ังการเรียนรู้  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้รับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ดำเนินการจัดการ
เรียนการสอนแบบห้องเรียนพิเศษได้จัดหลักสูตรห้องเรียน SMAT ที่มีการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์ โดยจัดทำบันทึกความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์กับสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระ
ความรู้ด้านต่างๆ  อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 
นั่นคือการกำหนดคุณสมบัติของผลผลิตทางการศึกษาให้เห็นได้ชัดเจนว่านักเรียนที่ได้รับการศึกษาตามลักษณะดังกล่าวจะต้องเป็น
ผู้มีคุณภาพดี ทั้งทางสติปัญญา ร่างกาย และจิตใจ 

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนห้องเรียนพิเศษเพื่อส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขัน สอวน.โครงการห้องเรียน SMAT ได้
เห็นถึงความสำคัญของการเข้าโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) 
ทั้งนีเ้พื่อส่งเสริมให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตรแ์ละคณติศาสตรม์ีโอกาสได้รับการพัฒนา
ศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ตามความถนัดทั้งในด้านทฤษฎีและทักษะด้านปฏิบัติให้
สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนได้ มีความพร้อมที่จะเข้ารับการคัดเลือกไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่าง
ประเทศได้ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการและแข่งขันทักษะ โดยการจัดครูสำหรับสอนเสริมเตรียมความ
พร้อมนักเรียนห้องเรียนSMAT ที่สมัครเข้าโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา 
(สอวน.) 
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2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 2.1 เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมที่จะเข้ารับการคัดเลือกไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ 
 2.2 เพื่อให้นักเรียนที่มีความรูไ้ดม้โีอกาสเข้ามารับการพัฒนาศักยภาพทางปัญญาของตนเองตามความถนัดทั้งในด้าน
ทฤษฎีและทักษะดา้นปฏิบัต ิ
 2.3 เพื่อมุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการทางด้านวิทยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร์ 
 

3.  เป้าหมาย 
-  ด้านปริมาณ  
    นักเรียนห้องเรียน SMAT ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 5 จำนวน 157 คน และครูผู้ควบคุม 11 คน เข้าร่วมกิจกรรมเตรยีม

ความพร้อมนักเรียน เพื่อส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขัน สอวน. 
 -  ด้านคุณภาพ  
.               นักเรียนมีความพร้อมและผ่านการคัดเลือกไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ 
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

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

ก.ค. 2565 
 
 

 คณะกรรมการ 
ห้องเรียน SMAT 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ดำเนินตามโครงการ  
    - นักเรียนห้องเรียน SMAT ช้ัน ม.1-5 จำนวน 157 
คน 
    - จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อส่งเสริม
การเข้าร่วมแข่งขัน สอวน.ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  
ทุกวันเสาร์ ของเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม  
เป็นเวลา 8 สัปดาห์    
    - กิจกรรมประกอบด้วยการสอนเสรมิในรายวิชาที่
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน สอวน. ไดแ้ก่ วิชาฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยา ดาราศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์  
โดยคณะครูผูม้ีความเช่ียวชาญของโรงเรียนสรรพ
วิทยาคมและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน สอวน. ภายนอก 
    - ควบคุมนักเรียนเพื่อเข้าสอบ สอวน. ณ โรงเรียน
ตากพิทยาคม 

 
ส.ค. 2565 –  
ก.พ. 2566 

 
248,040 

คณะกรรมการ 
ห้องเรียน SMAT 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

ต.ค. 2565 
 คณะกรรมการ 

ห้องเรียน SMAT 
4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา ต.ค. 2565 

 คณะกรรมการ 
ห้องเรียน SMAT 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ :  พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ        …………………………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ  (เงินรายได้สถานศึกษา (SMAT))           248,040           บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี      …………………………….. บาท 
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โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
และเทคโนโลยี (SMAT) 

กิจกรรม  พัฒนาครูโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นครูมืออาชีพมี

สมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลมืออาชีพ 
ผู้รับผิดชอบ    นายศักดิ์นรินทร์  สุกันทา 
ระยะเวลาดำเนินการ  มิถุนายน 2565 – เมษายน 2566 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนศูนย์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
สนองมาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

     ข้อที่ 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้, คุณธรรม) 
 มาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ .2561 กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้ทันการ
เปลี่ยนแปลง ปรับตัวในโลกยุคดิจิทัลได้ มีทักษะชีวิต ฟันฝ่าอุปสรรคได้ มีความรู้ ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ และสามารถนำ ไป
ประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาสุขภาวะการศึกษา/ การทำ งาน/อาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน  เป็นคุณสมบัติของนักเรียนที่
ประเทศต้องการ ประกอบกับ การพัฒนาชีวิตเป็นกระบวนการที่สามารถ ใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้เป็นอย่างดีโดยสามารถ
พัฒนาท้ังการเรียนรู้  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้รับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ดำเนินการจัดการ
เรียนการสอนแบบห้องเรียนพิเศษได้จัดหลักสูตรห้องเรียน SMAT ที่มีการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์ โดยจัดทำบันทึกความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์กับสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระ
ความรู้ด้านต่างๆ  อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 
นั่นคือการกำหนดคุณสมบัติของผลผลิตทางการศึกษาให้เห็นได้ชัดเจนว่า  นักเรียนที่ได้รับการศึกษาตามลักษณะดังกล่าว จะต้อง
เป็นผู้มีคุณภาพดี  ท้ังทางสติปัญญา ร่างกาย  และจิตใจ   
 กิจกรรมพัฒนาครูโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญในแต่ละวิชาหรือแต่ละหน่วยของการเรียนรู ้ท้ังในขั้นเตรียมการ ขั้นดำเนินการ ขั้นประเมินและขั้นในผลการประเมิน โดยขั้น
เตรียมการผู้สอนต้องศึกษาค้นคว้าแหล่งความรู้ต่างๆ พัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแผนกิจกรรมการเรียนรู้เน้น
กระบวนการคิด การเผชิญปัญหา สอดคล้องกับธรรมชาติ สัมพันธ์กับสังคมและตรงตามความสนใจของผู้เรียน 
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
2.1 เพื่อพัฒนาครูในการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคญัในแต่ละวิชาของห้องเรียน SMAT 
2.2 เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการห้องเรียน SMAT ของโรงเรยีนศูนย์ห้องเรียนพเิศษวิทยาศาสตร์ภมูิภาค 
2.3 เพื่อพัฒนาคณะกรรมการห้องเรียน SMAT และคณะครูในการจดัการเรียนรู้ของนักเรยีนห้องเรียน SMAT ในสาระ

การเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลย ี
 

3.  เป้าหมาย 
- ด้านปริมาณ   
   คณะกรรมการห้องเรียน SMAT ประกอบด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และมีแนวทางการบริหารจัดการห้องเรียน 
SMAT 

- ด้านเชิงคุณภาพ    
   คณะกรรมการห้องเรียนพิเศษ SMAT และคณะครู  นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานโรงเรียนศูนย์ห้องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร์ภูมิภาค มาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
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4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

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

 
มิ.ย. 2565 

 

 
- 

คณะกรรมการ 
ห้องเรียน SMAT 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 
 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ดำเนินตามโครงการ 
     - คณะกรรมการห้องเรียน SMAT ประกอบด้วยคณะครู
และบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์     
    - จัดกิจกรรมกิจกรรมพัฒนาคณะกรรมการครโูครงการ
ห้องเรียนพิเศษฯ ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 –  
เดือนมีนาคม 2566 
    - กิจกรรมประกอบด้วยการเขา้ร่วมการจัดการเรียนการ
สอน การศึกษาแลกเปลีย่นความคดิและการศึกษาดูงานจาก
สถานบันทางการศึกษาในระดับมธัยมศึกษาและ
ระดับอุดมศึกษาเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการ 
ห้องเรียน SMAT รวมทั้งร่วมมือในการจัดกิจกรรมค่ายต่างๆ  
สำหรับนักเรียนห้องเรียน SMAT 

 
ก.ค.65 - เม.ย.

66 

 
212,340 

คณะกรรมการ 
ห้องเรียน SMAT 
/ครูที่รับผิดชอบ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

เม.ย. 2566 
 

- 
คณะกรรมการ 
ห้องเรียน SMAT 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

 
เม.ย. 2566 

 

 
- 

คณะกรรมการ 
ห้องเรียน SMAT 

 

5.  งบประมาณ  
 5.1 เงินอุดหนุน        ……………………………..   บาท 
 5.2 เงินนอกงบประมาณ   (เงินรายไดส้ถานศึกษา (SMAT))          212,340          บาท 
 5.3 เงินเรียนฟรี  15 ป ี     ……………………………..   บาท 

กิจกรรม 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 1 ปี 2565 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1. ค่าเบี้ยเลีย้ง ค่าที่พัก และค่าจ้างเหมารถในการศึกษาดูงานคณะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน 27 คน เวลา 3 วัน 2 คืน 
     - ค่าจ้างเหมารถตู ้ 15,000 คัน - - 3 45,000 
     - ค่าที่พัก 2,400 ห้อง - - 14 33,600 
     - ค่าเบี้ยเลี้ยง 720 คน - - 27 19,440 
     - ค่าของที่ระลึก 1,000 ช้ิน - - 2 2,000 
     - ชุดตรวจ ATK (ตรวจไป – กลับ) คนละ 2 กล่อง 100 คน - - 27 2,700 

รวม - 102,740 
2. ค่าเบี้ยเลีย้ง ค่าที่พัก และค่าจ้างเหมารถในการศึกษาดูงานคณะครู กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์ จำนวน 20 คน เวลา 3 วัน 2 คืน 
     - ค่าจ้างเหมารถตู ้ 15,000 คัน - - 2 30,000 
     - ค่าที่พัก 2,400 ห้อง - - 10 24,000 
     - ค่าเบี้ยเลี้ยง 720 คน - - 20 14,400 
     - ค่าของที่ระลึก 1,000 ช้ิน - - 2 2,000 
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โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SMAT) 
กิจกรรม  ค่ายวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ 

เป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    นางภัทฐิกรณ์  ใจดี 
ระยะเวลาดำเนินการ  มิถุนายน 2565 – มีนาคม 2566 
สถานที่ดำเนินการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
      ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อ 1  มีความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
  ข้อ 2  มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

                    ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
  ข้อ 3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ข้อ 4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ข้อ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ข้อ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
       ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ข้อ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
  ข้อ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ข้อ 3 การยอมรับบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ข้อ 4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  ข้อ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้, คุณธรรม) 

มาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ.2561 กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้ทันการ
เปลี่ยนแปลง ปรับตัวในโลกยุคดิจิทัลได้ มีทักษะชีวิต ฟันฝ่าอุปสรรคได้ มีความรู้ ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ และสามารถนำ ไป
ประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาสุขภาวะการศึกษา/ การทำ งาน/อาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน  เป็นคุณสมบัติของนักเรียนที่
ประเทศต้องการ ประกอบกับ การพัฒนาชีวิตเป็นกระบวนการที่สามารถ ใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้เป็นอย่างดีโดยสามารถ
พัฒนาท้ังการเรียนรู้  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้รับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ดำเนินการจัดการ
เรียนการสอนแบบห้องเรียนพิเศษได้จัดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  (SMAT) ที่มีการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้น
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ โดยจัดทำบันทึกความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
กับสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจัดการเรียน
การสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ  อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม  และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา น่ันคือการกำหนดคุณสมบัติของผลผลิตทางการศึกษาให้เห็นได้ชัดเจนว่า  นักเรียนที่ได้รับการศึกษา
ตามลักษณะดังกล่าว จะต้องเป็นผู้มีคุณภาพดี  ท้ังทางสติปัญญา  ร่างกาย  และจิตใจ 
 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน สำหรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SMAT) มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
เกิดการบูรณาการทางวิชาการและทักษะกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนในสาขาต่างๆเข้าด้วยกัน โดยมีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 
นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขจากการได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้จริงได้รับประสบการณ์จริงจากการได้เรียนรู้ด้วยตนเอง  เป็นอีก
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แนวทางหนึ่งในการจัดกิจกรรมเรียนรู้ที่หลากหลายซึ่งจะทำให้กระบวนการจัดการเรียนรู้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและ
นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง 
 

2.  วัตถุประสงค์(หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนานักเรยีนให้มีความรูค้วามสามารถด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์นอกเหนือจาก 

ห้องเรียน  
 2. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนานักเรียนให้ได้รับประสบการณ์ตรงจากนักวจิัย ได้เรียนรู้และฝึกทักษะการใช้งานเครื่องมือ
อุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีความพร้อมและทันสมยั 
 3. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติทีด่ีต่อวิทยาศาสตร์ 
 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

   นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตรร์ะดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  จำนวน 60 คน  และครูผู้
ควบคุมจำนวน 7 คน ได้เข้าร่วมคา่ยวิทยาศาสตรร์ะดับโรงเรียน ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 -  ด้านคุณภาพ  

1. นักเรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์นอกเหนือจากห้องเรียน 
2. นักเรียนให้ไดร้ับประสบการณต์รงจากนักวิจัย ได้เรียนรู้และฝึกทักษะการใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์ทางด้าน 

วิทยาศาสตร์ที่มีความพร้อมและทนัสมัย 
    3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร ์
4. วิธีการดำเนินการ(หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

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

 
มิ.ย. 2565 

 
 

- 

คณะกรรมการ ห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์  
(SMAT) 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 

 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ดำเนินตามโครงการ  
    - นักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMAT ช้ัน ม.1 
และ ม.4 จำนวน 60 คน 
    - จัดค่ายวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน ณ  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
จังหวัดพิษณุโลก เป็นเวลา 4 วัน 
    - กิจกรรมประกอบด้วยการฟังบรรยาย 
พิเศษและทำแลปปฏิบตัิการทางวทิยาศาสตร์
ในสาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ 
และคอมพิวเตอร์ กิจกรรมดดูาวในสาขาวิชา
ดาราศาสตร์ และกจิกรรมกลุม่สัมพันธ์ 

 
ก.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

 
305,500 

คณะกรรมการ ห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์  
(SMAT) 
/ครูที่รับผิดชอบ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงาน
โครงการ 

มี.ค. 2566 
- คณะกรรมการ ห้องเรียน

พิเศษวิทยาศาสตร์  
(SMAT) 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและ
รายงานผู้บังคับบญัชา มี.ค. 2566 

- คณะกรรมการ ห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์  
(SMAT) 
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5. งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ        ……………………………..  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   (เงินรายไดส้ถานศึกษา (SMAT))          305,500              บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี      ……………………………..  บาท 
 

กิจกรรม 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 1 ปี 2565 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1. ค่ายวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับชั้นม.1 และ ม.4 จำนวน 60 คน ครูผู้ควบคุม 7 
คน ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน 
   1. ค่าลงทะเบียนค่ายวิทยาศาสตร์ฯ 2,500 คน 60 150,000 - - 
   2. ค่าท่ีพักครู จำนวน 3 คืน 600 บาท 1,800 คน 7 12,600 - - 
   3. ค่าท่ีพักนักเรียน จำนวน 1 คืน 600 คน 60 36,000 - - 
   4. ค่าเบี้ยเลี้ยงครู จำนวน 10 มือ้ๆ ละ 80 บาท 800 คน 7 5,600 - - 
   5. ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรยีน จำนวน 2 มื้อๆละ 80 บาท 160 คน 60 9,600 - - 
   6. ค่าเช่าเหมารถตู ้ 12,000 คัน 7 84,000 - - 
   7. ค่าป้ายไวนิล 1,000 ป้าย 1 1,000 - - 
   8. ชุดตรวจ ATK (ตรวจไป – กลับ) คนละ 2 กล่อง 100 คน 67 6,700 - - 

รวมเป็นเงิน 305,500 - 
 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. นักเรียนร้อยละ 100 สามารถเสริมสร้างและพัฒนา
ความรู้ความสามารถด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์นอกเหนือจากห้องเรยีน  
2. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับประสบการณ์ตรงจาก
นักวิจัย ได้เรียนรู้และฝึกทักษะการใช้งานเครื่องมือ
อุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีความพร้อมและทันสมยั 
3. นักเรียนร้อยละ 100 มีเจตคตทิี่ดีต่อวิทยาศาสตร ์

   1. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีได้
เข้าร่วมกิจกรรม 
   2. นักเรียนลงมือปฏิบัติกจิกรรม  
มีผลงานปรากฏ 

   1. แบบประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียน 
   2. แบบประเมินผลงานนักเรยีน 
   3. แบบสังเกต 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 
1. นักเรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์นอกเหนือจากห้องเรียน 
2. นักเรียนให้ไดร้ับประสบการณต์รงจากนักวิจัย ได้เรียนรู้และฝึกทักษะการใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์ทางด้าน 

วิทยาศาสตร์ที่มีความพร้อมและทนัสมัย 
            3. นักเรียนมีเจตคติที่ดตี่อวิทยาศาสตร ์
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โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์
และเทคโนโลยี (SMAT) 

กิจกรรม  ค่ายวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ 

เป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    นางภัทฐิกรณ์  ใจดี 
ระยะเวลาดำเนินการ  ธันวาคม 2565 – มีนาคม 2566 
สถานที่ดำเนินการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
      ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อ 1  มีความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
  ข้อ 2  มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

                    ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
  ข้อ 3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ข้อ 4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ข้อ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ข้อ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
       ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ข้อ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
  ข้อ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ข้อ 3 การยอมรับบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ข้อ 4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  ข้อ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้, คุณธรรม) 

มาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ.2561 กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้ทันการ
เปลี่ยนแปลง ปรับตัวในโลกยุคดิจิทัลได้ มีทักษะชีวิต ฟันฝ่าอุปสรรคได้ มีความรู้ ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ และสามารถนำ ไป
ประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาสุขภาวะการศึกษา/ การทำ งาน/อาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน  เป็นคุณสมบัติของนักเรียนที่
ประเทศต้องการ ประกอบกับ การพัฒนาชีวิตเป็นกระบวนการที่สามารถ ใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้เป็นอย่างดีโดยสามารถ
พัฒนาท้ังการเรียนรู้  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้รับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ดำเนินการจัดการ
เรียนการสอนแบบห้องเรียนพิเศษได้จัดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  (SMAT) ที่มีการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้น
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ โดยจัดทำบันทึกความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
กับสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจัดการเรียน
การสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ  อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม  และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา น่ันคือการกำหนดคุณสมบัติของผลผลิตทางการศึกษาให้เห็นได้ชัดเจนว่า  นักเรียนที่ได้รับการศึกษา
ตามลักษณะดังกล่าว จะต้องเป็นผู้มีคุณภาพดี  ท้ังทางสติปัญญา  ร่างกาย  และจิตใจ 
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 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ สำหรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SMAT) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการบูรณา
การทางวิชาการและทักษะกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนในสาขาต่างๆเข้าด้วยกัน โดยมีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง นักเรียนได้
เรียนรู้อย่างมีความสุขจากการได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้จริงได้รับประสบการณ์จริงจากการได้เรียนรู้ด้ วยตนเอง  เป็นอีกแนวทาง
หนึ่งในการจัดกิจกรรมเรียนรู้ที่หลากหลายซึง่จะทำให้กระบวนการจัดการเรียนรู้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน มีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกลและนำความรู้
ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง 
 

2.  วัตถุประสงค์(หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนานักเรยีนให้มีความรูค้วามสามารถด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์นอกเหนือจาก 

ห้องเรียน  
 2. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนานักเรียนให้ได้รับประสบการณ์ตรงจากนักวจิัย ได้เรียนรู้และฝึกทักษะการใช้งานเครื่องมือ
อุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีความพร้อมและทันสมยั 
 3. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติทีด่ีต่อวิทยาศาสตร ์
 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

   นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตรร์ะดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  จำนวน 60 คน  และครูผู้
ควบคุมจำนวน 7 คน ได้เข้าร่วมคา่ยวิทยาศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา 
 -  ด้านคุณภาพ  

1. นักเรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์นอกเหนือจากห้องเรียน 
2. นักเรียนให้ไดร้ับประสบการณต์รงจากนักวิจัย ได้เรียนรู้และฝึกทักษะการใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์ทางด้าน 

วิทยาศาสตร์ที่มีความพร้อมและทนัสมัย 
  3. นักเรียนมีเจตคติทีด่ีต่อวิทยาศาสตร์ 
4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

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

 
ธ.ค. 2565 

 
 

- คณะกรรมการ ห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์  
(SMAT) 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 
 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ดำเนินตามโครงการ 
    - นักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMAT    
ช้ัน ม.2 และ ม.5 จำนวน 60 คน 
    - จัดค่ายวิทยาศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา จังหวัดชลบรุี เป็นเวลา 3 วัน 
    - กิจกรรมประกอบด้วยการฟังบรรยาย 
พิเศษจากวิทยากร การเข้าฐานกิจกรรมปฏิบัติการ 
ทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมตอบปญัหาทางวิทยาศาสตร ์
และความรู้รอบตัว และแบ่งกลุม่ระดมความคิด โดยใช้
ความรู้ทางวิทยาศาสตรม์าบูรณาการเพื่อใช้ปัญหาใน 
สถานการณ์ต่างๆ 

 
ม.ค. – มี.ค. 

2566 

 
295,940 

คณะกรรมการ ห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์  
(SMAT)/ครูที่รับผิดชอบ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

มี.ค. 2566 
- คณะกรรมการ ห้องเรียน

พิเศษวิทยาศาสตร์ (SMAT) 
4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา มี.ค. 2566 

- คณะกรรมการ ห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์  
(SMAT) 
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5.  งบประมาณ (หลักการ :  พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ        …………………………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   (เงินรายไดส้ถานศึกษา (SMAT))          295,940              บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี      …………………………….. บาท 
 

กิจกรรม 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 1 ปี 2565 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1. ค่ายวิทยาศาสตร์  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ระดับชั้น ม.2 และ ม.5 จำนวน 60 คน ครูผู้ควบคุม 7 คน 
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน 
   1. ค่ากิจกรรมปฏิบตัิการ 3,000 คน - - 60 180,000 
   2. ค่าเบี้ยเลี้ยงครู จำนวน 3 วันๆ ละ 240 บาท 720 คน - - 7 5,040 
   3. ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรยีน จำนวน 4 มื้อๆละ 80 บาท 320 คน - - 60 19,200 
   4. ค่าเช่าเหมารถตู ้ 12,000 คัน - - 7 84,000 
   5. ค่าป้ายไวนิล 1,000 ป้าย - - 1 1,000 
   6. ชุดตรวจ ATK (ตรวจไป–กลบั)  คนละ 2 กล่อง 100 คน - - 67 6,700 

รวมเป็นเงิน - 295,940 
 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. นักเรียนร้อยละ 100 สามารถเสริมสร้างและพัฒนาความรู้
ความสามารถดา้นทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์
นอกเหนือจากห้องเรียน  
2. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับประสบการณ์ตรงจากนักวิจัย 
ได้เรียนรู้และฝึกทักษะการใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ที่มีความพร้อมและทนัสมัย 
3. นักเรียนร้อยละ 100 มีเจตคตทิี่ดีต่อวิทยาศาสตร ์

   1. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ี
ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
   2. นักเรียนลงมือปฏิบัติกจิกรรม  
มีผลงานปรากฏ 

   1. แบบประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียน 
   2. แบบประเมินผลงานนักเรยีน 
   3. แบบสังเกต 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 
1. นักเรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์นอกเหนือจากห้องเรียน 
2. นักเรียนให้ไดร้ับประสบการณต์รงจากนักวิจัย ได้เรียนรู้และฝึกทักษะการใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์ทางด้าน 

วิทยาศาสตร์ที่มีความพร้อมและทนัสมัย 
            3. นักเรียนมีเจตคติที่ดตี่อวิทยาศาสตร ์
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โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SMAT) 
กิจกรรม  ค่ายเปิดโลกทัศน์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ 

เป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    นางภัทฐิกรณ์  ใจดี 
ระยะเวลาดำเนินการ  สิงหาคม – พฤศจิกายน 2565 
สถานที่ดำเนินการ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
      ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อ 1  มีความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
  ข้อ 2  มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

                    ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
  ข้อ 3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ข้อ 4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ข้อ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ข้อ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
       ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ข้อ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
  ข้อ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ข้อ 3 การยอมรับบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ข้อ 4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
         ข้อ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้, คุณธรรม) 

มาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ.2561 กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้ทันการเปลี่ยนแปลง 

ปรับตัวในโลกยุคดิจิทัลได้ มีทักษะชีวิต ฟันฝ่าอุปสรรคได้ มีความรู้ ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ และสามารถนำ ไปประยุกต์ใช้ ในการ
พัฒนาสุขภาวะการศึกษา/ การทำ งาน/อาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน  เป็นคุณสมบัติของนักเรียนที่ประเทศต้องการ 
ประกอบกับ การพัฒนาชีวิตเป็นกระบวนการที่สามารถ ใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้เป็นอย่างดีโดยสามารถพัฒนาทั้งการ
เรียนรู้ โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้รับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน
แบบห้องเรียนพิเศษได้จัดหลักสตูรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SMAT) ที่มีการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และคอมพิวเตอร์ โดยจัดทำบันทึกความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์กับสถาบันส่งเสริม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดย
ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ  อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม  และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ไว้ในทุกวิชา นั่นคือการกำหนดคุณสมบัติของผลผลิตทางการศึกษาให้เห็นได้ชัดเจนว่า  นักเรียนที่ได้รับการศึกษาตาม
ลักษณะดังกล่าว จะต้องเป็นผู้มีคุณภาพดี  ท้ังทางสติปัญญา  ร่างกาย  และจิตใจ 

 กิจกรรมค่ายเปิดโลกทัศน์และนวัตกรรม สำหรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SMAT) มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
เกิดการบูรณาการทางวิชาการและทักษะกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนในสาขาต่างๆเข้าด้วยกัน โดยมีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 
นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขจากการได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้จริงได้รับประสบการณ์จริงจากการได้เรียนรู้ด้วยตนเอง  เป็นอีก
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แนวทางหนึ่งในการจัดกิจกรรมเรียนรู้ที่หลากหลายซึ่งจะทำให้กระบวนการจัดการเรียนรู้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและ
นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง 
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนานักเรยีนให้มีความรูค้วามสามารถด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์นอกเหนือจาก 

ห้องเรียน  
 2. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนานักเรียนให้ได้รับประสบการณ์ตรงจากนักวจิัย ได้เรียนรู้และฝึกทักษะการใช้งานเครื่องมือ
อุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีความพร้อมและทันสมยั 
 3. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติทีด่ีต่อวิทยาศาสตร ์
3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
       นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตรร์ะดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  จำนวน 71 คน  และครูผู้
ควบคุมจำนวน 8 คน ได้เข้าร่วมคา่ยเปิดโลกทัศน์และนวัตกรรม ณ สถาบันนวัตกรรมการเรยีนรู้  มหาวิทยาลัยมหดิล วิทยาเขต
ศาลายา  จังหวัดนครปฐม 
 -  ด้านคุณภาพ  

1. นักเรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์นอกเหนือจากห้องเรียน 
2. นักเรียนให้ไดร้ับประสบการณต์รงจากนักวิจัย ได้เรียนรู้และฝึกทักษะการใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์ทางด้าน 

วิทยาศาสตร์ที่มีความพร้อมและทนัสมัย 
  3. นักเรียนมีเจตคติทีด่ีต่อวิทยาศาสตร์ 
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

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

ส.ค. 2565 
 

- 

คณะกรรมการ ห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์  
(SMAT) 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 
 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ดำเนินตามโครงการ 
    - นักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMAT  ช้ัน ม.3 และ 
ม.6 จำนวน 71 คน 
    - จัดค่ายค่ายเปิดโลกทัศน์และนวัตกรรม  
ณ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้  มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตศาลายา  จังหวัดนครปฐม เป็นเวลา 3 วัน 
    - กิจกรรมประกอบด้วยกจิกรรม “CO2”  
กิจกรรม “Barcode of Life” กิจกรรม “แสงสี” 
กิจกรรม “Roller Coaster” กิจกรรม “วัสดุ
มหัศจรรย์” กิจกรรม  “Bug Life” - กิจกรรม 
“นักสืบไอโดดีน” กิจกรรม “Mangrove survival” 
และกิจกรรม “จมลอยคอยพสิูจน”์ 

 
ก.ย. – ต.ค. 

2565 

 
414,620 

คณะกรรมการ ห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์  
(SMAT)/ครูที่รับผิดชอบ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ พ.ย. 2565 - 

คณะกรรมการ ห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์  
(SMAT) 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและ
รายงานผู้บังคับบญัชา พ.ย. 2565 - 

คณะกรรมการ ห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์  
(SMAT) 
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5.  งบประมาณ (หลักการ :  พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ        …………………………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   (เงินรายไดส้ถานศึกษา (SMAT))          414,620              บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี      …………………………….. บาท 
 

กิจกรรม 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 1 ปี 2565 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1. ค่ายเปิดโลกทัศน์และนวัตกรรม ณ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม ระดับชั้น 
ม.3 และ ม.6 จำนวน 71 คน ครูผู้ควบคุม 7 คน ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน 
   1. ค่าลงทะเบียนค่ายเปดิโลกทัศน์ฯ 2,500 คน 71 177,500 - - 
   2. ค่าท่ีพักครู จำนวน 2 คืน 1,200 คน 8 9,600 - - 
   3. ค่าท่ีพักนักเรียน จำนวน 2 คืน 600 คน 71 85,200 - - 
   4. ค่าเบี้ยเลี้ยงครู จำนวน 3 วันๆละ 240 บาท 720 คน 8 5,760 - - 
   5. ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรยีน จำนวน 7 มื้อๆละ 80 บาท 560 คน 71 39,760 - - 
   6. ค่าเช่าเหมารถตู ้ 11,000 คัน 8 88,000 - - 
   7. ค่าป้ายไวนิล 1,000 ป้าย 1 1,000 - - 
   8. ชุดตรวจ ATK (ตรวจไป – กลับ)   คนละ 2 กล่อง 100 คน 78 7,800 - - 

รวมเป็นเงิน 414,620 - 
 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. นักเรียนร้อยละ 100 สามารถเสริมสร้างและพัฒนาความรู้
ความสามารถดา้นทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์
นอกเหนือจากห้องเรียน  
2. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับประสบการณ์ตรงจากนักวิจัย 
ได้เรียนรู้และฝึกทักษะการใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ที่มีความพร้อมและทนัสมัย 
3. นักเรียนร้อยละ 100 มีเจตคตทิี่ดีต่อวิทยาศาสตร ์

   1. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีได้
เข้าร่วมกิจกรรม 
   2. นักเรียนลงมือปฏิบัติกจิกรรม  
มีผลงานปรากฏ 

   1. แบบประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียน 
   2. แบบประเมินผลงานนักเรยีน 
   3. แบบสังเกต 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 
1. นักเรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์นอกเหนือจากห้องเรียน 
2. นักเรียนให้ไดร้ับประสบการณต์รงจากนักวิจัย ได้เรียนรู้และฝึกทักษะการใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์ทางด้าน 

วิทยาศาสตร์ที่มีความพร้อมและทนัสมัย 
            3. นักเรียนมีเจตคติที่ดตี่อวิทยาศาสตร ์
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โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SMAT) 
กิจกรรม  ส่งเสริมการเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ 

เป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ            นายธนสิน  ชูเกียรติตกุล 
ระยะเวลาดำเนินการ  กรกฎาคม 2565 – เมษายน 2566 
สถานที่ดำเนินการ หน่วยงานที่จัดแข่งขันหุ่นยนต์ 
สนองมาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ข้อที่ 2  มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
ข้อที่ 4 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ข้อที่ 1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติขริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้, คุณธรรม) 
 มาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ.2561 กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้ทันการ
เปลี่ยนแปลง ปรับตัวในโลกยุคดิจิทัลได้ มีทักษะชีวิต ฟันฝ่าอุปสรรคได้ มีความรู้ ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ และสามารถนำ ไป
ประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาสุขภาวะการศึกษา/ การทำ งาน/อาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน  เป็นคุณสมบัติของนักเรียนที่
ประเทศต้องการ ประกอบกับ การพัฒนาชีวิตเป็นกระบวนการที่สามารถ ใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้เป็นอย่างดีโดยสามารถ
พัฒนาท้ังการเรียนรู้  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้รับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ดำเนินการจัดการ
เรียนการสอนแบบห้องเรียนพิเศษได้จัดหลักสูตรห้องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SMAT) ที่มีการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้น
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ โดยจัดทำบันทึกความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
กับสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจัดการเรียน
การสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ  อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม  และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา น่ันคือการกำหนดคุณสมบัติของผลผลิตทางการศึกษาให้เห็นได้ชัดเจนว่า  นักเรียนที่ได้รับการศึกษา
ตามลักษณะดังกล่าว จะต้องเป็นผู้มีคุณภาพดี  ท้ังทางสติปัญญา  ร่างกาย  และจิตใจ   
 กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์จัดขึ้นเพื่อพัฒนานักเรียนโดยดำเนินกิจกรรมการส่งนักเรียนร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ระดับภูมิภาค 
ระดับชาติ และระดับโลก ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชนต่างๆ จัดขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านหุ่นยนต์และสามารถ
นำไปพัฒนาด้านการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป 
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
2.1 เพื่อส่งเสริมนักเรียนร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดบัภูมภิาค ระดับชาติ และระดับโลก ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน

ต่างๆ จัดขึ้น 
2.2 เพื่อให้นักเรียนไดเ้กิดการพัฒนาในการเขียนโปรแกรม และเกดิแรงบัลดาลใจในการนำความรูด้้าน STEM & 

Robotics เพื่อนำไปสร้างหุ่นยนต ์
 

3.  เป้าหมาย                                                                                                     
- ด้านปริมาณ  
  นักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ (SMAT) ได้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนตร์ะดับภมูิภาค ระดับชาติ และระดับโลก ทั้งหน่วยงาน

ของรัฐและเอกชนต่างๆ จดัขึ้น 
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- ด้านเชิงคุณภาพ    
    นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านหุ่นยนต์และสามารถนำไปพัฒนาด้านการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป 
 

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

ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 

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

 
ก.ค. – ส.ค. 

2565 
 

 
- 

คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์  
(SMAT) 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 
 
 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ดำเนินตามโครงการ 
    - นักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ SMAT ช้ัน ม.1-6  
    - นักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ SMATได้เข้าร่วมการ
แข่งขันหุ่นยนต์ระดบัภูมภิาค ระดบัชาติ และระดับโลก  
ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชนต่างๆ จัดขึ้น     
    - กิจกรรมประกอบด้วยการเขา้ร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์
ของสพฐ. การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World Robot 
Games (WRG) การแข่งขัน ALL  
THAILAND FSI และกิจกรรมการแข่งขันตามหน่วยงานท่ี
จัด 

 
ก.ค. 65 – 
เม.ย. 66 

 
286,180 

คณะกรรมการ
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์  
(SMAT) 
/ครูที่รับผิดชอบ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 
 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

พ.ย. 65 - มี.ค. 
66 

 
- 

คณะกรรมการ
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ (SMAT) 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

เม.ย. 2566 
 

 
- 

คณะกรรมการ
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ (SMAT) 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ :  พอประมาณ) 
 5.1 เงินอุดหนุน        ……………………………..   บาท 
 5.2 เงินนอกงบประมาณ   (เงินรายไดส้ถานศึกษา (SMAT))          286,180                   บาท 
 5.3 เงินเรียนฟรี  15 ป ี     ……………………………..   บาท 

กิจกรรม 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 1 ปี 2565 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1. การแข่งขัน WRG THAILAND 2022 ณ ศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต ปทุมธานี นักเรียนจำนวน 18 คน ครูผู้ควบคุม 3 คน 
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน 
   1. ค่าลงทะเบียน 600 ทีม - - 40 24,000 
   2. ค่าเบี้ยเลี้ยงครูและนักเรียนจำนวน 4 วันๆละ 240 
บาท 

960 คน - - 21 20,160 

   3. ค่าที่พักครู จำนวน 3 คืนๆละ 600 บาท 1,800 คน - - 3 5,400 
   4. ค่าที่พักนักเรียน จำนวน 3 คืนๆละ 600 บาท 1,800 คน - - 18 32,400 
   5. ค่าเหมารถตู ้ 10,000 คัน - - 2 20,000 
   6. ค่าอุปกรณ์หุ่นยนตส์ำหรับการแข่งขัน 10,000 ครั้ง - - 1 10,000 
   7. ชุดตรวจ ATK (ตรวจไป – กลับ)   คนละ 2 กล่อง 100 กล่อง - - 21 2,100 

รวม   - 114,060 
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กิจกรรม 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 1 ปี 2565 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

2. การแข่งขัน ALL THAILAND FSI ณ ศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต ปทุมธานี นักเรียนจำนวน 18 คน ครูผู้ควบคุม 3 คน ระยะเวลา 4 
วัน 3 คืน 
   1. ค่าลงทะเบียน 600 ทีม - - 40 24,000 
   2. ค่าเบี้ยเลี้ยงครูและนักเรียนจำนวน 4 วันๆละ 240 
บาท 

960 คน - - 21 20,160 

   3. ค่าที่พักครู จำนวน 3 คืนๆละ 600 บาท 1,800 คน - - 3 5,400 
   4. ค่าที่พักนักเรียน จำนวน 3 คืนๆละ 600 บาท 1,800 คน - - 18 32,400 
   5. ค่าเหมารถตู ้ 10,000 คัน - - 2 20,000 
   6.  ค่าอุปกรณ์หุ่นยนต์สำหรับการแข่งขัน 10,000 ครั้ง -  1 10,000 
   7. ชุดตรวจ ATK (ตรวจไป – กลับ)   คนละ 2 กล่อง 100 กล่อง - - 21 2,100 

รวม   - 114,060 
3. ปฏิบัติการหุ่นยนต์ ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ระดับชั้น ม.1 – ม.6 จำนวน 24 คน ครูผู้ควบคุม 3 คน  
จำนวน 2 วัน 1 คืน 
     1. ค่าวิทยากรภายนอก วันละ 6 ชม.ๆ ละ 600 บาท 3,600 วัน - - 2 7,200 
     2. ค่ารถตู้ 6,000 คัน - - 3 18,000 
     3. ค่าเบี้ยเลี้ยงครูและนักเรียน วันละ 240 บาท 
จำนวน 27 คน 

6,480 วัน - - 2 12,960 

     4. ค่าท่ีพักครูและนักเรียน จำนวน 1 คืน 600 คน - - 27 16,200 
     5. ค่าป้ายไวนิล 1,000 ป้าย - - 1 1,000 
     6. ชุดตรวจ ATK (ตรวจไป – กลับ)   คนละ 2 กล่อง 100 คน - - 27 2,700 

รวม   - 58,060 
รวมท้ังหมด   286,180 

 
6. วิธีการประเมิน 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
   1. นักเรียนร้อยละ 50 ได้เข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขันหุ่นยนต์ 
   2. นักเรียนร้อยละ 50 เข้าร่วมการแข่งขัน
หุ่ นยนต์ของสพฐ. การแข่ งขันหุ่ นยนต์
นานาชาติ  และกิจกรรมการแข่งขันตาม
หน่วยงานท่ีจัด 

   1. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีได้เข้าร่วม
กิจกรรม 
   2. ผลการแข่งขันหุ่นยนต์ของสพฐ. การแข่งขัน
หุ่นยนต์นานาชาติ และกิจกรรมการแข่งขันตาม
หน่วยงานท่ีจัด 

   1. แบบประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียน 
   2. ผลการแข่งขันและรางวัลที่ได้รับ 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 
1. เพื่อส่งเสรมินักเรยีนร่วมการแขง่ขันหุ่นยนต์ระดับภูมภิาค ระดับชาติ และระดับโลก ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชนต่างๆ 

จัดขึ้น 
2. เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการพัฒนาในการเขียนโปรแกรม และเกิดแรงบัลดาลใจในการนำความรู้ด้าน STEM & 

Robotics เพื่อนำไปสร้างหุ่นยนต์ 
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โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SMAT) 
กิจกรรม  งานส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการและแข่งขันทักษะ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ 

เป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ            นางภัทฐิกรณ์  ใจดี 
ระยะเวลาดำเนินการ  กรกฎาคม 2565 – เมษายน 2566 
สถานที่ดำเนินการ หน่วยงานที่จัดแข่งขันทักษะวิชาการ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
      ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อ 1  มีความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
  ข้อ 2  มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

                    ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
  ข้อ 3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ข้อ 4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ข้อ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ข้อ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  ข้อ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล (เง่ือนไข : ความรู้, คุณธรรม) 
 มาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ.2561 กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้ทันการ
เปลี่ยนแปลง ปรับตัวในโลกยุคดิจิทัลได้ มีทักษะชีวิต ฟันฝ่าอุปสรรคได้ มีความรู้ ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ และสามารถนำ ไป
ประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาสุขภาวะการศึกษา/ การทำ งาน/อาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน  เป็นคุณสมบัติของนักเรียนที่
ประเทศต้องการ ประกอบกับ การพัฒนาชีวิตเป็นกระบวนการที่สามารถ ใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้เป็นอย่างดีโดยสามารถ
พัฒนาทั้งการเรียนรู้ โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้รับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ดำเนินการจัดการ
เรียนการสอนแบบห้องเรียนพิเศษได้จัดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  (SMAT) ที่มีการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้น
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ โดยจัดทำบันทึกความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
กับสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจัดการเรียน
การสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ  อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม  และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา น่ันคือการกำหนดคุณสมบัติของผลผลิตทางการศึกษาให้เห็นได้ชัดเจนว่า  นักเรียนที่ได้รับการศึกษา
ตามลักษณะดังกล่าว จะต้องเป็นผู้มีคุณภาพดี  ท้ังทางสติปัญญา  ร่างกาย  และจิตใจ   
 กิจกรรมงานส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการและแข่งขันทักษะจัดขึ้น เพื่อพัฒนานักเรียนโดยดำเนินกิจกรรมการส่ง
นักเรียนร่วมแข่งขันทักษะในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และงานศิลปหัตกรรมนักเรียน และการแข่งขัน
ทักษะวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาต่อไป 
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
2.1 เพื่อจัดการเรยีนการสอนให้นักเรียนห้องเรยีนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SMAT)  ตามหลักสูตรทีไ่ดม้าตรฐานและเป็นที่

ยอมรับในระดับสากล 
2.2 เพื่อฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์  สามารถนำความรูไ้ปใช้ในการแก้ปัญหา 
2.3 สร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย ี  
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2.4 เพื่อส่งเสริมนักเรียนใหเ้ข้าร่วมแข่งขันในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับภมูิภาค ระดับชาติ งานศลิปหัตกรรมนักเรยีน 
และการแข่งขันทักษะวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลยีที่หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น 

 

3.  เป้าหมาย                                                                                                     
- ด้านปริมาณ   
  นักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ (SMAT) ได้เข้าร่วมแข่งขันในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในระดับภมูิภาคและระดับชาติ  

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน และการแข่งขันทักษะวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์  และเทคโนโลยีที่หน่วยงานต่างๆ จดัขึ้น 
- ด้านเชิงคุณภาพ    

    นักเรียนสามารถสร้างสรรคผ์ลงานทางวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลยี  
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 
 

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

 
ก.ค. – ส.ค. 

2565 
 

 
- 

คณะกรรมการ ห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์  
(SMAT) 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 
 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ดำเนินตามโครงการ 
    - นักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ SMAT  
      ช้ัน ม.1-6  
    - นักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ SMAT ได้เข้าร่วม
แข่งขันในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในระดับภมูิภาคและ
ระดับชาติ งานศลิปหัตกรรมนักเรยีน และการแข่งขัน
ทักษะวิชาการด้านวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยีที่หนว่ยงานต่างๆ จัดขึ้น 
    - กิจกรรมประกอบด้วยการเขา้ร่วมงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร 
มรภ.พิบลูสงคราม และม.นเรศวร การแข่งขันหุ่นยนต์ 
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน และการส่งโครงงาน
วิทยาศาสตร์เข้าประกวดของ สสวท.     
รวมทั้งการแข่งขันทักษะวิชาการดา้นวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยีที่หนว่ยงานต่าง ๆ จัดขึ้น 

 
ก.ค. 65 – 
เม.ย. 66 

 
283,455 

คณะกรรมการห้องเรยีน
พิเศษวิทยาศาสตร์  
(SMAT) 
/ครูที่รับผิดชอบ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

 
พ.ย. 65 - ม.ีค. 

66 

 
- 

คณะกรรมการห้องเรยีน
พิเศษวิทยาศาสตร์ 
(SMAT) 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

 
เม.ย. 2566 

 

 
- 

คณะกรรมการห้องเรยีน
พิเศษวิทยาศาสตร์  
(SMAT) 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ :  พอประมาณ) 
 5.1 เงินอุดหนุน        ……………………………..   บาท 
 5.2 เงินนอกงบประมาณ   (เงินรายไดส้ถานศึกษา (SMAT))          283,455                   บาท 
 5.3 เงินเรียนฟรี  15 ป ี     ……………………………..   บาท 
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กิจกรรม 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 1 ปี 2565 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1. กิจกรรมการแข่งขนัสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก นักเรียนจำนวน 60 คน ครูผู้ควบคุม 10 คน ระยะเวลา 2 วัน 
   1. ค่าเบี้ยเลี้ยงครูและนักเรียน จำนวน 2 วันๆละ 
240 บาท 

480 คน 70 33,600 - - 

   2. ค่าท่ีพักครู จำนวน 1 คืน 600 คน 10 6,000 - - 
   3. ค่าท่ีพักนักเรียน จำนวน 1 คืน 600 คน 60 36,000 - - 
   4. ค่าเหมารถตู ้ 8,000 คัน 7 56,000 - - 
   5. ชุดตรวจ ATK (ตรวจไป – กลับ)   คนละ 2 
กล่อง 

100 กล่อง 70 7,000   

รวม   138,600 - - 
2. ค่าทำปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือเตรียมความพร้อมการแข่งขัน นักเรียนจำนวน 6 คน ครูผู้ควบคุม 2 คน ระยะเวลา 3 วัน  
   1. ค่าเบี้ยเลี้ยงครูและนักเรียน จำนวน 2 วันๆละ 
240 บาท 

720 คน 8 5,760 - - 

   2. ค่าท่ีพักครู จำนวน 2 คืน 1,200 คน 2 2,400 - - 
   3. ค่าท่ีพักนักเรียน จำนวน 2 คืน 1,200 คน 6 7,200 - - 
   4. ค่าเหมารถตู ้ 10,000 คัน 1 10,000 - - 
   5. ชุดตรวจ ATK (ตรวจไป – กลับ)   คนละ 2 
กล่อง 

100 กล่อง 8 800   

รวม   26,160 - - 
3. ค่าสมัครสอบการทดสอบแข่งขนัวัดความสามารถ
ทางวิชาการ (TOP TEST) วิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 35 
นักเรียนช้ัน ม.1 – ม.6 จำนวน 191 คน 

45 คน 191 8,595 - - 

4. ค่าสมัครสอบโครงการประเมินและพัฒนาสูค่วาม
เป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) 
นักเรียนช้ัน ม.1 – ม.3 จำนวน 97 คน 

300 คน 97 29,100 - - 

5. ค่าโครงเหล็กบอร์ดโครงงาน  2,000 อัน 4 8,000 - - 
6. ค่าโฟมบอร์ดโครงงาน  2,000 อัน 4 8,000 4 8,000 
7. ค่าทำป้ายเชิดชูเกียรต ิ 3,000 ป้าย 2 6,000 - - 
8. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเข้าเล่มและถ่ายเอกสาร สำหรับ
ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง สิ่งประดิษฐ์ 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ และการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science show) 

2,500 รายการ 4 10,000 4 10,000 

9. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเข้าเล่มและถ่ายเอกสาร สำหรับ
ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์ (ตามโครงสร้างหลักสูตร) 

1,000 กลุ่ม 10 10,000 21 21,000 

รวม 244,455 39,000 
รวมท้ังสิ้น 283,455 
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โครงการ  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี (SMAT) 

กิจกรรม  นำเสนอผลงานของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ 

เป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ            นางภัทฐิกรณ์  ใจดี 
ระยะเวลาดำเนินการ  ธันวาคม 2565 – เมษายน 2566 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม /หน่วยงานภายนอก 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
      ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อ 1  มีความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
  ข้อ 2  มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

                    ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
  ข้อ 3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ข้อ 4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ข้อ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
       ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ข้อ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
  ข้อ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ข้อ 3 การยอมรับบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  ข้อ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้, คุณธรรม) 

มาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ.2561 กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้ทันการ
เปลี่ยนแปลง ปรับตัวในโลกยุคดิจิทัลได้ มีทักษะชีวิต ฟันฝ่าอุปสรรคได้ มีความรู้ ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ และสามารถนำ ไป
ประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาสุขภาวะการศึกษา/ การทำ งาน/อาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน  เป็นคุณสมบัติของนักเรียนที่
ประเทศต้องการ ประกอบกับ การพัฒนาชีวิตเป็นกระบวนการที่สามารถ ใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้เป็นอย่างดีโดยสามารถ
พัฒนาท้ังการเรียนรู้  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้รับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ดำเนินการจัดการ
เรียนการสอนแบบห้องเรียนพิเศษได้จัดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  (SMAT) ที่มีการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้น
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ โดยจัดทำบันทึกความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
กับสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  ซึ่งจัดการ
เรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ  อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม  และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา น่ันคือการกำหนดคุณสมบัติของผลผลิตทางการศึกษาให้เห็นได้ชัดเจนว่า  นักเรียนที่ได้รับ
การศึกษาตามลักษณะดังกล่าว จะต้องเป็นผู้มีคุณภาพดี  ท้ังทางสติปัญญา  ร่างกาย  และจิตใจ   
 กิจกรรมนำเสนอผลงานของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด การ
เผชิญสถานการณ์ การแก้ปัญหา ประยุกต์ความรู้มาใช้เน้นการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็นทำเป็นและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดง
ความสามารถและศักยภาพของตนเอง เพื่อสร้างช่ือเสียงให้กับตนเอง  และโรงเรียน ในรูปแบบนำเสนอแบบปากเปล่า และรูปแบบ
โปสเตอร์ 
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2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อเตรียมนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษดา้นต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทำในสิ่งท่ีถูกต้อง และแก้ปัญหาไดเ้หมาะสมกับสถานการณ์ตามศักยภาพของตน 
 2. เพื่อเตรียมนักเรียนที่มคีวามสามารถด้านวิชาการเป็นตัวแทนไปแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก 
 3. เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนให้กบันักเรียนมเีวทีในการนำเสนอผลงาน โดยได้รับการพัฒนาตนเองตามความสามารถ 
ความสนใจและความถนดัได้เตม็ตามศักยภาพของตน 
 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
    นักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ (SMAT) ระดับชั้นม.1 – 6 จำนวน 191 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 191 คน และครู
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะกรรมการตัดสินโครงงาน จำนวน 50 คน ได้เข้าร่วมเวทีการนำเสนอโครงงาน
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลยี 

-  ด้านคุณภาพ  
    1. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ ท่ีเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอกได้รับ
รางวัลประเภทต่างๆ 
     2. นักเรียนที่ได้รับการเตรียมพร้อมด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนในการ
เข้าร่วมกิจกรรมระดบันานาชาต ิ
    3. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตามความสามารถ ความสนใจ และความถนดัของตนเอง 
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

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

 
ธ.ค.65 – ม.ค.

66 
 

 
- 

คณะกรรมการ ห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ (SMAT) 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 
 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ดำเนินตามโครงการ  
    - นักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ SMAT ช้ัน ม.1 – 6 
จำนวน 191 คน ผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียน  
SMAT จำนวน 191 คน และครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะกรรมการ 
ตัดสินโครงงาน จำนวน 50 คน  เป็นเวลา 2 วัน  
    - นักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ SMAT ช้ัน ม.3 และ 
ม.6 นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยีในส่วนท่ีได้ทำตามหลักสตูร
ห้องเรียนพิเศษ และสรุปกิจกรรมตามโครงการ
ต่างๆ ณ อาคารเฉลมิพระเกียรติฯ โรงเรียนสรรพ 
วิทยาคม 
    1. กิจกรรมประกอบด้วยการสรุปผล 
       การดำเนินงานของห้องเรียนพิเศษ 
       (SMAT) ประจำปีการศึกษา 2564  
    2. รายงานแผนดำเนินการปีการศึกษา 2565  
    3. การฟังบรรยายพิเศษจากวทิยากรผู้เชี่ยวชาญ
การนำเสนอผลงาน  
    4. การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ 

 
ก.พ. – มี.ค.

2566 

 
137,115 

 
คณะกรรมการ ห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์  
(SMAT)/ครูที่รับผิดชอบ 
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

มี.ค. – เม.ย.
2566 

 

- คณะกรรมการ ห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ (SMAT) 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและ
รายงานผู้บังคับบญัชา 

เม.ย. 2566 
 

- คณะกรรมการ ห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ (SMAT) 

 
 

5.  งบประมาณ (หลักการ :  พอประมาณ) 
 5.1 เงินอุดหนุน        ……………………………..   บาท 
 5.2 เงินนอกงบประมาณ   (เงินรายไดส้ถานศึกษา (SMAT))         137,115          บาท 
 5.3 เงินเรียนฟรี  15 ป ี     ……………………………..   บาท 
 

กิจกรรม 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2565 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1. เวทีนำเสนอโครงงาน และผลงานทางวิชาการของนักเรียน และสรุปผลการดำเนินงานห้องเรียนพิเศษฯ (SMAT) ณ อาคารเฉลิม
พระเกียรติฯ โรงเรียนสรรพวิทยาคม ระดับชั้น ม.1-ม.6 จำนวน 191 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 191 คน ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และคณะกรรมการตัดสินโครงงาน จำนวน 50 คน ระยะเวลา 2 วัน 
     1. ค่าบอร์ดโครงงาน 1,500 โครงงาน - - 21 31,500 
     2. ค่าอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าเลม่
โครงงานในการทำโครงงานสำหรบันักเรียนช้ัน  
ม.3 และ ม.6  

500 กลุ่ม - - 21 10,500 

     3. ค่าโฟมบอร์ดเวท ี 4,500 ช้ิน - - 1 4,500 
     4. ค่าวิทยากรภายนอกโรงเรยีน จำนวน 2 
คน คนละ 3 ชม.ๆ ละ 600 บาท  

3,600 วัน - - 1 3,600 

     5. ค่าอาหารหลักนักเรียน วันละ 1 มื้อๆ ละ 
55 บาท จำนวน 191 คน 

10,505 วัน - - 2 21,010 

     6. ค่าอาหารว่างนักเรียน วันละ 2 มื้อๆ ละ 
25 บาท จำนวน 191 คน 

9,550 วัน - - 2 19,100 

     7. ค่าอาหารหลักครูและผู้ปกครอง   วันละ 
1 มื้อๆ ละ 55 บาท จำนวน 241 คน 

10,845 วัน - - 1 13,255 

     8. ค่าอาหารว่างครูและผูป้กครอง    วันละ 
2 มื้อๆ ละ 25 บาท จำนวน 241 คน 

12,050 วัน - - 1 12,050 

     9. ชุดตรวจ ATK สำหรับนักเรียน 50 คน - - 191 9,550 
   10. ชุดตรวจ ATK สำหรับครูและผูป้กครอง 50 คน - - 241 12,050 

รวม - 137,115 
รวมท้ังหมด 137,115 
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โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์
และเทคโนโลยี (SMAT) 

กิจกรรม  ค่ายส่งเสริมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 – 6  
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ 

เป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    นายศักดิ์นรินทร์  สุกันทา 
ระยะเวลาดำเนินการ  กรกฎาคม 2565 – เมษายน 2566 
สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมงคลล้านนา จ.ตาก, มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  

จ.พิษณุโลก, มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร, โรงพยาบาลพบพระ, 
ศูนย์ควบคุมโรคเขตร้อน, โรงเรียนสรรพวิทยาคม 

สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
      ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อ 1  มีความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
  ข้อ 2  มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
                    ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
  ข้อ 3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ข้อ 4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ข้อ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ข้อ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  ข้อ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้, คุณธรรม) 
มาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ.2561 กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้ทันการเปลี่ยนแปลง ปรับตัว
ในโลกยุคดิจิทัลได้ มีทักษะชีวิต ฟันฝ่าอุปสรรคได้ มีความรู้ ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ และสามารถนำ ไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาสุข
ภาวะการศึกษา/ การทำ งาน/อาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน  เป็นคุณสมบัติของนักเรียนที่ประเทศต้องการ ประกอบกับ 
การพัฒนาชีวิตเป็นกระบวนการที่สามารถ ใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้เป็นอย่างดีโดยสามารถพัฒนาท้ังการเรียนรู้  โรงเรียน
สรรพวิทยาคม ได้รับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียน
พิเศษได้จัดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SMAT) ที่มีการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์ โดยจัดทำบันทึกความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์กับสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระ
ความรู้ด้านต่างๆ  อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 
นั่นคือการกำหนดคุณสมบัติของผลผลิตทางการศึกษาให้เห็นได้ชัดเจนว่า  นักเรียนที่ได้รับการศึกษาตามลักษณะดังกล่าว จะต้อง
เป็นผู้มีคุณภาพดี  ท้ังทางสติปัญญา  ร่างกาย  และจิตใจ 
กิจกรรมค่ายส่งเสริมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ได้จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เห็นความงาม เห็น
คุณค่า และเห็นความสำคัญของการเรียนทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถนำกระบวนการทา ง
วิทยาศาสตร์ไปวิเคราะห์หาเหตุผลได้อย่างเป็นระบบ เป็นแนวทางที่จะนำเอาวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน  
มีจิตวิญญาณมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อและประกอบอาชีพเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์และนักคิดค้นทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในอนาคต 



312 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการได้เล็งเห็นคณุค่าของวิทยาศาสตร์ สามารถคดิและแกป้ัญหาตามกระบวนการ

ทางด้านวิทยาศาสตร์ได้   
2. เพื่อส่งเสรมิและปลูกฝังให้นักเรยีนมีเจตคติที่ดตี่อวิทยาศาสตร์  และสร้างแรงจูงใจในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์

ในระดับที่สูงขึ้นไป 
3. เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 
4. เพื่อให้นักเรียนไดเ้รียนรู้และรู้จกัแหล่งเรียนรู้อื่นๆ นอกห้องเรียน 

 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
  นักเรียนห้องเรยีนพิเศษฯ (SMAT) ช้ัน ม. 4 – 6  จำนวน 94 คน ได้เข้าร่วมการฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
ในห้องปฏิบัติการจริง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และไดท้ำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากแหลง่เรียนรู้อื่นๆ นอกห้องเรยีน 
 -  ด้านคุณภาพ  

1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ สามารถคิดและแก้ปญัหาตาม 
 กระบวนการทางด้านวิทยาศาสตรไ์ด้   

2. นักเรียนได้มีเจตคติที่ดตี่อวิทยาศาสตร์และสร้างแรงจูงใจในการศกึษาทางด้านวิทยาศาสตร์ในระดับที่สูงข้ึนไป 
3. นักเรียนฝึกทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 
4. นักเรียนได้เรยีนรู้และรู้จักแหลง่เรียนรู้อื่นๆ นอกห้องเรยีน 

 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

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

ก.ค. – ส.ค. 
2565 

- 

คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ (SMAT) 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 

 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ดำเนินตามโครงการ  
    - นักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMAT  ช้ัน ม.4 – 6 
จำนวน 94 คน 
    - จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมปฏิบตัิการทางวิทยาศาสตร์
ประกอบด้วย 
      1. การฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมงคลลา้นนา จ.ตาก 
      2. การฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สาขาเคมี ณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก 
      3. การฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยา 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
จ.กำแพงเพชร 
      4. การฝึกปฏิบัติการระเบียบวิธีวิจัย โดยอาจารย์
จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม จ.
ตาก 
      5. การปฏิบัติการวิชาการฝึกงานตามหน่วยงาน
ราชการ ณ ศูนยค์วบคุมโรคเขตรอ้น 
      6. การฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการวิชาชีพ 
 

 
 

ก.ค. 65 – เม.ย. 
66 

 
 

294,343 

คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ (SMAT) 
/ครูที่รับผิดชอบ 
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

ทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลแมส่อด  อ.แม่สอด  
จ.ตาก 
      7. การปฎิบัติการไมโครคอนโทรลเลอรส์ำหรับ
โครงงาน นวัตกรรมและสิ่งประดษิฐ์  ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกำแพงเพชร แมส่อด จ.ตาก 
    - กิจกรรมประกอบด้วยการฝึกปฏิบัติการ 
ทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบตัิการจริง โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และอาจารย์จาก
มหาวิทยาลยัที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ และ
ได้ทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ  
นอกห้องเรียน 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ เม.ย. 2566 - 

คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ (SMAT) 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา เม.ย. 2566 - 

คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ (SMAT) 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ :  พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ        …………………………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   (เงินรายไดส้ถานศึกษา (SMAT))        294,343               บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี      …………………………….. บาท 

กิจกรรม 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 1 ปี 2565 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1. ปฏิบัติการวิชาฟิสิกส์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.ตาก ระดับชั้น ม.4 จำนวน 30 คน ครูผู้ควบคุม 4 คน  
จำนวน 2 วัน    
     1. ค่าลงทะเบียน 1,500 คน 30 45,000 - - 
     2. ค่าเหมารถตู้  4,500 คัน 4 18,000 - - 
     3. ค่าเบี้ยเลี้ยงครู จำนวน 2 วันๆละ 240 บาท 480 คน 4 1,920 - - 
     5. ค่าป้ายไวนิล 1,000 ป้าย 1 1,000 - - 
     6. ชุดตรวจ ATK (ตรวจไป – กลับ)  คนละ 2 
กล่อง 

100 คน 34 3,400 - - 

รวม 69,320 - 
2. ปฏิบัติการวิชาเคมี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ. พิษณุโลก ระดับชั้น ม.4  จำนวน 30 คน ครูผู้ควบคุม 4 คน จำนวน 1 
วัน 
     1. ค่าลงทะเบียน 600 คน - - 30 18,000 
     2. ค่ารถตู้ 4,500 คัน - - 4 18,000 
     3. ค่าเบี้ยเลี้ยงคร ู 240 คน - - 4 960 
     4. ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 240 คน - - 30 7,200 
     5. ค่าป้ายไวนิล 1,000 ป้าย - - 1 1,000 
     6. ชุดตรวจ ATK (ตรวจไป – กลับ)   คนละ 2 
กล่อง 

100 คน - - 34 3,400 

รวม - 48,560 
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กิจกรรม 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 1 ปี 2565 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

3. ปฏิบัติการวิชาชีววิทยา  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ระดับชั้น ม.5  จำนวน 30 คน ครูผู้ควบคุม 4 คน
จำนวน 1 วัน 
     1. ค่าลงทะเบียน 1,200 คน - - 30 36,000 
     2. ค่ารถตู้ 3,500 คัน - - 4 14,000 
     3. ค่าเบี้ยเลี้ยงคร ู 240 คน - - 4 960 
     4. ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 160 คน - - 30 4,800 
     5. ค่าป้ายไวนิล 1,000 ป้าย - - 1 1,000 
     6. ชุดตรวจ ATK (ตรวจไป – กลับ)  คนละ 2 
กล่อง 

100 คน - - 34 3,400 

รวม - 60,160 
4. ปฏิบัติการวิชาระเบียบวิธีวิจัย  ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม ระดับชั้น ม.5  จำนวน 30 คน ครูผู้ควบคุม 4 คน จำนวน 1 วัน 
     1. ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกโรงเรียน 
จำนวน 6 ชม. ชม.ละ 600 บาท 

3,600 คน 3 10,800 - - 

     2. ค่าที่พักวิทยากร ห้องละ 600 บาท  
จำนวน 2 ห้อง 

1,200 คืน 2 2,400 - - 

     3. ค่าอาหารหลักครูและนักเรยีน  55 คน 34 1,870 - - 
     4. ค่าอาหารว่างครูและนักเรยีน วันละ 2 มื้อๆ 
ละ 25 บาท  

50 คน 34 1,700 - - 

     5. ค่ากระดาษบรู๊ฟขาว 3 แผ่น 50 150 - - 
     6. ค่าปากกาเคมี 195 กล่อง 7 1,365 - - 
     7. กระดาษกาวย่น 2 นิ้ว   20 ม้วน 12 240 - - 
     8. กระดาษปกมุกหอม A4  180g (50 แผ่น) 119 แพ็ค 2 238 - - 
     9. ปากกาไวท์บอร์ด (คละสี) 20 ด้าม 54 1,080 - - 
     10. ปากกาลูกลื่น สีน้ำเงิน 1 กระปุก 250 250 - - 
     11. หมึกเติม Printer Cannon PIXMA 
G2010 4 สี 

400 ขวด 4 1,600 
- - 

รวม 21,693 - 
5. ปฏิบัติการวิชาการฝึกงานตามหน่วยงานราชการ ณ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2.1 แม่สอด ระดับชั้น ม.6 จำนวน 34คน 
ครูผู้ควบคุม 4 คน จำนวน 4 วัน 
     1. ค่าเช่ารถ จำนวน 3 คันๆ จำนวน 4 วัน 1,500 คัน 3 18,000 - - 
     2. ค่าอาหารหลักครูและนักเรยีน วันละ1 มื้อๆ 
ละ 55 บาท จำนวน 4 วัน 

55 คน 38 8,360 - - 

     3. ค่าอาหารว่างนักเรียน วันละ 2 มื้อๆ ละ 25 
บาท จำนวน 4 วัน 

50 คน 38 7,600 - - 

     4. ค่าป้ายไวนิล 1,000 ป้าย 1 1,000 - - 
     5. ค่าของที่ระลึก 1,000 ช้ิน 2 2,000 - - 

รวม 36,960 - 
6. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ระดับชั้น ม.6 จำนวน 34 คน ครูผู้
ควบคุม 4 คน จำนวน 2 วัน 
     1. ค่าวิทยากรภายนอกโรงเรยีน จำนวน 3 คน 
ทั้งหมด 2 วัน 

600 ช่ัวโมง 6 21,600 - - 

     2. ค่ารถโดยสาร จำนวน 2 วัน 1,500 คัน 3 9,000 - - 



315 

กิจกรรม 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 1 ปี 2565 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

     3. ค่าอาหารหลักครูและนักเรยีน วันละ1 มื้อๆ 
ละ 55 บาท จำนวน 2 วัน 

55 คน 38 4,180 - - 

     4. ค่าอาหารว่างครูและนักเรยีน วันละ 2 มื้อๆ 
ละ 25 บาท จำนวน 2 วัน 

50 คน 38 3,800 - - 

     5. ค่าป้ายไวนิล 1,000 ป้าย 1 1,000 - - 
     6. ค่าของที่ระลึก 1,000 ช้ิน 1 1,000 - - 
     7. ชุดตรวจ ATK (ตรวจขากลบั)   50 คน 38 1,900 - - 

รวม 42,480 - 
7. ปฎิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับโครงงาน นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ระดับชั้น 
ม.5  จำนวน 30 คน ครูผู้ควบคุม 4 คน จำนวน 2 วัน 
     1. ค่าวิทยากรภายนอกโรงเรยีน จำนวน 12 
ชม.ๆละ 600 บาท 

7,200 คน - - 1 7,200 

     2. ค่าอาหารหลักครูและนักเรยีน    
วันละ 1 มื้อๆ ละ 55 บาท  

55 คน - - 34 1,870 

     3. ค่าอาหารว่างครูและนักเรยีน วันละ 2 มื้อๆ 
ละ 25 บาท  

50 คน - - 34 1,700 

     4. ค่าป้ายไวนิล 1,000 ป้าย - - 1 1,000 
     5. ชุดตรวจ ATK (ตรวจไป – กลับ)   คนละ 2 
กล่อง 

100 คน - - 34 3,400 

รวม - 15,170 

รวมท้ังสิ้น 
170,453 123,890 

294,343 
 

6. วิธีการประเมิน 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
   1. นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการไดเ้ล็งเห็น
คุณค่าของวิทยาศาสตร์ สามารถคดิและแก้ปญัหาตาม
กระบวนการทางด้านวิทยาศาสตรไ์ด้   
   2. นักเรียนร้อยละ 100 มีเจตคติที่ดีต่อ
วิทยาศาสตร์  และสร้างแรงจูงใจในการศึกษาทางด้าน
วิทยาศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้นไป 
   3. นักเรียนร้อยละ 100 สามารถฝึกทักษะการใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร ์
   4. นักเรียนร้อยละ 100 ไดเ้รียนรู้และรู้จักแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ นอกห้องเรียน 

   1. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีได้เข้า
ร่วมกิจกรรม 
   2. นักเรียนลงมือปฏิบัติกจิกรรม มี
ผลงานปรากฏ 

   1. แบบประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียน 
   2. แบบประเมินผลงานนักเรยีน 
   3. แบบสังเกต 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 
1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ สามารถคิดและแก้ปญัหาตามกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตรไ์ด้   
2. นักเรียนได้มีเจตคติที่ดตี่อวิทยาศาสตร์และสร้างแรงจูงใจในการศกึษาทางด้านวิทยาศาสตร์ในระดับที่สูงข้ึนไป 
3. นักเรียนฝึกทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 
4. นักเรียนได้เรยีนรู้และรู้จักแหลง่เรียนรู้อื่นๆ นอกห้องเรยีน 
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โครงการ  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี (SMAT) 

กิจกรรม  ค่ายดาราศาสตร ์
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ 

เป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวเสาวลักษณ์  หน่อคาสุก 
ระยะเวลาดำเนินการ  ธันวาคม 2565 – เมษายน 2566 
สถานที่ดำเนินการ อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
      ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อ 1  มีความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
  ข้อ 2  มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

                    ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
  ข้อ 3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ข้อ 4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ข้อ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  ข้อ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้, คุณธรรม) 

มาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ.2561 กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้ทันการ
เปลี่ยนแปลง ปรับตัวในโลกยุคดิจิทัลได้ มีทักษะชีวิต ฟันฝ่าอุปสรรคได้ มีความรู้ ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ และสามารถนำ ไป
ประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาสุขภาวะการศึกษา/ การทำ งาน/อาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน  เป็นคุณสมบัติของนักเรียนที่
ประเทศต้องการ ประกอบกับ การพัฒนาชีวิตเป็นกระบวนการที่สามารถ ใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้เป็นอย่างดีโดยสามารถ
พัฒนาท้ังการเรียนรู้  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้รับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ดำเนินการจัดการ
เรียนการสอนแบบห้องเรียนพิเศษหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  (SMAT) ที่มีการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ โดยจัดทำบันทึกความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์กับสถาบัน
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจัดการเรียนการสอน
โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ  อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม  และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ไว้ในทุกวิชา นั่นคือการกำหนดคุณสมบัติของผลผลิตทางการศึกษาให้เห็นได้ชัดเจนว่า  นักเรียนที่ได้รับการศึกษาตาม
ลักษณะดังกล่าว จะต้องเป็นผู้มีคุณภาพดี  ท้ังทางสติปัญญา  ร่างกาย  และจิตใจ 

กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากร่วมกับโรงเรียนสรรพ
วิทยาคมจัดกิจกรรมขึ้น เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ท้องฟ้า จากประสบการณ์จริง มี
กิจกรรมที่หลากหลายมุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้าไปแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ มีเจตคติที่ดีต่อ
วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ มีจิตสาธารณะ ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ  อย่างได้สัดส่วนสมดุล
กัน จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยนเรศวร รวมทั้งยังปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม  และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา น่ันคือการกำหนดคุณสมบัติของผลผลิตทางการศึกษาให้เห็นได้ชัดเจนว่า  นักเรียนที่ได้รับ
การศึกษาตามลักษณะดังกล่าว จะต้องเป็นผู้มีคุณภาพดี  ท้ังทางสติปัญญา  ร่างกาย  และจิตใจ 
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2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
2.1 เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนรู้จักใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา 
2.2 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักคิดอย่างเป็นระบบ 
2.3 เพื่อเรียนรู้ปรากฏการณ์ท้องฟ้าจากประสบการณ์จริง 
2.4 เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรยีนวิชาวิทยาศาสตร์-ดาราศาสตร ์
 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
  นักเรียนห้องเรยีนพิเศษฯ (SMAT) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 5 จำนวน 67 คน และครูผู้ควบคมุ 7 คน ได้เข้า
ร่วมค่ายดาราศาสตร์ ณ อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 
 -  ด้านคุณภาพ  

1. ผู้เรียนสามารถคิดอย่างเป็นระบบ 
2. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดตี่อวิชาวิทยาศาสตร์-ดาราศาสตร ์

 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 

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

ธ.ค. 65 – 
ม.ค. 66 

 
 

- คณะครูกลุม่สาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร ์

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 
 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ดำเนินตามโครงการ  
    - นักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMAT ช้ัน ม.3 และ ม.5 
จำนวน 67 คน 
    - จัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ โดยมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก ณ อุทยานแห่งชาติ 
ขุนพะวอ เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน 
    - กิจกรรมประกอบการบรรยายเรื่อง 
ประวัตดิาราศาสตร์ เทคโนโลยีอวกาศ เอกภพ ระบบ
สุริยะ กลุ่มดาวต่างๆ บนท้องฟ้า นิทานดาวการและจิตกวี
ดาราศาสตร์ ทำแผนท่ีดาว รู้จักระยะเชิงมุม การดูดาวด้วย
กล้องโทรทรรศน ์

 
ม.ค. – ก.พ. 

66 

 
105,960 

คณะครูกลุม่สาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร ์

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

มี.ค. 2566 
- คณะครูกลุม่สาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร ์
4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา เม.ย. 2566 

- คณะครูกลุม่สาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร ์

 

5.  งบประมาณ (หลักการ :  พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ       …………………………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   (เงินรายไดส้ถานศึกษา (SMAT))         105,960             บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี     …………………………….. บาท 
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โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี (SMAT) 

กิจกรรม ค่ายคณิตศาสตร์บูรณาการ : Math – STEM Recreation Camp 
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ 

เป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    นางภัทฐิกรณ์  ใจดี 
ระยะเวลาดำเนินการ  มิถุนายน 2565 – มีนาคม 2566 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
      ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อ 1  มีความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
  ข้อ 2  มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

                    ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
  ข้อ 3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ข้อ 4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ข้อ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
       ข้อที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้, คุณธรรม) 

มาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ.2561 กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้ทันการ
เปลี่ยนแปลง ปรับตัวในโลกยุคดิจิทัลได้ มีทักษะชีวิต ฟันฝ่าอุปสรรคได้ มีความรู้ ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ และสามารถนำ ไป
ประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาสุขภาวะการศึกษา/ การทำ งาน/อาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน  เป็นคุณสมบัติของนักเรียนที่
ประเทศต้องการ ประกอบกับ การพัฒนาชีวิตเป็นกระบวนการที่สามารถ ใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้เป็นอย่างดีโดยสามารถ
พัฒนาท้ังการเรียนรู้  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้รับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ดำเนินการจัดการ
เรียนการสอนแบบห้องเรียนพิเศษหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  (SMAT) ที่มีการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ โดยจัดทำบันทึกความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์กับสถาบัน
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจัดการเรียนการสอน
โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ  อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม  และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ไว้ในทุกวิชา นั่นคือการกำหนดคุณสมบัติของผลผลิตทางการศึกษาให้เห็นได้ชัด เจนว่า  นักเรียนที่ได้รับการศึกษาตาม
ลักษณะดังกล่าว จะต้องเป็นผู้มีคุณภาพดี  ท้ังทางสติปัญญา  ร่างกาย  และจิตใจ 

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์บูรณาการ : Math – STEM Recreation Camp เป็นกิจกรรมค่ายวิชาการ คณิตศาสตร์ – 
STEM บูรณาการ โดยใช้ทักษะกระบวนการค่ายรูปแบบสาระคู่ความสนุก เป็นสื่อในการเรียนรู้ของนักเรียน ฝึกทักษะ เจตคติ 
คณิตศาสตร์ การเรียนรู้ การทำงานร่วมกัน การเรียนและการนำความรู้คณิตศาสตร์ไปใช้หรือมองเห็นประโยชน์ใช้ได้จริงจาก
กิจกรรม STEM ฝึกคิด วิเคราะห์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างทั่วถึงในเวลาอันสั้น ง่ายต่อการดำเนินกิจกรรมเป็นการสนับสนุนให้
เกิดนิสัยรักการเรียนรู้ แสวงหาความรู้นอกห้องเรียน ทำให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ร่วมกับกิจกรรมที่สร้างสรรค์ 
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักเรียนด้านคณิตศาสตร์ 
2. เพื่อพัฒนาทักษะของนักเรียน การนำความรู้คณิตศาสตร์บูรณาการประยุกต์ใช้รูปแบบ STEM 
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3. เพื่อพัฒนาฝึกฝนทักษะการคิด วิเคราะห์ การคิดทางคณิตศาสตร์ อันเป็นทักษะสำคัญของการดำรงชีวิต 
4. เพื่อส่งเสริมทักษะผู้นำ ผู้ตาม การเรียน การทำงานร่วมกัน ภาวะอารมณ์ สังคม สติปัญญา 
 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
       นักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ SMAT ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ,2  จำนวน 60 คน ครูผู้ควบคุมจำนวน 4 คนได้เข้าร่วมค่าย
คณิตศาสตร์บูรณาการ : Math – STEM Recreation Camp ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก โดยบริษัท เร็คครีเอช่ัน 
แอนด์ เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป จำกดั 

 
 -  ด้านคุณภาพ  

   1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการการทำงานร่วมกัน ทักษะการแก้ปัญหาและ
การนำความรู้ไปใช้และการเรียนรูอ้ย่างมีความสุข จากประสบการณจ์ริง 

 

4. วิธีการดำเนินการ(หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

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

มิ.ย. – ก.ค. 
2565 

 
 

- คณะครูกลุม่สาระ
การเรยีนรู้
คณิตศาสตร ์

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 
 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ดำเนินตามโครงการ  
    - นักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMAT    
      ช้ัน ม.1,2  จำนวน 60 คน 
    - จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตรบ์ูรณาการ : Math – 
STEM Recreation Camp ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 2 
จำนวน 60 คน ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.
ตาก จำนวน 2 วัน โดยบริษัท เร็คครีเอช่ัน แอนด์ เลริ์นนิ่ง 
กรุ๊ป จำกัด 
    - กิจกรรมประกอบด้วย 
       1. กิจกรรม “Group Dynamic Game for Math” 
       2. กิจกรรม “รวมพลังสร้างทีม” 
       3. กิจกรรม “ถอดรหัสคณติศาสตร์” 
       4. กิจกรรม “Math Rally” 
       5. กิจกรรม “เวทคณิต” 
       6. กิจกรรม “Math บูรณาการ STEM” (มือกลเพื่อ
คนพิการ, เก้าอี้มหัศจรรย์) 
       7. กิจกรรม “พันธกิจชาวค่าย” 

 
ส.ค.65 – ก.พ.

66 

 
60,540 

คณะครูกลุม่สาระ
การเรยีนรู้
คณิตศาสตร ์

3. ตรวจสอบ
(Check) 

 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

ก.พ. 2566 - คณะครูกลุม่สาระ
การเรยีนรู้
คณิตศาสตร์) 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

มี.ค. 2566 การจัดทำ
รูปเลม่ 

คณะครูกลุม่สาระ
การเรยีนรู้
คณิตศาสตร ์
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5.  งบประมาณ (หลักการ :  พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ        …………………………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   (เงินรายไดส้ถานศึกษา (SMAT))           60,540            บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี      …………………………….. บาท 

กิจกรรม 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2565 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

2. ค่ายคณิตศาสตร์บูรณาการ : Math – STEM Recreation Camp สำหรับห้องเรียนพิเศษฯ SMAT ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 
จำนวน 60 คน ครูผู้ควบคุมจำนวน 4 คน ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก จำนวน 2 วัน 
   1. ค่ากิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ บูรณา
การ จำนวน 2 วัน ประกอบด้วย  
       - ค่าตอบแทนวิทยากร 
       - ค่าเอกสารการอบรม 
       - ค่าวัสดุ – อุปกรณ์  
       - เกียรติบัตรสำหรับผูเ้ข้าอบรม 

40,000 งาน 1 40,000 

- - 

   2. ค่าอาหารหลักนักเรยีน จำนวน 2
มื้อๆ ละ 55 บาท  

110 คน 64 7,040 
- - 

   3. ค่าอาหารว่างนักเรียน จำนวน 4 
มื้อๆ ละ 25 บาท  

100 คน 64 6,400 
- - 

   4. ค่าท่ีพักวิทยากร  600 คน 6 3,600 - - 
   5. ชุดตรวจ ATK  50 คน 70 3,500 - - 

รวม 60,540 - 
รวมท้ังสิ้น 60,540 

 
6. วิธีการประเมิน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
   1. นักเรียนร้อยละ 100 ไดเ้ข้ารว่มโครงการ
ได้เล็งเห็นคณุค่าของคณติศาสตร์  
   2. นักเรียนร้อยละ 100 มีเจตคติที่ดีต่อ
คณิตศาสตร์ และสรา้งแรงจูงใจในการศึกษา
ทางด้านคณิตศาสตร์ในระดับท่ีสูงขึ้นไป 

   1. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีได้เข้าร่วม
กิจกรรม 
   2. นักเรียนลงมือปฏิบัติกจิกรรม  
มีผลงานปรากฏ 

   1. แบบประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียน 
   2. แบบประเมินผลงานนักเรยีน 
   3. แบบสังเกต 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 
       1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ และตระหนักในรายวิชาคณิตศาสตร์  และเรียนรู้อย่างมีความสุข จากกิจกรรม
การคิดเพื่อแก้ปญัหาที่นอกเหนือจากในห้องเรียน รวมถึงมีเจตคติทีด่ตี่อวิชาคณิตศาสตร ์
3. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการนำความรู้ไปใช้ รวมถึงมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
มากขึ้น 
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โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี (SMAT) 

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ “STEM & Robotics Camp” คอร์สปูพื้นฐานไมโครบิต 
และการประยุกต์ใช้สำหรับโครงงานวิทยาศาสตร์ 

ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ 

เป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    นางภัทฐิกรณ์  ใจดี 
ระยะเวลาดำเนินการ  มิถุนายน 2565 – มีนาคม 2566 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
      ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อ 1  มีความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
  ข้อ 2  มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

                    ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
  ข้อ 3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ข้อ 4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ข้อ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
       ข้อที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้, คุณธรรม) 

มาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ.2561 กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้ทันการ
เปลี่ยนแปลง ปรับตัวในโลกยุคดิจิทัลได้ มีทักษะชีวิต ฟันฝ่าอุปสรรคได้ มีความรู้ ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ และสามารถนำ ไป
ประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาสุขภาวะการศึกษา/ การทำ งาน/อาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน  เป็นคุณสมบัติของนักเรียนที่
ประเทศต้องการ ประกอบกับ การพัฒนาชีวิตเป็นกระบวนการที่สามารถ ใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้เป็นอย่างดีโดยสามารถ
พัฒนาท้ังการเรียนรู้  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้รับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ดำเนินการจัดการ
เรียนการสอนแบบห้องเรียนพิเศษหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SMAT) ที่มีการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ โดยจัดทำบันทึกความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์กับสถาบัน
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจัดการเรียนการสอน
โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ  อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม  และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ไว้ในทุกวิชา นั่นคือการกำหนดคุณสมบัติของผลผลิตทางการศึกษาให้เห็นได้ชัดเจนว่า  นักเรียนที่ได้รับการศึกษาตาม
ลักษณะดังกล่าว จะต้องเป็นผู้มีคุณภาพดี  ท้ังทางสติปัญญา  ร่างกาย  และจิตใจ 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ“STEM & Robotics Camp” คอร์สปูพ้ืนฐานไมโครบิตและการประยุกต์ใช้สำหรับโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
โดยมุ่งเน้นไปที่ 3 ทิศทาง ได้แก่ 1) หุ่นยนต์ (Robots) 2) อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of things) หรือ IOT และ 3) 
วิทยาศาสตร์ (Science) โดยกิจกรรม “คอร์สปูพ้ืนฐานไมโครบิตและการประยุกต์ใช้สำหรับโครงงานวิทยาศาสตร์”เป็นกิจกรรมที่
ผู้เรียนจะได้ทำความเข้าใจและฝึกฝนการเขียนโค้ดชุดคำสั่ง เพื่อใช้ Microcontroller ในการควบคุมและสร้างสิ่งประดิษฐ์ ภายใต้
กระบวนการรู้แบบ Active Learning for STEM & Robotics เพือ่พัฒนาตนเองให้ก้าวสู่การเป็นผู้เรียนแห่งยุคปัญญาประดิษฐ์ 
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2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
2.1 นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมสั่งการอุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์ตา่งๆ ผ่าน Board Micor : Bit ได ้
2.2 นักรียนสามารถสร้างสิ่งประดษิฐ์โดยใช้ Microcontroller ในการควบคุมสิ่งประดิษฐ์ได ้
2.3 นักเรียนเกิดแรงบลัดาลใจในการนำความรู้ด้าน STEM & Robotics ไปประยุกต์ใช้พัฒนาสิ่งประดษิฐ์หรือต่อยอด

เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ได ้
2.4 นักเรียนมีความมุ่งมั่นและมีแนวทางที่จะเรียนรู้และพัฒนาความสามารถของตนเองอย่างจริงจัง 

 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
  นักเรียนห้องเรยีนพิเศษฯ (SMAT) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 และ 6 จำนวน 64 คน และครูผู้ควบคมุ 5 คน ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ“STEM & Robotics Camp” คอรส์ปูพ้ืนฐานไมโครบติและการประยุกต์ใช้สำหรับโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยวิทยากรจากสถาบันนวัตกรรมการเรยีนรู้ 
มหาวิทยาลยัมหิดล  
 -  ด้านคุณภาพ  

1. นักเรียนนำความรู้ด้าน STEM & Robotics ไปประยุกต์ใช้พัฒนาสิ่งประดิษฐห์รือต่อยอดเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ 
2. นักเรียนมีความมุ่งมั่นและมีแนวทางที่จะเรียนรู้และพัฒนาความสามารถของตนเองอย่างจริงจัง 

 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

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

มิ.ย. – ก.ค. 
2565 

 
 

- คณะครูกลุม่สาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร ์

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ดำเนินตามโครงการ  
    - นักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMAT    
      ช้ัน ม.4 และ ม.6 จำนวน 64 คน 
    - จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ“STEM & Robotics 
Camp” คอร์สปูพ้ืนฐานไมโครบิตและการประยุกต์ใช้สำหรับ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่
สอด จังหวัดตาก จำนวน 2 วัน โดยวิทยากรจากสถาบัน
นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลยัมหิดล 
     - กิจกรรมประกอบ 
       โมดุล 1 : ฝึกเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งงาน LED 
       โมดุล 2 : ฝึกเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งงานระบบ
ขับเคลื่อนและเซนเซอร ์
       โมดุล 3 : ฝึกเขียนโปรแกรมเพื่อเช่ือมต่อและสั่งงาน
ผ่านระบบ IOT 
       โมดุล 4 : ออกแบบ และสรา้งสรรค์ช้ินงาน 

 
ส.ค.65 – ก.พ.

66 

 
88,340 

คณะครูกลุม่สาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร ์

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

ก.พ. 2566 - คณะครูกลุม่สาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร ์

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

มี.ค. 2566 - คณะครูกลุม่สาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร ์
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5.  งบประมาณ (หลักการ :  พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ       …………………………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   (เงินรายไดส้ถานศึกษา (SMAT))         88,340             บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี     …………………………….. บาท 
 

กิจกรรม 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2565 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ“STEM & Robotics Camp” คอร์สปูพื้นฐานไมโครบิตและการประยุกต์ใช้สำหรับโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นักเรียนจำนวน 64 คน ครูผู้ควบคุม 5 คน จำนวน 2 วัน 
   1. ค่าลงทะเบียนนักเรียน 
      - ค่าตอบแทนวิทยากร 
      - ค่าเอกสารการอบรม 
      - ค่าวัสดุ – อุปกรณ ์

1,100 คน 64 70,400 

- - 

   2. ค่าอาหารหลักนักเรยีน จำนวน 2มื้อๆ ละ 
55 บาท  

110 คน 69 7,590 - - 

   3. ค่าอาหารว่างนักเรียน จำนวน 4 มื้อๆ ละ 
25 บาท  

100 คน 69 6,900 - - 

   4. ชุดตรวจ ATK  50 คน 69 3,450 - - 
รวม 88,340 - 

รวมทั้งสิ้น 88,340 
 
 

6. วิธีการประเมิน 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
   1. นักเรียนร้อยละ 100 ไดเ้ข้ารว่มกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ“STEM & Robotics Camp” คอร์ส 
ปูพ้ืนฐานไมโครบิตและการประยกุต์ใช้สำหรับโครงงาน
วิทยาศาสตร ์
   2. นักเรียนร้อยละ 100 มีความมุ่งมั่นและมีแนวทาง
ที่จะเรียนรู้และพัฒนาความสามารถของตนเองอย่าง
จริงจัง 

   1. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีได้
เข้าร่วมกิจกรรม 
   2. นักเรียนลงมือปฏิบัติกจิกรรม  
มีผลงานปรากฏ 

   1. แบบประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียน 
   2. แบบประเมินผลงานนักเรยีน 
   3. แบบสังเกต 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 
1. นักเรียนนำความรู้ด้าน STEM & Robotics ไปประยุกต์ใช้พัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือต่อยอดเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ 
2. นักเรียนมีความมุ่งมั่นและมีแนวทางที่จะเรียนรู้และพัฒนาความสามารถของตนเองอย่างจริงจัง 
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โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี (SMAT) 

กิจกรรม  งานจัดซื้อ สื่อ ตำราและอุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียนการสอน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบ 

คุณภาพ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา 
                             ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นายศักดิ์นรินทร์  สุกันทา 
ระยะเวลาดำเนินการ  กรกฎาคม 2565 – เมษายน 2566 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
        มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     ข้อที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
     ข้อที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้, คุณธรรม) 

มาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ.2561 กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้ทันการ
เปลี่ยนแปลง ปรับตัวในโลกยุคดิจิทัลได้ มีทักษะชีวิต ฟันฝ่าอุปสรรคได้ มีความรู้ ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ และสามารถนำ ไป
ประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาสุขภาวะการศึกษา/ การทำ งาน/อาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน  เป็นคุณสมบัติของนักเรียนที่
ประเทศต้องการ ประกอบกับ การพัฒนาชีวิตเป็นกระบวนการที่สามารถ ใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้เป็นอย่างดีโดยสามารถ
พัฒนาท้ังการเรียนรู้  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้รับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ดำเนินการจัดการ
เรียนการสอนแบบห้องเรียนพิเศษหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  (SMAT) ที่มีการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ โดยจัดทำบันทึกความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์กับสถาบัน
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจัดการเรียนการสอน
โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ  อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม  และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ไว้ในทุกวิชา นั่นคือการกำหนดคุณสมบัติของผลผลิตทางการศึกษาให้เห็นได้ชัดเจนว่า  นักเรียนที่ได้รับการศึกษาตาม
ลักษณะดังกล่าว จะต้องเป็นผู้มีคุณภาพดี  ท้ังทางสติปัญญา  ร่างกาย  และจิตใจ 

กิจกรรมการจัดซื้อ สื่อ ตำราและอุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียนการสอน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สนับสนุน เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารภายในห้องเรียน โดยการใช้นวัตกรรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพื่อการบูรณาการการเรียนการสอน
ภายในห้องเรียนให้ก้าวไกล เพื่อเป็นห้องเรียนอัจฉริยะที่ทันสมัยที่สุดทั้งในระดับจังหวัดและในระดับประเทศ 
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรียนใหสู้งขึ้น 
2. เพื่อพัฒนาระบบการจดัการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักสูตร  
3. เพื่อให้มีสื่อท่ีมีคุณภาพ คุณประโยชน์เหมาะสมกับผูเ้รียน 
4. เพื่อให้มีสื่อและนวตักรรมที่เพียงพอกับจำนวนห้องเรียนหรือนักเรยีน 

 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

นักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ SMAT ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  จำนวน 191 คน ได้ใช้ห้องเรียนท่ีมีสื่อ ตำราและ
อุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียนการสอน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดการเรียนการสอน 
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 -  ด้านคุณภาพ  
นักเรียนห้องเรยีนพิเศษวิทยาศาสตร์มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น ได้ใช้สื่อและอุปกรณ์การเรียนท่ีมคีุณภาพ

เหมาะสมกับผู้เรียน 
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

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

 
ก.ค. – ส.ค. 

2565 
 

- คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ (SMAT) 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ดำเนินตามโครงการ  
    - นักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ SMAT ช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6  จำนวน 191 คน  
ได้ใช้ห้องเรียนที่มสีื่อ ตำรา และอปุกรณ์ 
การเรยีน สื่อการเรียนการสอน สือ่ 
อิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดการเรียนการสอน  
โดยทำการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณส์ำหรับติดตั้งตู้เขี่ยเชื้อ 

 
ก.ค.65 – มี.ค.

66 

 
95,630 

คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ (SMAT) 
/ครูที่รับผิดชอบ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

มี.ค. 2566 - คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ (SMAT) 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

เม.ย. 2566 - คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ (SMAT) 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ       …………………………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   (เงินรายไดส้ถานศึกษา (SMAT)        95,630     บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี     …………………………….. บาท 

กิจกรรม 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 1 ปี 2565 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

อุปกรณ์สำหรับติดต้ังตู้เขี่ยเชื้อ       
1. ห่วงเขี่ยเช้ือ (Inoculating loop) แบบยาว 18 ช้ิน 10 180 - - 
2. เข็มเขี่ยเช้ือ (needle) แบบยาว 18 ช้ิน 10 180 - - 
3. ตะเกียงแอลกอฮอล์ อลูมเินียม 80 อัน 10 800 - - 
4. ไส้ตะเกียงแอลกอฮอร ์ 4 ช้ิน 50 200 - - 
5. จานเพาะเช้ือ (Petri dish) 15*100mm (72pair/box) 2,500 อัน 1 2,500 - - 
6. หลอดทดลอง (Test tube) 20*150mm (72pcs/box) 25 อัน 72 1,800 - - 
7. ปิเปต (Pipette) 1 ml 60 อัน 5 300 - - 
8. ปิเปต (Pipette) 5 ml 60 อัน 5 300 - - 
9. ปิเปต (Pipette)  10 ml 65 อัน 5 325 - - 
10. หม้อน่ึงฆ่าเช้ือภายใต้ความดันไอน้ำ (Autoclave) 
(41qt.39L) 

36,500 เครื่อง 1 36,500 - - 

11. โต๊ะวางตู้เขี่ยเชื้อ 1,500 ตัว 2 3,000 - - 
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โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี (SMAT) 

กิจกรรม  พัฒนาระบบ ICT สำหรับการจัดการเรียนรู ้
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบ 

คุณภาพ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา 
                             ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นายศักดิ์นรินทร์  สุกันทา 
ระยะเวลาดำเนินการ  กรกฎาคม 2565 – เมษายน 2566 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
   ข้อที ่1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

            ข้อที่ 4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     ข้อที่ 2.6   จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
      ข้อที่ 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้, คุณธรรม) 
 มาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ.2561 กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้ทันการ
เปลี่ยนแปลง ปรับตัวในโลกยุคดิจิทัลได้ มีทักษะชีวิต ฟันฝ่าอุปสรรคได้ มีความรู้ ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ และสามารถนำ ไป
ประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาสุขภาวะการศึกษา/ การทำ งาน/อาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน  เป็นคุณสมบัติของนักเรียนที่
ประเทศต้องการ ประกอบกับ การพัฒนาชีวิตเป็นกระบวนการที่สามารถ ใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้เป็นอย่างดีโดยสามารถ
พัฒนาท้ังการเรียนรู้  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้รับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ดำเนินการจัดการ
เรียนการสอนแบบห้องเรียนพิเศษหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SMAT) ที่มีการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ โดยจัดทำบันทึกความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์กับสถาบัน
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจัดการเรียนการสอน
โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ  อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม  และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ไว้ในทุกวิชา นั่นคือการกำหนดคุณสมบัติของผลผลิตทางการศึกษาให้เห็นได้ชัดเจนว่า  นักเรียนที่ได้รับการศึกษาตาม
ลกัษณะดังกล่าว จะต้องเป็นผู้มีคุณภาพดี  ท้ังทางสติปัญญา  ร่างกาย  และจิตใจ   
 ดังนั้นทางคณะกรรมการบริหารห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ จึงมีหน้าท่ีดำเนินการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของโรงเรียนด้วยการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยมุ่งพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้ อย่างหลากหลาย
ต่อเนื่องและทันสมัยของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ต่อไป 
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
2.1 เพื่อนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์มีความรู้และนักเรียนมทีักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมลูที่

เกี่ยวข้องกับการเรียนรู ้
2.2 เพื่อให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ทุกคนได้รับบริการสารสนเทศในการสืบค้นข้อมลูบนระบบเครือข่ายได้ 
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3.  เป้าหมาย 
- ด้านปริมาณ   

คณะครูได้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรยีนการสอนและนักเรยีนห้องเรียนพเิศษฯ SMAT  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6  จำนวน 191 คน ได้พัฒนาทักษะในการสบืค้นสารสนเทศบนระบบเครือข่ายที่ถูกต้อง ปลอดภัย 

 - ด้านเชิงคุณภาพ    
นักเรียนห้องเรยีนพิเศษวิทยาศาสตร์มีความรู้ความสามารถและมีทักษะด้านการใช้ ICT 
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 

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

 
ก.ค. – ส.ค. 

2565 
 

 
- 

คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ (SMAT) 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 
 
 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ดำเนินตามโครงการ  
    - คณะครูและนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ  
SMAT ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6  จำนวน 197 คน 
โดยเป็นการชำระค่าบริการระบบ Internet ราย
เดือนอาคารวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์  
โดยตดิตั้งเพื่อให้ครูและนักเรียนไดใ้ช้ระบบ
อินเตอร์เนต็ความเร็วสูงในการจดัการเรยีนการสอน 
และได้พัฒนาทักษะในการสืบค้นสารสนเทศบน 
ระบบเครือข่ายที่ถูกต้อง ปลอดภยั 

 
ก.ค.65 - เม.ย.

66 

 
30,816 

คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์  
(SMAT)/ครูที่รับผิดชอบ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 
 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

 
พ.ย.65 - 
ม.ีค.66 

 
- 

คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ (SMAT) 

4.ประเมินผลและ
รายงาน 
(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและ
รายงานผู้บังคับบญัชา 

 
เม.ย. 2566 

 

 
- 

คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ (SMAT) 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 5.1 เงินอุดหนุน        ……………………………..   บาท 
 5.2 เงินนอกงบประมาณ   (เงินระดมทุน)           30,816        บาท 
 5.3 เงินเรียนฟรี  15 ป ี     ……………………………..   บาท 
 

กิจกรรม 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 1 ปี 2565 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1. ค่าเหมาจ่ายระบบ Internet รายเดือน
อาคารวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร ์

2,568 เดือน 6 15,408 6 15,408 

รวม 15,408 15,408 
รวมทั้งสิ้น 30,816 
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โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี (SMAT) 

กิจกรรม  งานประชาสัมพันธ์โครงการ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบ 

คุณภาพ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา 
                             ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นายศักดิ์นรินทร์  สุกันทา 
ระยะเวลาดำเนินการ  กรกฎาคม 2565 – เมษายน 2566 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
        มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     ข้อที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้, คุณธรรม) 

มาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ.2561 กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้ทันการ
เปลี่ยนแปลง ปรับตัวในโลกยุคดิจิทัลได้ มีทักษะชีวิต ฟันฝ่าอุปสรรคได้ มีความรู้ ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ และสามารถนำ ไป
ประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาสุขภาวะการศึกษา/ การทำ งาน/อาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน  เป็นคุณสมบัติของนักเรียนที่
ประเทศต้องการ ประกอบกับ การพัฒนาชีวิตเป็นกระบวนการที่สามารถ ใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้เป็นอย่างดีโดยสามารถ
พัฒนาท้ังการเรียนรู้  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้รับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ดำเนินการจัดการ
เรียนการสอนแบบห้องเรียนพิเศษหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SMAT) ที่มีการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ โดยจัดทำบันทึกความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์กับสถาบัน
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจัดการเรียนการสอน
โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ  อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม  และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ไว้ในทุกวิชา นั่นคือการกำหนดคุณสมบัติของผลผลิตทางการศึกษาให้เห็นได้ชัดเจนว่า  นักเรียนที่ได้รับ การศึกษาตาม
ลักษณะดังกล่าว จะต้องเป็นผู้มีคุณภาพดี  ท้ังทางสติปัญญา  ร่างกาย  และจิตใจ 

กิจกรรม งานประชาสัมพันธ์โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ได้จัดทำขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ในเรื่องหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การทำกิจกรรมของนักเรียน ให้กับผู้ปกครองนักเรียนและหน่วยงานอื่นๆที่
สนใจ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนท่ีสนใจมาเข้าร่วมโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ทีส่นใจได้ทราบถึงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมของนักเรยีนห้องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร ์
 

 3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

ร้อยละ 80 ของนักเรียน ครู และผู้ปกครองของโครงการห้องเรียนพิเศษ SMAT สามารถรับรู้ในส่วนของ
กิจกรรม 

ต่างๆ ได ้
 -  ด้านคุณภาพ  

1. ผู้ที่สนใจได้ทราบถึงหลักสูตร การจัดการเรยีนการสอนและกจิกรรมของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMAT 
2. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ในการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMAT 
3. เพื่อจัดการประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ SMAT 



335 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

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

 
ก.ค. – ส.ค. 

2565 
 

- คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์  
(SMAT) 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ดำเนินตามโครงการ 
    - ดำเนินการประชาสมัพันธ์ห้องเรียนพิเศษฯ  
     SMAT ดังนี้  
     1) การนำเสนอหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 
การทำกิจกรรมของนักเรียน ให้กับผู้ปกครองในกิจกรรม 
Open House  
     2) การแนะแนวการรับสมัครนักเรียน 
เข้าเรียนในห้องเรียนพิเศษฯ SMAT ในปีการศึกษาถัดไป 
     3) การนำเสนอต่อผู้มาศึกษาดูงานห้องเรียน 
พิเศษฯจากโรงเรียนต่างๆ 
     4) การนำเสนอผลงานของนักเรียนและ 
     กิจกรรมต่างๆของห้องเรียนพเิศษฯ 
     5) อุปกรณ์สำหรับประชาสัมพันธ์โครงการ ได้แก่ 
กล้องถ่ายรูป 
     6) ของที่ระลึกสำหรับการประชาสัมพันธ์ในงาน 
Open House ได้แก่ กระเป๋าผ้า 

 
ก.ค. 65 – 
เม.ย. 66 

 
133,500 

คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์  
(SMAT) 
/ครูที่รับผิดชอบ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 
 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

พ.ย. 65 – 
มี.ค. 66 

- คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ (SMAT) 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

เม.ย. 2566 - คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ (SMAT) 

 

5.  งบประมาณ  (หลักการ :  พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ        …………………………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   (เงินรายไดส้ถานศึกษา (SMAT))           133,500       บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี      …………………………….. บาท 

กิจกรรม 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 1 ปี 2565 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

   1. แผ่นพับรับสมัครนักเรียน 15 แผ่น - - 300 4,500 
   2. แผ่นพับนำเสนอโครงการ 15 แผ่น - - 300 3,000 
   3. โปสเตอร์ประชาสมัพันธ์ Banner Stand ขนาด 
60x160 cm. 

1,500  แผ่น - - 6 9,000 

   4. แบ็คดร็อปนำเสนอโครงการ  25,000 ชุด - - 1 25,000 
   5. บอร์ดติดประกาศตู้กระจกบานเลื่อน กำมะหยี่ 
ขนาด 1 เมตร × 1.50 เมตร หน้าห้อง 
212,213,217,218 

4,500 อัน 4 18,000 - - 
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โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี (SMAT) 

กิจกรรม งานพัฒนาหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ ความถนัด 

ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นายศักดิ์นรินทร์  สุกันทา 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ข้อที่ 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
ข้อที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ข้อที่ 2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

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

มาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ.2561 กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้ทันการ
เปลี่ยนแปลง ปรับตัวในโลกยุคดิจิทัลได้ มีทักษะชีวิต ฟันฝ่าอุปสรรคได้ มีความรู้ ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ และสามารถนำ ไป
ประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาสุขภาวะการศึกษา/ การทำ งาน/อาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน  เป็นคุณสมบัติของนักเรียนที่
ประเทศต้องการ ประกอบกับ การพัฒนาชีวิตเป็นกระบวนการที่สามารถ ใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้เป็นอย่างดีโดยสามารถ
พัฒนาท้ังการเรียนรู้  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้รับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ดำเนินการจัดการ
เรียนการสอนแบบห้องเรียนพิเศษหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  (SMAT) ที่มีการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ โดยจัดทำบันทึกความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์กับสถาบัน
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจัดการเรียนการสอน
โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ  อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม  และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ไว้ในทุกวิชา นั่นคือการกำหนดคุณสมบัติของผลผลิตทางการศึกษาให้เห็นได้ชัดเจนว่า  นักเรียนที่ได้รับการศึกษาตาม
ลักษณะดังกล่าว จะต้องเป็นผู้มีคุณภาพดี  ท้ังทางสติปัญญา  ร่างกาย  และจิตใจ 

กิจกรรม งานจัดทำหลักสูตรสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ได้จัดทำเอกสารหลักสูตร ประกอบด้วยโครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา และโครงสร้างรายวิชาสำหรับ
ช้ีแจงรายละเอียดให้กับครูผู้สอนในรายวิชาเพิ่มเติมของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อให้คณะกรรมการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตรไ์ด้หลักสตูรสำหรับนักเรยีนห้องเรียนพเิศษวิทยาศาสตร์ 
 

 3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

คณะกรรมการห้องเรยีนพิเศษฯ SMAT สามารถจัดทำหลักสตูรเพื่อใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาพืน้ฐาน
และเพิ่มเติมเพิ่มเติม 
 -  ด้านคุณภาพ  

คณะกรรมการห้องเรยีนพิเศษพิเศษฯ SMAT ได้จัดทำจัดทำเอกสารหลักสตูร ประกอบด้วยโครงสร้างหลักสตูร  
คำอธิบายรายวิชา และโครงสร้างรายวิชาของนักเรียนห้องเรยีนพิเศษวิทยาศาสตร ์
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4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

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

 
พ.ค. – ก.ค. 

2565 
 

- 

คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์  
(SMAT) 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน 
3. ดำเนินตามโครงการ  
    - คณะกรรมการห้องเรียนพเิศษพิเศษฯ SMAT มีการ
ประชุมเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรใหส้อดคล้องกับ
หลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
ฉบับปรับปรุง 2560 เพื่อใช้ในการเรียนการสอนใน 
รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม เอกสาร หลักสูตรประกอบด้วย
โครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา และโครงสร้าง
รายวิชาของนักเรียนห้องเรยีนพิเศษฯ SMAT 
4.ประเมินโครงการ 
5.รายงานผลการดำเนินการต่อผู้บงัคับบัญชา 

 
 

ก.ค.65 –  
มี.ค.66 

 
 

10,000 

คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์  
(SMAT) 
/ครูที่รับผิดชอบ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

ม.ค. – มี.ค. 
2566 

- คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์  
(SMAT) 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

มี.ค. 2566 - คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์  
(SMAT) 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ :  พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ        …………………………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   (เงินรายไดส้ถานศึกษา (SMAT))                       10,000        บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี      …………………………….. บาท 
 

กิจกรรม 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 1 ปี 2565 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1. เครื่องเย็บกระดาษ 1,000 เครื่อง - - 1 1,000 
2. กระดานไวท์บอร์ด 120x180 ซม.  3,500 อัน - - 1 3,500 
3. กล่องโบรชัวร์ 1/3 A4 4.25x8 นิ้ว  100 อัน - - 5 500 
4. แท่นตัดกระดาษ 1,500 เครื่อง 1 1,500 - - 
5. ป้ายอะคริลคิแม่เหล็กฐานไม้ A4 250 อัน 6 1,500 - - 
6. เครื่องเคลือบบัตร A4 1,400 เครื่อง 1 1,400 - - 
7. พลาสติกเคลือบบัตร A4 600 กล่อง 1 600 - - 
   5,000 5,000 

รวมท้ังสิ้น 10,000 
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โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี (SMAT) 

กิจกรรม งานพัฒนาและปรับปรุงห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบ 

คุณภาพ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา 
                             ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นายศักดิ์นรินทร์  สุกันทา 
ระยะเวลาดำเนินการ  กรกฎาคม 2565 – เมษายน 2566 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
        มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     ข้อที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้, คุณธรรม) 

มาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ.2561 กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้ทันการ
เปลี่ยนแปลง ปรับตัวในโลกยุคดิจิทัลได้ มีทักษะชีวิต ฟันฝ่าอุปสรรคได้ มีความรู้ ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ และสามารถนำ ไป
ประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาสุขภาวะการศึกษา/ การทำ งาน/อาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน  เป็นคุณสมบัติของนักเรียนที่
ประเทศต้องการ ประกอบกับ การพัฒนาชีวิตเป็นกระบวนการที่สามารถ ใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้เป็นอย่างดีโดยสามารถ
พัฒนาทั้งการเรียนรู้  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้รับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ดำเนินกาจัดการ
เรียนการสอนแบบห้องเรียนพิเศษหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  (SMAT) ที่มีการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ โดยจัดทำบันทึกความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์กับสถาบัน
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจัดการเรียนการสอน
โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ  อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม  และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ไว้ในทุกวิชา นั่นคือการกำหนดคุณสมบัติของผลผลิตทางการศึกษาให้เห็นได้ชัดเจนว่า  นักเรียนที่ได้รับการศึกษาตาม
ลักษณะดังกล่าว จะต้องเป็นผู้มีคุณภาพดี  ทั้งทางสติปัญญา  ร่างกาย  และจิตใจ 

การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ นับว่าเป็นแหล่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก ประสบการณ์
จริง ได้ปฏิบัติด้วยตนเองตามศักยภาพของผู้เรียน พัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรยีนรูไ้ด้ตามศักยภาพ และ ส่งเสริมการจัดบรรยากาศ - 
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จึงตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ จึงมีความต้องการที่จะมุ่งเน้นพัฒนาห้องเรียนของผู้เรียนให้ดี ยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการ
เรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ให้มีความก้าวหน้า เพื่อให้สอดรับ กับการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมายอันสูงสุด 

 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีห้องปฏบิัติการทางวิทยาศาสตร์ทีส่ามารถใช้งานได้  
2.2 เพื่อส่งเสริมการจัดบรรยากาศ-สิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรยีนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

นักเรียนห้องเรยีนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SMAT) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 จำนวน 191 คน ได้เข้าเรยีนในห้องปฏิบัติการ 
วิทยาศาสตร ์
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
.             นักเรียนมีห้องปฏบิัติการทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถใช้งานได้ 
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4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

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

 
ก.ค. – ส.ค. 65 

 
 

 
- 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ดำเนินตามโครงการ  
    - ดำเนินการโดยการพัฒนาและปรับปรุงห้องเรียน
และห้องปฏิบตัิการทางวิทยาศาสตร์ให้สามารถใช้งานได้ 
มีความปลอดภัยต่อนักเรยีน และส่งเสริมการจัด
บรรยากาศ สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรยีนรู้  

 
ก.ค.65 – มี.ค.

66 

 
53,100 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

3. ตรวจสอบ
(Check) 
 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

ธ.ค.65 – มี.ค.
66 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

 
เม.ย. 2566 

 
- 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

 

5.  งบประมาณ (หลักการ :  พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ        …………………………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   (เงินรายไดส้ถานศึกษา (SMAT))            53,100               บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี      …………………………….. บาท 

กิจกรรม 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 1 ปี 2565 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1. โต๊ะครู ขนาด 120 x 60 x 75 ซม. ห้อง 
212,213,214,216,217,218 

3,200 ตัว 6 19,200 - - 

2. เก้าอี้ครู ห้อง212,213,214,216,217,218 1,380 ตัว 6 8,280 - - 
3. พัดลมตดิผนัง ขนาด 18 น้ิว ห้อง
212,213,214,216,217,218 

1,600 ตัว 12 19,200 - - 

3. USB 2.0 TO HDMI ADAPTER สายนำภาพจากมือ
ถือ,ไอแพดขึ้นจอโปรเจคเตอร ์

900 อัน 6 5,400 - - 

4. ถังขยะสีดำมฝีาปิด ขนาด 20x20x30 cm 120 อัน 6 720 - - 
5. ถุงดำ 50 แพ็ค 6 300 - - 

รวม 53,100 - 
รวมท้ังหมด 53,100 

 
 

6. วิธีการประเมิน 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
   1. นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจใน
การใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ์

   1. แบบทดสอบความพึงพอใจ    1. แบบประเมินความพึงพอใจชองนักเรียน 
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โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี (SMAT) 

กิจกรรม  จัดซื้ออุปกรณ์การทดลองและสารเคมี 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ  

ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นายศักดิ์นรินทร์  สุกันทา 
ระยะเวลาดำเนินการ  กรกฎาคม – พฤศจิกายน 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผู้เรียน 
    ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อ 1  มีความสามารถในการอ่านเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณ 

 ข้อ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
           ความคิดเห็นและแก้ปัญหา  
 ข้อ 3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 ข้อ 4  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร 

ข้อ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ข้อ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
              ข้อ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้, คุณธรรม) 

มาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ.2561 กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้ทันการ
เปลี่ยนแปลง ปรับตัวในโลกยุคดิจิทัลได้ มีทักษะชีวิต ฟันฝ่าอุปสรรคได้ มีความรู้ ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ และสามารถนำ ไป
ประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาสุขภาวะการศึกษา/ การทำ งาน/อาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน  เป็นคุณสมบัติของนักเรียนที่
ประเทศต้องการ ประกอบกับ การพัฒนาชีวิตเป็นกระบวนการที่สามารถ ใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้เป็นอย่างดีโดยสามารถ
พัฒนาทั้งการเรียนรู้  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้รับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ดำเนินกจัดการ
เรียนการสอนแบบห้องเรียนพิเศษหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  (SMAT) ที่มีการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ โดยจัดทำบันทึกความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์กับสถาบัน
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจัดการเรียนการสอน
โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ  อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม  และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ไว้ในทุกวิชา นั่นคือการกำหนดคุณสมบัติของผลผลิตทางการศึกษาให้เห็นได้ชัดเจนว่า   นักเรียนที่ได้รับการศึกษาตาม
ลักษณะดังกล่าว จะต้องเป็นผู้มีคุณภาพดี  ท้ังทางสติปัญญา  ร่างกาย  และจิตใจ 

การจัดการเรียนรู้ในทุกช่วงช้ันจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี ครุภัณฑ์ประกอบห้อง สื่อการ
เรียนรู้เพื่อใช้ในการกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อวัสดุ อุปกรณ์และสารเคมีถือเป็นปัจจัยสำคัญในการเสาะแสวงหาความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และการฝึกทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อปลูกฝังความเป็นนักวิจัยให้กับนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
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2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
2.1 เพื่อให้ครูอาจารย์มีวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สารเคมี สื่อการเรียนรู้ วัสดุสำนักงาน ในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้อย่างพอเพียงและทันสมัย  
2.2 เพื่อนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ได้ฝึกทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สารเคมี ตามกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครู  ออกแบบไว้ ทำให้เข้าใจหลักการ
และเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น  

2.3 เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และเพื่อจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ใหส้อดคล้อง กับจุดประสงค์ของ
การจัดตั้งโรงเรยีน 

 

3.  เป้าหมาย 
 - ด้านปริมาณ  

นักเรียนห้องเรยีนพิเศษฯ SMAT ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 จำนวน 191 คน มีการปฏิบัติการทดลองทาง 
วิทยาศาสตร์โดยใช้วัสดุ ครภุัณฑ์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สารเคมี สื่อการเรยีนรู้ และวัสดุสำนักงาน 
 - ด้านคุณภาพ  

1. นักเรียนและครูที่ทำการสอนทีม่ีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ สารเคมี ใช้ในการจัดการเรยีนการสอน 
2. นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SMAT) มีการปฏิบตัิการทดลองทางวิทยาศาสตร์โดยใช้วัสดุ ครุภณัฑ์  

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สารเคมี สื่อการเรยีนรู้ และวัสดุสำนักงาน 
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

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

 
ก.ค. – ส.ค. 

2565 
 

 
- 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ดำเนินตามโครงการ  
    - ดำเนินการโดยการจัดซื้ออุปกรณ์การทดลองและ
สารเคมี เพื่อใช้ในปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร ์

 
ส.ค. – ต.ค. 

2565 

 
40,635 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

ต.ค. 2565 - กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

พ.ย. 2565 - กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์

 

5.  งบประมาณ (หลักการ :  พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ        …………………………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   (เงินรายไดส้ถานศึกษา (SMAT)           40,635              บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี      …………………………….. บาท 

กิจกรรม 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 1 ปี 2565 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1. โซเดียมไฮดรอกไซด ์ 75 กระปุก 5 375 - - 
2. เครื่องช่ังไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง 12,000 เครื่อง 1 12,000 - - 
3. หุ่นจำลองศรีษะและสมองแบบถอดประกอบ
(สพฐ.) 

2,900 ช้ิน 1 2,900 - - 



345 

 

345 



346 

โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี (SMAT) 

กิจกรรม งานซ่อมบำรุงห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบ 

คุณภาพ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา 
                             ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผดิชอบ    นายศักดิ์นรินทร์  สุกันทา 
ระยะเวลาดำเนินการ  กรกฎาคม 2565 – เมษายน 2566 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
        มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     ข้อที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้, คุณธรรม) 

มาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ.2561 กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้ทันการ
เปลี่ยนแปลง ปรับตัวในโลกยุคดิจิทัลได้ มีทักษะชีวิต ฟันฝ่าอุปสรรคได้ มีความรู้ ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ และสามารถนำ ไป
ประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาสุขภาวะการศึกษา/ การทำ งาน/อาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน  เป็นคุณสมบัติของนักเรียนที่
ประเทศต้องการ ประกอบกับ การพัฒนาชีวิตเป็นกระบวนการที่สามารถ ใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้เป็นอย่างดีโดยสามารถ
พัฒนาทั้งการเรียนรู้  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้รับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ดำเนินกาจัดการ
เรียนการสอนแบบห้องเรียนพิเศษหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  (SMAT) ที่มีการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ โดยจัดทำบันทึกความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์กับสถาบั น
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจัดการเรียนการสอน
โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ  อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม  และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ไว้ในทุกวิชา นั่นคือการกำหนดคุณสมบัติของผลผลิตทางการศึกษาให้เห็นได้ชัดเจนว่า  นักเรียนที่ได้รับการศึกษาตาม
ลักษณะดังกล่าว จะต้องเป็นผู้มีคุณภาพดี  ท้ังทางสติปัญญา  ร่างกาย  และจิตใจ 

เครื่องมือ และเครื่องจักรเป็นปัจจัยท่ีมคีวามสำคัญ อันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา การจัดหาและซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา จึงเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเสริมสร้างความพอเพียงของเครื่องมือ และเครื่องจักร 
ตลอดจนเป็นการบำรุงรักษา และยืดอายุการใช้งาน อันส่งผลต่อ ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน และผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียน 

 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
2.1 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอน  
2.2 เพื่อจัดหาครุภณัฑ์ให้เพยีงพอต่อการจัดการเรียนการสอน  
2.3 เพื่อบำรุงรักษาครุภณัฑ์ให้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น 
 

3.  เป้าหมาย 
 - ด้านปริมาณ  

ครุภณัฑ์ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตรไ์ดร้ับการซ่อมแซม 
 - ด้านคุณภาพ  
.             การจัดหาและซ่อมแซมครุภณัฑ์ทีม่ีประสิทธิภาพ 
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4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

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

ก.ค. – ส.ค. 
2565 

 
 

- กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร ์

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ดำเนินตามโครงการ  
    - ดำเนินการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ระบบน้ำ อุปกรณ์
ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสท์ี่ใช้ในการจัดการเรยีน
การสอน 

 
ก.ค. 65 – 
เม.ย. 66 

 
44,240 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร ์

3. ตรวจสอบ
(Check) 
 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

ก.พ. – มี.ค. 
2566 

- กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร ์

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

เม.ย. 2566 - กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร ์

 

5.  งบประมาณ (หลักการ :  พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ        …………………………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   (เงินรายไดส้ถานศึกษา (SMAT))          44,240            บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี      …………………………….. บาท 
 

กิจกรรม 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2565 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1. ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ระบบน้ำ อุปกรณ์
ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสท์ี่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

  - 22,120 - 22,120 

รวมท้ังสิ้น 44,240 
 

6. วิธีการประเมิน 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
   1. ร้อยละ 70 ได้มีการจัดหาและซ่อมแซมครุภณัฑ์ให้มี
ประสิทธิภาพ พร้อมใช้งาน 

แบบทดสอบความพึงพอใจ แบบประเมิน 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 
7.1 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอน  
7.2 เพื่อจัดหาครุภณัฑ์ให้เพยีงพอต่อการจัดการเรียนการสอน  
7.3 เพื่อบำรุงรักษาครุภณัฑ์ให้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น 
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4. รายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจำปีเงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของห้องเรียนห้องเรียนพิเศษ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แบบเข้มข้น (ISM) 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณรวม 
1 งบกลาง 160,000 
2 กองทุนสำหรับพัฒนาห้องเรียน ISM 160,000 
3 งบบริหารโครงการห้องเรียน ISM  
 3.1 กิจกรรมงานจัดซื้อ สื่อ ตำราและอุปกรณ์  การเรียน สื่อการเรยีนการสอน  สื่อ

อิเลคทรอนิคส ์
56,576 

3.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ห้องเรยีน ISM 10,100 
4 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น และหอ้งเรียนวิทย์ สุขภาพ - วิศวกรรม 
 4.1 กิจกรรมสอนเสรมิของห้องเรยีน ISM  ทุกระดับชั้น 72,000 

4.2 ค่ายสร้างเจตคติ สร้างความตระหนักในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ม.1) 26,107 
4.3 ค่ายเสรมิทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร ์(วิทยากร ม.ราชภัฏ
กำแพงเพชร)  (ม.1) 

49,110 

4.4 กิจกรรมค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพ ทักษะทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ (ม.2)  286,280 
4.5 ค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้  ในศตวรรษท่ี 21 ด้วย STEM Education (ม.2) 34,210 
4.6 ค่ายประมวลความรู้ทางวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ม.3 55,350 
4.7 ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแบบโดยใช้โปรแกรมพื้นฐาน ทางวิศวกรรมศาสตร์  (ม.4) 33,792 
4.8 กิจกรรมเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิศวกรรมศาสตร์ (ม.
เชียงใหม)่  (ม.4) 

209,240 

4.9 ค่ายส่งเสรมิการเรียนรู้ฝึกปฏบิัติงานจริงในสายวิทยาศาสตร์-สุขภาพ (รพ.แม่สอด) (ม.5)  33,950 
4.10 ค่ายส่งเสรมิการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม  (ม.5) 286,480 
4.11 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย (ม.6)  45,000 
4.12 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลศิทางวิชาการ 87,900 
4.13 สรุปประมวลกิจกรรมและศกัยภาพของนักเรียนห้องเรยีน ISM 45,105 

รวมเป็นเงิน 1,651,200 
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โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น 
กิจกรรม พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น 
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ ความถนัด  

ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ  นายวินัย แขวนโพธิ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม 2565 – เมษายน 2566 
สถานที่ดำเนินการ   โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพผู้เรียน  

ข้อที่ 1.1    ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อที่ 1  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
  ข้อที่ 2  มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
   ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
  ข้อที่ 3  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ข้อที่ 4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ข้อที่ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ข้อที่ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

สนองมาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
  ข้อที่ 3.1    จดัการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้, คุณธรรม)  
  จากปรัชญาและวัตถุประสงค์การจัดการศึกษา นโยบายและจุดเน้นในระดับสถานศึกษา โดยให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ. 2561 โดยมุ่งเน้นผู้เรียนรู้เพื่อสร้างงานและคุณภาพชีวิตที่ดี ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อสังคมมันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งเพื่อสันติสุข   มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกระทรวงศึกษาธิการ 
สำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพเพื่อเป็นฐานในการ
พัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนตามความสนใจอย่างเต็ม
ตามศักยภาพพร้อมท้ังปลูกฝังให้มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และมีความเป็นนักวิจัยอย่างลึกซึ้ง  
  โรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นโรงเรียนประจำอำเภอในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมและ
สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ว่ามีมาตรฐาน และมีศักยภาพสูง โดยผลงานของนักเรียนในทุกปีการศึกษาได้พิสูจน์แล้วว่าโรงเรียน
สามารถจัดการเรียนการสอนที่ดี มีคุณภาพ  สามารถผลิตนักเรียนที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ท่ีสามารถเป็นได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันและได้รับรางวัลในระดับเขตพื้นที่ และระดับชาติ อย่างต่อเนื่องและเมื่อจบการศึกษาแล้วยัง
สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ ในคณะต่างๆ เป็นจำนวนมาก ทำคะแนนได้สูง สำเร็จกา รศึกษาเป็นแพทย์ วิศวกร 
สถาปัตยกรรม  นักการเมือง นักปกครอง นักการศึกษา และอื่นๆ อีกหลากหลาย  
 จากผลการสำรวจความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน พบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่ที่ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนใน
โรงเรียนสรรพวิทยาคมมีความประสงค์จะให้เรียนเน้นหนักไปทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 80 ซึ่งในปี
การศึกษาที่ผ่านมา การเปิดรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายได้เลือกเรียนยังไม่
เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน และในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสรรพวิทยาคมได้ขอเปิดห้องเรียนดังกล่าวเป็นห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น ( ISM ) โดยได้รับการอนุมัติจากเขตพื้นที่ในการขอเปิดห้องเรียนพิเศษดังกล่าว เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนให้มากข้ึน 
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2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล)  
  2.1  เพื่อพัฒนานักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์แบบเข้มข้น อย่างเต็มตามศักยภาพตาม
ปรัชญาและจุดมุ่งหมายการจัดการศึกษาของชาติ 
  2.2  เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์แบบเข้มข้น ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    3.1.1  มีผู้เรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ไดร้ับการพัฒนาตามหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ  
           วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ แบบเข้มข้น 6 ห้องเรียน จำนวน 190 คน 
   3.1.2  มีผู้เรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปลาย  ได้รับการพัฒนาตามหลักสตูรห้องเรียนพิเศษ  
           วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ แบบเข้มข้น (ห้องเรียนวิทย์ - สุขภาพและวิทย์ - วิศวกรรมศาสตร์)  
            6 ห้องเรียน จำนวน 191 คน 
 3.2 ด้านคุณภาพ  
   3.2.1 ด้านกระบวนการ : ระบบบริหารจดัการด้านบุคลากร หลักสูตร สื่อห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การเรียนการ
สอน สภาพแวดล้อมมคีุณภาพโรงเรียนมรีูปแบบการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ สำหรับพัฒนานักเรยีนด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ อย่างชัดเจนเห็นผลเป็นรูปธรรมที่จะนำมาพัฒนาผู้ที่สนใจและมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ 
เพื่อนำไปขยายให้แกโ่รงเรยีนต่างๆ ดำเนินการวางรากฐานการศึกษาให้แข็งแกร่งต่อไป  
   3.2.2 ด้านผลผลิต : นักเรียนได้รบัการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร์ เต็มตามศักยภาพ โดยเฉพาะ
นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษมผีลการประเมินคณุภาพการศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในเกณฑ์สูงเมื่อเทียบกับนักเรียน
กลุ่มอื่นๆ และมผีลงานดา้นวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ในระดับเขตพืน้ท่ีและระดับชาต ิ
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียนและ
คณะกรรมการห้องเรยีน ISM 

พ.ค. 2565 - คณะกรรมการ 
ห้องเรียน ISM 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

- ดำเนินตามกิจกรรมโครงการของห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ เขม้ข้น โดยดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้ 
- งบกลาง 
- งบกองทุนสำหรับพัฒนาห้องเรียน ISM 
- งบบริหารโครงการ จัดซื้อ สื่อ ตำราและอุปกรณ์ สื่อการ
เรียนการสอน ประชาสัมพันธ์ของห้องเรียน  
- กิจกรรมเสรมิหลักสูตรของห้องเรียน โดยจัดกิจกรรมทั้ง
ภายในและนอกโรงเรยีน เป็นกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาทักษะ 
กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนหอ้งเรียน ISM ในทุกระดับชั้น  

ม.ิย. 2565  
 -  

เม.ย. 2566 

1,651,200 
บาท 

คณะกรรมการ 
ห้องเรียน ISM 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- ติดตาม ตรวจสอบตามโครงการ เม.ย. 2566 - คณะกรรมการ 
ห้องเรียน ISM 

4. ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

- ประเมินผลการดำเนินตามโครงการ เม.ย. 2566 - คณะกรรมการ 
ห้องเรียน ISM 

 
 

5.  งบประมาณ (หลักการ :  พอประมาณ) 
 เงนิรายได้สถานศึกษา (ห้องเรียน ISM)    1,651,200 บาท  บาท 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (ยอดเงินถัวจ่ายตามกิจกรรม) 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม ภาคเรียนที่ 
1/2565 

ภาคเรียนที่ 
2/2565 

งบประมาณ
รวม 

เวลาดำเนิน
กิจกรรม 

1 งบกลาง 80,000 80,000 160,000 มิ.ย. 65, พ.ย. 65 
2 กองทุนสำหรับพัฒนาห้องเรียน ISM 80,000 80,000 160,000 มิ.ย. 65, พ.ย. 65 
3 งบบริหารโครงการห้องเรียน ISM 
 3.1 กิจกรรมงานจัดซื้อ สื่อ ตำราและอุปกรณ์  การเรียน สื่อ

การเรยีนการสอน  สื่ออิเลคทรอนิคส์ 
33,576 23,000 56,576 มิ.ย. 65 

 3.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ห้องเรยีน ISM - 10,100 10,100 พ.ย. 65 
4 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น และหอ้งเรียนวิทย์ สุขภาพ - วิศวกรรม 
 4.1 กิจกรรมสอนเสรมิของห้องเรยีน ISM  ทุกระดับชั้น 72,000 - 72,000 มิ.ย. – ต.ค. 65 
 4.2 ค่ายสร้างเจตคติ สร้างความตระหนักในวิชาวิทยาศาสตร์ 

     และคณิตศาสตร์ (ม.1) 
26,107 - 26,107 มิ.ย. 65 

 4.3 ค่ายเสรมิทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ 
     คณิตศาสตร์ (วิทยากร ม.ราชภัฏกำแพงเพชร)  (ม.1) 

- 49,110 49,110 ม.ค. 66 

 4.4 กิจกรรมค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพ ทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
     คณิตศาสตร์ (ม.2)  

286,280 - 286,280 มิ.ย. 65 

 4.5 ค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้  ในศตวรรษท่ี 21 ด้วย  
     STEM Education (ม.2) 

- 34,210 34,210 ม.ค. 66 

 4.6 ค่ายประมวลความรู้ทางวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ม.3 38,750 16,600 55,350 ก.ค. 65 - ม.ค. 66 
 4.7 ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแบบโดยใช้โปรแกรมพื้นฐาน  

      ทางวิศวกรรมศาสตร์  (ม.4) 
33,792 - 33,792 ส.ค. 65 

 4.8 กิจกรรมเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
     สุขภาพและวิศวกรรมศาสตร์ (ม.เชียงใหม)่  (ม.4) 

- 209,240 209,240 ม.ค. 66 

 4.9 ค่ายส่งเสรมิการเรียนรู้ฝึกปฏบิัติงานจริงในสาย 
      วิทยาศาสตร์-สุขภาพ (รพ.แม่สอด) (ม.5)  

33,950 - 33,950 ต.ค. 65 

 4.10 ค่ายส่งเสรมิการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์  
       และสิ่งแวดล้อม  (ม.5) 

- 286,480 286,480 ม.ค. 66 

 4.11 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย  
       (ม.6)  

45,000 - 45,000 ต.ค. 65 

 4.12 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลศิทางวิชาการ 30,900 57,000 87,900 ก.ค. 65 - ม.ค. 66 
 4.13 สรุปประมวลกิจกรรมและศกัยภาพของนักเรียน 

       ห้องเรียน ISM 
- 45,105 45,105 เม.ย. 66 

รวมเป็นเงิน 760,355 890,845 1,651,200  
  
6. วิธีการประเมิน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
1. นักเรียนและครูห้องเรียน ISM ได้พัฒนาศักยภาพด้าน
ความรู้ความสามารถในระดับที่น่าพึงพอใจร้อยละ 80 
 

1. สถิติและปริมาณการเข้าร่วม
อบรมหรือแข่งขันทักษะวิชาการ
ของครูและนักเรียน 
2. ประเมินความพึงพอใจ 

1. แบบสำรวจความสำเร็จหรือผลงาน
นักเรียนและครูในรอบปีการศึกษา 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 
เอกสารสรุปผลการดำเนินโครงการ 

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

  7.1 นักเรียนห้องเรียน ISM  ได้พฒันาตามศักยภาพตามปรัชญาและจุดมุ่งหมายการจัดการศึกษาของชาติ 
  7.2 พัฒนาระบบการบริหารจดัการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์แบบเขม้ข้นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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โครงการ  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น 
กิจกรรม  งานจัดซื้อ สื่อ ตำราและอุปกรณ์  การเรียน สื่อการเรียนการสอน  สื่ออิเลคทรอนิคส์  
    ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล  

ด้วยระบบคุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ   นายวินัย  แขวนโพธิ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 1-2/2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.ตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      ข้อที่ 2.5 จัดสภาวะแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
      ข้อที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้, คุณธรรม) 
  จากปรัชญาและวัตถุประสงค์การศึกษา นโยบายและจุดเน้นในระดับสถานศึกษา โดยมุ่งให้นักเรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเช่ียวชาญได้ตามความถนัดของตน มีความรับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เป็นพลเมืองที่ดี  โดยให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานชาติ พ .ศ. 2561 
มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความเพียร ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อก้าวทันโลกยุคดิจิทัลและโลกอนาคตและมีสมรรถนะที่
เกิดจากความรู้ด้านต่าง ๆ ผู้เรียนมีทักษะทางปัญญา ทักษะศตวรรษที่ 21 ร่วมสร้างสรรคพ์ัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม 
และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีจิตสำนึกเป็นพลเมืองไทยและพลโลก มีจิตอาสา มีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติต่อไป 
  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์   คิดอย่างมี
เหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน 
ตัดสินใจ แก้ปัญหา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษา
ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ  คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

  เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอนมากขึ้น จึงได้จัดโครงการจัดซื้อ สื่อ ตำราและอุปกรณ์  การ
เรียน สื่อการเรียนการสอน  สื่ออิเลคทรอนิคส์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการจัดการเรียนการสอน คาดว่าเมื่อได้
ดำเนินงานตามโครงการนี้แล้ว โรงเรียนสรรพวิทยาคม จะได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โดยเพิ่ม
ผลสัมฤทธ์ิและคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
   1) เพื่อพัฒนาสื่อการเรียน การสอน ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
  2) เพื่อจัดหาสื่อ อุปกรณ์ หนังสือ ตำรา ไวส้ำหรับการจดัการเรียนการสอนให้กับนักเรียนห้องเรยีนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เข้มข้น 
 
 

3.  เป้าหมาย 
  ด้านคุณภาพ   
    - ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ เข้มข้น มสีื่อ วัสดุ  อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพพร้อมการใช้งาน 
  ด้านปริมาณ   

  - มีวัสดุ  อุปกรณ์ ใช้ในการเรียนการสอนห้องเรยีนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น 
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4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

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

 
มิ.ย. 2565 

 
 - 

คณะกรรมการ
ห้องเรียน ISM 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 

1. ดำเนินการจดัซื้อ สื่อ ตำราและอุปกรณ์  การเรียน สื่อ
การเรยีนการสอน  สื่ออิเลคทรอนิคส์  เพื่อใช้สำหรับการ
จัดการเรียนสอนให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ เขม้ข้น 

ก.ค. 2565, 
พ.ย. 2565 

 
56,576 

คณะกรรมการ
ห้องเรียน ISM 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

ธ.ค. 2565 - 
คณะกรรมการ
ห้องเรียน ISM 

4. ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

ธ.ค. 2565 
 
 

 
การจัดทำรปูเลม่ 

คณะกรรมการ
ห้องเรียน ISM 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………….-…………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี    ……………….-…………….         บาท 
  เงินรายได้สถานศึกษา (ISM)   ……..  56,576........... บาท 

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 1/2565 ภาคเรียนที่ 2/2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 Projector Epson พร้อมตดิตั้ง  23,000 เครื่อง 1 23,000 1 23,000 
2 ตัวเชื่อมต่อโปรเจคเตอร์ใช้ประกอบการสอน 

AnyCast 4K M100 และ UGREEN รุ่น 20107 
High Speed HDMI Female to Female 
Coupler Adapter 

661 ชุด 16 10,576 - - 

รวมแต่ละภาคเรียน 33,576 23,000 - 
รวมท้ังสิ้น 56,576.- 

 
 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. นักเรียนร้อยละ 90 ได้มีวสัดุ อปุกรณ์ หนังสือ 
ตำรา มาใช้ในการเรียนการสอน 
2. นักเรียนร้อยละ 100 มีความพงึพอใจในการใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ หนังสือ ตำรา ในระดับดมีาก 

1. ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 
  1. มสีื่อการเรียน การสอน ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21     
  2. มีวัสดุ - อุปกรณ์ปฏิบัติการในการเรยีนการสอนให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ เขม้ข้น  
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โครงการ  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น 
กิจกรรม  งานประชาสัมพันธ์ของนักเรียนห้องเรียน ISM 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ ความ

ถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นายวินัย  แขวนโพธิ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 2/2565  
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
        มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ข้อที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้, คุณธรรม) 
  จากปรัชญาและวัตถุประสงค์การศึกษา นโยบายและจุดเน้นในระดับสถานศึกษา  โดยให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับมาตรฐานชาติ พ.ศ. 2561 มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความเพียร ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อก้าวทันโลกยุคดิจิทัลและ
โลกอนาคตและมีสมรรถนะที่เกิดจากความรู้ด้านต่าง ๆ ผู้เรียนมีทักษะทางปัญญา ทักษะศตวรรษที่ 21 ร่วมสร้างสรรค์พัฒนา
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีจิตสำนึกเป็นพลเมืองไทยและพลโลก มีจิตอาสา มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชาติต่อไป 
  การประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานที่สำคัญ และมคีวามจำเป็นต่อองค์กรอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นการบรหิารควรตระหนัก และ
ให้ความสำคัญกับงานประชาสัมพันธ์โดยมีการบริหารการจัดการอย่างเต็มรูปแบบมีการจัดสรรงบประมาณอย่างชัดเจน งาน
ประชาสัมพันธ์เป็นงานท่ีต้องสร้างความสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ ให้การบริการข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และชัดเจนรวมไปถึงความ
น่าสนใจของข้อมูลข่าวสารที่จะสื่อสารออกไปอันก่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โดยผ่านสื่อ เช่น 
หนังสือ สิ่งพิมพ์ วิทยุ สถาบัน และหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างความน่าเช่ือถือในสังคม และก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของ
โรงเรียนต่อไป และจากการที่โรงเรียนได้เปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น ขึ้นนั้น  
  ดังนั้น คณะกรรมการห้องเรียน ISM จึงมีแนวคิดที่จะจัดทำสื่อ สิ่งพิมพ์ เพื่อที่จะรองรับการประชาสัมพันธ์ของห้องเรียน ISM  
รวมถึงการรองรับการศึกษาดูงานจากโรงเรียนอื่น ๆ และหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ห้องเรียน ISM  ได้ดีขึ้น จึงได้จัด
กิจกรรมงานประชาสัมพันธ์ของห้องเรียน ISM  ขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
   เพื่อจัดทำสื่อ สิ่งพิมพ์ ในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนใหม่ของห้องเรียนพิเศษ ISM 
    

3.  เป้าหมาย   
ด้านคุณภาพ 

    - ได้สื่อ สิ่งพิมพ์ ใช้ในการประชาสมัพันธ์รับสมคัรนักเรียนใหม่ของห้องเรียนพิเศษ  ISM   
ด้านปริมาณ   
  - ได้สื่อ สิ่งพิมพ์ ใช้ในการประชาสมัพันธ์รับสมคัรนักเรียนใหม่ของหอ้งเรียนพิเศษ ISM จำนวน 5 ป้าย 
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4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

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

 
ธ.ค. 2565 

 

- คณะกรรมการ
ห้องเรียน ISM 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. ดำเนินการจดัทำสื่อ สิ่งพิมพ์ ในการประชาสัมพันธ์รับ
สมัครนักเรียนใหม่ ห้องเรียนพิเศษ ISM  โดยจัดจ้างทำ
ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน 
  - ป้ายไวนิลขวางถนน จำนวน 2 ป้าย  
  - ป้ายไวนิลติดบอร์ดโครงไม้ จำนวน 3 ป้าย 

ม.ค. 2566 
 

10,100 คณะกรรมการ
ห้องเรียน ISM 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

ก.พ. 2566 
 

- คณะกรรมการ
ห้องเรียน ISM 

4. ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

ก.พ. 2566 การจัดทำ
รูปเลม่ 

 

คณะกรรมการ
ห้องเรียน ISM 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………….-…………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี    ……………….-…………….         บาท 
  เงินรายได้สถานศึกษา (ISM)   ……..  10,000........... บาท 

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 1/2565 ภาคเรียนที่ 2/2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์งานรับนกัเรียนใหม ่ 10,100  - - 1 10,100 
รวมแต่ละภาคเรียน - 10,100.- 

รวมท้ังสิ้น 10,100.- 
 
 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

- ห้องเรียนพิเศษ ISM มีสื่อ สิ่งพิมพ์ ประชาสัมพันธ์
ห้องเรียนพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 90  

- จากแบบสอบถาม 
 

- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 
  1. ได้สื่อ สิ่งพิมพ์ ในการประชาสมัพันธ์รับสมคัรนักเรียนใหม่ของหอ้งเรียนพิเศษ ISM จำนวน 5 ป้าย 
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โครงการ  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น 
กิจกรรม  สอนเสริมของห้องเรียน ISM  
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ  

ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นายวินัย แขวนโพธิ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 1/2565  
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.ตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
      ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อ 1  มีความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
  ข้อ 2  มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

                    ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
  ข้อ 4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ข้อ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้, คุณธรรม) 
  จากปรัชญาและวัตถุประสงค์การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพเพื่อเป็นฐานในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศ และจากมาตรฐานชาติ พ.ศ. 2561 มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความเพียร ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อก้าวทันโลก
ยุคดิจิทัลและโลกอนาคตและมีสมรรถนะที่เกิดจากความรู้ด้านต่าง ๆ ผู้เรียนมีทักษะทางปัญญา ทักษะศตวรรษที่ 21 ร่วม
สร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีจิตสำนึก เป็นพลเมืองไทยและพลโลก และ
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
มุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนตามความสนใจอย่างเต็มตามศักยภาพพร้อมทั้งปลูกฝังให้มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และมีความเป็น
นักวิจัยอย่างลึกซึ้ง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ 
คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ 
วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต 
ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
    การจัดกิจกรรมสอนเสริมให้กับห้องเรียน ISM  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
มีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ตามความถนัดทั้งในด้านทฤษฎีและ
ทักษะด้านปฏิบัติ จึงได้จัดทำโครงการสอนเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการให้กับนักเรียนห้องเรียน ISM  ให้ทบทวน เพิ่มพูนความรู้ 
และเตรียมความพร้อมในเนื้อหาที่เรียนต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
  1. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนของนักเรยีน 
  2. เพื่อพัฒนาความสามารถทางดา้นวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์ ของนักเรียน 
   

3.  เป้าหมาย 
  ด้านปริมาณ 
    - นักเรียนห้องเรียน ISM ทุกระดบัช้ัน ได้แก่ ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5 และ ม.6  จำนวน  381  คน เข้าร่วม
กิจกรรมสอนเสริมของห้องเรียน ISM  
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ด้านคุณภาพ  
   - นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ มคีวามรู้ ความสามารถ และพัฒนาศักยภาพในด้านทักษะวิชาการเพิ่มมากข้ึน 
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

1. ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

พ.ค. 2565 
 

- คณะกรรมการ
ห้องเรียน ISM 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 

1. ดำเนินตามโครงการ  
    - นักเรียนห้องเรียน ISM ช้ัน ม.1-6 จำนวน 381 คน 
    - จัดกิจกรรมสอนเสรมิเตรียมความพร้อมในรูปแบบ
ออนไลน์ ทุกวันเสาร์ของเดือนระหว่างเดือนมิถุนายน - 
กันยายน จำนวน 10 วัน 
    - กิจกรรมประกอบด้วยการสอนเสรมิเตรียมสอบ  
สอวน. ในระดับชั้น ม.1 - ม.5 จัดนักเรียนจำแนก 5 
กลุ่มแยกตามวิชาที่นักเรียนสนใจ ได้แก่ วิชาคณติศาสตร์ 
ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และดาราศาสตร์  
   - ระดับชั้น ม.6 เรียนเตรียมสอบ TCAS 66 
   - ซึ่งในแต่ละวันจะมีครผูู้สอนจำนวน 6 คน ซึ่ง
ดำเนินการสอน ดังนี ้
   1. สอนเสริม สอวน.คณิตศาสตร์  
   2. สอนเสริม สอวน.ฟสิิกส ์
   3. สอนเสริม สอวน.เคม ี
   4. สอนเสริม สอวน.ชีววิทยา 
   5. สอนเสริม สอวน. ดาราศาสตร์ โลก อวกาศ 
   6. สอนเสริม สำหรับ นักเรียน ระดับชั้น ม.6 

มิ.ย. 2565 
- 

ก.ย. 2565 

72,000 คณะกรรมการ
ห้องเรียน ISM 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

ก.ย 2565 - คณะกรรมการ
ห้องเรียน ISM 

4. ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

ก.ย 2565 การจัดทำรปูเลม่ คณะกรรมการ
ห้องเรียน ISM 

 
5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………….-…………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี    ……………….-…………….         บาท 
  เงินรายได้สถานศึกษา (ISM)   ……..  72,000.-........... บาท 

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที ่1/2565 ภาคเรียนที่ 2/2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1. ค่าตอบแทนวิทยากรภายในโรงเรยีน ชม.ละ 200 บาท 
- วิชา สอวน.คณิตศาสตร์  

1,200 วัน 10 12,000 
- - 

ค่าตอบแทนวิทยากรภายในโรงเรยีน ชม.ละ 200 บาท 
- วิชา สอวน.ฟิสิกส์ 
 

1,200 วัน 10 12,000 
- - 
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โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
กิจกรรม  สร้างเจตคติ สร้างความตระหนักในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ ความถนัด  

ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวปริยา บงกชฤดี 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 1/2565  
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  
สนองมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
      ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อ 1  มีความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
  ข้อ 2  มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
  ข้อ 3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ข้อ 4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ข้อ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ข้อ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  ข้อ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  ข้อ 3.4 ตรวจสอบปละประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  ข้อ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้, คุณธรรม) 
  จากมาตรฐานชาติ พ.ศ. 2561 มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความเพียร ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อก้าวทันโลกยุค
ดิจิทัลและโลกอนาคตและมีสมรรถนะที่เกิดจากความรู้ด้านต่าง ๆ ผู้เรียนมีทักษะทางปัญญา ทักษะศตวรรษท่ี 21 ร่วมสร้างสรรค์
พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีจิตสำนึกเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  และนโยบาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายที่  3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่ง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล 
เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ 
แก้ปัญหา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
    ค่ายสร้างเจตคติ สร้างความตระหนักในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก ความชอบ
รักในการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เพิ่มมากข้ึน โดยเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน จากกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายทำให้
ผู้เรียนสนุกสนานไปพร้อม ๆ กับเข้าถึงรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มากขึ้น   
 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
  1. เพื่อส่งเสรมิ พัฒนา และสร้างความตระหนักในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
  2. เพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์  
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3.  เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ  

    - นักเรียนช้ัน ม.1 ห้องเรียน ISM จำนวน 60 คน  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ จำนวน 21 คน เข้ารว่มกิจกรรมสร้างเจตคติ สร้างความตระหนักในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียน
สรรพวิทยาคม  

ด้านคุณภาพ   
   - นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ มคีวามรู้ และตระหนักในรายวิชาคณิตศาสตร์  และเรียนรู้อย่างมีความสขุ จาก

กิจกรรมการคิดเพื่อแก้ปัญหาที่นอกเหนือจากในห้องเรียน รวมถึงมีเจตคติที่ดตี่อวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

1. ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ก.ค. 2565 
 

- คณะครูกลุม่สาระ ฯ
คณิตศาสตร ์

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ดำเนินตามโครงการ 
    - นักเรียน ช้ัน ม.1 ห้องเรียน ISM จำนวน 60 คน     
    - จัดกิจกรรม ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โดย
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยราชภฏั
กำแพงเพชรและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ จำนน 5 คน มาดำเนนิการจัด โดยจัด
กิจกรรมเป็นเวลา 1 วัน 
    - กิจกรรมสร้างเจตคติ สร้างความตระหนักในวิชา
คณิตศาสตร์ ประกอบด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
แบ่งกลุ่มระดมความคิด กิจกรรมทางคณิตศาสตร์แบบ 
Active Leaning ที่เน้นแนวการคดิเพื่อแก้ปัญหาที่
แตกต่างจากในห้องเรียน เป็นการสร้างแรงบันดาลใจ 
สร้างเจตคติ และความตระหนักในวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  

ส.ค. 2565 26,107 คณะครูกลุม่สาระ ฯ
คณิตศาสตร ์

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

ส.ค.2565 - คณะครูกลุม่สาระ ฯ
คณิตศาสตร ์

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

ส.ค.2565 การจัดทำรปูเลม่ คณะครูกลุม่สาระ ฯ
คณิตศาสตร ์

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)  ……………….-……………..  บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี     ……………….-…………….        บาท 
  เงินรายได้สถานศึกษา  (ISM)   …………26,107............. บาท 

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที ่1/2565 ภาคเรียนที่ 2/2565 
จำนวน  จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าวิทยากรวันละ 6 ช่ัวโมงๆละ 600 600 คน 2 7,200 - - 
2 ค่าอาหารหลักครูและนักเรียน จำนวน 1 มื้อ 55 คน 65 3,575 - - 
3 ค่าอาหารว่างครูและนักเรียน จำนวน 2 มื้อ 50 คน 65 3,250 - - 
4 ค่าที่พักวิทยากร คืนละ 600 บาท 600 คน 2 1,200 - - 
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โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น 
กิจกรรม  ค่ายเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ ความถนัด 

ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวนงลักษณ์  ตาคำ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 2/2565  
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.ตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
      ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อ 1  มีความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
  ข้อ 2  มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

                    ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
  ข้อ 3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ข้อ 4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ข้อ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ข้อ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  ข้อ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  ข้อ 3.4 ตรวจสอบปละประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  ข้อ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้, คุณธรรม) 
  จากปรัชญาและวัตถุประสงค์การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ และจากมาตรฐานชาติ พ.ศ. 2561 มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความเพียร ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อก้าวทันโลกยุคดิจิทัลและโลกอนาคตและมีสมรรถนะที่เกิดจากความรู้ด้านต่าง ๆ ผู้เรียนมีทักษะทางปัญญา 
ทักษะศตวรรษที่ 21 ร่วมสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีจิตสำนึกเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเป็นฐานในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โดยมุ่งเน้นการ
ส่งเสริมการเรียนตามความสนใจอย่างเต็มตามศักยภาพพร้อมทั้งปลูกฝังให้มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และมีความเป็นนักวิจัยอย่าง
ลึกซึ้ง วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมี
เหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน 
ตัดสินใจ แก้ปัญหา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต ช่วย
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
    ค่ายเสริมทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะ การบวนการคิดที่เป็นระบบ 
ระเบียบมีความรอบคอบ เสริมการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เพิ่มมากข้ึน โดยเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน จาก
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายทำให้ผู้เรยีนสนุกสนานไปพร้อมๆ กับเข้าถึงรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์มากข้ึน   
2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
  1. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
  2. เพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์  
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3.  เป้าหมาย 
  ด้านปริมาณ 
    - นักเรียนช้ัน ม.1 ห้องเรียน ISM จำนวน 60 คน วิทยากรผู้เชี่ยวชาญและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ จำนวน 22 คน  ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนสรรพ
วิทยาคม 
  ด้านคุณภาพ   

  - นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ มีความรู้ และมีทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  การเรียนรู้
อย่างมีความสุข จากประสบการณแ์ละสถานท่ีจริง   

 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

1. ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ต.ค. 2565 - 
คณะกรรมการ
ห้องเรียน ISM 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 

1. ดำเนินตามโครงการ เชิญวิทยากรจาก  
ม.ราชภัฏกำแพงเพชร มาดำเนินการจัดค่ายเสริมทักษะ  
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน 2 วัน (นักเรียนไม่นอน
ค้างคืน) 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ดำเนินตามโครงการ 
    - นักเรียนห้องเรียนพิเศษ  ISM  ม.1 จำนวน 60 คน     
    - จัดค่าย ณ โรงเรยีนสรรพวิทยาคม โดยเชิญวิทยากร
จาก ม.ราชภฏักำแพงเพชร มาดำเนินการจัดกิจกรรม 
จำนวน 2 วัน (นักเรียนไม่นอนค้างคืน) 
    - กิจกรรมค่ายประกอบด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
แบ่งกลุ่มระดมความคิด และการเข้าฐานกิจกรรม โดย
กิจกรรมฐานจะเน้นกิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ ได้แก1่)ฐานก้าวให้ไกล ไป
ให้ถึง  2)ฐานเชือกพิศวง 3)ฐานคณิตคดิซ่อนแอบ 4)ฐาน
หอคอยฮานอย 5)ฐาน PATTERN BLOCK 6)เกม ox 7)
ใบ้คำ 8)คณิตคิดซ่อนแอบ 9)ฐานหมึกล่องหน 10)ฐาน
วิศวกรน้อย 

ธ.ค. 2565 49,110 
คณะกรรมการ
ห้องเรียน ISM 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

ธ.ค. 2565 - 
คณะกรรมการ
ห้องเรียน ISM 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา ธ.ค. 2565 

การจัดทำ
รูปเลม่ 

คณะกรรมการ
ห้องเรียน ISM 

 
5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………….-……………..  บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี    ……………….-…………….      บาท 
  เงินรายได้สถานศึกษา (ISM)    ……..  49,110.-.......... บาท 
 
 



368 

 

368 



369 

โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น 
กิจกรรม  ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพ ทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์   
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ ความถนัด  
    ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นางกานต์ธีรา  มาแก้ว 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 1/2565 
สถานที่ดำเนินการ ค่ายวิทยาศาสตร์เอเธนส์ จังหวัดสระบุรี 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
      ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อ 1  มีความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
  ข้อ 2  มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

                    ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
  ข้อ 3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ข้อ 4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ข้อ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ข้อ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  ข้อ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  ข้อ 3.4 ตรวจสอบปละประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  ข้อ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้, คุณธรรม) 
  จากปรัชญาและวัตถุประสงค์การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพเพื่อเป็นฐานในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนตามความสนใจอย่างเต็มตามศักยภาพพร้อมทั้งปลูกฝังให้มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และมี
ความเป็นนักวิจัยอย่างลึกซึ้ง และสอดคล้องกับมาตรฐานชาติ พ.ศ. 2561 มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความเพียร ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อก้าวทันโลกยุคดิจิทัลและโลกอนาคตและมีสมรรถนะที่เกิดจากความรู้ด้านต่าง ๆ ผู้เรียนมีทักษะทางปัญญา 
ทักษะศตวรรษที่ 21 ร่วมสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีจิตสำนึกเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ 
คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ 
วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต 
ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และทางโรงเรียนได้ทำโครงการพัฒนาและส่งเสริม
ผู้เรียนห้องเรียนพิเศษทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แบบเข้มข้นให้ตอบสนองกับความต้องการของนักเรียนเพิ่มมากขึ้น   
    ดังนั้นเพื่อเป็นสนองต่อโครงการและประโยชน์แกผู่้เรยีน จึงจัดค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
สิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งเน้นใหผู้้เรียนเกิดความตระหนัก และประสบการณ์จริง โดยจะนำผูเ้รียนไปศึกษาภายนอกห้องเรียน จาก
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายทำให้ผู้เรยีนค้นพบตัวเองมากขึ้น   
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2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
  1. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาทักษะชวีิต และทักษะการคิดแก้ปญัหาทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์   
 2. เพื่อพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ ของนักเรียนในด้านการแกป้ัญหาและการนำความรูไ้ปใช้ และ
การเรยีนรู้อย่างมีความสุขจากประสบการณ์และสถานท่ีจริง 
 

3.  เป้าหมาย 
- ด้านปริมาณ   

  นักเรียนช้ัน ม.2  ห้องเรียน ISM จำนวน 60 คน และครูผู้ควบคมุ 4 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม   
- ด้านคุณภาพ 

  นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการนำความรู้ไปใช้และการเรยีนรู้อย่าง
มีความสุข จากประสบการณ์และสถานท่ีจริง 

-  

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

1. ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

พ.ค. 2565 
 

 
- 

คณะกรรมการ
ห้องเรียน ISM 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ดำเนินตามโครงการ 
    - นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ISM  ม.2  จำนวน 60 คน  
    - นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยนักเรยีนจะได้เรียนรู้
ของกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ ด้วยการทำกิจกรรม
ร่วมกัน อาทิเช่น กิจกรรมเรือมหศัจรรย์ กิจกรรมอัจฉริยะ
ข้ามคืน กิจกรรมนิติวิทยาศาสตร์ กิจกรรมตามหาฆาตกร  
กิจกรรมสืบจากศพ กิจกรรมวิทยสัประยุทธ์  โดยมีทีม
วิทยากรจากค่ายเอเธนส์ โดยจะจดักิจกรรม ณ ไร่ดาวเด่น 
รีสอร์ท จ.สระบุรี รวมถึงศึกษาแหล่งเรียนรู้ จังหวัดสระบรุี 
รวมจำนวน 3 วัน  

พ.ค. - มิ.ย.  
2565 

286,280 คณะกรรมการ
ห้องเรียน ISM 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

มิ.ย. 2565 - คณะกรรมการ
ห้องเรียน ISM 

4. ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

มิ.ย. 2565 การจัดทำรปูเลม่
รายงาน 

คณะกรรมการ
ห้องเรียน ISM 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………….-……………..  บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี    ……………….-…………….      บาท 
  เงินรายได้สถานศึกษา (ISM)  ……..  286,280.-........ บาท 
 

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 1/2565 ภาคเรียนที่ 2/2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าลงทะเบียนกิจกรรมของนักเรียน 2,140 คน 60 128,400 - - 
2 ค่าจ้างเหมารถบัส 65,000 บาท 2 130,000 - - 
3 ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรยีน จำนวน 3 มื้อ 240 บาท 60 14,400 - - 
4 ค่าเบี้ยเลี้ยงครู จำนวน 3 วัน 720 คน 4 2,880 - - 
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โครงการ ค่ายพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น 
กิจกรรม  ค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้  ในศตวรรษที่ 21 ด้วย STEM Education    
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ ความถนัด 

ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาววริยา  พิเชฐเกียรติกุล 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 2/2565  
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
      ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อ 1  มีความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
  ข้อ 2  มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

                    ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
  ข้อ 3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ข้อ 4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ข้อ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ข้อ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  ข้อ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  ข้อ 3.4 ตรวจสอบปละประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  ข้อ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้, คุณธรรม) 
  จากมาตรฐานชาติ พ.ศ. 2561 มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความเพียร ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อก้าวทันโลกยุค
ดิจิทัลและโลกอนาคตและมีสมรรถนะที่เกิดจากความรู้ด้านต่าง ๆ ผู้เรียนมีทักษะทางปัญญา ทักษะศตวรรษท่ี 21 ร่วมสร้างสรรค์
พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีจิตสำนึกเป็นพลเมืองไทยและพลโลก และนโยบาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  และสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) คือ แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม 
เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต และการทำงาน ช่วยนักเรียนสร้างความเช่ือมโยงระหว่าง 4 สหวิทยาการ กับชีวิตจริงและการทำงาน 
การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ไม่เน้นเพียงการท่องจำทฤษฎีหรือกฎทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรอืกฎเหลา่นั้นผา่นการปฏบิัติให้เห็นจริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคดิ ตั้งคำถาม แก้ปัญหา
และการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ๆ พร้อมทั้งสามารถนำข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจำวันได้    
  

การจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการเรยีนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ด้วย STEM Education จึงมุ่งเน้นใหผู้้เรยีนเกิดทักษะใน
การหาความรู้ด้วยตนเอง ทักษะการทำงานร่วมกัน ทักษะการคิดวิเคราะห/์แก้ปัญหา ทักษะการพัฒนานวัตกรรม และทักษะ
กระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนในสาขาต่าง ๆ นักเรยีนได้เรยีนรู้อย่างมีความสุขจากการได้ศึกษาจากการลงมือทำและแหล่ง
เรียนรูจ้ริงได้รับประสบการณ์จริงจากการได้เรยีนรูด้้วยตนเอง   
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2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
  1. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 ด้วยกิจกรรม STEM Education    
  2. เพื่อพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ ของนักเรียนในด้านการแกป้ัญหาและการนำความรูไ้ปใช้ และ
การเรยีนรู้อย่างมีความสุขจากประสบการณ์จริง 
 

3.  เป้าหมาย 
- ด้านปริมาณ   

  นักเรียนช้ัน ม.2 ห้องเรียน ISM จำนวน 60 คน เข้าร่วมกิจกรรม 
- ด้านคุณภาพ 

  นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการการทำงานร่วมกัน ทักษะการแกป้ัญหา
และการนำความรู้ไปใช้และการเรยีนรู้อย่างมีความสุขจากประสบการณ์จริง  

 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

1. ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ต.ค. 2565 
 

- คณะกรรมการ
ห้องเรียน ISM 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ดำเนินตามโครงการ 
    - นักเรียนห้องเรียนพิเศษ  ISM  ม.2 จำนวน 60 คน 
    - เข้าค่าย โรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน 1 วัน  
โดยวิทยากรภายนอก จำนวน 2 ท่าน จาก ครูโรงเรียน 
แม่ปะวิทยาคม อำเภอแมส่อด จังหวัดตาก 
    - รูปแบบการจัดกิจกรรมค่ายเป็นการบรรยาย อภิปราย
กลุ่ม ฝึกปฏิบัติ และนำเสนอผลงาน โดยใช้ชุดฝึกปฏิบตัิ
กิจกรรม STEM Education ต้นแบบโดย สสวท. ผลิตโดย
องค์การค้า สกสค. ที่ได้จากกระบวนการคิดแก้ปัญหาตาม
แนวทางของ STEM และความสามัคคีร่วมกันคดิร่วมกันทำ
ของสมาชิกกลุ่ม 

พ.ย. 2565 34,210 คณะกรรมการ
ห้องเรียน ISM 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

พ.ย. 2565 - คณะกรรมการ
ห้องเรียน ISM 

4. ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

พ.ย. 2565 การจัดทำ
รูปเลม่
รายงาน 

คณะกรรมการ
ห้องเรียน ISM 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………….-……………..  บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี    ……………….-………….….      บาท 
  เงินรายได้สถานศึกษา (ISM)    ….….34,210.- ............. บาท 
 

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 1/2565 ภาคเรียนที่ 2/2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าอาหารกลางวันนักเรียน 60 คน จำนวน 1 มื้อ 55 คน - - 60 3,300 
2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มนักเรียน 60 คน  

จำนวน 2 มื้อ ๆละ 25 บาท 
50 คน - - 60 3,000 
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โครงการ  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น 
กิจกรรม  ประมวลความรู้ทางวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ม.3 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ 

ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นายโกฎ์ธิวิชญ์  สุเมธนัศวีกุล 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 2566 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.ตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
      ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อ 1 มีความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 

ข้อ 2 มีความสามารถในการวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

  ข้อ 4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ข้อ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ข้อ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  ข้อ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  ข้อ 3.4 ตรวจสอบปละประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  ข้อ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้, คุณธรรม) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 หมวด 4 ว่าด้วยการจัดการศึกษามาตรา 22 การจดัการศึกษาต้องยึดหลัก
ว่าด้วยผู้เรียนทุกคนมคีวามสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถอืว่าผู้เรียนมีความสำคญัที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเตม็ศักยภาพ กลุม่สาระการเรียนรู้วิชาคณติศาสตรเ์ป็นวิชาทักษะพื้นฐานท่ี
จำเป็นต่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
    จากการวิเคราะหผ์ลการประเมินระดับชาติ วิชาคณติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
ปีการศึกษา 2558- 2560 พบว่ามีมาตรฐานตัวช้ีวัดที่โรงเรียนต้องมกีารพัฒนา คือคะแนนเฉลี่ยต่ำกวา่ขนาดโรงเรียนแตสู่งกว่า
ระดับประเทศ สำหรบัทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นสิ่งจำเป็นในการพัฒนากระบวนการคดิของผู้เรียน 
และจะสามารถนำหลักการและวิธกีารทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตรไ์ปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดียิ่ง เพราะจะทำให้เป็นคน
มีเหตผุล  และสามารถพัฒนาตัวเองให้มีความก้าวหน้าได้ในอนาคต ดังที่นาๆประเทศท่ีมีความเจริญแล้ว มักจะมคีวามเจริญมาจาก
การเรยีนรู้ หากเราปลูกฝังความเป็นคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน อนาคตประเทศไทยจะมีนักคณิตศาสตร์ที่สามารนำพาประเทศชาติ
ให้เจริญรุ่งเรือง  
 คณะกรรมการห้องเรยีน ISM จึงมีความจำเป็นในการหาวิธีการยกระดับมาตรฐานการเรียนของกลุม่วิชาคณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ให้สูงข้ึนการจดักจิกรรมประมวลความรู้ทางวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ม.3 ของนักเรียนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เข้มข้น (ISM) เพื่อส่งเสรมิให้นักเรยีนมีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ มโีอกาสได้รับการพัฒนา
ศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ตามความถนัดทั้งในด้านทฤษฎีและทักษะด้านปฏิบัติ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศด้านวิชาการให้กับนกัเรียนวิทยาศาสตร์ คณติศาสตรเ์ขม้ข้น (ISM) ขึ้น ให้ทบทวน เพิ่มพูนความรู้ และเตรียมความ
พร้อมในการศึกษาต่อในระดับช้ันที่สูงข้ึน ต่อไป 
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2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 2.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับนักเรยีน 

2.2 เพื่อพัฒนาและยกระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนในมาตรฐานการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ใหสู้งขึ้น 
 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
  นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ห้องเรียน ISM จำนวน 70 คน  
 -  ด้านคุณภาพ  
  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในมาตรฐานการเรยีนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ ช้ัน ม.3 ห้องเรียน ISM 
จำนวน 70 คน ปีการศึกษา 2565 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สูงขึ้น 
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

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

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

พ.ค. 2565 
 

- คณะกรรมการ
ห้องเรียน ISM 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

ดำเนินตามโครงการ 
- จัดกิจกรรมสอนเสริมโดยวิทยาการภายนอก ในวันปกติ 
เดือนตุลาคม 2565 จำนวน 5 วัน วิชาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์
- จัดกิจกรรมสอนเสริมโดยวิทยากรภายในโรงเรียน ในวัน
เสาร์ ภาคเรียนท่ี 2/2565 จำนวน 4 วัน แบ่งนักเรียนเป็น 2 
กลุ่ม วิชาคณติศาสตร์และวิทยาศาสตร ์

ธ.ค. 2565 
- 

ม.ค. 2566 

55,350 คณะกรรมการ
ห้องเรียน ISM 

3. ตรวจสอบ  
(Check) 

1. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินตาม
โครงการ 

ก.พ. 2566 - คณะกรรมการ
ห้องเรียน ISM 

4.ประเมินผล
และรายงาน
(Action) 

1. สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ ก.พ. 2566 - คณะกรรมการ
ห้องเรียน ISM 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ :  พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………….-……………..        บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ป ี   ……………….-……………...       บาท 
 เงินรายได้สถานศึกษา   ………....55,350............. บาท 
ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ

หน่วย 
หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 1/2565 ภาคเรียนที่ 2/2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกโรงเรียน ในวันปกติ 
วันละ 6 ชม.ๆ ละ 500 บาท วันละ 2 คน 

6,000 วัน 5 30,000 - - 

2 ค่าจ้างเหมาทำอาหารว่างวันละ 1 มื้อๆ ละ 25 
บาท จำนวน 70 คน 

1,750 วัน 5 8,750 - - 

3 ค่าตอบแทนวิทยากรภายในโรงเรยีน ในวันเสาร์
วันละ 6 ช่ัวโมงๆละ 200 บาท วันละ 2 คน 

2,400 วัน - - 4 9,600 

4 ค่าจ้างเหมาทำอาหารว่างวันละ 1 มื้อๆละ 25 
บาท จำนวน 70 คน 

1,750 วัน - - 4 7,000 

รวม 38,750 16,600 
รวมท้ังสิ้น 55,350 
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โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น 
กิจกรรม  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแบบโดยใช้โปรแกรมพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์   
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ  ความถนัด    

ความสนใจและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นายโกศล   พิศุทธิ์ภักดี 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 1/2565  
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพผู้เรียน  
  ตัวบ่งชี้  1.1    ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ข้อ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน 
    ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
   ข้อ 3  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 
   ข้อ 4  ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
สนองมาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
  ตัวบ่งชี้  3.1    การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้, คุณธรรม) 
  จากปรัชญาและวัตถุประสงค์การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพเพื่อเป็นฐานในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศ และจากมาตรฐานชาติ พ.ศ. 2561 มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความเพียร ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อก้าวทันโลก
ยุคดิจิทัลและโลกอนาคตและมีสมรรถนะที่เกิดจากความรู้ด้านต่าง ๆ ผู้เรียนมีทักษะทางปัญญา ทักษะศตวรรษที่ 21 ร่วม
สร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายที่ 3 ด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนตามความสนใจอย่างเต็มตามศักยภาพพร้อม
ทั้งปลูกฝังให้มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และมีความเป็นนักวิจัยอย่างลึกซึ้ง วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการ
พัฒนาความคิดมนุษย์ ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือ
สถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข และทางโรงเรียนได้ทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนห้องเรียนพิเศษทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แบบเข้มข้น ให้
ตอบสนองกับความต้องการของนักเรียนเพิ่มมากขึ้น โดยเปิดห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิศวกรรมศาสตร์ขึ้น  
    ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิศวกรรมศาสตร์ จึงจัด กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการเขียนแบบโดยใช้โปรแกรมพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร ์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน จากประสบการณ์
จริง โดยทำอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบและออกแบบทางวิศวกรรมศาสตร์โดยใช้โปรแกรมพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์  
โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายทำให้ผู้เรียนค้นพบประสบการณ์มากขึ้น   
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
  1. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนา ทักษะกระบวนการ การเรยีนการสอนของห้องเรียนวิทยาศาสตรส์ุขภาพและวิศวกรรมศาสตร์  
  2. เพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อกลุม่งานวิศวกรรมศาสตร ์
  3. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบ โปรแกรมพื้นฐานทางวิศวกรรม 
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3.  เป้าหมาย 
  ด้านปริมาณ   

  - นักเรียนช้ัน ม.4 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 60 คน และครผูู้ควบคมุ 4 คน 
ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
  - วิทยากรพี่เลี้ยง จำนวน 4 คน ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรม 

  ด้านคุณภาพ 
   - นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ มีความรู้ในการเขียนแบบ และตระหนกัถึงความสำคัญในกลุ่มงาน
วิศวกรรมศาสตร์ และการเรียนรู้อย่างมีความสุข จากผู้เชี่ยวชาญ ทีม่ีประสบการณ์และสถานท่ีจริง รวมถึงมีเจตคติที่ดีต่อกลุ่มงาน 
วิศกรรมศาสตร ์
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

1. ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ส.ค. 2565 

 

 
- 

คณะกรรมการ
ห้องเรียน ISM 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ดำเนินตามโครงการ 
    -  นักเรียน ห้อง ISM ม.4 จำนวน  60  คน เข้าร่วม
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการเขยีนแบบโดยใช้โปรแกรม
พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ โดยเชิญวิทยากรจาก
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก ให้ความรู้
เกี่ยวกับการเขียนแบบ  จำนวน 2 วัน   

ส.ค. 2565 
- 

ต.ค. 2565 

 
 

33,792 

คณะกรรมการ
ห้องเรียน ISM 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

ต.ค. 2565 - คณะกรรมการ
ห้องเรียน ISM 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

ต.ค. 2565 การจัดทำ
รูปเลม่ 

คณะกรรมการ
ห้องเรียน ISM 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………….-……………..  บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี    ……………….-…………….      บาท 
  เงินรายได้สถานศึกษา (ISM)    ……..  33,792.-.......... บาท 

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที ่1/2565 ภาคเรียนที่ 2/2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าวิทยากรจำนวน 2 คน  เป็นระยะเวลา 2 วัน 600 ชม. 24 14,400 - - 
2 ค่าอาหารหลักครูและนักเรียน จำนวน 2 มื้อ 110 คน 68 7,480 - - 
3 ค่าอาหารว่างครูและนักเรียน จำนวน 4 มื้อ 100 คน 68 6,800 - - 
4 ค่าที่พักสำหรับวิทยากร 500 ห้อง 2 1,000   
5 ค่าน้ำมันสำหรับการเดินทางไป - กลับของวิทยากร  4 กม. 178 712 - - 

6 
ค่าชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยตนเองแบบ Antigen 
Test Kit (ATK) สำหรับนักเรียน  
ครูผู้ควบคมุ คนละ 1 ชุด 

50 ชุด 68 3,400 - - 

รวมแต่ละภาคเรียน 33,792.- - 
รวมท้ังสิ้น 33,792.- 
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โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น 
กิจกรรม  เสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ  ความถนัด    

ความสนใจและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นายโกศล   พิศุทธิ์ภักดี 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 2/2565  
สถานที่ดำเนินการ จังหวัดเชียงใหม่ 
สนองมาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพผู้เรียน  
  ตัวบ่งชี้  1.1    ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ข้อ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน 
    ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
   ข้อ 3  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 
   ข้อ 4  ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
สนองมาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
  ตัวบ่งชี้  3.1    การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้, คุณธรรม) 
  จากปรัชญาและวัตถุประสงค์การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพเพื่อเป็นฐานในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศ และจากมาตรฐานชาติ พ.ศ. 2561 มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความเพียร ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อก้าวทันโลก
ยุคดิจิทัลและโลกอนาคตและมีสมรรถนะที่เกิดจากความรู้ด้านต่าง ๆ ผู้เรียนมีทักษะทางปัญญา ทักษะศตวรรษที่ 21 ร่วม
สร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายที่ 3 ด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนตามความสนใจอย่างเต็มตามศักยภาพพร้อม
ทั้งปลูกฝังให้มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และมีความเป็นนักวิจัยอย่างลึกซึ้ง วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการ
พัฒนาความคิดมนุษย์ ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือ
สถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อ ย่างมี
ความสุข และทางโรงเรียนได้ทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนห้องเรียนพิเศษทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แบบเข้มข้น ให้
ตอบสนองกับความต้องการของนักเรียนเพิ่มมากขึ้น โดยเปิดห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิศวกรรมศาสตร์ขึ้น  
    ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิศวกรรมศาสตร์ จึงจัดค่ายเสรมิสร้างทักษะ
กระบวนการทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์สุขภาพ  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกดิการเรยีนรู้นอกห้องเรยีน จากประสบการณ์จริง โดยทำการ
ทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ   ศึกษาเรียนรู้นอกสถานท่ี  ณ  คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่และเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ดาราศาสตร์ ณ อุทยานดาราศาสตรส์ิรินธร  อ.แมร่ิม  จ.เชียงใหม่  โดยให้ผูเ้รียน
ได้เรียนรูจ้ากกิจกรรมการเรียนรู้ทีห่ลากหลายทำให้ผูเ้รียนค้นพบประสบการณ์มากข้ึน   
 
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
  1. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนา ทักษะกระบวนการ การเรยีนการสอนของห้องเรียนวิทยาศาสตรส์ุขภาพ และ
วิศวกรรมศาสตร ์
  2. เพื่อส่งเสรมิทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง จากการศึกษาดูงานจากคณะแพทยศาสตร์ การเรียนรู้กิจกรรมทาง
ดาราศาสตร์ และการร่วมกิจกรรมการทดลอง ปฏิบตัิการทางวิทยาศาสตร์ 
  3. เพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อกลุม่งานวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
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3.  เป้าหมาย 
  ด้านปริมาณ   
    - นักเรียนช้ัน ม.4 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 60 คน  และครผูู้ควบคุม 8 คน 
ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
  ด้านคุณภาพ 
    - นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ มคีวามรู้ และตระหนักถึงความสำคัญในกลุ่มงานวิทยาศาสตรส์ุขภาพ และการ
เรียนรู้อย่างมีความสุข จากผูเ้ชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์และสถานที่จริง รวมถึงมีเจตคติที่ดตี่อกลุ่มงานวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

1. ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ธ.ค. 2565 

 

 
- 

คณะกรรมการ
ห้องเรียน ISM 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 

1. ดำเนินตามโครงการ 
     - นำนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตรส์ุขภาพและ
วิศวกรรมศาสตร์ ม.4  จำนวน 60 คน เข้าศึกษาและ
ทำกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี ้
     - ศึกษาเรียนรู้นอกสถานท่ี ณ คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
     - ร่วมกิจกรรมเรยีนรู้ดาราศาสตร์ ณ อุทยานดารา
ศาสตร์สริินธร  อ.แม่รมิ  จ.เชียงใหม ่
     - ร่วมกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  รวมเป็นเวลา 2 วัน 

ม.ค.- 
มี.ค. 2566 

 
209,240 

คณะกรรมการ
ห้องเรียน ISM 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

มี.ค. 2566 - คณะกรรมการ
ห้องเรียน ISM 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

มี.ค. 2566 การจัดทำรปูเลม่ คณะกรรมการ
ห้องเรียน ISM 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………….-……………..  บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี    ……………….-…………….      บาท 
  เงินรายได้สถานศึกษา (ISM)    ……..  209,240.-.......... บาท 
 
รายละเอียดงบประมาณสำหรับจัดกิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ณ  จังหวัดเชียงใหม่  เป็นดังนี้ 

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 1/2565 ภาคเรียนที่ 2/2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงาน คณะแพทยศาสตร์ 
มช. สำหรับ นร. 60 คน 

700 คน - - 60 42,000 

2 ค่าจัดกิจกรรมปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร ์ 850 คน - - 60 51,000 
3 ค่าของที่ระลึกสำหรับเข้าเรยีนรู้ทางดาราศาสตร์ 1,000 ช้ิน - - 1 1,000 
4 ค่าป้ายโครงการ 1,000 ผืน - - 1 1,000 
5 ค่าที่พักสำหรับครูและนักเรยีน จำนวน 1 วัน 450 ห้อง - - 34 15,300 
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โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น 
กิจกรรม   ส่งเสริมการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติงานจริงในสายวิทยาศาสตร์-สุขภาพ   
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ 

ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นางภณิตา  แก้วเจริญเนตร 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 1/2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพผู้เรียน  
  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  

     ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ข้อ 1  มีความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ  
ข้อ 2  มีความสามารถในการวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
         ความคิดเห็นและแก้ปัญหา  
ข้อ 3  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
ข้อ 4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ข้อ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
ข้อ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
ข้อ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
ข้อ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
ข้อ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้, คุณธรรม) 
  จากปรัชญาและวัตถุประสงค์การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพเพื่อเป็นฐานในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศ และจากมาตรฐานชาติ พ.ศ. 2561 มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความเพียร ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อก้าวทันโลก
ยุคดิจิทัลและโลกอนาคตและมีสมรรถนะที่เกิดจากความรู้ด้านต่าง ๆ ผู้เรียนมีทักษะทางปัญญา ทักษะศตวรรษที่ 21 ร่วม
สร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายที่ 3 ด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนตามความสนใจอย่างเต็มตามศักยภาพพร้อม
ทั้งปลูกฝังให้มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และมีความเป็นนักวิจัยอย่างลึกซึ้ง วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการ
พัฒนาความคิดมนุษย์ ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือ
สถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข และทางโรงเรียนได้ทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนห้องเรียนพิเศษทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แบบเข้มข้นให้
ตอบสนองกับความต้องการของนักเรียนเพิ่มมากข้ึน โดยเปิดห้องเรียนวิทยาศาสตร์-สุขภาพข้ึน  
    ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับห้องเรียนวิทยาศาสตร์ – สุขภาพ และได้ประโยชน์แก่ผู้เรียนอย่างเต็มที่ จึงจัดกิจกรรมค่าย
ส่งเสริมการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติงานในวิชาชีพวิทยาศาสตร์-สุขภาพ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติงานในสถานที่จริง ตามฝ่ายหัวหน้า
งานต่าง ๆ ของโรงพยาบาลแม่สอด เป็นระยะเวลา 10 วัน ช่วงเปิดภาคเรียนท่ี 1  โดยเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน จากกิจกรรม
การเรียนรู้ที่หลากหลาย ปฏิบัติงานจริง ทำให้ผู้เรียนค้นพบและเข้าใจตัวเองมากขึ้น   
2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
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  1. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนของห้องเรียนวิทยาศาสตร์ - สุขภาพ ให้ปฏบิัติงานในสถานท่ีจริง 
  2. เพื่อส่งเสรมิสร้างทักษะชีวิต และทักษะการทำงานร่วมกันผู้อื่น 
  3. เพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อกลุม่งานวิทยาศาสตร์ – สุขภาพ  
 

3.  เป้าหมาย 
- ด้านปริมาณ   

  นักเรียนช้ัน ม.5 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ – สุขภาพ จำนวน 59 คน  ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
- ด้านคุณภาพ   

   นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ มีความรู้ และตระหนักในสายวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ และการเรยีนรู้จาก
ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์และสถานท่ีจริง รวมถึงมีเจตคติที่ดีต่อสายวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ – สุขภาพ 
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บคุคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

1. ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

พ.ค. 2565 
 

- คณะกรรมการ
ห้องเรียน ISM 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ดำเนินตามโครงการ 
    - นักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ สุขภาพ ม.5  
จำนวน 59 คน  
    - ติดต่อโรงพยาบาลแม่สอด โดยให้นักเรียนไปฝึก 
ปฏิบัติงานจริง ในโรงพยาบาลแมส่อด ในช่วงปิดภาคเรยีนที่ 
1 จำนวน 10 วัน ตามหลักสูตรของทางโรงพยาบาลแมส่อด  

ต.ค. 2565 33,950 คณะกรรมการ
ห้องเรียน ISM 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

ต.ค. 2565 - คณะกรรมการ
ห้องเรียน ISM 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

ต.ค. 2565 การจัดทำ
รูปเลม่ 

คณะกรรมการ
ห้องเรียน ISM 

 

5.  งบประมาณ  (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)   ……………….-……………..  บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี     ……………….-………….….     บาท 
  เงินรายได้สถานศึกษา (ISM)     …….....33,950.............. บาท 

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 1/2565 ภาคเรียนที่ 2/2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าอาหารหลัก มื้อละ 55 บาท จำนวน 10 วัน  550 บาท 59 32,450 - - 
2 ค่าของที่ระลึก 1,000 ช้ิน 1 1,000 - - 
3 กระดาษเกยีรตบิัตร 250 แพ็ค 2 500   

รวมแตล่ะภาคเรยีน 33,950 - 
รวมท้ังสิ้น 33,950 
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โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น 
กิจกรรม  ค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ  

ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ   นางภณิตา  แก้วเจริญเนตร 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 2/2565  
สถานที่ดำเนินการ ค่ายวิทยาศาสตร์เอเธนส์ จังหวัดระยอง 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
      ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อ 1  มีความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
  ข้อ 2  มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

                    ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
  ข้อ 3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ข้อ 4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ข้อ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ข้อ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  ข้อ 3.1 จดัการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  ข้อ 3.4 ตรวจสอบปละประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  ข้อ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้, คุณธรรม) 
  จากปรัชญาและวัตถุประสงค์การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้
ได้รับการพัฒนาอย่างเตม็ตามศักยภาพเพื่อเป็นฐานในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศ โดยมุ่งเน้นการส่งเสรมิการเรยีนตามความสนใจอย่างเต็มตามศักยภาพพร้อมทั้งปลูกฝังให้มเีจตคติทางวิทยาศาสตร์และมี
ความเป็นนักวิจัยอย่างลึกซึ้ง วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์  มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนษุย์ ทำให้มนุษย์มีความคดิ
สร้างสรรค์ คดิอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถ่ีถ้วนรอบคอบ ช่วยให้
คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม คณติศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการ
ดำเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้อย่างมีความสุข และทางโรงเรียนได้ทำโครงการพัฒนา
และส่งเสรมิผูเ้รียนห้องเรียนพิเศษทางวิทยาศาสตรค์ณติศาสตร์แบบเข้มข้นให้ตอบสนองกับความต้องการของนักเรียนเพิ่มมากขึ้น 
โดยเปดิห้องเรียนวิทยาศาสตร์-สุขภาพ และวิทยาศาสตร์-วิศวกรรมขึ้น  
    ดังนั้นเพื่อเป็นสนองต่อโครงการและประโยชน์แกผู่้เรยีน จึงจัดค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
สิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นใหผู้้เรียนเกดิความตระหนัก และประสบการณ์จริง โดยจะนำผู้เรียนไปศึกษา คณะทางสายสุขภาพ และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ โดยเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน จากกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายทำให้ผู้เรียนค้นพบตัวเองมากขึ้น   
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
  1. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนของห้องเรียนวิทยาศาสตร์-สุขภาพ และวิทยาศาสตร์-
วิศวกรรมจากประสบการณ์จริง 
  2. เพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อกลุม่งานวิทยาศาสตร์-สุขภาพ และวทิยาศาสตร์-วิศวกรรม 



388 

3.  เป้าหมาย 
- ด้านปริมาณ   

  นักเรียนช้ัน ม.5  ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-สุขภาพ และวิทยาศาสตร์-วิศวกรรม จำนวน 59 คน และคร ู ผู้
ควบคุม 6 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม   

- ด้านคุณภาพ 
  นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ มีความรู้ จากประสบการณจ์ริง รวมถึงมีเจตคติที่ดีต่อกลุ่มงานวิทยาศาสตร์-
สุขภาพ และวิทยาศาสตร์-วิศวกรรม 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

1. ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

พ.ย. 2565 
 

 
- 

คณะกรรมการ
ห้องเรียน ISM 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ดำเนินตามโครงการ 
    - นักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ สุขภาพ และ
วิศวกรรม  ม.5  จำนวน 59 คน เข้าร่วมกิจกรรม  
      โดยมีหน่วยงานเอกชน ค่ายวิทยาศาสตร์เอเธนส์ เป็น
ผู้จัดกิจกรรม ซึ่งจะมีค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว โดยจะจดักิจกรรม ณ ADAY  RESORT จังหวัด
ระยอง จำนวน 3 วัน  โดยมีกิจกรรมดังนี ้
วันท่ี 1   
      - กิจกรรมสร้างซั้งเชือก, กิจกรรมอัจฉริยะข้ามคืน 
วันท่ี 2   
      - ฟังการบรรยายดา้นความปลอดภัยทางทะเล 
      - ฝึกดำน้ำ ,ดำน้ำ Snorkelling  ณ เกาะทะล ุ
วันท่ี 3   กิจกรรมวิทยสัปยุทธ ์

ธ.ค. 2565 286,480 คณะกรรมการ
ห้องเรียน ISM 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

ม.ค. 2566 - คณะกรรมการ
ห้องเรียน ISM 

4. ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

ม.ค. 2566 การจัดทำรปูเลม่ คณะกรรมการ
ห้องเรียน ISM 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)  ……………….-……………..  บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี     ……………….-…………….      บาท 
  เงินรายได้สถานศึกษา (ISM)   ……..  286,480.......... บาท 
ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ

หน่วย 
หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 1/2565 ภาคเรยีนที่ 2/2565 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
1 ค่าลงทะเบียนกิจกรรม 2,300 คน - - 59 135,700 
2 ค่าเหมารถ 60,000 คัน - - 2 120,000 
3 ค่าเบี้ยเลี้ยงครูจำนวน 3 วันๆละ 240 บาท 720 คน - - 6 4,320 
4 ค่าที่พักครูผู้ควบคมุ จำนวน 2 คืนๆ ละ 800 

บาท 
1,600 ห้อง - - 3 4,800 

5 ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรยีน จำนวน 3 มื้อ 240 คน - - 59 14,160 
 



389 

 

389 



390 

โครงการ  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น 
กิจกรรม  เตรียมความพร้อมเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ  

ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นายวินัย  แขวนโพธิ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 1/2565  
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.ตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
      ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อ 1  มีความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
  ข้อ 2  มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

                    ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
  ข้อ 4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ข้อ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  ข้อ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  ข้อ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้, คุณธรรม) 
  จากปรัชญาและวัตถุประสงค์การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้
ได้รับการพัฒนาอย่างเตม็ตามศักยภาพเพื่อเป็นฐานในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศและจากมาตรฐานชาติ พ.ศ. 2561 มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความเพียร ใฝเ่รียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อก้าวทันโลก
ยุคดิจิทัลและโลกอนาคตและมีสมรรถนะที่เกดิจากความรู้ด้านต่าง ๆ ผู้เรียนมีทักษะทางปัญญา ทักษะศตวรรษที่ 21 ร่วม
สร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายที่ 3  
ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณติศาสตร ์วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งตอ่การพัฒนาความคิดมนุษย์  
ทำให้มนุษย์มีความคดิสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปญัหาหรอืสถานการณ์ได้อย่างถ่ีถ้วน
รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม คณติศาสตรจ์ึงมี
ประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
    การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อส่งเสริมการเข้าศึกษาต่อของนกัเรียนวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ เข้มข้น (ISM)  
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มโีอกาสไดร้ับการพัฒนาศักยภาพทางด้านคณติศาสตร์ 
เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ตามความถนัดทั้งในด้านทฤษฎีและทักษะด้านปฏิบัติ จึงได้จดัทำโครงการส่งเสรมิความเป็นเลศิด้าน
วิชาการให้กับนักเรียนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เข้มข้น (ISM) ขึ้น และมีความรู้ เตรียมความพร้อมสอบเข้าเรียนในระดับ
มหาวิทยาลยัต่อไป 
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
  1. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
  2. เพื่อพัฒนาความสามารถทางดา้นวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตรข์องนักเรียนเพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย 
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 3.  เป้าหมาย   

  ด้านปริมาณ   
    - นักเรียนห้องเรียน ISM ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จำนวน 72  คน และคณะครู บุคลากร วิชาคณติศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เข้าร่วมกิจกรรม 

  ด้านคุณภาพ 
    - นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความสามารถ และพัฒนาศักยภาพในด้านทักษะวิชาการเพิ่มมากข้ึน 
และคณะครู บุคลากร มีการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนในวิชาตา่งๆ เพิ่มมากข้ึน 
 

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

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

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

ส.ค. 2565 - คณะกรรมการ
ห้องเรียน ISM 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 
 

1. ดำเนินตามโครงการ เชิญวิทยากรภายนอก ผูเ้ชี่ยวชาญ  
มาอบรมให้กับคณะครู บุคลากร และนักเรียนในรายวิชาต่างๆ 
เพื่อพัฒนากระบวนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ช่วงปิดเทอมภาคเรยีนที่ 1 จำนวน 5 วัน ได้แก่  
วิชา PAT 1 คณิตศาสตร์           จำนวน  2 วัน  
วิชา PAT 2 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา  จำนวน 3 วัน  

ต.ค. 2565 45,000 คณะกรรมการ
ห้องเรียน ISM 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

พ.ย. 2565 
 

- คณะกรรมการ
ห้องเรียน ISM 

4. ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

พ.ย. 2565 
 

การจัดทำ
รูปเลม่ 

คณะกรรมการ
ห้องเรียน ISM 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………….-…………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี    ……………….-…………….         บาท 
  เงินรายได้สถานศึกษา    ……..  45,000............. บาท 

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรียนที่ 1/2565 ภาคเรียนที่ 2/2565 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
1 ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกโรงเรียน 

(วันละ 6 ชม.ๆ ละ 1,200 บาท วันละ 1 คน) 
7,200 วัน 5 36,000 - - 

2. ค่าจ้างเหมาทำอาหารว่าง วันละ 1 มื้อๆ ละ  
25 บาท  จำนวน 72 คน  

1,800 วัน 10 9,000 - - 

รวมแต่ละภาคเรียน 45,000.- - - 
รวมท้ังสิ้น 45,000.- 

 
6. วิธีการประเมิน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
- นักเรียนท่ีร้อยละ 80 ได้รับความรู้ และพัฒนาศักยภาพในด้าน
ทักษะวิชาการ PAT คณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ในระดับที่ดีมาก 

- จากแบบสอบถาม 
 

- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น 
กิจกรรม  งานส่งเสริมวัดศักยภาพของผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ 

เป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ            นางกานต์ธีรา มาแก้ว และนายวินัย แขวนโพธิ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ  กรกฎาคม 2565 – เมษายน 2566 
สถานที่ดำเนินการ หน่วยงานที่จัดแข่งขันทักษะวิชาการ 
สนองมาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ข้อที่ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ    

คิดเห็นและแก้ปัญหา 
ข้อที่ 3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ข้อที่ 1 การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
ข้อที่ 3 การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมี 

ประสิทธิภาพ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้,คุณธรรม) 
 จากปรัชญาและวัตถุประสงค์การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพเพื่อเป็นฐานในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศ และจากมาตรฐานชาติ พ.ศ. 2561 มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความเพียร ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อก้าวทันโลก
ยุคดิจิทัลและโลกอนาคตและมีสมรรถนะที่เกิดจากความรู้ด้านต่าง ๆ ผู้เรียนมีทักษะทางปัญญา ทักษะศตวรรษที่ 21 ร่วม
สร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีจิตสำนึก เป็นพลเมืองไทยและพลโลก และ
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
มุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนตามความสนใจอย่างเต็มตามศักยภาพพร้อมทั้งปลูกฝังให้มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และมีความเป็น
นักวิจัยอย่างลึกซึ้ง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ 
คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ 
วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต 
ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข   
 กิจกรรมงานส่งเสริมความเป็นเลศิด้านวิชาการ จัดขึ้นเพื่อพัฒนานักเรียนโดยดำเนินการส่งนักเรียนร่วมแข่งขันทักษะในงาน
การแข่งขันทักษะวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนา
ต่อไป 
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์  สามารถนำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา 
2. เพื่อส่งเสรมินักเรยีนให้เข้าร่วมแข่งขันในการแข่งขันทักษะวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลยี 

ที่หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น 
 

3.  เป้าหมาย                                                                                                     
- ด้านปริมาณ   
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  นักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ ISM ได้เข้าร่วมแข่งขันในการแข่งขันทักษะวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์  และ
เทคโนโลยีที่หน่วยงานต่างๆ จดัขึน้ 

- ด้านเชิงคุณภาพ    
    นักเรียนสามารถสร้างสรรคผ์ลงานทางวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลยี  

 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 

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

ก.ค. 2565 
 

- คณะกรรมการ 
ห้องเรียน ISM 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 
 
 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ดำเนินตามโครงการ 
    - นักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ ISM ช้ัน ม.1-5  
ได้เข้าร่วมแข่งขันในการแข่งขันทักษะวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์  และเทคโนโลยีที่หน่วยงาน
ต่างๆ จัดขึ้น 

ก.ค. 65 – เม.ย. 
66 

87,900 คณะกรรมการ
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ (SMAT) 
/ครูที่รับผิดชอบ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 
 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

พ.ย. 65 - มี.ค. 
66 

- คณะกรรมการ
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ (SMAT) 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

 
เม.ย. 2566 

 

 
- 

คณะกรรมการ
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ (SMAT) 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………….-…………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี    ……………….-…………….         บาท 
  เงินรายได้สถานศึกษา (ISM)   ……..  87,900.-........... บาท 

กิจกรรม 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 1 ปี 2565 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1. ค่าสมัครสอบโครงการ สอวน. นักเรียนช้ัน ม.1 - 
ม.5 จำนวน 309 คน 

100 คน 309 30,900 - - 

2. ค่าสมัครสอบโครงการประเมินและพัฒนาสูค่วาม
เป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) 
นักเรียนช้ัน ม.1 – ม.3 จำนวน 190 คน 

300 คน - - 190 57,000 

รวม 30,900 57,000 
รวมท้ังสิ้น 87,900.- 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

   1. นักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมแข่งขันในการแข่งขัน
ทักษะวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีที่หน่วยงานต่างๆ จดัขึน้ 

1. ผลการแข่งขัน การแข่งขันทักษะ
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยีที่หน่วยงานต่างๆ  
จัดขึ้น 

   1. ผลการแข่งขันและรางวัลที่
นักเรียนได้รับ 
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โครงการ  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น 
กิจกรรม  สรุปประมวลกิจกรรมและศักยภาพของนักเรียนห้องเรียน ISM 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม 

กับการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    นายวินัย  แขวนโพธิ์ และนางวิไลพร ศรีนิล 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 2/2565  
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
   ข้อ  1.1    ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    ข้อ 2  มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
    ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
   ข้อ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   ข้อ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
    มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
    ข้อ 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้, คุณธรรม) 
  พระราชบัญญัติการศึกษาฉบับปัจจุบัน มุ่งเน้นให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
โดยจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลายตามศักยภาพของผู้เรียน รวมทั้งจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เกิดการเรียนรู้ของผู้เรียน และจากมาตรฐานชาติ พ.ศ. 2561 มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความเพียร ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตเพื่อก้าวทันโลกยุคดิจิทัลและโลกอนาคตและมสีมรรถนะที่เกิดจากความรู้ด้านต่าง ๆ ผู้เรียนมีทักษะทางปัญญา ทักษะศตวรรษ
ที่ 21 ร่วมสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แล้วนั้นการจัดงานเวทีนำเสนองาน เพื่อแสดงศักยภาพ เป็น
การเผยแพร่ผลการจัดการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น ในรอบช่วงช้ันการศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 3 และมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 6 ให้กับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น รุ่นน้อง ๆ คณะ
ครู คณะผู้บริหาร รับทราบ และเป็นการนำเสนอผลงานของผู้เรียนที่ผ่านมาตลอด 3 ปีการศึกษา อีกท้ังเป็นการจัดเวทีให้ผู้เรียนได้
แสดงออกถึงทักษะ ความสามารถ ความรู้ต่างๆ ในเชิงวิชาการ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน คณะครู  
    กิจกรรมสรุปประมวลกิจกรรมและศักยภาพของนักเรียนห้องเรียน ISM  เป็นกิจกรรมทีส่่งเสริมให้นักเรียนได้แสดง
ศักยภาพในกิจกรรมสรุปองค์ความรู้ ประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดของห้องเรียน ISM ที่ผ่านมา โดยผูดู้แลโครงการ
จะได้นำความคดิ แนวคิด ข้อดี ข้อด้อย จากการสมัผสักิจกรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มา
ปรับปรุง พัฒนากิจกรรมให้ดียิ่งขึน้  และเป็นการสรา้งความสมัพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนห้องเรยีน ISM ต่อไป 

 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
  1. เพื่อสรุปองค์ความรูจ้ากกิจกรรมที่ได้เข้าร่วมตลอดระยะเวลา 3 ปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
  2. เพื่อให้นักเรียนไดเ้สนอออกซึ่งความรู้ ความสามารถในด้านวิชาการ  
  3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนห้องเรยีน ISM   
  

3.  เป้าหมาย   
- ด้านปริมาณ   
    นักเรียนห้องเรยีน ISM  ทุกระดับช้ัน จำนวน  381  คน เข้าร่วมกิจกรรม 
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- ด้านคุณภาพ 
    นักเรียนห้องเรยีน ISM ทุกช้ัน ได้มีส่วนร่วมในการสรุปกิจกรรมที่ผา่นมา และร่วมรับฟังการเสวนาจากนักเรียน
ห้องเรียน ISM รุ่นพี่ท่ีประสบความสำเร็จ และเข้าร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ด ี
  

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

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

1. ประชุมคณะกรรมการห้องเรียน ISM 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
4. ดำเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัต ิ

มี.ค. 2566 
 

- คณะกรรมการ
ห้องเรียน ISM 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 

1. ดำเนินตามโครงการ และดำเนนิการจัดกิจกรรมสรุป
ประมวลกิจกรรมและศักยภาพของนักเรียนห้องเรียน ISM 
โดยดำเนินกิจกรรมหลังจากดำเนนิการสอบปลายภาคเรยีนที่ 
2 แล้ว โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
   1) นักเรียนในแต่ละชั้นนำเสนอกิจกรรมทีไ่ด้เข้าร่วมตลอดปี
ที่ผ่านมา  
   2) พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนดีเด่นของห้องเรียน 
ISM และมีนักเรียน ISM ที่ประสบความสำเร็จมาแนะแนวทาง
ในการเรียนต่อ  
   3) เชิญผู้เชี่ยวชาญทางสายวิชาชีพวิทย์ สุขภาพ และวิทย์ 
วิศวกรรม บรรยายพเิศษให้ความรูก้ับนักเรียน และ 
   4) จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีสำหรับห้องเรียน ISM 
โดยจะมีนักเรียนห้องเรยีน ISM ทุกระดับชั้น เข้าร่วมกิจกรรม 
โดยกิจกรรมจะดำเนินการจดัเป็นเวลา 1 วัน  

เม.ย. 2566 45,105 คณะกรรมการ
ห้องเรียน ISM 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

เม.ย. 2566 - คณะกรรมการ
ห้องเรียน ISM 

4. ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

เม.ย. 2566 การจัดทำ
รูปเลม่ 

คณะกรรมการ
ห้องเรียน ISM 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………….-…………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี    ……………….-…………….         บาท 
  เงินรายได้สถานศึกษา    ……..  45,105............. บาท 

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรียนที่ 1/2565 ภาคเรียนที่ 2/2565 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
1 ค่าอาหารหลัก 1 มื้อๆละ 55 บาท นักเรียน 55 คน - - 381 20,955 
2 ค่าอาหารว่าง 2 มื้อๆละ 25 บาท  นักเรียน 50 คน - - 381 19,050 

3 
ค่าอาหารหลัก 1 มื้อๆละ 55 บาท ครูเข้าร่วม
กิจกรรม 

55 คน - - 20 1,100 

4 
ค่าอาหารว่าง 2 มื้อๆละ 25 บาท ครูเข้าร่วม
กิจกรรม 

50 คน - - 20 1,000 

5 ค่ากรอบรูปใสเ่กียรติบัตร 100 ช้ิน - - 30 3,000 
รวมแต่ละภาคเรียน  - 45,105.- 

รวมท้ังสิ้น 45,105.- 
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5. ค่าจ้างครแูละบุคลากร , ค่าจ้างทำวารสารและคู่มือนักเรียน และค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ 
 

ที ่ รายการ จำนวนเงิน (บาท) 
1 ค่าจ้างครูและบุคลากร  

1.1 ค่าจ้างครูชาวต่างชาติห้องเรียนทั่วไป 2,468,000 
1.2 ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญ 3,455,200 

 1.3 ค่าจ้างบุคลากรและเจ้าหน้าที่สำนักงาน 3,855,600 
2 ค่าจ้างทำวารสารและคู่มือนักเรียน 358,020 
3 ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ และปรับซ่อมบำรุงห้องศูนย์ปฏิบัติการ 550,800 

รวม 10,687,620 
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โครงการ  ระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
กิจกรรม  จัดจ้างบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในสาขาเฉพาะ / 
                              และค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษา  
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นครูมืออาชีพมี

สมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลมืออาชีพ 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบ

คุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยระบบคุณภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตาม

หลักธรรมภิบาล 
ผู้รับผิดชอบ   นางสุวรรณีย์   ทองเกตุ งานบุคลากร 
ระยะเวลาดำเนินการ  ปีการศึกษา 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  สพม.ตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
       ข้อที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
       ข้อที่ 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้, คุณธรรม) 
 จากพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9 (5,6)และ
มาตรา 58 (2) กล่าวเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของครอบครัว ชุมชน องค์กรท้องถิ่น และเอกชน และมีส่วนร่วม
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความเหมาะสมและความจำเปน็ และตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเก็บเงิน
บำรุงการศึกษาของสถานศึกษา สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ลงวันท่ี 20 ตุลาคม 2554 กำหนดให้
สถานศึกษาเก็บเงินบำรุงการศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัการเรียนการสอนตามอตัราที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของ
ท้องถิ่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและเป็นไปตามความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียนตาม
หลักเกณฑ์การเก็บเงินบำรุงการศกึษาของสถานศึกษา ซึ่งโรงเรียนสรรพวิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่มีนักเรียนเป็นจำนวน
มาก แต่โรงเรียนมีอตัรากำลังครไูม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน ทำให้โรงเรยีนจำเป็นต้องหาจ้างครูที่มคีวามเชี่ยวชาญในสาชา
เฉพาะ และการจ้างบุคลากรที่ปฏบิัติงานในสถานศึกษา และเนื่องจากโรงเรยีนไดร้ับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำโรงเรยีน
มาตรฐานสากล (world Class Standard School) จึงจัดหลักสูตรให้นักเรียนได้ทีโอกาสได้เรยีนภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษา
พม่าจากครูชาวต่างประเทศตลอดจนโรงเรยีนจัดให้มีการเรียนการสอนวิชา ดังนั้นโรงเรียนจึงจำเป็นตอ้งจัดให้ผู้ปกครองมสี่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาให้มีคณุภาพได้มาตรฐาน จึงจำเป็นต้องระดมทรัพยากรจากผู้ปกครอง และนำไปใช้ให้เกิดประโยชนส์ูงสุดแก่
นักเรียน  
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2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 1.  เพื่อส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองและชุมชนให้การศึกษาของท้องถิ่นมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
      2.  โรงเรียนมีครูและบุคลากรที่มคีวามรู้ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอยา่งพอเพียงและตรงตามวุฒิการศึกษา 
       3.  นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนสูงขึ้นและมีทักษะทางการเรียนรู้และการอยู่ร่วมในสังคมอย่างมคีวามสุข 
 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ 
 1. นักเรียนจำนวน 2,757 คน  ( ประมาณการข้อมูลห้องเรียน ปีการศึกษา 2565 ) 
 2. จำนวนห้องเรียนสามารถจำแนกได้เป็นทั้งสิ้นดังนี้ 
  มัธยมศึกษาปีท่ี 1  จำนวน  13 ห้องเรียน 
  มัธยมศึกษาปีท่ี 2  จำนวน  13 ห้องเรียน 
  มัธยมศึกษาปีท่ี 3  จำนวน  13 ห้องเรียน 
  มัธยมศึกษาปีท่ี 4  จำนวน  13 ห้องเรียน 
  มัธยมศึกษาปีท่ี 5  จำนวน  13 ห้องเรียน 
  มัธยมศึกษาปีท่ี 6  จำนวน  13 ห้องเรียน 
     รวมทั้งหมด 78  ห้องเรียน 
 3. มีครูที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในสาขาเฉพาะ จำนวน 19 คน  
 4. มีบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในสาขาเฉพาะ จำนวน 13 คน  
 5. บุคลากรปฏิบตัิหน้าทั่วไป จำนวน 6 อัตรา 
 6. มีครูชาวต่างประเทศ 
                       -  ภาษาอังกฤษ  จำนวน   12 คน  อัตราเดือนละ  32,000  บาท 
            -  ภาษาพม่า   จำนวน    1  คน   อัตราเดือนละ  15,000  บาท 
 7.  มีวิทยากรที่มีความสามารถเฉพาะสาขา  อัตราชั่วโมงละ  1,200  บาท 
 8.  มีวิทยากรท้องถิ่น    อัตราชั่วโมงละ    300  บาท 
 -  ด้านคุณภาพ 
 ครูและบุคลากรมีคณุภาพตรงตามวุฒิ มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและปฏิบตัิงานในสำนักงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนางานได้บรรลตุามวัตถุประสงค์ 
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 
 
 

1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน 
2. สำรวจอัตรากำลังและคาบสอนของกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
3. เขียนโครงการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ 
4.  ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
5. ช้ีแจงและขอมติการระดมทรัพยากรเพื่อจัด
การศึกษา 
 

พ.ค. 2564 
 

- - ฝ่ายบริหารนโยบายฯ 
- ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- สำนักงานผู้อำนวย ฯ 
- ผู้อำนวยการ
โรงเรียน 
 



402 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

6.  ระดมทรัพยากรจากผู้ปกครองตามกำหนดเวลา 
2. ดำเนินการ 

(Do) 
 
 
 
 

1.  ประกาศรับสมัครครูช่วยสอนและเจา้หน้าท่ี
สำนักงานดังนี ้
1. ครูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา  ได้แก่ 

พ.ค. 2565 
–  

ก.พ. 2566 
 

12,841,000  .- - งานบริหารบุคคล 
- ทุกฝ่ายที่มีอัตราจา้ง 
- ฝ่ายบริหารนโยบายฯ 
- ฝ่ายบริหารวิชาการ 
 

      - สังคมศึกษา ฯ 
      - แนะแนว 
      - คอมฯ 
      - นาฎศิลป ์
      - ดนตรีสากล 
      - IS     
      - คณิตศาสตร์   
      - ภาษาไทย           
      - ภาษาจีน 
      - คหกรรม  
      - ภาษาอังกฤษ 
      - วิทยาศาสตร ์
      - สุขศึกษาและพลศึกษา 
      - เกษตร 

4  อัตรา 
1  อัตรา 
1  อัตรา 
4  อัตรา 
2  อัตรา 
1  อัตรา 
2  อัตรา 
 1  อัตรา 
2  อัตรา 
1  อัตรา 
1  อัตรา 
3  อัตรา 
1 อัตรา 
1 อัตรา 

2. บุคลากรปฏิบัติงานสำนักงาน   
 2.1 ฝ่ายวิชาการ 
      - สำนักงานวิชาการ 
      - ห้องโรเนียว 
      - ห้องเรียน HUB 
      - ห้องสมุด 
2.2 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
      - สำนักงาน 
      - งานโสตทัศนศึกษา     
2.3 ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน  
      - งานปกครอง  
2.4 ฝ่ายธุรการ นโยบายฯ 
      - งานการเงิน 
      - งานพัสดุ 
      - งานแผนงาน 
      - งานธุรการ 
      - พนักงานขับรถ   

4  อัตรา 
1  อัตรา 
1  อัตรา 
1  อัตรา 
1  อัตรา 
3  อัตรา 
1  อัตรา 
2  อัตรา 
1  อัตรา 
1  อัตรา 
7  อัตรา 
2  อัตรา 
1  อัตรา 
1  อัตรา 
1  อัตรา 
2  อัตรา 

3. บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ท่ัวไป    
    3.1 ยาม  
    3.2 พนักงานทำความสะอาด    

3 อัตรา 
3 อัตรา 
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

4.  วิทยากรที่มีความสามารถเฉพาะ 
   - วิทยากรท้องถิ่น 3 อัตรา 
2.  จัดคัดเลือกครูและเจ้าหน้าท่ีสำนักงานจากการ
สัมภาษณ ์
3. ปฐมนิเทศครูจ้างสอนและเจ้าหน้าท่ีสำนักงาน 
3.  มอบหมายหน้าที่ความรับผดิชอบในการเรียนการ
สอนและปฏิบัติงานสำนักงาน 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

 

1. การนิเทศติดตามการปฏิบตัิงานของครูและ
เจ้าหน้าท่ีสำนักงานอย่างต่อเนื่อง 
2. การสังเกตและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ครั้งท่ี 1 ก.ย.
25645 

ครั้งท่ี 2 มี.ค.
2566 

 
- 

- งานบริหารบุคคล 
- ทุกฝ่ายที่มีอัตราจา้ง 
- ฝ่ายบริหารนโยบายฯ 
- ฝ่ายบริหารวิชาการ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผู้ปกครอง
นักเรียน 

มี.ค. - เม.ย. 
2566 

- 

 

 
5.  งบประมาณ (หลักการ :  พอประมาณ) 
 เงินระดมทรัพยากร 12,841,000  บาท (สิบสองล้านแปดแสนสีห่มืน่หนึ่งพันบาทถ้วน) จ่ายเป็นค่าจ้างรายเดือน  
และค่าตอบแทนโดยทีค่รูที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในสาขาเฉพาะสามารถไดร้ับค่าจ้างรายเดือนและค่าตอบแทนเพิม่ 
ตามข้อตกลงของโรงเรียน รายละเอียดดังนี ้

ลำดับที ่ รายการ 
จำนวน(คน) 
x เงินเดือน  

จำนวนเดือน เป็นเงิน 

1 

  

ครูที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในสาขา
เฉพาะ จำนวน 19 คน (แต่ละคนได้รับเงินแตกต่างกัน
ตามจำนวนระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน) 

1 x 18,379 12 220,548 
2 x 16,446 12 394,704 
2 x 15,201 12 364,824 
1 x 14,895 12 178,740 
3 x 13,520 12 486,720 

11 x 12,000 12 1,584,000 

2 
 

 

  

บุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานมคีวามเชี่ยวชาญและ
มีประสบการณ์ในสาขาเฉพาะ จำนวน 13 คน   
(แต่ละคนไดร้ับเงินแตกตา่งกันตามจำนวนระยะเวลา
ในการปฏิบัติงาน) 

  

 

 
 
 

1 x 18,500 12 222,000 

3 x 18,018 12 648,648 

1 x 17,123 12 205,476 

1 x 17,039 12 204,468 

2 x 15,201 12 364,824 

1 x 14,822 12 177,864 

1 x 14,611 12 175,332 

2 x 13,520 12 324,480 
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ลำดับที ่ รายการ 
จำนวน(คน) 
x เงินเดือน  

จำนวนเดือน เป็นเงิน 

  1 x 13,000 12 156,000 
3 บุคลากรปฏิบัติหนา้ที่ท่ัวไป    

1. ยาม 2 x 13,910 12 333,840 
1 x 13,000 12 156,000 

2. พนักงานทำความสะอาด 1 x 11,740 12 140,880 
1 x 11,551 12 138,612 

     1 x  9,000 12 108,000 
 3.เจ้าหน้าท่ีโสตทัศนศึกษา 1 x 13,520 12 162,240 
 1 X 13,000 12 156,000 
4 
 
  

ครูชาวต่างประเทศ จำนวน 13 คน    
1. ภาษาอังกฤษ 12 x 32,000 12 4,608,000 
2. ภาษาพม่า 1 x 15,450 12 185,400 

รวมค่าจ้าง เป็นเงิน 11,697,600 
สมทบเงินประกนัสังคมลูกจ้าง  เป็นเงิน (5%) 575212 

รวมค่าจ้างทั้งหมด  12,265,788 
5 วิทยากรที่มีความสามารถเฉพาะสาขา   ช่ัวโมง / 1,200    
6 วิทยากรท้องถิ่น จำนวน 3 คน   ช่ัวโมง / 300  
 รวมค่าจ้างวิทยากรทั้งหมด เป็นเงิน 575,212  

 
6. วิธีการประเมิน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
1.  โรงเรียนมีครูและบุคลากรที่มคีวามรู้ความสามารถใน
การจัดการเรยีนการสอนอย่างพอเพียงและตรงตามวุฒิ
การศึกษาร้อยละ 90 
2.  นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนสูงขึ้นและมีทักษะ
ทางการเรียนรู้และการอยูร่่วมในสงัคมอย่างมีความสุข 
ร้อยละ 90 

1.การสังเกตข้อมลูบุคลากร 
 
 
2. สังเกตจากผลการเรียนนักเรียน/ผล
สอบ O-net 

1. ข้อมูลบุคลากร 
 
 
2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน/ผล
สอบ O-net  
 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 
        โรงเรียนมีครูและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงตามวฒุิและวิชาเอกในการปฏบิัติงานการเรียนการสอนและงาน
สำนักงาน และสามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้และทักษะในด้าน ต่าง ๆ อย่างเต็มตาม
ศักยภาพ สามารถเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการและประผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
 
 
 
 
 
 



405 

 

405 



406 

โครงการ พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
กิจกรรม การจัดทำคู่มือนักเรียนและวารสารโรงเรียน 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล  

 ด้วยระบบคุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนา ระบบ การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ   
ผู้รับผิดชอบ      นางกัญญ์วรา  ก๋องแก้ว 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม 2565  -  เมษายน 2566 
สถานที่ดำเนินการ ห้องปฏิบัติการฝ่ายบริหารทั่วไป 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
        มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหาร และการจัดการ 

    ข้อที่ 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
    ข้อที่ 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้,คุณธรรม) 
 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 กำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ ที่พึงประสงค์ของคนไทย เพื่อให้สถานศึกษา
ทุกแห่งยึดเป็นกรอบสำหรับสร้างคนไทย 4.0 ที่แม้แตกต่างตามบรบิทของท้องถิ่นและของสถานศึกษา แต่มีจุดมุ่งหมายร่วมกันคือ 
“ธำรงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก” สามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศท้ังมิตเิศรษฐกิจ มิตสิังคมและมิติ
การเมืองต่อไป 
 คู่มือนักเรียน เป็นสิ่งสำคัญในการเป็นนักเรียน โรงเรียนสรรพวิทยาคม โดยคูม่ือนั้นจะประกอบไปด้วย ข้อมูลบุคลากร , 
การปฏิบัตตินในการมาโรงเรียน , โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา , รายวิชาเพิ่มเติม , ระเบียบสถานศกึษาว่าด้วยการประเมินผล
การเรยีนฯ เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลทีน่ักเรียนจะต้องทราบตลอดปีการศึกษานั้นๆ และวารสารโรงเรียน ถือว่าเป็นสื่อประเภทหน่ึงที่
สามารถเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ประกาศ กิจกรรม/โครงการต่างๆ ของโรงเรียน ทำให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองรับรู้ข่าวสารได้ทัน
เหตุการณ์ และยังเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆ  ที่สรา้งช่ือเสียงให้กับโรงเรียน โดยได้จัดทำวารสารโรงเรียนตลอดปีการศึกษา 
2565 โดยคาดหวังว่าการประชาสมัพันธ์โดยใช้สื่อวารสารจะเป็นการช่วยเผยแพร่โรงเรียนอีกทางหนึ่ง 
 จากข้างต้นทำให้งานวารสารและประชาสมัพันธ์ ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือนักเรียนและวารสารประชาสัมพันธ์ 
 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 1. เพื่อจัดทำคู่มือนักเรียนและวารสารโรงเรยีนประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนท่ีดีมีคณุภาพสูง 
 2. เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารและกจิกรรมของโรงเรียนตลอดปีการศกึษา 2565 

3. เป้าหมาย 
 - ด้านปริมาณ 
  1. นักเรียน  2,757  คน 
  2. ครูและบุคลากร   200 คน 
  3. ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 - ด้านคุณภาพ 
  1. ครูนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ไดร้ับทราบข้อมูลของโรงเรยีนอย่างต่อเนื่อง 
  2. นักเรียน ผู้ปกครอง ได้ทราบถึงข้อมูลที่จำเป็นในการเป็นนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมในปีการศกึษา 2565 
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4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 
(Plan) 

1. เสนอโครงการ 
2. ประชุมวางแผนการดำเนินการ 

ม.ค. 2565 - ฝ่ายบรหิารทั่วไป 
กลุ่มงานเทคโนโลย ี

2.ดำเนินการ 
(Do) 

1. กิจกรรมจดัทำคู่มือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 
2. กิจกรรมจดัทำวารสารโรงเรยีน ประจำปีการศึกษา 2565 
3. ประเมินผลการทำงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ก.พ.65 – 
มี.ค.66 

358,410 กลุ่มงานเทคโนโลย ี

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

ประเมินความพึงพอใจของผู้อ่านคู่มือนักเรียนและวารสาร
โรงเรียน 

เม.ย.-พ.ค. 66 - กลุ่มงานเทคโนโลย ี

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

ร้อยละของความพึงพอใจของผู้อ่านคู่มือนักเรียนและ
วารสารโรงเรียน 

เม.ย.-พ.ค. 66 - กลุ่มงานเทคโนโลย ี

 

5. งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 งบประมาณ (เงินอุดหนุน  ...............-................ บาท 
 เงินนอกงบประมาณ  ...........358,410....... บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี  ................................. บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้
ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ

หน่วย 
หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 1/2565 ภาคเรียนที่ 2/2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1. ค่าจัดจ้างทำวารสารโรงเรียน 97 เล่ม - - 2,400 232,800 
2. ค่าจัดจ้างทำคู่มือนักเรียน 96 เล่ม 1,300 124,800 - - 

รวม 124,800 232,800 
รวมท้ังสิ้น 357,600 

 

6.วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. โรงเรียนมเีลม่คู่มือนักเรียนและวารสารให้กับครู 
บุคลากร นักเรียนและผู้ทีเ่กี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมลูของ
โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
2. ร้อยละ 85 มีความพึงพอใจในคู่มือและงานวารสาร
นักเรียน 

ประเมินความพึงพอใจของผู้อ่าน
คู่มือนักเรียนและวารสารโรงเรียน 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
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โครงการ  พัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่ด ี
กิจกรรม  พัฒนางานศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 125 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ  

ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ข้อที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล  ด้วยระบบ    

คุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 1 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยระบบคุณภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลัก 

ธรรมภิบาล 
แผนงานที่โรงเรียนที่ 4   พัฒนางานประกันคุณภาพ และระบบสารสนเทศ ให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย พร้อมใช้ 

และท่ัวถึง 
ผู้รับผิดชอบ    นางกัญญ์วรา  ก๋องแก้ว 
ระยะเวลาดำเนินการ  ปีการศึกษา 2565 
สถานที่ดำเนินการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 125 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
    ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อที่ 1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
  ข้อที่ 4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ข้อที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ข้อที่ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

มาตรฐานที ่2   กระบวนการบริหาร และการจัดการ 
             ข้อที ่2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     ข้อที่ 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
     ข้อที่ 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 

1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
          มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 กำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คณุภาพ ท่ีพึงประสงค์ของคนไทย เพื่อให้
สถานศึกษาทุกแห่งยึดเป็นกรอบสำหรับสร้างคนไทย 4.0 ที่แม้แตกตา่งตามบริบทของท้องถิ่นและของสถานศึกษา แต่มีจดุหมาย
ร่วมกันคือ “ธำรงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก” สามารถเป็นกำลังสำคญัในการพัฒนาประเทศท้ังมิติเศรษฐกิจ มติิสังคม 
และมติิการเมืองต่อไปได ้

หลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการจัดการศึกษามุ่งเน้นความสำคญัทางด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้ และรับผดิชอบต่อสังคม เพื่อพัฒนาคนให้มีความสมบรูณ์ โดยยดึหลักผู้เรียนเป็นสำคัญทีสุ่ด การจัดการเรียน
การสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ที่มีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอ และอยู่ในสภาพที่สมบรูณ์พร้อมใช้งาน เพื่อฝึกทักษะความรู้  
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ความชำนาญต่าง ๆ เพี่อให้การเรยีนการสอนมปีระสิทธิภาพ เนื่องจากสภาพห้องปฏิบตัิคอมพิวเตอร์ 125 ปัจจุบันมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์รุ่นเก่าที่ใช้งานมาเป็นเวลานาน และเกิดการชำรดุเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการจดัการ
เรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการจดัเช่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ เพี่อ
ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าให้เพียงพอต่อการใช้จัดการเรียนการสอน 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยเีกินมาตรฐานท่ีรัฐกำหนด 
2. เพื่อให้มีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอต่อการจดัการเรียนการสอนที่เกินมาตรฐานท่ีรัฐกำหนด 
3. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยี เพือ่จัดการเรียนรู ้

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

1. นักเรียน จำนวน   2,757   คน 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 200 คน 
3. ชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
-  ด้านคุณภาพ  
1. นักเรียน ครู สามารถค้นคว้าข้อมลูจากระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต็ในการจัดการเรยีนการสอน 
2. นักเรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ได้ศึกษา ไปใช้เปน็พ้ืนฐานในการเรียนระดับทีสู่งขึ้น  

และประกอบอาชีพต่อ ๆ ไป 
3. นักเรียน มีทัศนะ และเจตคติที่ดีในการนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการเสริมสร้างทักษะกระบวนการเรียนรู้ 

 

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

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

- ประชุมครูภายในกลุ่มงานฯ เพื่อจัดเตรียมการ
จัดทำโครงการ และเสนอขออนุมตัิโครงการ 
- ติดต่อเจ้าหนา้ที่สำรวจราคา 

ม.ค. 2565 
 

- - ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- งานศูนย์ปฏิบัติการฯ 
- ฝ่ายนโยบายและแผนฯ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 

- เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน 25 เครื่อง 
ประจำห้อง 125 โดยดำเนินการตามระเบียบพัสด ุ
- จัดการเรยีนการสอนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
เกินมาตรฐานที่รัฐกำหนด 

พ.ค. 2565 199,200 - ฝ่ายนโยบายและแผนฯ 
- ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- งานศูนย์ปฏิบัติการฯ 

3. ตรวจสอบ 
(Check) 
 

- นิเทศติดตามการใช้คอมพิวเตอร ์และการจดัการ
เรียน การสอน ในรายวิชาคอมพิวเตอร ์
- สังเกต และประเมินผลการจัดกจิกรรม 

ม.ค.-ก.พ. 2566 - - ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- งานศูนย์ปฏิบัติการฯ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

- เขียนรายงานสรุปผลการจัดทำกจิกรรม 
- เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 

มี.ค. 2566 –  
เม.ย. 2566 

- - ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- งานศูนย์ปฏิบัติการฯ 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)                               บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินระดมทุน)          199,200          บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   …………………………….. บาท 



411 

 

411 



412 

โครงการ  ปรับปรุงภูมิทัศน์งานอาคารสถานที่  และพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อการศึกษา 
กิจกรรม  การจัดหาบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์เพื่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมดูแลอาคาร 
                     สถานที่ และสิ่งแวดล้อม 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4  บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบ

คุณภาพ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา 
                              ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นายพัสกร  มาลารัตน์    ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ระยะเวลาดำเนินการ  เมษายน  2565 –  มีนาคม 2566 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ข้อที่ 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้, คุณธรรม) 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาท่ีให้การศึกษา 

แก่กุลบุตร – กุลธดิา  เพื่ออบรมบม่นิสัยให้นักเรียนเป็นผู้มีความรู้ควบคู่คุณธรรม  ซึ่งการจดัสภาพแวดล้อม  อาคารสถานท่ี   
ภูมิทศัน์และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรยีนเป็นสิ่งจำเป็นอีกประการหนึ่งที่มผีลต่อการจัดการเรียนการสอนเปน็อย่างมาก เพราะจะมผีล
ต่อการพัฒนาการทางด้าน ร่างกาย   สติปัญญา  อารมณ์  และสังคม  โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลงัที่สองของนักเรียน  ซึ่งต้อง
ใช้ชีวิตเพื่อหาประสบการณ์ในวันหนึ่ง ๆ  มากกว่าอยู่ที่บ้าน จึงต้องเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษ  การจดัสภาพแวดล้อมในโรงเรยีนให้มี
บรรยากาศที่ด ี เหมาะสม  และลดมลภาวะที่เป็นพิษ  เพื่อพัฒนารา่งกาย  จิตใจ   สติปัญญาของนักเรียนให้ดีที่สดุ   

ดังนั้น การจัดสภาพแวดล้อม  การซ่อมแซมอาคารสถานท่ีต่างๆ  การปรับภูมิทัศน์  และแหล่งเรียนรู้  โรงเรียนได้
ตระหนักถึงความปลอดภัยของ  นักเรียน  ครู  ผู้ปกครอง  และผู้ใช้บริการในการจดักิจกรรมการเรยีนการสอน หรือใช้อาคาร
สถานท่ีต่างๆในการจัดกิจกรรมใหบ้ริการแก่ชุมชน  สภาพของอาคารเรียนต้องมีความแข็งแรงทนทาน  และพร้อมใช้งาน  โรงเรียน
จึงต้องดำเนินการจดัทำโครงการดงักล่าว  เพื่อให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรยีนรูต้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ตา่งๆ  ให้นักเรียนได้
เรียนอย่างมีความสุข  พร้อมท้ังมแีหล่งการเรียนรู้  ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่หลากหลาย  มสีภาพแวดล้อมท่ีดี  มีอาคาร
เรียน  อาคารประกอบ  และอื่นๆ  เช่น  สวนหย่อม  แปลงปลูกไม้ผล  การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  สนามกีฬา  ระบบไฟฟ้า  ระบบ
น้ำประปา  และบริเวณโรงเรยีน  ซึ่งจำเป็นจะต้องซ่อมแซม  พัฒนา  ปรับปรุงให้พร้อมใช้งาน  เกิดความปลอดภัยสูงสุด  เพียงพอ
กับความต้องการของโรงเรียน และชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ  เพื่อส่งผลให้โรงเรียนและนักเรียนมคีุณภาพตามจดุมุ่งหมายของ
หลักสตูร  สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  และนักเรยีนมีคณุภาพตรงตามมาตรฐานการศึกษา 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
2.1 เพื่อให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีดี  มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
2.2 เพื่อให้คณะครู นักเรียน และชุมชน มีสถานท่ีเพียงพอในการจัดกิจกรรมต่างๆ  พร้อมทั้งใช้จัด   กิจกรรมการเรียนรู้

ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้ในห้องเรยีน  และนอกห้องเรียน  เรยีนอย่างมีความสุข 
2.3 เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณปูโภค  ที่ชำรุดทรดุโทรมหรืออยู่ในภาวะเสี่ยงให้มีความปลอดภัยสูงสุด   

และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
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2.4 เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อชุมชน 

3. เป้าหมาย 
    ด้านปริมาณ 
 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน  199  คน  นักเรียนจำนวน  2,757  คน 
     ด้านคุณภาพ 

1. สถานศึกษาไดร้ับการพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานท่ี  วัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานโดยปลอดภัย 
และมสีภาพแวดล้อมเอื้อต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  ส่งผลให้นักเรียนมีคณุภาพตามมาตรฐาน 

2. นักเรียนมีจติสำนึกและมสี่วนรว่มในการดูแลห้องเรียนการปรับปรุงห้องเรียนห้องพิเศษ  แหล่งเรียนรู้  สภาพแวดล้อม
ในโรงเรียน  บรเิวณโรงเรยีนให้สะอาด  เรียบร้อย  สวยงาม  เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
 

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

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

- จัดทำโครงการ 
- ขออนุมัติโครงการ 

ก.พ. 65 - ฝ่ายบรหิารทั่วไป/ 
นายพัสกร  มาลารตัน ์

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 

ขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการและประชมุคณะกรรมการ 
- ดำเนินการตามโครงการ ได้แก ่
1. ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดอาคารเรียน  
4 คนและห้องน้ำ  2  คน 
2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาด 
และทำสวน 
3. วัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงภูมทิัศน์  สวนหย่อม   
ที่พักนักเรียนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรยีน 

ก.ค. 65 – 
เม.ย. 66 

1,654,200 
  

 

ฝ่ายบรหิารทั่วไป/ 
นายพัสกร  มาลารตัน ์

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- ดำเนินการคัดเลือกผู้รับจา้ง 
- ดำเนินการตรวจสอบคณุภาพการทำงาน 

มิ.ย. 65 – 
เม.ย. 65 

- ฝ่ายบรหิารทั่วไป/ 
นายพัสกร  มาลารตัน ์

4. ประเมินผลและ
รายงาน(Action) 

- สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ เม.ย.  66 - ฝ่ายบรหิารทั่วไป/ 
นายพัสกร  มาลารตัน ์

 

5.งบประมาณ (หลักการ :  พอประมาณ) 
 เงินนอกงบประมาณ (สนับสนุนคา่พัฒนาสิ่งแวดล้อม)         ............. 1,654,200.........    บาท 
 ดังรายการต่อไปนี ้
ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ

หน่วย 
หน่วยนับ ภาคเรยีนที ่1 ปี 2565 ภาคเรยีนที ่2 ปี 2565 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
1. ค่าจ้างเหมาบริษัททำความสะอาดอาคารเรยีน  

และห้องน้ำ   
62,322 เดือน 6 373,932 6 373,932 

2. วัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงภมูิทัศน์  สวนหย่อม  
ที่พักนักเรียนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรยีน 

453,168 รายการ 1 453,168 1 453,168 

รวม 827,100 827,100 
รวมท้ังสิ้น 1,654,200 
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ส่วนที่ 5 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

เงินระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2565 
 

 แผนปฏิบัติการประจำปีเงินระดมทรัพยากร ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานเพื่อ
ส่งเสริมผลผลิต และบริการทางการศึกษาที่เชื่อมโยงสอดคล้องกันนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในปีการศึกษา พ.ศ.2565 จึงได้กำหนดกระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ และปัจจัยความสำเร็จ ดังนี้ 
กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
 1. โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้กำหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินระดมทรัพยากร 
เพ่ือพัฒนาการศึกษาปีการศึกษา พ.ศ.2565 เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินการนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์และจุดเน้นของโรงเรียนสรรพวิทยาคม ซึ่งมีทั้งงบประมาณของงานห้องเรียนพิเศษพหุภาษา Multi-
lingual Program (MP) ,ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP), ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMAT), ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
แบบเข้มข้น (ISM),งานค่าจ้างครู ค่าวารสาร คู่มือนักเรียน และค่าเช่าคอมพิวเตอร์  
 2. งบประมาณเงินระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการศึกษาสำหรับโรงเรียนสรรพวิทยาคมได้จัดสรร
งบประมาณ ดังนี้ 
  2.1 งบประมาณห้องเรียนพิเศษพหุภาษา Multi-lingual Program (MP)  แบ่งออกเป็น 
    1)  งบกลางเพ่ือพัฒนาห้องเรียนพิเศษพหุภาษา  
   2)  กองทุนพัฒนาห้องเรียนพิเศษ 
   3)  ค่าตอบแทนเงินเดือนครูชาวต่างประเทศ 
   4)  ค่าดำเนินกิจกรรม 
  2.2 งบประมาณห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) แบ่งออกเป็น 
    1)  งบกลางเพ่ือพัฒนาห้องเรียนพิเศษ     

2)  กองทุนพัฒนาห้องเรียนพิเศษ 
   3)  ค่าตอบแทนเงินเดือนครูชาวต่างประเทศ 
   4)  ค่าดำเนินกิจกรรม 
  2.3 งบประมาณห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMAT) แบ่งออกเป็น 
    1)  งบกลางเพ่ือพัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 
   2)  กองทุนพัฒนาห้องเรียนพิเศษ 
   3)  ค่าตอบแทนเงินเดือนครู 
   4)  ค่าดำเนินกิจกรรม 
  2.4 งบประมาณห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์แบบเข้มข้น แบ่งออกเป็น 
   1)  งบกลางเพ่ือพัฒนาห้องเรียนพิเศษ  
   2)  กองทุนพัฒนาห้องเรียนพิเศษ 
    3)  ค่าดำเนินกิจกรรม 
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  2.5 ค่าตอบแทนเงินเดือนครูชาวต่างประเทศ 
  2.6 ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญ 
  2.7 ค่าจ้างบุคลากรและเจ้าหน้าที่สำนักงาน 
  2.8 ค่าจัดทำวารสารและคู่มือนักเรียน 
  2.9 ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ และปรับซ่อมบำรุงห้องศูนย์ปฏิบัติการ 
  โดยดำเนินการตามกลยุทธ์ จุดเน้นของโรงเรียนตามเป้าหมายของการขออนุมัติใช้เงินระดม
ทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการศึกษาตามบริบทของห้องเรียน / โครงการ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของปีที่
ผ่านมา 
5.2 ปฏิทินการบริหารแผนงบประมาณเงินระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 
สู่การปฏิบัติ 
 

ระยะเวลา แนวปฏิบัติ 
เมษายน 2565 1. ผู้บริหารมอบนโยบายและผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาเพ่ือเป็นแนวในการ

ปฏิบัติงาน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 
3. โรงเรียนแจ้งยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรในปีการศึกษา 2565 
4. โรงเรียนและคณะกรรมการดำเนินการวางแผน จัดทำแผนปฏิบัติการเงินระดม
ทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 
5. ดำเนินการประชุมเพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการเงินระดมทรัพยากร 
เพ่ือพัฒนาการศึกษาโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2565 
6. โรงเรียนแจ้งกรอบวงเงิน/เงินงบประมาณให้หัวหน้าโครงการ /หัวหน้าห้องเรียนพิเศษ 
/รองผู้อำนวยการฝ่าย เพ่ือบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

มิถุนายน 2565 1. โรงเรียนนำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือขออนุมัติดำเนินการตามแผนปฏิบัติ
การเงินเงินระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 
2. โรงเรียนนำแผนปฏิบัติการที่ได้รับการแนะนำมาปรับปรุง แก้ไขตามคำแนะนำ 
3. หัวหน้าโครงการ /หัวหน้าห้องเรียนพิเศษ /รองผู้อำนวยการฝ่าย ดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการที่ได้วางไว้ 

พฤศจิกายน 2565 - รายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ 1 
เมษายน 2566 - รายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ 2 

 
5.3 เงื่อนไขความสำเร็จ 
 1. หัวหน้าโครงการ /หัวหน้าห้องเรียนพิเศษ /รองผู้อำนวยการฝ่าย ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการ 
โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน และการทำงานแบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การ
ปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
 2. หัวหน้าโครงการ /หัวหน้าห้องเรียนพิเศษ /ฝ่ายต่าง ๆ ควรส่งเสริม การบริหารจัดการเชิง 
กลยุทธ์ การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
 3. การบริหารจัดการต้องเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักในความรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา 
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 4. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการจัดการศึกษาในปีงบประมาณ 2565 ของโรงเรียนให้ครู/บุคลากร
ทางการศึกษา รับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง 
 5. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อให้การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยติดตาม
ความก้าวหน้ารายภาคเรียน และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะโดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีสู่สาธารณชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 ทั้งนี้ในการบริหารงบประมาณให้คำนึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุด 
สอดคล้องกับกุลยุทธ์ จุดเน้นของโรงเรียน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยการดำเนินงานจัดสอดคล้องถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของ
งบประมาณและระเบียบวิธีการ บริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



418 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



419 

 
คำสั่งโรงเรียนสรรพวิทยาคม 

ที ่70/๒๕65 
  เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เงินระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา 

 ปีการศึกษา 2565 
............................................................................. 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดจุดมุ่งหมาย และหลักการสำคัญใน
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานหมวดที่ 6 มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา  ดังนั้น 
เพ่ือให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้ดำเนินไปอย่างมีคุณภาพ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียน  

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จึงได้มีการวางแผนดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการเงินระดมทรัพยากร
เพ่ือพัฒนาการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เพ่ือให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพในการทำงาน และเกิด
ประโยชน์กับโรงเรียนสูงสุด  มีการระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  จึงอาศัยอำนาจตาม
ความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ (1)และ (3)  
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดังต่อไปนี้   

1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 
    1. นายสมศักดิ์  เลิศรัตนพันธุ์  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประธานกรรมการ 
    2. นางสมฤทัย  ญาณวิริยา   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
    3. นางสาวจิราภรณ์  เพชรปัญญา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กรรมการผู้แทนองค์ชุมชน 
    4. นายสุวิทย์  คามณี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรรมการผู้แทนองค์กร  
     ปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                           
    5. นางพรรณี  ผลบุญ  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า  
    6. พระมหาเรวัตร  สุมโน   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 
    7. นายเอกชัย  เนติภูมิกุล   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 
    8. นายวิสุทธิ์  สิงห์แก้ว  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
    9. นายสมจิตต์  รุ่งจำรัสรศัมี   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
    10. พ.ต.ท.ชาญชัย  วีระ  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
    11. นายชำนาญ  สันติพนารักษ์  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  

    12. นายเริงชัย  สวุรรณ์   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
    13. นางพัชรินทร์  บุญตาปวน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
    14. นายศักดิ์นรินทร์  สุกันทา   ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการผู้แทนครู 
    15. นางสุภัทร  เงินด ี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
    

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

มีหน้าที ่  1. ให้คำปรึกษา และแนะนำการจัดทำแผนปฏิบัติการเงินระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการศึกษา ปี
การศึกษา 2565 ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายและองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจนแล้วเสร็จ 
 
 

3. คณะกรรมการดำเนินงาน       ประกอบด้วย 
 1. นางสาวทิพยรัตน์  ส่งประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 2. นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
 3. นางนารินทร์  โทนปั่น รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
 4. นางพัทธนันท์  จิรเลิศธนานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
 5. นายปกรณ์  เกตนานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
 6. นายฉัตรชัย  วิเทศน์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
 7. นางจรัสศรี  ธรรมจิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
 8. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ว่านเครือ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
 9. นายฐาปนะพงษ์  ทะนันชัย           ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
 10. นางกัลยา  ประทีป ณ ถลาง ครู คศ.๓ หัวหน้างานพัสดุ กรรมการ 
 11. นางสาวแสงเดือน  กองยอด ครู คศ.3 หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ กรรมการ 
 12. นายศักดิ์นรินทร์  สุกันทา ครู คศ.3 หัวหน้าห้องเรียนพิเศษ SMAT กรรมการ 
    หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ 
 13. นางภณิตา  แก้วเจริญเนตร ครู คศ.3 หัวหน้าห้องเรียนพิเศษ ISM กรรมการ 
 14. นายพันตรี  สีขาว  ครู คศ.2 หัวหน้าห้องเรียนพิเศษ MP กรรมการ 
    แผนงานห้องเรียนพิเศษ MP 
 15. นายวิวัฒน ์ แสนคำนาค ครู คศ.2 หัวหน้าห้องเรียนพิเศษ MEP กรรมการ  
 16. นายสมยศ  จิรกุลธรวณชิ ครู คศ.2 หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กรรมการ 
 17. นางอรทัย  ยาโนยะ  ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย กรรมการ  
 18. นายเอกชัย  พันธุลี  ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ กรรมการ 
 19. นายอำพล  ยาโนยะ  ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศท่ี 1 กรรมการ 
 20. นางกัญญ์วรา  ก๋องแก้ว ครู คศ.3 หัวหน้างานวารสารและคู่มือนักเรียน กรรมการ 
 21. นายบุญธรรม  บุญนายืน ครู คศ.2 หัวหน้างานศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ 
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 22. นางสุวรรณีย์  ทองเกตุ ครู คศ.2 หัวหน้างานบุคลากร    กรรมการ 
 23. นางปิยะฉัตร  จิตจริง ครู คศ.2 แผนงานห้องเรียนพิเศษ MEP กรรมการ 
 24. นางภัทฐิกรณ์  ใจดี  ครู คศ.2 แผนงานห้องเรียนพิเศษ SMAT กรรมการ 
 25. นายวินัย  แขวนโพธิ์  ครู คศ.1 แผนงานห้องเรียนพิเศษ ISM กรรมการ 
 26. นายวินัย  หาญพรม  ครู คศ.3 กรรมการและเลขานุการ   
 27. นายวิวัฒน ์ แสนคำนาค ครู คศ.2                                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 28. นางสาวพัชรินทร์  ร่มโพธิ์ทอง เจ้าหน้าที่สำนักงาน                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่  1. ศึกษาทบทวน วิสัยทัศน์ (Vision)  พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์ (Goals) ของโรงเรียน  
จากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 4 ปี พ.ศ. 2562 – 2565 ตามกลยุทธ์ด้านการมีส่วนร่วมในการ 
จัดการศึกษา 
  2. สรุป ประมวลผลในภาพรวมของการดำเนินงานตามจัดทำแผนปฏิบัติการเงินระดมทรัพยากร 
เพ่ือพัฒนาการศึกษา ปีการศึกษา 2564 และนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาในการจัดทำแผนปฏิบัติการเงิน
ระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ของห้องเรียนพิเศษ และเงินรายได้อ่ืนๆ 
  4. พิจารณาเงินงบประมาณ (เงินรายได้) ที่ได้รับ และเงินอ่ืนๆในงาน/โครงการต่างๆ ของห้องเรียน
พิเศษและเงินรายได้อ่ืนๆ อย่างเหมาะสม โดยยึดหลักความพอเพียง 
  5. ดำเนินการควบคุมดูแลแผนงานโครงการ/กิจกรรมที่ได้เสนอและได้รับพิจารณาไว้ในแผนปฏิบัติ
การเงินระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการศึกษา ปีการศึกษา 2565 โดยดำเนินการตามแผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม 
ให้เกิดประสิทธิภาพและบังเกิดผลต่อการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของโรงเรียน 
  6. ดำเนินการประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการเงินระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการศึกษา  ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียน 
ตามท่ีได้รับการพิจารณาไว้ในแผนปฏิบัติการตามห้องเรียนพิเศษ และเงินรายได้อ่ืน ๆ ที่รับผิดชอบ 
  7. จัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการเงินระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการศึกษา ปีการศึกษา 2565  
โดยแยกตามห้องเรียนพิเศษ และนำเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

  ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการเงินระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนา
การศึกษา ปีการศึกษา 2565 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

     สั่ง ณ  วันที่ 28  มีนาคม  พ.ศ. 2565     
   
 
   
 (นางสุภัทร  เงินดี) 
                                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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รูปประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
ขอความเห็นชอบในแผนปฏิบัติการประจำปีเงินระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา  

ประจำปีการศึกษา 2565 
วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



431 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



432 

ที่ปรึกษา/คณะผู้จัดทำ 
 

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