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คำนำ 
เอกสารสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นเอกสารที่

งานนโยบายและแผนงาน ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ ได้ดำเนินการจัดทำขึ้นเพ่ือรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่อนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในส่วนของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ตามกลยุทธ์
ของโรงเรียน ระหว่างปี 2562 – 2565 ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียน
สรรพวิทยาคม 
 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนสรรพวิทยาคม จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ดำเนินงานของหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และส่วนราชการภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือที่จักได้
ร่วมกันขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในความรับผิดชอบ ให้บรรลุผลสำเร็จต่อไป 
 

ดังนั้น งานนโยบายและแผนงาน ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ ขอขอบคุณอาจารย์ 
ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ช่วยดำเนินการให้เอกสารเล่มนี้สำเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความเรียบร้อยไว้ ณ โอกาสนี้ 

 
 

          งานนโยบายและแผนงาน 
       ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
                โรงเรียนสรรพวิทยาคม  อ.แม่สอด  จ.ตาก 
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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. 2564  โรงเรียนสรรพวิทยาคมมีอายุครบ 106 ปี 
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1.2 แผนที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพุทธประทีปวโรทัย 
คติพจน์    ขนฺติ หิตสุขาวหา 
     ความอดทน นำประโยชน์สุขมาให้ 
สัญลักษณ์ของโรงเรียน  รูปคบเพลิง   หมายถึง ปัญญาเป็นแสงสว่าง นำทางชีวิต 
 
 
   
 
สีประจำโรงเรียน   ม่วง - เหลือง 
     สีม่วง หมายถึง เป็นสีผสมที่เกิดข้ึนระหว่าง สีแดงกับสีน้ำเงิน 
     อันหมายถึงชาติและพระมหากษัตริย์ 
     สีเหลือง หมายถึง ศาสนา 
      ม่วง - เหลือง จึงมีความหมายให้ทุกคนยึดมั่นใน ชาติ ศาสนา 
      และองค์พระมหากษัตริย์ อยู่เหนือสิ่งอื่นใด  
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพุทธประทีปวโรทัย 
คติพจน์    ขนฺติ หิตสุขาวหา 
     ความอดทน นำประโยชน์สุขมาให้ 
ต้นไม้ประจำโรงเรียน  คือ ต้นสน เป็นสัญลักษณ์ของ ความอ่อนไหวลู่ลม แข็งแรง อายุยืนยาว 
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1.3 โครงสร้างการบริหารโรงเรียน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฃฃฃฃฃฃ 

 

 

 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
- งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
- งานการจัดการเรียนการสอนโรงเรียน 
- งานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู ้
- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานนิเทศการเรียนการสอน 
- งานพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ 
- งานส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 

และนิทรรศการวิชาการ 
- งานวิจัยเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- งานส่งเสริมการเรียนรู้นักเรียนพิการเรียนร่วม 
กลุ่มงานทะเบยีนและวดัผล 
- งานทะเบียนนักเรียน 
- งานการเทียบโอนผลการเรียน 
- งานวัดผลประเมินผลนักเรียน 
- งานพัฒนานวัตกรรมการวัดผลประเมินผลด้วย 

ระบบ I-Student 
- งานการรับนักเรียน 
- งานการจัดชั้นเรียนนักเรียน 
- งานประเมินผลการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน 
 

ผังโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

 

ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน และงบประมาณ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

ฝ่ายสำนักอำนวยการ 

 

กลุ่มงานพัฒนาและขบัเคลื่อนคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน 
- งานปกครองระดับชั้น 
- งานพัฒนานวัตกรรมครอบครัว 

สรรพวิทยาคม 
- งานพัฒนาระบบ I – Student 
- งานระเบียบวินยัและงานปกครอง

นักเรียน 
- งานกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- งานป้องกันและแก้ไขคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 
 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม/ 

ชมรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
 

สมาคมศิษย์เก่าแม่สอด-สรรพ

มูลนิธิแมส่อด “สรรพวิทยาคม” 

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

กลุ่มงานบริการ 
- งานร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน 
- งานโภชนาการโรงเรียน 
- งานอนามัยโรงเรียน 
- งานสัมพันธ์ชุมชน 
- งานสวัสดิการโรงเรียน 
กลุ่มงานอาคารสถานทีแ่ละสิ่งแวดล้อม 
- งานพัฒนาอาคารสถานที่และ

สิ่งแวดล้อมโรงเรียน 
- งานตกแต่งอาคารสถานที ่ 

และภูมิทัศน ์
- งานบ้านพักครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
- งานบริหารงานลูกจ้างประจำ /ลกูจ้าง

ชั่วคราว 
- งานโรงเรียนปลอดขยะ 
- งานระบบจราจรโรงเรียน 
- งานระบบสาธารณูปโภคโรงเรียน 
 
 

กลุ่มงานการจัดระบบการบริหารและ
พัฒนาองค์กร  
- งานเสริมสร้างประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติราชการ 
- งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมโรงเรียน 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 
- งานโครงการพิเศษตามนโยบาย  
- งานบริหารจัดการดว้ยระบบคุณภาพ 
- งานพัฒนาตามคำรับรองการ

ปฏิบัติงานประจำปีของผู้บริหาร 
 
 

 

ชมรมครเูก่า “สรรพวิทยาคม” 
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กลุ่มงานโครงการห้องเรียนพิเศษ 
- งานพัฒนาห้องเรียนพิเศษ โปรแกรม 

พหุภาษา (MP) 
- งานพัฒนาห้องเรียนพิเศษ โปรแกรม MEP 
- งานพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยี (SMAT)  
- งานพัฒนาห้องเรียนพิเศษกลุ่มวิชาชีพ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ และห้องเรียนเตรียม
วิศวกรรม และสถาปัตยกรรม (ISM) 

- งานพัฒนาห้องเรียนพิเศษห้องเรียนอาชพี 
(BMBA) 

- งานพัฒนาห้องเรียนภาษาจีน (Gifted 
Chinese Language) 

- งานพัฒนาห้องเรียนภาษาเมียนมา (Gifted 
Myanmar Language) 
 

 

ผังโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

 

ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน และงบประมาณ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

ฝ่ายสำนักอำนวยการ 

 

กลุ่มงานระบบดแูลช่วยเหลือนักเรียน 
- งานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 
- งาน To be number one 
- งานสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและ

อบายมขุ 
- งานห้องเรียนสีขาว 
- งานให้คำปรึกษา และเพื่อนทีป่รึกษา 

(YC)  
- งานส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหา           

ยาเสพติด 
- งานตำรวจประสานโรงเรียน  

๑ ตำรวจ ๑ โรงเรียน 
- งานเวรประจำวันครู และบุคลากร

ทางการศึกษา 
- งานกองทุนเพื่อการศึกษา 
- งานยามรักษาความปลอดภยั 

 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม/ 
ชมรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 

 

สมาคมศิษย์เก่าแม่สอด-สรรพ

มูลนิธิแมส่อด “สรรพวิทยาคม” 

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

Smart Office โรงเรียน 
-  งานระบบสำรองข้อมูลทางธุรการ 
-  งานบรกิารยานพาหนะ 
กลุ่มงานการเงินและบญัช ี
- งานการบริหารการเงินโรงเรียน 
- งานการบริหารการบัญชีโรงเรียน 
- งานสรุปรายงานผลการพัฒนาโรงเรียน 
- งานหนว่ยเบิกโรงเรียนและหน่วยงานอื่น 
- งานกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา 

กลุ่มงานส่งเสรมินวัตกรรมทาง
การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีทาง
การศึกษา 
- งานพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ  

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

นักเรียน  ผู้ปกครอง และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
 

 
 
 

 

กลุ่มงานบุคคล  
- งานการวางแผนอัตรากำลังและ

กำหนดตำแหน่ง   
- งานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง และการออก

จากราชการ 
- งานวินัย และการรักษาวินัย  
- งานทะเบียนประวัตบิุคลากร 
- งานเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
- งานวิทยฐานะ และใบประกอบวิชาชพี 
- งานการจัดทำหลกัฐานการปฏิบัติ

ราชการ 
- งานส่งเสริมพัฒนาบุคลากร 
- งานศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อ

ความเป็นเลิศ (HCEC) 
- งานประเมินผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากร 
 

ชมรมครเูก่า “สรรพวิทยาคม” 
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\ 

กลุ่มงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและ
แหล่งเรยีนรู้ 
- งานพัฒนาเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการ

เรียนการสอน 
- งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยทีางการ

เรียนการสอน 
- งานพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส ์
- งานพัฒนาศูนย์การเรียนรูภ้าษาต่างประเทศที่ 

๒ 
- งานพัฒนาศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ (ERIC) 
- งานพัฒนาศูนย์เมียนมา สพฐ. 
- งานพัฒนาศูนย์สะเต็มศึกษา สพฐ. 
- งานพัฒนาศูนย์อาเซียนศึกษา 
- งานพัฒนาศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย จ.ตาก 
- งานพัฒนาศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ศิลปะ จ.ตาก 
 
 
 
 

ผังโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

 

ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน และงบประมาณ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

ฝ่ายสำนักอำนวยการ 

 

กลุ่มงานกิจกรรมนักเรียน 
- งานสภานักเรียนและส่งเสริม

ประชาธิปไตย 
- งานชุมชนสัมพันธ์นักเรียน 

 

กลุ่มงานสำนักงานฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน 
- งานจัดตั้งและจัดการเครือข่ายผู้ปกครอง 
- งานแผนงาน และพัสดุฝ่ายบริหารกิจการ

นักเรียน 
- งานสารสนเทศฝ่ายบริหารกิจการ

นักเรียน 
- งานสรุปงานและประเมินผลฝ่ายบริหาร

กิจการนกัเรียน 
- งานการเงิน และบัญชี ฝา่ยบรหิาร

กิจการนกัเรียน 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม/ 

ชมรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
 

สมาคมศิษย์เก่าแม่สอด-สรรพ

มูลนิธิแมส่อด “สรรพวิทยาคม” 

 กลุ่มงานบริหารสำนักงานบริหารทั่วไป 
- งานแผนงานและพัสดุฝ่ายบริหาร

ทั่วไป 
- งานธุรการและสารบรรณฝ่ายบริหาร

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

 

กลุ่มงานบุคคล  
- งานบำรุงขวัญและส่งเสริมกำลังใจ 
- งานเล่ือนเงินเดือน 
- งานเวรยามครูรักษาความปลอดภัย 
 
กลุ่มงานการประสานและพัฒนา
เครือข่ายการศึกษา  
- งานประสานคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- งานประสานเครือข่ายผู้ปกครอง

นักเรียน 
- งานประสานศิษย์เก่า 
- งานประสานครูและบุคลากรเก่า 
- งานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ

จัดการมัธยมศึกษา จังหวัดตาก 
- งานอื่น ๆ ตามตำแหน่งผู้อำนวยการ 
 
 

ชมรมครเูก่า “สรรพวิทยาคม” 
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กลุ่มงานสำนักบริหารวชิาการ 
- งานธุรการฝ่ายบริหารวิชาการ 
- งานการเงิน - พัสดุฝ่ายบริหารวิชาการ 
- งานแผนงานและสารสนเทศวิชาการ 
- งานบริการวิชาการแก่บุคลากรในโรงเรียนและ

ชุมชน  
- งานบริการการจัดสอบทางการศึกษาจาก

หน่วยงานราชการอื่น ๆ 
- งานบริการเอกสารและสิ่งพิมพ์การเรียนการ

สอน 
- งานประชาสัมพันธ์ฝา่ยบริหารวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

 

ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน และงบประมาณ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

ฝ่ายสำนักอำนวยการ 

 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม/ 

ชมรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
 

สมาคมศิษย์เก่าแม่สอด-สรรพ

มูลนิธิแมส่อด “สรรพวิทยาคม” 

  
 

 
 
 

 

กลุ่มงานสำนักงานฝ่ายสำนัก
อำนวยการ 
- งานแผนงาน การเงิน และพัสดุฝ่าย

สำนักอำนวยการ 
- งานธุรการ สารบรรณฝ่ายสำนัก

อำนวยการ 
- งานจัดระบบข้อมูลสารสนเทศฝ่าย

สำนักอำนวยการ 
- งานเลขานุการผู้บริหาร 
- งานปฏิคมต้อนรับแขกผูบ้ริหาร 
- งานรายงานผลการพัฒนาคุณภาพฝ่าย

สำนักอำนวยการ 
 
 

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

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

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

ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 

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

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

 2562 - ปัจจุบัน 
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        1.5 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสรรพวิทยาคมชุดที่ 5 (2565-2568) 
 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 

1 นายสมศักดิ์  เลิศรัตนพันธุ์  ประธานกรรมการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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  สันติพนารักษ์  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 นโยบายแผนและงบประมาณ  
      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 
 

     2.2) จำนวนบุคลากร 
บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน

ราชการ 
ครูอัตรา

จ้าง 
เจ้าหน้าที่
สำนักงาน 

ลูกจ้างประจำ อ่ืน ๆ 

ปีการศึกษา 
2564 

5 130 2 25 23 2 4 
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หมายเหตุ  ข้อมูล  ณ  วันที่ 25 มีนาคม 2565 
 
 
 
 

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 

หมวดวิชา/งานที่
ปฏิบัติ 

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 สูง

กว่า 
 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 
คณิตศาสตร์ 7 13 20 - 3 9 8 - - 6 14 
วิทยาศาสตร์ 7 18 25 1 8 6 10 - - 15 10 
เทคโนโลยี 4 5 9 - 4 3 2 - - 5 4 
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

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 - 
เจ้าหน้าที่สำนักงาน 10 13 23 - - - - - 1 22 - 
วิทยากรท้องถิ่น 1 2 3 - - - - - 0 2 1 

รวม 29 29 58      3 48 2 
รวมทั้งหมด 80 119 199      3 115 76 

ผู้บริหาร 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
(ปี) 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก 
จำนวนคร้ัง/ชั่วโมง 
ที่รับการพัฒนา/ปี 
ครั้ง วัน ชม. 

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 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
(ปี) 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จำนวนครั้ง/ชั่วโมง 
ที่รับการพัฒนา/ปี 

ครั้ง วัน ชม. 
1 นางสุมาล ี 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.ปก
ศ.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  หรูวรนันท์ 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 นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา 60 37 คศ.2 กศ.ม. บริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร์ ม.6 5 5 32 

7 นางนาตยาณี  ไวว่อง 60 37 คศ.3 กศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.2 14 14 107 
8 นางจรัสศรี  ธรรมจิต 60 36 คศ.3 กศ.ม. 

ค.บ. 
บริหาร
การศึกษา
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  รสสุขุมาลชาติ 58 32 คศ.3 ศศ.ม. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.3 13 13 102 
13 นางเพลินพิศ  ศรีสุวรรณ 58 36 คศ.3 กศ.ม. จิตวิทยา

การศึกษา  
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 

16 นายอำพล  ยาโนยะ 57 34 คศ.3 ศศ.บ. ภาษาและ
วรรณคดี
อังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ ม.3 2 2 12 

17 นายฉัตรชัย  วิเทศน์ 57 36 คศ.3 กศ.ม. จิตวิทยาแนะ
แนว 

แนะแนว ม.5 17 17 83 

ครูประจำการ 



12 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
(ปี) 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จำนวนครั้ง/ชั่วโมง 
ที่รับการพัฒนา/ปี 

ครั้ง วัน ชม. 
18 นางสาวดวงเนตร   

ฤทธ์ิประเสริฐ 
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 
การแนะแน
ภาษาไทย 

ภาษาไทย ม.3 38 20 26 

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

ศษ.บ. 
การคลัง
คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ ม.3 14 14 70 

23 นางภณิตา  แก้วเจริญเนตร 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  จันดี 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   นุชารัมย์ 51 12 คศ.2 ศษ.ม. บริหาร
การศึกษา 

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. 

จิตวิทยาการ
แนะแนว 
คณิตศาสตร์ 

แนะแนว ม.4, 5 41 41 114 

34 นางสาวสโรชา  
หล้ายอดน้อย 

50 26 คศ.3 กศ.ม. 
กศ.ม. 

คณิตศาสตร์
บริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร์ ม.2 25 25 115 

35 นายศักดิ์นรินทร์  สุกันทา 50 26 คศ.3 กศ.ม. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ม.4 15 15 77 
36 นางสาวกาญจนา สมุทร์นาวี 50 11 คศ.2  ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.1 44 40 88 

37 นางสุปราณี ปัทมสิทธิโชติ 49 26 คศ.3 ค.บ.
กศ.ม. 

คณิตศาสตร์
บริหาร
การศึกษา 

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
สื่อสาร
การศึกษา
ศิลปศึกษา 

ทัศนศิลป์  
ม.2,5,6 

5 5 30 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
(ปี) 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จำนวนครั้ง/ชั่วโมง 
ที่รับการพัฒนา/ปี 

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  ชูเกียรติตกุล 47 24 คศ.3 กศ.ม. วิทยาศาสตร์
ศึกษา (ฟิสิกส์) 

ฟิสิกส์ ม.4-6 41 41 203 

42 นางนลินี  ผาแสนเถิน 46 16 คศ.2 กศ.ม. บริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์  
ม.2 

6 6 40 

43 นางสาวทองแข  
หมื่นพิลมทอง 

46 24 คศ.3 - ค.บ. 
- กศ.ม. 

ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ม.5 26 26 197 

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

-เทคนิคช่าง
ยนต์ 
-จิตวิทยา
การศึกษาและ
การแนะแนว 

การงานอาชีพ  
ม.4 

4 4 18 

45 นายเอกชัย  พันธุลี 46 13 คศ.3 - ค.บ. 
- กศ.ม. 

- สังคมศึกษา 
- ภูมิศาสตร์ 

สังคมศึกษา ม.6 4 4 24 

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

- สังคมศึกษา 
- บริหาร
การศึกษา 

สังคมศึกษา ม.3 24 24 143 

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

ภาษาอังกฤษ 
การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ  
ม.5  

3 3 19 

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

ธุรกิจ 
คอมพิวเตอร์  
ม.2 

6 6 32 

50 นางสาวนวรัตน์  
เหลือศรีจันทร์ 

44 21 คศ.2 - ค.บ. 
- ศษ.ม. 

- สังคมศึกษา 
- บริหาร
การศึกษา 

สังคมศึกษา ม.5 10 10 92 

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

-วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
-เทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

-วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี 
-การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ด้วย
คอมพิวเตอร์ 

49 49 310 

52 นายวินัย  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. วิทยาศาสตร์
ศึกษา 

เคมี  ม.5 12 12 73 

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

-การจัดการ
หลักสูตร และ
การเรียนรู้ 
บริหารการศึกษา 

- สุขศึกษา ม.1 
- พลนามัย ม.6 

12 12 68 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
(ปี) 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จำนวนครั้ง/ชั่วโมง 
ที่รับการพัฒนา/ปี 

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

สื่อสาร
การศึกษา 

คอมพิวเตอร์  
ม.5 

8 8 98 

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

- บริหาร
การศึกษา 
- บรรณารักษ์
ศาสตร์ 

การใช้ห้องสมุด 
ม.ต้น/ปลาย 

117 117 198 

59 นางสาวณัฐวดี  ทาหลี 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 

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   ก๋องแก้ว 42 16 คศ.3 กศ.ม. คอมพิวเตอร์
ศึกษา 

คอมพิวเตอร์ 
ม.5 

23 23 167 

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

9 9 33 

64 นายวิวัฒน์  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 
- บริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร์ ม.1 3 3 32 

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

-การบริหาร
การศึกษา 
-ภาษาไทย 

ภาษาไทย ม.4 113 113 186 

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

- สังคมศึกษา 
- บริหาร
การศึกษา 

สังคมศึกษา ม.3 22 22 128 

68 นางพรวรินทร์  วรโชคชัย
รัตน์ 

41 9 คศ.2 - ค.บ. 
- กศ.ม. 

- คณิตศาสตร์ 
- บริหาร
การศึกษา 

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. วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
การอาหาร 

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

8 8 48 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
(ปี) 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จำนวนครั้ง/ชั่วโมง 
ที่รับการพัฒนา/ปี 

ครั้ง วัน ชม. 
72 นายฐาปนะพงษ์   ทะนันชัย 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 
- บริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร์ ม.2 12 12 82 

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

- รัฐประศาสน
ศาสตร์ 
- บริหาร
การศึกษา 

ประวัติศาสตร์  
ม.2 

16 16 46 

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

- บริหาร
การศึกษา 
- 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 นางสาวเสาวลักษณ์  
หน่อคาสุก 

37 14 คศ.3 - วท.บ. 
- กศ.ม. 

- ฟิสิกส์ 
- วิจัยและการ
ประเมินผล
การศึกษา 

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

41 41 152 

78 นางสายชล  สุกันทา 37 13 คศ.2 วท.บ. ชีววิทยา ชีววิทยา ม.4-6 14 14 78 
79 นางภัทฐิกรณ์   ใจดี 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  พิศุทธิ์ภักดี 37 11 คศ.2 - ค.บ. 
- ศษ.ม. 

- คณิตศาสตร์ 
- บริหาร
การศึกษา 
 

คณิตศาสตร์ ม.4 4 4 52 

82 นางสาวสุนิสา  ปิ่นทอง 36 4 คศ.1 บช.บ. การบัญชี -วิชาการบัญชี 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 นายโกฎ์ธิวิชญ์  สุเมธนัศวี

กุล 
36 11 คศ.2 - ค.บ. 

- ศษ.ม. 
- คณิตศาสตร์ 
- บริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร์ ม.3 6 6 44 

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

การจัดการ
ท่ัวไปพม่า
ศึกษา 

ภาษาพม่า  
ม.4,5,6 

2 2 12 

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

- พลศึกษา 
- บริหาร
การศึกษา 

- สุขศึกษา ม.2 
- พลานามัย ม.5 

4 4 24 

87 นางสาวพัทธนันท์ บุญชะนะ 35 10 คศ.2 - ศศ.บ. 
- ศษ.ม. 

-บริหาร
การศึกษา 
- ภาษาจีน 

ภาษาจีน  
ม.4,5,6 

2 2 12 

88 นางสาววริยา  
พิเชฐเกียรติกุล 

33 11 คศ.2 วท.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.2 15 15 120 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
(ปี) 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จำนวนครั้ง/ชั่วโมง 
ที่รับการพัฒนา/ปี 

ครั้ง วัน ชม. 
89 นายอนุพงษ ์ สิงห์ธนะ 33 4 คศ.1 - วท.บ. 

- ศษ.ม. 
- วิทยาศาสตร์
สถิติ 
- บริหาร
การศึกษา 

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  สีขาว 34 10 คศ.2 ศษ.ม. บริหาร
การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ  
ม.6 

2 2 12 

92 นางสาวกมลวรรณ    
ศิริโภคานันท์ 

34 6 คศ.1 ค.บ. คอมพิวเตอร์
ศึกษา 

คอมพิวเตอร์  
ม.3 

12 12 72 

93 นายวินัย  แขวนโพธิ์ 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 
- บริหาร
การศึกษา 

สังคมศึกษา ม.2 7 7 53 

95 นายปองพล  เมืองมาหล้า 33 6 คศ.1 ศษ.บ. วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ 

ฟิสิกส์ ม.4,5 6 6 40 

96 นางสาวปริยา  บงกชฤดี 32 4 คศ.1 ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.1 15 15 58 
97 นางสาวชญาณิศา  ฤทธิ์

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

ม.1- 6 
16 16 138 

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

5 5 28 

99 นายพิทักษ ์  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 
และ
ภาษาศาสตร์
ประยุกต์ 

ภาษาจีน  
ม.1, 3, 4, 5, 6  

20 20 108 

102 ว่าท่ี ร.ต.ปรเวศน์  
มงคลวราจารย์ 

31 6 คศ.1 ค.บ. จิตวิทยา
การศึกษาและ
การแนะแนว 

แนะแนว ม.2, 5 17 17 51 

103 นายธานินทร์  ศรีมหาดไทย 30 7 คศ.1 ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.1 9 9 37 
104 นางสาวเบญจมาศ  ไชยศรีย์ 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 นายธิติกร  ปิยนุสรณ์ 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  พิงคะสัน 30 6 คศ.1 ค.บ. วิทยาศาสตร์
ท่ัวไป 

วิทยาศาสตร์โลก
และดาราศาสตร์ 
ม.5 

7 7 43 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
(ปี) 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จำนวนครั้ง/ชั่วโมง 
ที่รับการพัฒนา/ปี 

ครั้ง วัน ชม. 
110 นางสาวรุ่งทิวา  อุ่นใจ 30 6 คศ.1  ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย  ม.1 37 37 48 
111 นางสาวอ้อมทิพย์  ระรีธง 30 4 คศ.1 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ลาศึกษาต่อ 
112 นางสาวกนกกาญจน์   

มาเกิด 
30 6 คศ.1 ค.บ. คอมพิวเตอร์

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

29 29 210 

115 นางสาวกรรณิการ์  ดิษชกรร 30 6 คศ.1 กศ.บ. สุขศึกษา – พล
ศึกษา 

- พลศึกษา ม.2 
- สุขศึกษา ม.2 

19 19 119 

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

5 5 24 

117 นางสาวกชวรรณ  ไวว่อง 29 2 ครูผู้ช่วย - กศ.ม. 
 

ชีววิทยา ชีววิทยา 
วิทยาศาสตร์ 

26 26 150 

118 นางสาววิจิตรา ทับทิมจันทร์ 29 3 คศ.1 กศ.บ. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ม.5 25 25 147 
119 นายสันติ ์ แสงท้าว 29 4 คศ.1 ค.บ. คอมพิวเตอร์

ศึกษา 
คอมพิวเตอร์  
ม.6 

7 7 61 

120 นายกิตติพงศ์  กันตีมูล 28 4 คศ.1 ศษ.บ. อุตสาหกรรม
ศึกษา 

- การงานอาชีพ 
ม.3 
- วิชางานช่าง  
ม.ต้น – ม.ปลาย 

19 19 108 

121 นายรัฐพงษ์  เวียงสุข 28 2 ครูผู้ช่วย กศ.บ. สุขศึกษา - พล
ศึกษา 

สุขศึกษา 4 6 24 

122 นายเทพทัต   ไชยศิลป์ 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  ปิยะชวนันท์ 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 นายธาราวุฒิ   สุวรรณใจ 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 

128 นางสาวกุลปรียา  มั่นอยู่ 26 3 คศ.1 ศษ.บ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์  
ม.1, 4 

17 17 77 

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

7 7 42 

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

18 18 78 

เฉลี่ย 42 16  17 79 78 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

ประสบการณ์
การสอน (ปี) วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชัน้ จ้างด้วยเงิน 

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

เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจและ 

ศึกษาศาสตร์
วัดผลประเมินผล 

ท้องถิ่น ม.1 งบประมาณ 

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

 
 
 
 
 

 
 

ที ่
ชื่อ – ชื่อสกลุ 

อาย ุ
(ปี) 

ประสบการณ์
การสอน (ปี) วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชัน้ 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. นาฏศิลป์ นาฏศิลป์ ม.1, 6 รายได้สถานศึกษา 
4 นายวินิจ บุญกระจ่าง  28 2 คบ. ภาษาจีน ภาษาจีน รายได้สถานศึกษา 

5 นายจันทร์จรินทร์ เอี่ยมละออ 27 10 เดือน ค.บ. นาฎศิลป์ นาฎศิลป์ ม.2 รายได้สถานศึกษา 
6 นางสาวเบญจพร   บุตรแก้ว 27 2 ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ รายได้สถานศึกษา 

7 นางสาวเบญจวรรณ  นฤภัย 27 2 กศ.บ. คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ม.3 รายได้สถานศึกษา 

8 นางสาวสายฝน  กัณทะวงค์ 27 3 เดือน ศษ.บ. คหกรรม การงานอาชีพ ม.2 รายได้สถานศึกษา 

9 นางสาวกัณฐิกา ปู่มณี 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 นายจักรนรินทร์   ปัญญาคำ 25 3 เดือน ค.บ. สังคมศึกษา อาเซียน ม.4 รายได้สถานศึกษา 

เฉลี่ย 27 1  
 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

ประสบการณ์
การสอน (ปี) วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชัน้ จ้างด้วยเงิน 

1 Mrs.Juvy Ariola-Roque 57 8 ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพ่ือ 
การสื่อสาร , 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.1-3 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 

พนักงานราชการ 

ครูอัตราจ้าง (ต่างชาต)ิ 

ครูอัตราจ้าง 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

ประสบการณ์
การสอน (ปี) วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชัน้ จ้างด้วยเงิน 

8 Mr. Mbah Kingsley tangne 36 5 วท.บ. วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ม.
4-5 
สุขศึกษา ม.1-3
ภาษาอังกฤษ 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 ภาษาเมียนมาม.1-6 รายได้สถานศึกษา 

13 Mr.Kim Nazareno Pangilinan 25 3 วท.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.1-6 รายได้สถานศึกษา 

เฉลี่ย 40 5  
 

 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

ประสบการณ์
ทำงาน (ปี) วุฒิ วิชา เอก 

ปฏิบัติหน้าที ่
งาน ฝ่าย 

1 นายใกล้รุ่ง    ฉิมใหม่ 48 6 B.B.A. การเงินการ/
ธนาคาร 

เจ้าหน้าท่ีโรเนียว วิชาการ 

2 นางอังคณา   โชติถวิลภักดี 45 15 ศศ.บ. การจัดการทั่วไป เจ้าหน้าท่ีสำนักงาน บริหารท่ัวไป 
3 นางสาวโศรดา      สร้างทรัพย์ 40 7 บธ.บ. การจัดการทั่วไป เจ้าหน้าท่ีพัสดุ ธุรการ นโยบาย แผน

และงบประมาณ 
4 นางสาวพัชรินทร์  ร่มโพธ์ิทอง 39 11 ศศ.บ. รัฐศาสตร์ เจ้าหน้าท่ีแผนงาน ธุรการ นโยบาย แผน

และงบประมาณ 
5 นายจิตรันติกร     แซ่ย่าง 39 11 ศศ.บ. ภาษาจีน ปกครอง บริหารกิจการ

นักเรียน 
6 นายชีวิน   ตาทิพย์ 36 10 วทบ. เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
(เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม) 

พนักงานขับรถ บริหารท่ัวไป 

7 นายจิรายุทธ   แสนพรม 36 6 ศศ.บ. ศิลปกรรม ห้องเรียน MP วิชาการ 
8 นางสาวนันทวรรณ  คราประยูร 34 11 ศศ.บ. นิเทศศาสตร์ เจ้าหน้าท่ีธุรการ ธุรการ นโยบาย แผน 
9 นางสาวนภัสรดา   บุญมา 34 11 บธ.บ. การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้ช่วยบรรณารักษ์
ห้องสมุด 

วิชาการ 

10 นายภานุมาศ   พันธ์ธัญญาการ 33 9 บธ.บ. คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

ปกครอง บริหารกิจการ
นักเรียน 

11 นางสาวกันหา   ใจยวง 33 9 น.บ. กฎหมาย เจ้าหน้าท่ีธุรการ ธุรการ นโยบาย แผน
และงบประมาณ 

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

13 นายธีระศักดิ์   ตาทิพย์ 32 4 ม.6 ศิลป์เสรี พนักงานขับรถ บริหารท่ัวไป 
14 นางสาวศศิวิมล   ปินทา 31 8 ค.บ. สังคมศึกษา เจ้าหน้าท่ีวัดผล วิชาการ 
15 นางสาวทาริณี   ทิน้อย 31 8 วท.บ. วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม 
- เจ้าหน้าท่ี
ห้องปฎิบัติการ 
วิทยาศาสตร์ 
 

- วิชาการ 
- สำนักอำนวยการ 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

ประสบการณ์
ทำงาน (ปี) วุฒิ วิชา เอก 

ปฏิบัติหน้าที ่
งาน ฝ่าย 

- เจ้าหน้าท่ี
สำนักงาน 

16 นางสาวดวงพันธ์  ตินันต๊ะ 30 5 ค.บ. สังคมศึกษา เจ้าหน้าท่ีการเงิน ธุรการ นโยบาย แผน
และงบประมาณ 

17 นางพนิตพร  พิมพา 30 3 ศศ.บ. สื่อสารมวลชน เจ้าหน้าท่ีการเงิน ธุรการ นโยบาย แผน
และงบประมาณ 

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

ชีววิทยา เจ้าหน้าท่ีวิชาการ วิชาการ 

19 นายทรงเกียรติ   ทะนันชัย 30 6 ศศ.บ. ดุริยางคศาสตร์
สากล 

เจ้าหน้าท่ีสำนักงาน สำนักอำนวยการ 

20 นายเมธาพัฒน์  แก้วกลม 29 4 -ศศ.บ. 
-กศ.บ 

ภาษาอังกฤษ เจ้าหน้าท่ี 
กลุ่มงานบุคคล 

บุคคล 

21 นายวิรุต  อ้ายมาศน้อย 29 4 วท.บ. เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

เจ้าหน้าท่ีโสตฯ บริหารท่ัวไป 

22 นางสาวรัชนิกุล   วัฒนธรรม 28 3 บธ.บ. คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

เจ้าหน้าท่ีวิชาการ วิชาการ 

23 นายสายณัห์  ภัทรเกียรติทวี 27 3 วท.บ. เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

เจ้าหน้าท่ีโสตฯ บริหารท่ัวไป 

เฉลี่ย 34 7  
 

 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล อายุ (ปี) ตำแหน่ง 
1 นายวิโรจน์  ตาทิพย์ 58 ช่างปูน ระดับ ช.3 
2 นายสุชาติ  เขียวน้อย 52 ผู้สอนงานช่าง ระดับ ช.2 

เฉลี่ย 55  
 

 

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

เฉลี่ย   
 
หมายเหตุ  :  - อายุเฉลี่ยของบุคลากรโรงเรียนสรรพวิทยาคม  40 ปี  
                 - ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 
 
 
 
 

ลูกจ้างประจำ 

ลูกจ้างชั่วคราว 
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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 2564  (ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565) 
 2) จำนวนนักเรียนในโรงเรียน รวมทั้งสิ้น 2,777 คน  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
  

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ รวม เฉลี่ย 

ชาย หญิง  ต่อห้อง 

ม.1 13 186 270 456 35 
ม.2 13 207 265 471 36 
ม.3 13 204 286 490 37 

รวม ม.ต้น 39 597 820 1,417 36 
ม.4 13 182 265 447 34 
ม.5 13 164 288 452 34 
ม.6 13 149 312 461 35 

รวม ม.ปลาย 39 495 865 1,360 34 

รวมทั้งหมด 78 1,092 1,685 2,777   
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                                กราฟแสดงจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562 – 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
3. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับดี ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 6 ปีการศึกษา 2564 

 
 
 
 

 
 
ที่มา : ข้อมูลจากงานวัดผลโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
 
 

 
 
 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไป  ภาคเรยีนที่ 1   เท่ากับ   84.99        
                                                ภาคเรียนท่ี 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 
การจำแนกระดับค่าสถิต ิ

ระดับ 
โรงเรียน 

ขนาด 
โรงเรียน 

ระดับ 
จังหวัด 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 

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 
คณิตศาสตร์ 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 เขตพื้นที่ สังกัด และประเทศ 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2564 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 
 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

วิชา 
การจำแนกระดับค่าสถิต ิ

ระดับ
โรงเรียน 

ขนาด
โรงเรียน 

ระดับ
จังหวัด1 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ ระดับสังกัด 

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 
คณิตศาสตร์ 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 ของนักเรียนช้ัน ม.6 ปีการศึกษา 2564 พบว่า 
              - วิชาภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  
มีคะแนนเฉลี่ย สูงกว่า  จังหวัด เขตพื้นท่ี สังกัด และประเทศ แต่ ต่ำกว่า ขนาดโรงเรยีน   
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      2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 - 2564 
        ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 - 2564 

      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

ระดับ 
เฉลี่ยรวมทุกวิชา 

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 
ระดับเขตพ้ืนที่ 36.91 37.76 35.02 
ระดับสังกัด 36.52 35.57 34.20 
ระดับประเทศ 36.30 35.23 33.93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 
ระดับเขตพ้ืนที่ 30.87 32.54 31.72 
ระดับสังกัด 32.62 34.13 32.38 
ระดับประเทศ 32.34 33.79 31.75 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของนักเรยีน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564 พบว่า 
     -  เฉลี่ยรวมทุกวิชาของโรงเรยีนปีการศึกษา 2564 สูงกว่า  ระดับจังหวัด เขตพ้ืนท่ี สังกัด และ 
        ประเทศ แต่ ต่ำกว่า ขนาดโรงเรียน 
     - วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร ์มีคะแนนเฉลีย่ ต่ำกว่า  ปีการศึกษา 2561 
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5. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านครอบคลุม 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสรรพวิทยาคม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรังปรุง พ.ศ.2562) รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา สามารถดูเพ่ิมเติมได้ที่ 
 QR code  
 
 
 
 
 
 
6. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 1) ห้องสมุดมีขนาด...192... ตารางเมตร จำนวนหนังสือในห้องสมุด …15,700… เล่ม 
   การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ ………ผ่านเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์………. 
   จำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย 1,000 คน ต่อ วัน คิดเป็น 
ร้อยละ  35.00  ของนักเรียนทั้งหมด 
   2) ห้องปฏิบัติการ 

  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์     จำนวน  8  ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     จำนวน  4  ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการคหกรรม      จำนวน  2  ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย   จำนวน  1  ห้อง   
    ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล   จำนวน  1  ห้อง   
    ห้องปฏิบัติการศิลปศึกษา   จำนวน  2  ห้อง   
 3) คอมพิวเตอร์ จำนวน ........264............ เครื่อง 
   ใช้เพื่อการเรียนการสอน .......120............ เครื่อง 
   ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ......264........... เครื่อง 
   จำนวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย...2,000 คน ต่อวัน  
คิดเป็นร้อยละ....70.98............ของนักเรียนทั้งหมด 
   ใช้เพื่อการบริหารจัดการ ……90…..………. เครื่อง 
  4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปี 
1. ห้องสมุดโรงเรียน 15,300 
2. สวนพฤกษศาสตร์ 610 
3. ห้องศูนย์ภาษาไทย 750 
4. ห้องศูนย์คณิตศาสตร์ 750 
5. ห้องศูนย์วิทยาศาสตร์ 750 
6. ห้องศูนย์ภาษาต่างประเทศ 750 
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ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปี 
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 รับการประเมินประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 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  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗  ประสทิธิภาพของการบริหารจัดการและการพฒันาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 

        และต้นสังกัด 
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  ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา   
                  มาตรฐานและพฒันา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทาง 
                  การปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
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กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนนที่
ได ้

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๗.๙๑ ดี 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ .............ดี................. โดยมีค่าเฉลี่ย   ๘๗.๙๑ 

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 
 
   7.3  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี 
  โรงเรียนสรรพวิทยาคม รับการประเมินประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อวันที่ 6 และ 9 ธันวาคม พ.ศ.2562 มีผลการประเมิน  ดังนี้ 
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                    ผลงานดีเด่น 

                   ด้านสถานศึกษา 
                   ด้านครู 
                   ด้านนักเรียน 
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1. รางวัลโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school) ประจำปี 2564 ระดับดีมาก จากกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ประจำปี 2564 ปีที่ 3 ติดต่อกัน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ระดับมัธยมศึกษา การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย  

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

4. รางวัลการส่งเสริมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2564 จากสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

5. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 
เพ่ือการเรียนการสอน การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับภาคเหนือ จาก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  

6. รางวัล เหรียญทองระดับภูมิภาค การคัดเลือกสถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือรับรางวัล
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

7. รางวัล โรงเรียนต้นแบบสภานกัเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ ประจำปีการศึกษา 2564  จากสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาตาก  

8. รางวัล โรงเรียนที่มีความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มบุคลากรทางการศึกษา มากที่สุด  
โครงการ “ล้านโดส ล้านใจ ล้านความห่วงใย เพื่อชาวตาก” จากจังหวัดตาก 

9. รางวัลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ 2564 ในระดับ A สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก 

 

 
 
 
 
 
 

ผลงานเด่นด้านการพัฒนาสถานศึกษา 

ผลงานล้ำเลิศ  เชิดชูสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 
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1. นางสุภัทร  เงินดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม  
- ได้รับการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”  

ประจำปีการศึกษา 2564  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
- ได้รับรางวัลกรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564  

สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแห่งประเทศไทย 
- 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 

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

ผลงานล้ำเลิศ  เชิดชูสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 
 

ผลงานเด่นด้านการพัฒนาครูและบุคลากร 



37 

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  
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดคลิปทักษะการสอนสู่ทักษะชีวิตนักเรียนในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก 

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

12. นางสาวทองแข หมื่นพิลมทอง ได้รับรางวัลเหรียญทอง นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning)  
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาตาก 

13. นางนลินี ผาแสนเถิน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดคลิปทักษะการสอนสู่ทักษะชีวิตนักเรียน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาตาก 
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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 

26. นางสาวกนกกาญจน์  มาเกิด ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง  การประกวดนวัตกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้ Active Learning  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก 

27. นายวินัย หาญพรม ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทาง speech ทาง
วิทยาศาสตร์ ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีกับการพฒันาประเทศชาติในสถานการณ์แพร่ระบาดของ 
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COVID-19” การแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สว่นภูมภิาค ประจำปี 2564 ณ สำนักวชิาวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

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 

 
 

 
 

 
 
                                        

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  

ผลงานล้ำเลิศ  เชิดชูสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 
 

ผลงานเด่นด้านการพัฒนานกัเรียน 
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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 

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 
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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 

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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ประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม 

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 ตามท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงประกันคุณภาพการศึกษา 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 2564 

 

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  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
    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  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 
               

            ตามท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา นโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทย  และการศึกษา
ไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษาโรงเรียนสรรพวิทยาคม จึงปรับมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคน ในโรงเรียน ผู้ปกครอง เพื่อนำไปสู่การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและ เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
             เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสรรพวิทยาคมมีคุณภาพ  
และมาตรฐาน จึงกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
    ประกาศ ณ วันที่      มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(นายพันธ์   ทาอินทร์) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

โรงเรียนสรรพวิทยาคม 

 

( นางสุภัทร   เงินดี)  
ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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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 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ      ดีเลิศ 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 

85 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 85 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 85 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 85 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

85 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
 

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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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 

 

        4.2 ผู้เรียน ร้อยละ 85 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  
ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในระดับดี 

 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 75 

     5.1 ผู้เรียน ร้อยละ 78 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
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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 มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อ 
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  
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  
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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
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 
 

ดีเลิศ 
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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 สถานศึกษามีการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยทุกแผนงาน โครงการ กิจกรรม
ครอบคลุมตามภารกิจในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พร้อมทั้งปรับกิจกรรมให้
สอดคล้องกับนโยบายที่สำคัญและความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาและหน่วยงาน
ต้นสังกัด      
      2.2.7 สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา กระบวนการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
      2.2.8 สถานศึกษากำหนดบทบาทหน้าที่มอบหมายให้บุคลากรในสถานศึกษา
ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน ครอบคลุมโครงสร้างการ
บริหารงาน บุคลากรของสถานศึกษาและบทบาทหน้าที่ของผู้เรียนไว้อย่างชัดเจน มี
การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามปฏิทินที่กำหนด ใช้งบประมาณ
อย่างคุ้มค่า ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีความพึงพอใจ 
 

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

ดีเลิศ 
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  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 ครู ร้อยละ 85 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวน 
การคิด และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

 

      3.1.2 ครู ร้อยละ 80 มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning  
      3.1.3 ครู ร้อยละ 75 มีการเผยแพร่ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้  
แบบ Active Learning 

 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 80 

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

 

      3.2.3 ครู ร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน  
และภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการในการจัดการเรียนการสอน 
เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 
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      3.2.4  ครู 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 
 

การกำหนดค่าเป้าหมาย 
1. เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของสถานศึกษาเพ่ือดูแนวโน้มความสำเร็จ แล้วกำหนดค่า

เป้าหมายให้สูงขึ้น 
2. การกำหนดค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานได้กำหนดเป็น 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  
บดินทรเทพยวรางกูร อันมีใจความสำคัญ เป็นสิริมงคลแก่คณะรัฐมนตรี และปวงพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ผมเห็นว่า
พวกเราทุกคนควรได้ระลึกและรับใส่เกล้าใส่กระหม่อม 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 “เพ่ิม” 
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 และมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้ นพ้นอันหาที่สุด
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 เ ราสามารถเอามา
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 ขอให้คิดว่าคนที่ให้เป็นเพ่ือ
ส่วนรวมนั้น มิได้ให้ส่วนรวมแต่อย่างเดียว เป็นการให้เพ่ือตัวเองสามารถที่จะมีส่วนรวมที่จะอาศัยได้…” 

12. บริการที่จุดเดียว 
    ทรงมีพระราชดำริมากว่า 20 ปีแล้ว ให้บริหารศูนย์ศึกษาการพัฒนาหลายแห่งทั่วประเทศโดยใช้

หลักการ “การบริการรวมที่จุดเดียว : One Stop Service” โดยทรงเน้นเรื่องรู้รักสามัคคีและการร่วมมือร่วมแรง
ร่วมใจกันด้วยการปรับลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

13. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ 
     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเข้าใจถึงธรรมชาติและต้องการให้ประชาชนใกล้ชิดกับ

ทรัพยากรธรรมชาติ ทรงมองปัญหาธรรมชาติอย่างละเอียด โดยหากเราต้องการแก้ไขธรรมชาติจะต้องใช้ธรรมชาติ
เข้าช่วยเหลือเราด้วย 

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 การพัฒนาให้ประชาชนสามารถอยู่ในสังคมได้
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 

 

 
 

 
 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-
2564 ได้น้อมนำหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการ
พัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 9-11 
เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืดหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงเกิด
ภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนา
ประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 

ในการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ครั้งนี้ ได้จัดทำบนพ้ืนฐานของ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการ
พัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs)  รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 

ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาค
ส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องเพ่ือ
ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทำรายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือ
มุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”  ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 
ฉบับนี้ประกอบด้วย 5 ส่วนได้แก่ 

 

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

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 -2564)  
และร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 -2570) 



62 

พ.ศ. 2560 - 2579 ได้กำหนด สาระสำคัญสำหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ 
การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 ปีข้างหน้า และมี
ยุทธศาสตร์ 6 ประการ คือ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ 2) การผลิตและ
พัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) การพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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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 

ยุทธศาสตร์ที่ 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)  

นโยบายหลักท่ี 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)  
นโยบายหลักที่ 10 การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
นโยบายหลักที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  
นโยบายหลักที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
 

5 นโยบายเร่งด่วน 
นโยบายเร่งด่วนที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต  
นโยบายเร่งด่วนที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21  
นโยบายเร่งด่วนที่ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
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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
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 
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1.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
1.5.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ำและความยากจน ยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิงพ้ืนที่ที่สามารถช่วย
แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสสำหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยควบคู่ไปกับการพัฒนา
ทุนมนุษย์ให้พร้อมสำหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0 ตามความเหมาะสมได้อย่างเป็นรูปธรรมโดย
ระยะแรกจะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร ทั้งระบบ
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
สำหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เข้าสู่สังคม  
สูงวัย 

1.6.3 ลดความเหลื่อมล้ำ ทางการศึกษา โดยบูรณาการการดำเนินงานระหว่างหน่วยจัด
การศึกษากับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเด็กนอกระบบ
การศึกษา ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของ
สถานศึกษา จัดระบบโรงเรียนพี่เลี้ยงจับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียนขนาดเล็ก
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา และการส่งเสริมให้ภาคเอกชน ชุมชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบ
การศึกษาในพ้ืนที่ สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก้ไขปัญหาหนี้สินทาง
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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 ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ให้เอ้ือต่อการมี
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 

2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยปรับปรุงระบบบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐและเบี้ยยังชีพของประชาชน อาทิ ผู้สูงอายุและคนพิการที่มีรายได้น้อย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และพิจารณา
ขยายความครอบคลุมไปยังกลุ่มมารดาตั้งครรภ์เด็กแรกเกิด และเด็กวัยเรียนที่ครอบครัวมีปัญหาทางเศรษฐกิจ 
และเร่งรัดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำของคุณภาพการบริการในแต่ละระบบ ลดภาระ
การเดินทางไปสถานพยาบาลของประชาชน และลดความแออัดในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ พัฒนาโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ระบบการแพทย์ทางไกล  และภูมิปั ญญา
แพทย์แผนไทย เพ่ือให้ประชาชนที่อยู่ในชุมชนสามารถเข้าถึงหน่วยบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และ
ได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพ 
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3. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก โดยเร่งกระบวนการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้มีเม็ด
เงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว จัดเตรียมมาตรการรองรับการกีดกันทางการค้าและมาตรการสนับสนุนเพ่ือเพ่ิม
ช่องทางการส่งออกให้ผู้ส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้า ปรับปรุงทิศทางการส่งออกไปยัง
ตลาดอ่ืนโดยเร็ว ขยายความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจกับประเทศที่มีศักยภาพ และส่งเสริมการท่องเที่ยว
ภายในประเทศ ทั้งในส่วนของเมืองหลัก เมืองรอง และการท่องเที่ยวชุมชนเพ่ือกระจายรายได้ในรูปแบบเศรษฐกิจ
แบ่งปัน เพ่ือสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศในช่วงที่มีข้อจำกัดด้ านการส่งออก 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 สร้างนวัตกรรมและเครื่องมือทางการเกษตรในราคาที่ เข้าถึงได้เพ่ือลดต้นทุน
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
ของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และชุมชน ในการเข้าถึงตลาดในประเทศและตลาดโลกผ่าน
แพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ในการให้บริการ
สาธารณสุขและการศึกษาทางไกล การสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะทั้งในส่วนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
ย่อม เกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบการยุคใหม่ พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพ่ือเป็นฐานในการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต 

7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ โดยสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัล ปรับปรุง
รูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ 
และภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการเรียน 
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ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกตำบลส่งเสริม
การพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ของสถาบันการศึกษาสู่สาธารณะ 
เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจสร้างนักวิจัยใหม่และนวัตกรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน์ และโครงข่าย
สังคมออนไลน์ของคนไทยเพ่ือป้องกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอร์ และ
สามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง การสร้างความสมานฉันท์และความ
สามัคคีในสังคม รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต 

8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมือง และฝ่ายราชการประจำ 
โดยเร่งรัดการดำเนินมาตรการทางการเมืองควบคู่ไปกับมาตรการทางกฎหมายเมื่อพบผู้กระทำผิดอย่าง

เคร่งครัด นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด และเร่งรัด
ดำเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายเมื่อพบผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้ภาครัฐปลอดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบโดยเร็วที่สุดพร้อมทั้งให้ภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวัง
การทุจริตประพฤติมิชอบ 

9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ โดยเร่งรัดการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดโดยให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครั ด 
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
ความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ 

11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย   ตั้งแต่การป้องกันก่อนเกิดภัยการให้ความ
ช่วยเหลือระหว่างเกิดภัย และการแก้ไขปัญหาในระยะยาว โดยจัดระบบติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและ
กำหนดมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือให้สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดและทันท่วงที 
รวมทั้งพัฒนาการปฏิบัติการฝนหลวงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

12. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน  และการดำเนินการเพ่ือแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

 
 
 
 

นโยบายของรัฐบาล 
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 
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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. ผู้เรียนได้รับการปลูกจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับความม่ันคง และรู้เท่าทันต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
3. ผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการที่สมวัย 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
5. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเหมาะสมกับช่วงวัย 

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

และสังคม 
  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) 
  5. ผลิตกำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ (7 แผนงาน) 
  6. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (6 แผนงาน) 
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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 และประเด็นอื่นที่เก่ียวข้อง 
 

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 เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มี คุณภาพของกลุ่ม
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 ถูกต้องเป็นปัจจุ บัน 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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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
----------------------------------------- 

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา  
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่ เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  
การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับ  
ศักยภาพวัยแรงงาน รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนอ ง 
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และประเด็นอื่นที่เก่ียวข้อง  
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบาย  
และจุดเนน้ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้ 

หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งม่ันดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี

(พ.ศ.2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนา 
การเรียนรู้ และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ  
ด้านการศึกษา และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่  21 นอกจากนี้   
ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืน ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ   
(พ.ศ. 2562 – 2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าการพัฒนาศักยภาพคน  
ตลอดช่วงชีวิต จะได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อน  
การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น ในการเร่งรัดการทำงานภาพรวมกระทรวงให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
จึงกำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

1. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการบริหารจัดการและการพัฒนา
กำลังคน  

โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอมรวมภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ  
ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยี  
ดิจิทัลเข้ามาช่วยในการบริหารงานและการจัดการศึกษา 

2. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ 
ครอบคลุมถึงการจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลง  
ในศตวรรษท่ี 21 
 

/3. ปลดล็อก ... 
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3. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบาย 
การศึ ก ษ าย กก ำลั งส อ ง  (Thailand Education Eco – System : TE2 S) ก ารศึ กษ าที่ เข้ า ใจ  Supply  
และตอบโจทย์ Demand โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน  
ร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการดำเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วน 
 
 

จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1. ICT (Information and Communication Technologies) เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร ประกอบด้วย 7 เรื่องย่อย ได้แก่ (1) Data Center ศูนย์ข้อมูลกลาง (2) Big Data ข้อมูล 
ขนาดใหญ่  (คลั งข้อมูล  การนำข้อมูลมารวมกัน ) (3 ) Platform (e-library e-learning และ Teaching  
Resource Platform) (4 ) e-book (5 ) e-office e-mail แ ล ะ  document (6 ) ร ะ บ บ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร 
ห้องเรียน School และ Classroom Management และ (7) โครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure (Internet) 

2. การจัดการองค์ความรู้และยกระดับทักษะที่จำเป็น เน้นพัฒนาความรู้และสมรรถนะ 
ด้าน Digital Literacy สำหรับผู้ เรียนที่มีความแตกต่างกันตามระดับและประเภทของการจัดการศึกษา  
เช่น STEM Coding เป็นต้น 

3. การศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานทำ พัฒนา 3 ทักษะหลัก ได้แก่ โลกทัศน์อาชีพ  
การเส ริมทั กษ ะใหม่  (Up Skill) และการ เพ่ิ มทั กษ ะใหม่ ที่ จ ำ เป็ น  (Re-Skills) ให้ แก่ กลุ่ ม เป้ าหมาย  
ประกอบด้วย (1) ผู้อยู่ในระบบการศึกษา (การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอาชีวศึกษา) (2) ผู้อยู่นอกระบบ 
การศึกษา (3) วัยแรงงาน และ (4) ผู้สูงอายุ เพ่ือให้มีทักษะและสมรรถนะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง  
ที่ เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัลและอาชีพที่ เกิดขึ้นใหม่ (Digital Disruption) โดยเน้นเพ่ิมบทบาทของ กศน. 
ในการ Re-Skills ด้านอาชีวศึกษากับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

4. การต่างประเทศ เน้นภารกิจที่ต้องใช้ความร่วมมือระดับนานาชาติในการจัดหาครู  
ชาวต่างชาติให้แก่สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือจัดการศึกษาในสถานศึกษา  
2 ด้านหลัก ๆ ได้แก่ (1) ด้านภาษาต่างประเทศ และ (2) ด้านวิชาการ โดยเฉพาะอาชีวศึกษา 

5. กฎหมายและระเบียบ เน้นแผนงาน 2 เรื่อง ที่บรรจุอยู่ ในแผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา ประกอบด้วย เรื่องที่ 1 : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ  
โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ได้แก่  

- การมีพระราชบัญญั ติการศึกษาแห่ งชาติ  พ .ศ . … . และมีการทบทวน จัดทำ แก้ ไข  
และปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

- การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพ่ือการจัด  
การศึกษา  

- การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษา เพ่ือการเรียนรู้  
ตลอดชีวิตเพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

- การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ  
- การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ  
เรื่องที่ 6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา ประกอบด้วยประเด็น 

ปฏิรูป 3 ประเด็น ได้แก่ สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
การปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

/6. ระบบบริหาร ... 
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6. ระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร โดยรวบรวมหลักสูตรวิชาการของแต่ละ 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการจัดฝึกอบรมให้แต่ละกลุ่มเป้าหมาย  
และใช้ประโยชน์จากสถาบันพัฒนาที่มีอยู่แล้ว เช่น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางในการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะสมรรถนะให้แก่บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
(ผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับ ผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ครู อาจารย์ และบุคลากรอ่ืน ๆ)  
รวมทั้งพัฒนายกระดับให้เป็นสถาบันฝึกอบรมระดับนานาชาติ 

7. การประชาสัมพันธ์ โดยจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงาน
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการผลิตสื่อและจัดทำเนื้อหา (Content) เพื่อเผยแพร่ 
ผลงาน กิจกรรมและการเข้าร่วมงานต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานในภาพรวมของ กระทรวงศึกษาธิการ 

8. การพัฒนาเด็กปฐมวัย ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษา 
และการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 

9. การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการส่งเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
10. การรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้  

ในการบริหารจัดการ เช่น การยกระดับตอบรับอัตโนมัติเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Call Center  
ด้านกฎหมาย) การวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในภาพรวม  
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

11. การปฏิรูปองค์การและโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ 
12. การพัฒนาครู ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพ่ือให้มีมาตรฐานวิชาชีพที่สูงขึ้น 
13. การศึกษายกกำลังสอง โดย  
     - พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ท่ีจำเป็น เพื่อทำหน้าท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train  

The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital 
Excellence Center : HCEC)  

     - จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ http://www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้าง
ให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพ่ือให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรู้  
ทีห่ลากหลาย และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education  
Excellence Platform : DEEP)  

    - ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนา 
รายบุคคลสู่ความเป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP)  

     - จัดทำ “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพื่อกำหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพื้นฐานท่ีจำเป็น 
    การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
    - มุ่ งเน้นการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานทำด้วยคุณภาพ โดยสร้างค่านิยม 

อาชีวศึกษา และเติมเต็มช่องว่างระหว่างทักษะ (Full fill Skill Gaps) โดยขยายและยกระดับอาชีวศึกษา 
ทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน เน้นร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนำ (Tailor-made Curriculum) ขับเคลื่อน 
ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนสู่มาตรฐานนานาชาติ 

    - มุ่งเน้น Re-Skills, Up Skill และ New Skill การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น รวมทั้ง 
ผลิตกำลังแรงงานที่มีคุณภาพตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นท่ี เพื่อตอบโจทย์ 
การพัฒนาประเทศและสถานประกอบการ 

- มุ่งเน้นพัฒนาศูนย์ประสานงานกลางการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (TVET 
Excellence Center) สู่มาตรฐานสากล ผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ รวมถึงการนำนวัตกรรม Digital เพ่ือมุ่งสู่การ
อาชีวศึกษาดิจิทัล (Digital College) 

/- มุ่งเน้น ... 
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- มุ่ งเน้น พัฒนาศักยภาพผู้ เรียนอาชีวศึกษา ให้ เป็นผู้ ประกอบการ พัฒนาทักษะ 
การเรียนรู้ผู้ เรียนเพ่ือการดำรงชีวิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่  21 
(Technical Vocational Education and Training : TVET, Student Skill Set) รวมทั้ ง ให้ ค วาม ร่ วมมื อ 
ในการพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศและการแข่งขัน  
ในเวทีระดับนานาชาติ 

- มุ่งเน้นการเพ่ิมปริมาณผู้ เรียนในหลักสูตรอาชีวศึกษา สร้างภาพลักษณ์สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเพ่ือดึงดูดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียน 

- สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอน 
ด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัย 

การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
- ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรม 

การศึกษา พ.ศ. 2562 
- ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่ยุติการศึกษา ทั้งก่อนและหลังสำเร็จการศึกษาภาคบังคับให้ได้รับ 

โอกาสทางการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาภาคบังคับ 
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม 

ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
- ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถ 

เป็นอาชีพ และสร้างรายได้ 
การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
- เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
- ปฏิรูปองค์การเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเป็นเอกภาพของ

หน่วยงาน 
- ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ ที่ เป็นอุปสรรคและข้อจำกัด 

ในการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
- ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 
1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายและจุดเน้น เป็นกรอบ 
แนวทางในการวางแผนและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ 
2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น 

สู่การปฏิบัติระดับพ้ืนที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน สำนักงานศึกษาธิการภาคและ
สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามลำดับ โดยมีบทบาท
ภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรว จสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ 

/ 3. กรณี... 
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3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล 
และดำเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงาน 
ต่อคณะกรรมการติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามลำดับ 

 

อนึ่ง สำหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ 
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื้นที่ (Area) ซึ่งได้ดำเนินการอยู่ก่อน  
เมื่อรัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสำคัญเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นอกเหนือ 
จากที่กำหนดหากมีความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลัก  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้การดำเนินการเกิดผลสำเร็จ  
และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน  
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

   ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  
 
 
 
                 (นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ) 
            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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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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10. แนวทางการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก 
 

วิสัยทัศน์  
 

“สร้างสรรค์โอกาสและคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน” 
“ Creating opportunities 
and quality of education 

for sustainable development ” 
 

พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
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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(11.)   มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

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 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

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

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

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 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 
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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.  กลยุทธ์และแผนงานโรงเรยีนสรรพวิทยาคม 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 
 
 

M4 : ด้านการบริหาร
จัดการ 
Management 
 

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และมีความสามารถ 
    ทำให้บริหารการจัดการด้านต่าง ๆ  
    มีประสิทธิภาพ 
2. การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใน 
    การบริหารจัดการ ทำให้การดำเนินงาน 

1. โรงเรียนไม่มีระบบการประเมินครูผู้สอน 
    โดยนักเรียนและผู้ปกครอง 
2. การจัดสารสนเทศยังไม่เป็นระบบ 
    และไม่เป็นปัจจุบัน 
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ปัจจัยภายใน จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
    มีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้รับบริการมีความ 
    พึงพอใจ 
3. ผู้บริหารส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากร 
    ให้มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม 
    จริยธรรม มีการพัฒนาตนเอง ส่งผลให้ 
    ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ 
4. คณะกรรมการสถานศึกษา 
    และผู้บริหารโรงเรียน มีความสามารถ 
    ในด้านการบริหารจัดการดีมาก 
5. มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
    ที่มีประสิทธิภาพ 
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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 
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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 ี มี มี มี  

1.2 ร้อยละของคะแนนความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ด้านบุคลากร 

80 83 86 89  

1.3 จำนวนครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ ,วุฒิการศึกษา ,รางวัลครูดีเด่นและครู
อาวุโสดีเด่นของโรงเรียน,รางวลัจากองค์กรภายนอก 

5 5 5 5  

1.4  ร้อยละของครูที่เข้ารับการพฒันาปีละไม่น้อยกว่า 50 ช่ัวโมง 85 87 89 90  
1.5 จำนวนบทความและงานวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ 5 5 5 5  
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 เผยแพร่ในวารสารหรือเว็บไซต ์
1.6 ร้อยละของครูที่สามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 90 92 94 96  

2. บริการ ส่งเสริม
สวัสดิการ และสวสัดิ
ภาพคร ู

1. โครงการเสริมสรา้งขวัญและ
กำลังใจบุคลากร 

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

10 10 10 10  

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

กลยุทธ์ที่ 4 บริหาร
จัดการโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานตามหลักธรร
มาภิบาล ด้วยระบบ
คุณภาพ - 
และยดึหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. พัฒนาองค์กรสู่ความ
เป็นเลิศด้วยระบบ
คุณภาพโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 
 

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

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

90 92 94 96  

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

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 

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  
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กลยุทธ ์
วัตถุประสงค์เชิงกล

ยุทธ์ 
โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กรอบในการพัฒนา หมายเหตุ 
2562 2563 2564 2565  

การสอน 
8. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ 
การจัดการอาคารสถานท่ี 

3. เสริมสร้าง และ
ประสานความร่วมมือ
กับชุมชนและเครือข่าย
ของโรงเรียน 
 
 
 
 
 

1. โครงการเสริมสรา้งความร่วมมอื
ของภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาโรงเรยีน 

3.1 จำนวนเงินระดมทรัพยากร/เงนิบริจาคของโรงเรียนเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว ้

เป็นไปตามเป้าหมายที่
กำหนดไว ้

 

3.2 จำนวนครั้งท่ีชุมชน/องค์กรเครือข่าย มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมของ
โรงเรียน 

20 20 20 20  

3.3 จำนวนโรงเรียนที่มาศึกษาดูงาน/ได้รับความช่วยเหลือทางด้านการจัด
การศึกษาและอื่น ๆ 

10 10 10 10  

3.4 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือของโรงเรียนในด้านการศึกษาและอื่น ๆ 5 5 5 5  

4. พัฒนางานประกัน
คุณภาพและระบบสาร
สานเทศให้เป็นปจัจุบันท
ทันสมัยพร้อมใช้และ
ทั่วถึง 

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

4.1 พัฒนางานประกันคุณภาพในที่เข้มแข็งและมรีะบบสารสนเทศที่เป็น
ปัจจุบันทันสมัยพร้อมใช้และทั่วถึง 

ม ี มี มี มี  

4.2 โรงเรียนผา่นการประเมินคุณภาพภายนอกระดับดีเยี่ยมขึ้นไป ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน  
4.3 ร้อยละความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
สรรพวิทยาคม 

90 91 92 93  

4.4 จำนวนครั้งในการรายงานผลการตรวจสอบข้อมลูในหน้าเว็บไซต์
โรงเรียนหรือฐานข้อมลูสำคญัตามภารกิจของหน่วยงานว่ามีการอัพเดต
ข้อมูลที่จำเป็นอย่างสม่ำเสมอและทันท่วงที เพื่อการใช้งานร่วมกันอย่าง
เป็นปัจจุบัน 

มีการอัพเดตข้อมูลที่จำเป็น
อย่างสม่ำเสมอทันท่วงทีและ

เป็นปัจจุบัน 

 

4.5 ร้อยละของความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ของโรงเรยีนในระดับ
ดีมาก 

90 91 92 93  

4.6 จำนวนวารสารโรงเรยีน, รายงานประจำปี,จำนวนครั้งท่ีประกาศ 
ประชาสมัพันธ์เผยแพร่แก่ผูเ้กี่ยวขอ้ง 

2 2 2 2  
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมินความสำเร็จในการดำเนินโครงการ/กจิกรรมของโรงเรียนสรรพวิทยาคม 

 

ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสรรพวิทยาคมตลอดปี พ.ศ. 2562 - 2565 โรงเรียนสรรพวิทยาคม  
ยึดนโยบายในการพัฒนาโรงเรียนตามกลยุทธ์ของโรงเรียน ทั้ง 4 กลยุทธ์ ในการพัฒนาโรงเรียนตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในส่วนของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2564  ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมีผลประเมินผลสำเร็จ ดังนี้ 
 

1. ผลการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการ/กจิกรรม ตามกลยุทธ์ของโรงเรียน ในปีการศึกษา 2564 
กลยุทธ์ ร้อยละความสำเร็จ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 85.63 
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทย 
และพลโลก 

95.00 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ใหเ้ป็นครูมืออาชีพมีสมรรถนะ
เหมาะสม 
กับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 

- 

กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบคุณภาพ  
และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

93.75 

ร้อยละเฉลี่ย 91.46 
 

      จากตารางพบว่า ผลของความสำเร็จของโรงเรียนในการพัฒนาโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนถึงการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในส่วนของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนได้ดำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2564 จำแนกตามกลยุทธ์ของโรงเรียน ร้อยละ 91.46 สามารถแปลผลความสำเร็จได้
ในระดับดีมาก 
      แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้โรงเรียน 
สรรพวิทยาคม ไม่สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในสถานการณ์นี้ จำนวน 17 โครงการ/กิจกรรม จาก 24 โครงการ/
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 70.83  ของโครงการทั้งหมด 
 

2. ผลการประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม จำแนกตามกลยุทธ์และแผนงานของโรงเรียน  
ระหว่างปี 2562 -2565  
    2.1 ผลการประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สู่มาตรฐานสากล 
 

แผนงาน ร้อยละความสำเร็จ 

แผนงานที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนอง 
ความต้องการ ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 

- 

แผนงานที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม 
กับการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 

92.50 

แผนงานที่ 3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อป้องกัน ช่วยเหลือ และลด
ความเหลื่อมล้ำ ให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 

78.75 

ร้อยละเฉลี่ย 85.63 

เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมความสำเร็จของกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล  พบว่า
ประสบผลสำเร็จ ร้อยละเฉลี่ย  85.63  อยู่ในระดับดีมาก 
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2.1.1 ผลการประเมินความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม จำแนกตามกลยุทธ์/แผนงานของโรงเรียน 
ในกลยุทธ์ที่ 1 
     ตารางท่ี 1 ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในกลยุทธ์ที่ 1 แผนงานที่ 1 พัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือตอบสนองความต้องการ ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของ
ผู้เรียน 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่การเป็นพลโลก 
1 พัฒนาแกนนำนักเรียนโครงงานบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ

การเรียนรู้โดยใช้คุณลักษณะอยอูย่างพอเพียง 
- ไม่ได้ดำเนินการ 

เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่ระบาด
โรคไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) 

ฝ่ายบริหารวชิาการ 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2 ค่ายยกระดับเพื่อผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย ระดบัชัน้

มัธยมศึกษาปีที่ 3 
- ไม่ได้ดำเนินการ 

เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่ระบาด
โรคไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) 

กลุ่มสาระภาษาไทย 

3 ค่ายยกระดับเพื่อผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย ระดบัชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

- ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่ระบาด
โรคไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) 

กลุ่มสาระภาษาไทย 

4 การส่งเสริมและพฒันาความรู้ทางคณิตศาสตร์ในมาตรฐาน
การเรียนรู้ที่ควรได้รับการพัฒนาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

- ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่ระบาด
โรคไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) 

กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์

5 การส่งเสริมและพฒันาความรู้ทางคณิตศาสตร์ในมาตรฐาน
การเรียนรู้ที่ควรได้รับการพัฒนาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

- ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่ระบาด
โรคไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) 

กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์
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     ตารางท่ี 1 (ต่อ) ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในกลยุทธ์ที่ 1 แผนงานที่ 1 
พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือตอบสนองความต้องการ ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของ
ผู้เรียน 

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

6 ยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาสงัคมศึกษา - ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรค
ไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) 

กลุ่มสาระสงัคมศึกษาฯ 

7 ค่ายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 

- ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่ระบาด
โรคไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) 

กลุ่มสาระ
ภาษาตา่งประเทศที่ 1 

8 ค่ายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 

- ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่ระบาด
โรคไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) 

กลุ่มสาระ
ภาษาตา่งประเทศที่ 1 

9 สอนเสริมเติมเต็ม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 

- ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่ระบาด
โรคไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 
1 

10 ค้นหาพัฒนาศักยภาพของนักเรยีน - ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่ระบาด
โรคไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 
2 

11 
 

พัฒนาการจัดการเรียนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มพิเศษ - ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่ระบาด
โรคไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 
3 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในกลยุทธ์ที่ 1 แผนงานที่ 1 พัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือตอบสนองความต้องการ ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

12 ค่ายฝึกปฏิบตัิการเรียนรู้โดยใชส้ติและสมาธิเปน็ฐาน  - ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่ระบาด
โรคไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 
4 

13 พัฒนาการเรียนการสอนนักเรียนที่มีปัญหาในการเรียน - ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่ระบาด
โรคไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 
5 

14 การส่งเสริมและพฒันาความรู้ในมาตรฐานการเรียนรู้ O-
NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

- ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่ระบาด
โรคไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 
6 

โครงการยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 
15 การสอนเสริมความรู้ในมาตรฐานการเรียนรู้วิชา

วิทยาศาสตร์ ม.3 
- ไม่ได้ดำเนินการ 

เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่ระบาด
โรคไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ 

16 การสอนเสริมความรู้ในมาตรฐานการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ ม.6 

- ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่ระบาด
โรคไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ 

โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
17 ค่ายเครือข่ายยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน  - ไม่ได้ดำเนินการ 

เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่ระบาด
โรคไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) 

ฝ่ายบริหารวชิาการ 
- กลุ่มงานห้องสมุด 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในกลยุทธ์ที่ 1 แผนงานที่ 1 พัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือตอบสนองความต้องการ ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

โครงการโรงเรียนแกนนำเรียนร่วม 
18 พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนร่วม - ไม่ได้ดำเนินการ 

เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่ระบาด
โรคไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) 

ฝ่ายบริหารวชิาการ 

 ร้อยละเฉลี่ย -   
 

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สู่มาตรฐานสากล  แผนงานที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือตอบสนอง 
ความต้องการ ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน พบว่าประสบผลสำเร็จร้อยละเฉลี่ย  - 
      เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัด 
กิจกรรมบางกิจกรรมได้ในกลยุทธ์ที่ 1 แผนงานที่ 1 ซึ่งมีทั้งสิ้น 18 กิจกรรม จาก 18 กิจกรรมใน 5 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ  100.00 ของกิจกรรมทั้งหมด 
 

     ตารางท่ี 2 ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในกลยุทธ์ที่ 1 แผนงานที่ 2 ส่งเสริม
และพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
 

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
19 ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวชิาการ - ไม่ได้ดำเนินการ 

เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่ระบาด
โรคไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) 

ฝ่ายบริหารวชิาการ 

20 วันอาเซียน (ASEAN Day) - ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่ระบาด
โรคไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) 

ฝ่ายบริหารวชิาการ 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในกลยุทธ์ที่ 1 แผนงานที่ 2 
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

21 ประกาศกิตติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 
2564 

- ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่ระบาด
โรคไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) 

ฝ่ายบริหารวชิาการ 

22 ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้าน
คอมพิวเตอร์ (กลุ่มงานเทคโนโลยี) 

- ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่ระบาด
โรคไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) 

ฝ่ายบริหารวชิาการ 

23 ค่ายปรับพืน้ฐานวงโยธวาทิต - ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่ระบาด
โรคไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) 

กลุ่มสาระศิลปะ 

24 ค่ายสุนทรียศิลป ์ 97.50 อยู่ในระดับดีมาก กลุ่มสาระศิลปะ 
25 ค่ายฝึกซ้อมวงดนตรีลูกทุง่เพื่อการพัฒนาศักยภาพ

ผู้เรียน 
- ไม่ได้ดำเนินการ 

เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่ระบาด
โรคไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) 

กลุ่มสาระศิลปะ 

โครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
26 นำเสนอองค์ความรูบ้ริการสู่สังคม - ไม่ได้ดำเนินการ 

เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่ระบาด
โรคไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) 

ฝ่ายบริหารวชิาการ 

27 ส่งเสริมคุณภาพนักเรียนในการทำโครงงานบูรณาการ  
8  กลุ่มสาระฯ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

- ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่ระบาด
โรคไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) 

ฝ่ายบริหารวชิาการ 
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     ตารางท่ี 2 (ต่อ) ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในกลยุทธ์ที่ 1 แผนงานที่ 2 
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

28 ค่ายเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์

- ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่ระบาด
โรคไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) 

กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์

29 ค่ายวิทยาศาสตร์ (สนุกกับสะเตม็ศึกษา) - ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่ระบาด
โรคไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ 

30 ค่ายฝึกซ่อมเครื่องดนตรีสากล 90.00 อยู่ในระดับดีมาก กลุ่มสาระศิลปะ 
31 พัฒนาทักษะความสามารถในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

และออร์แกนิค 
- ไม่ได้ดำเนินการ 

เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่ระบาด
โรคไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) 

กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

32 พัฒนาทักษะความสามารถในงานผลิตภัณฑ์ชา่งโลหะ - ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่ระบาด
โรคไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) 

กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

33 พัฒนาทักษะความสารถในงานภาพประดบัพลอย - ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่ระบาด
โรคไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) 

กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

34 ค่ายสานฝนั - ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่ระบาด
โรคไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-งานแนะแนว 
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   ตารางท่ี 2 (ต่อ) ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในกลยุทธ์ที่ 1 แผนงานที่ 2 
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

35 การศึกษาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาตศิึกษา เมืองแม่สอด - ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่ระบาด
โรคไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 
1 

36 การศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 - ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่ระบาด
โรคไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 
2 

37 การศึกษาแหล่งเรียนรู้  - ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่ระบาด
โรคไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 
3 

38 การศึกษาแหล่งเรียนรู้  - ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่ระบาด
โรคไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 
4 

39 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามเส้นทางธรรมชาติ - ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่ระบาด
โรคไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 
5 

40 ทัศนศึกษา “ไหว้พระ เติมบญุ พัฒนาคุณธรรมและ
สร้างสำนึกควารมเปน็ไทย 

- ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่ระบาด
โรคไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 
6 
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     ตารางท่ี 2 (ต่อ) ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในกลยุทธ์ที่ 1 แผนงานที่ 2 
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

โครงการเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต 
41 ค่ายอบรมเครือข่ายภาวะความเป็นผูน้ำ ครั้งที่ 19 95.00 อยู่ในระดับดีมาก ฝ่ายบริหารกิจการ

นักเรียน 
- คณะกรรมการสภา

นักเรียน 
42 ศักยภาพก้าวหน้า พฒันาอนุกรรมการ - ไม่ได้ดำเนินการ 

เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่ระบาด
โรคไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) 

ฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน 

- คณะกรรมการสภา
นักเรียน 

43 การเดินทางไกลและทดสอบวชิาพิเศษ ลูกเสือ-เนตร
นารี ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 
2564 

- ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่ระบาด
โรคไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานลูกเสือ 

44 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 
2564 

- ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่ระบาด
โรคไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานลูกเสือ 

45 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 
2564 

- ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่ระบาด
โรคไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานลูกเสือ 

46 ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ปีการศึกษา 2564 

- ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่ระบาด
โรคไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานยุวกาชาด 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในกลยุทธ์ที่ 1 แผนงานที่ 2 
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

47 ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
ปีการศึกษา 2564 

- ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่ระบาด
โรคไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานยุวกาชาด 

48 ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2564 

- ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่ระบาด
โรคไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานยุวกาชาด 

49 พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่1-3 
ปีการศึกษา 2564 

- ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่ระบาด
โรคไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานยุวกาชาด 

50 อดเปรี้ยวไว้กินหวาน - ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่ระบาด
โรคไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- แนะแนว 

51 พัฒนาจิต ด้วยกระบวนการเรียนรู้คู่กับการพัฒนา LQ  
(love Quotient) 

- ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่ระบาด
โรคไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 
5 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนของห้องเรียนพิเศษในวิชาคณิตศาสตร์ 
52 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้เคร่ือง

คำนวณทางวิทยาศาสตร์ในห้องเรียน 
- ไม่ได้ดำเนินการ 

เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่ระบาด
โรคไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) 

กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในกลยุทธ์ที่ 1 แผนงานที่ 2 
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
53 ค่ายบูรณาการสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - ไม่ได้ดำเนินการ 

เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่ระบาด
โรคไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) 

กลุ่มสาระสงัคมศึกษาฯ 

 ร้อยละเฉลี่ย 92.50   
 

      จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล  แผนงานที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม 
กับการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  พบว่าประสบผลสำเร็จร้อยละเฉลี่ย  92.50  อยู่ในระดับดีมาก 
      เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรม
บางกิจกรรมได้ในกลยุทธ์ที่ 1 แผนงานที่ 2  ซึ่งมีทั้งสิ้น 32 กิจกรรม จาก 35กิจกรรม ใน 5 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ  91.43 ของกิจกรรมทั้งหมด 
 

     ตารางท่ี 3  ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในกลยุทธ์ที่ 1 แผนงานที่ 3 พัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือป้องกัน ช่วยเหลือ และลดความเหลื่อมล้ำ ให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข  

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
54 การป้องกันและช่วยเหลือแก้ไขพฤติกรรมตาม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- ไม่ได้ดำเนินการ 

เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่ระบาด
โรคไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) 

ฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน 

55 การเยี่ยมบ้านนักเรียนในสถานการณ์ช่วงการแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนา่ 2019 

- ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่ระบาด
โรคไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) 

ฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน 
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     ตารางท่ี 3 (ต่อ)  ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในกลยุทธ์ที่ 1 แผนงานที่ 3 
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือป้องกัน ช่วยเหลือ และลดความเหลื่อมล้ำ ให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมี
ความสุข 

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

56 พัฒนาทักษะแกนนำเพื่อนทีป่รกึษา 75.00 อยู่ในระดับด ี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานแนะแนว 

57 เครือข่ายเพื่อนที่ปรึกษากับการพัฒนาทักษะชีวิต - ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่ระบาด
โรคไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานแนะแนว 

58 การเยี่ยมบ้านนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่ระบาด
โรคไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 
1 

59 การเยี่ยมบ้านนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่ระบาด
โรคไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 
2 

60 การเยี่ยมบ้านนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่ระบาด
โรคไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 
3 

61 การเยี่ยมบ้านนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 82.50 อยู่ในระดับดีมาก ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 
4 

62 การเยี่ยมบ้านนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่ระบาด
โรคไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 
5 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ)  ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในกลยุทธ์ที่ 1 แผนงานที่ 3 พัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือป้องกัน ช่วยเหลือ และลดความเหลื่อมล้ำ ให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

63 การเยี่ยมบ้านนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 - ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่ระบาด
โรคไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 
6 

 ร้อยละเฉลี่ย 78.75   
 

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล  แผนงานที่  3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือป้องกัน ช่วยเหลือ และลดความเหลื่อม 
ล้ำ ให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข  พบว่าประสบผลสำเร็จร้อยละเฉลี่ย  78.75 อยู่ในระดับดี 
      เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัด 
กิจกรรมบางกิจกรรมได้ในกลยุทธ์ที่ 1 แผนงานที่ 3  ซึ่งมีทั้งสิ้น 8 กิจกรรม จาก 10 กิจกรรมใน 1 โครงการ  
 คิดเป็นร้อยละ  80.00 ของกิจกรรมทั้งหมด 
 

   2.2 ผลการประเมินผลความสำเร็จในการดำเนนิโครงการ/กิจกรรม ในกลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

แผนงาน ร้อยละความสำเร็จ 
แผนงานที่ 1 ปลูกฝังเอกลักษณ์ และคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียนสรรพ
วิทยาคม 

- 

แผนงานที่ 2 เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมือง
ไทย และพลโลกโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- 

แผนงานที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณี
วัฒนธรรมของท้องถิ่น และรักษาสุขภาพกาย และใจ ของผู้เรียน 

95.00 

ร้อยละเฉลี่ย 95.00 
 

เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมความสำเร็จของกลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก  พบว่า ประสบผลสำเร็จ ร้อยละเฉลี่ย  95.00  อยู่ในระดับดีมาก 
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        2.2.1 ผลการประเมินความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม จำแนกตามกลยุทธ์/แผนงานของโรงเรียน 
ผลการประเมินความสำเร็จของกลยุทธ์ที่ 2 
     ตารางท่ี 1 ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในกลยุทธ์ที่ 2 แผนงานที่ 1 ปลูกฝัง
เอกลักษณ์และคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียนสรรพวิทยาคม  

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและระเบียบวินัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
64 ค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ - ไม่ได้ดำเนินการ 

เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่ระบาด
โรคไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) 

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

 ร้อยละเฉลี่ย -   
 

      จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในกลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้าง 
คุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก แผนงานที่ 1 ปลูกฝังเอกลักษณ์ 
และคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียนสรรพวิทยาคม พบว่า ประสบผลสำเร็จร้อยละเฉลี่ย  -   
     เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถ 
ดำเนินการจัดกิจกรรมได้ในกลยุทธ์ที่ 2 แผนงานที่ 1 ซึ่งมีทั้งสิ้น 1 กิจกรรม จาก 1 กิจกรรมใน 1 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ  100.00 ของกิจกรรมทั้งหมด 
 

     ตารางท่ี 2 ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในกลยุทธ์ที่ 2 แผนงานที่ 2 
เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน 
65 ขับขี่ปลอดภัยและวนิัยจราจร - ไม่ได้ดำเนินการ 

เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่ระบาด
โรคไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) 

ฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน 

โครงการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
66 สายลบัจิ๋ว - ไม่ได้ดำเนินการ 

เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่ระบาด
โรคไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) 

ฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน 
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     ตารางท่ี 2 (ต่อ) ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในกลยุทธ์ที่ 2 แผนงานที่ 2 
เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

โครงการเสริมสร้างสติปญัญาแก่ผู้เรียน 
67 Different But Not Dissent : แตกต่างแต่ไม่แตกแยก - ไม่ได้ดำเนินการ 

เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่ระบาด
โรคไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) 

ฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน 

-คณะกรรมการสภา
นักเรียน 

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
68 ค่ายฝึกตน ฝึกใจ เยาวชนคนรุ่นใหม่หัวใจรักแผ่นดิน - ไม่ได้ดำเนินการ 

เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่ระบาด
โรคไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) 

กลุ่มสาระสงัคมศึกษาฯ 

69 ค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางโรงเรียนวิถี
พุทธ 

- ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่ระบาด
โรคไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) 

กลุ่มสาระสงัคมศึกษาฯ 

 ร้อยละเฉลี่ย -   
 

      จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในกลยุทธ์ที่ 2  
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก แผนงานที่ 2  
เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง พบว่า ประสบผลสำเร็จร้อยละเฉลี่ย  -      
      เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัด
กิจกรรมได้ในกลยุทธ์ที่ 2 แผนงานที่ 2 ซึ่งมีทั้งสิ้น 5 กิจกรรม จาก 5 กิจกรรมใน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  100.00 
ของกิจกรรมทั้งหมด  
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     ตารางท่ี 3 ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในกลยุทธ์ที่ 2 แผนงานที่ 3 ส่งเสริม
กิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น และรักษาสุขภาพกาย และใจ ของผู้เรียน 

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
70 ค่ายคีตะ – นาฏลีลาไทย - ไม่ได้ดำเนินการ 

เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่ระบาดโรค
ไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) 

กลุ่มสาระศิลปะ 

โครงการเสริมสร้างความมีสุนทรียภาพผู้เรียน 
71 สรรพวิทยาเกมส ์ - ไม่ได้ดำเนินการ 

เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่ระบาดโรค
ไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) 

ฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน 

โครงการการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 
72 ค่ายพัฒนานักกีฬาสรรพวิทยาคมสู่ความเป็นเลิศทางดา้น

กีฬา 
95.00 อยู่ในระดับดีมาก กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ 

โครงการสร้างเสริมสุขภาพของผู้เรียน 
73 กีฬารวมพลังสรา้งเสริมสุขภาพ - ไม่ได้ดำเนินการ 

เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่ระบาดโรค
ไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) 

กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ 

โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 
74 สานฝันเยาวชนบาสเกตบอลสรรพวิทยาคม - ไม่ได้ดำเนินการ 

เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่ระบาดโรค
ไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) 

กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ 
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  ตารางท่ี 3 (ต่อ) ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในกลยุทธ์ที่ 2 แผนงานที่ 3 
ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น และรักษาสุขภาพกาย และใจ ของผู้เรียน 

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
75 ค่ายรักษ์สิ่งแวดล้อม - ไม่ได้ดำเนินการ 

เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่ระบาดโรค
ไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) 

ฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน 

 ร้อยละเฉลี่ย 95.00   
 
      จากตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในกลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  แผนงานที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมตาม
หลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น และรักษาสุขภาพกาย และใจ ของผู้เรียน พบว่า ประสบ
ผลสำเร็จร้อยละเฉลี่ย  95.00 อยู่ในระดับดีมาก      
      เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัด
กิจกรรมได้ในกลยุทธ์ที่ 2 แผนงานที่ 3 ซึ่งมีทั้งสิ้น 5 กิจกรรม จาก 6 กิจกรรมใน 6 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ  83.33 ของกิจกรรมทั้งหมด 
 

     2.3 ผลการประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นครูมืออาชีพมีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 

แผนงาน ร้อยละความสำเร็จ 
แผนงานที่ 1 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลมืออาชีพ - 
แผนงานที่ 2 บริการ ส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครู - 

ร้อยละเฉลี่ย - 
 

 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมความสำเร็จของกลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นครู
มืออาชีพมีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล  พบว่า ไม่มีโครงการในกลยุทธ์ที่ 3 

 

           2.3.1 ผลการประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม จำแนกตามกลยุทธ์/แผนงานของ
โรงเรียนในกลยุทธ์ที่ 3  
     ตารางที่ 1 ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในกลยุทธ์ที่ 3 

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

- - - - - 
 ร้อยละเฉลี่ย    
 

    จากตารางที่ 1 พบว่าการพัฒนาโรงเรียนสรรพวิทยาคมตามของ กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
ให้เป็นครูมืออาชีพมีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล แผนงานที่ 1 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาให้เป็นบุคคลมืออาชีพ พบว่า ไม่มีโครงการในกลยุทธ์ที่ 3 แผนงานที่ 1 
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   ตารางท่ี 2 ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในกลยุทธ์ที่ 3 

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

- - - - - 
 ร้อยละเฉลี่ย -   
 

      จากตารางที่ 2 พบว่าการพัฒนาโรงเรียนสรรพวิทยาคมตามของ กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งระบบ ให้เป็นครูมืออาชีพมีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล แผนงานที่ 2 บริการ ส่งเสริม
สวัสดิการ และสวัสดิภาพครู พบว่า ไม่มีโครงการในกลุทธ์ที่ 3 แผนงานที่ 2 
 

   2.4 ผลการประเมินผลความสำเร็จในการดำเนนิโครงการ/กิจกรรม ในกลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียน 
เป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบคุณภาพ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงาน ร้อยละความสำเร็จ 
แผนงานที่ 1 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยระบบคุณภาพโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานตาม
หลักธรรมภิบาล 

- 

แผนงานที่ 2 พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

93.75 

แผนงานที่ 3 เสริมสร้าง และประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายของโรงเรียน - 
แผนงานที่ 4 พัฒนางานประกันคุณภาพ และระบบสารสนเทศ ให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย 
พร้อมใช้และทั่วถึง 

- 

ร้อยละเฉลี่ย 93.75 
 

เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมความสำเร็จของกลยุทธ์ที่ 4  บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลัก 
ธรรมภิบาล ด้วยระบบคุณภาพ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ประสบผลสำเร็จร้อยละเฉลี่ย 93.75 อยู่ใน
ระดับดีมาก 
        2.4.1 ผลการประเมินความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม จำแนกตามกลยุทธ์/แผนงานของโรงเรียนในกลยุทธ์ที่ 4 
      ตารางท่ี 1 ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในกลยุทธ์ที่ 4แผนงานที่ 
1 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยระบบคุณภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล  

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

- - - - - 
 ร้อยละเฉลี่ย -   

 

      จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในกลยุทธ์ที่ 4 บริหาร 
จัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบคุณภาพ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานที่ 1 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยระบบคุณภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล  พบว่า 
ไม่มีโครงการใน กลยุทธ์ที่ 4 แผนงานที่ 1 
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     ตารางท่ี 2 ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในกลยุทธ์ที่ 4แผนงานที่ 2 
พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

จัดหาและผลติสื่อการเรียนการสอน 
76 จัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-
19) 

95.00 อยู่ในระดับดีมาก ฝ่ายบริหารวชิาการ 

พัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ 
77 พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ (เชา่สัญญาณอินเทอร์เน็ต) 92.50 อยู่ในระดับดีมาก ฝ่ายบริหารวชิาการ 
 ร้อยละเฉลี่ย 93.75   

 

           จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในกลยุทธ์ที่ 4 บริหาร
จัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบคุณภาพ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานที่ 2 พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  พบว่า ประสบผลสำเร็จร้อยละเฉลี่ย  93.75  อยู่ในระดับดีมาก  
      

     ตารางที่ 3 ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในกลยุทธ์ที่ 4แผนงานที่ 3 
เสริมสร้าง และประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายของโรงเรียน 

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

- - - - - 
 ร้อยละเฉลี่ย -   

      

      จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในกลยุทธ์ที่ 4 บริหาร
จัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบคุณภาพ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานที่ 3 เสริมสร้าง และประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายของโรงเรียน  พบว่า ไม่มีโครงการใน 
กลยุทธ์ที่ 4 แผนงานที่ 3 
 

     ตารางท่ี 4 ตารางแสดงร้อยละของผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในกลยุทธ์ที่ 4 แผนงานที่ 4 
พัฒนางานประกันคุณภาพ และระบบสารสนเทศ ให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย พร้อมใช้และทั่วถึง 

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แปรผล ผู้รับผิดชอบ 

- - - - - 
ร้อยละเฉลี่ย -   

 

          จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในกลยุทธ์ที่ 4 บริหาร
จัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบคุณภาพ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานที่ 4 พัฒนางานประกันคุณภาพ และระบบสารสนเทศ ให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย พร้อมใช้และทั่วถึง  พบว่า 
ไม่มีโครงการในกลยุทธ์ที่ 4 แผนงานที่ 4      
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ส่วนที่ 4 

สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 
 
1. ผลการดำเนินโครงการ/กจิกรรมของโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
    1.1 ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 

ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด (Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่การเป็นพลโลก 
1 พัฒนาแกนนำ

นักเรียนโครงงาน
บูรณาการ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
โดยใช้คุณลักษณะ
อยู่อย่างพอเพียง 

38,445 - นักเรียน ม.1-ม.6 
320 คน นักเรียน
แกนนำ 73 คน 
มีความรู้ ความ
เข้าใจในการจัดทำ
โครงงานบูรณาการ 
สามารถขยายผล
และเผยแพร่สู่
นักเรียนคนอ่ืน ๆ 

ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

1. ให้ความรู้
เก่ียวกับ
โครงงานและ
ถอดรหัสตาม
รหัสของปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. เสนอตัวอย่าง
โครงงานที่ด ี

ไม่ได้
ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโค
โรนา (COVID-
19) 

- ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2 ค่ายยกระดับเพื่อ

ผลสัมฤทธิ์วชิา
ภาษาไทย 
ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

29,800 - นักเรียนระดับชัน้  
ม.3 ร้อยละ 80 มี
ความรู้ ความเข้าใจ
และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ภาษาไทยสงูขึ้น 

ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

- ไม่ได้
ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

- - กลุ่มสาระ
ภาษาไทย 
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ที่ ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด (Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

3 ค่ายยกระดับเพื่อ
ผลสัมฤทธิ์วชิา
ภาษาไทย 
ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

28,300 - นักเรียนระดับชัน้  
ม.6 ร้อยละ 80  
มีความรู้ ความ
เข้าใจและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาไทย
สูงขึ้น 

ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

- ไม่ได้
ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

- - กลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

4 การส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ใน
มาตรฐานการ
เรียนรู้ที่ควรได้รับ
การพัฒนาของ
นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

55,600 - นักเรียน ม.3 ร้อย
ละ 80 มีความรู้ 
ความเข้าใจและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์
สูงขึ้น 

ไม่ได้จัดกิจกรรม 
เนื่องจากเกิด
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 

- ไม่ได้
ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

- - กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร ์

5 การส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ใน
มาตรฐานการ
เรียนรู้ที่ควรได้รับ
การพัฒนาของ
นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

75,200 - นักเรียน ม.6 ร้อย
ละ 80 มีความรู้ 
ความเข้าใจและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์
สูงขึ้น 

ไม่ได้จัดกิจกรรม 
เนื่องจากเกิด
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 

- ไม่ได้
ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

- - กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร ์
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ที่ ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด (Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

6 ยกระดับผลสัมฤทธิ์
วิชาสงัคมศึกษา 

43,280 - นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริม
ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์
อย่างมีคุณภาพ 

ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

ติดต่อวิทยากร
และสอนเสริม
หลักสูตรและผล
การวิเคราะห์  
O-NET วิชา
สังคมศึกษา 
ดำเนินการ
ติดตามเป็นเวลา 
2 วัน 

ไม่ได้
ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโค
โรนา (COVID-
19) 

- กลุ่มสาระ
สังคมศึกษาฯ 

7 ค่ายเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ 
ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

31,840 - 1. นักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
ร้อยละ 90  
มีความรู้
ภาษาอังกฤษ 
เพิ่มข้ึน 
2. นักเรียนมีผล
การสอบการศึกษา
ระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) 
รายวิชา
ภาษาอังกฤษใน
ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
ของนักเรียน

1. นักเรียนมีความรู้
ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ
เพิ่มข้ึน 
2. นักเรียนมีผลการ
ทดสอบการศึกษา
ระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) 
รายวิชา
ภาษาอังกฤษใน
ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 3  
สูงขึ้นมากกว่าปีที่
ผ่านมา 

- ไม่ได้
ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

- 
 

- กลุ่มสาระ
ภาษาตา่ง 
ประเทศที่ 1 



125 
ที่ ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด (Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

โรงเรียนสรรพ
วิทยาคมให้สูงขึ้น
ร้อยละ 3 และ
คะแนนเฉลี่ยสงู
กว่าระดับขนาด
โรงเรียน 

8 ค่ายเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ 
ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

42,640 - 1. นักเรียนใน
ระดับชัน้ ม.6 ปี
การศึกษา 2564 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่สูงขึ้น 
2. นักเรียนมีผล
การทดสอบ
การศึกษาระดับขั้น
พื้นฐาน (O-NET) 
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ
ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 6 
สูงขึ้น 
 
 
 
 

ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

การจัดค่าย
อบรมเพื่อ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
วิชา
ภาษาอังกฤษ 
ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 
6 

ไม่ได้
ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

การแพร่
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโค
โรนา (COVID-
19) ทำให้ต้อง
งดจัดกิจกรรม 

เปลี่ยนแปลง
วิธีการอบรมมา
เป็นรูปแบบ 
Online หาก
สถานการณ์ยงัไม่ดี
ขึ้น และหาก
สถานการณ์ดีขึน้
จะใช้ระบบคัด
กรองตามมาตรการ
ป้องกันโรคเพื่อให้
อบรมได้ในรูปแบบ 
On-Site 

กลุ่มสาระ
ภาษาตา่ง 
ประเทศที่ 1 



126 
ที่ ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด (Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

9 
 
 

สอนเสริมเติมเต็ม 
เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 1 

47,230  นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในรายวิชา
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคม
ศึกษา ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
สูงขึ้น 

ร้อยละ 100 
นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในรายวิชา
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคม
ศึกษา ภาษษไทย 
และภาษาอังกฤษ
สูงขึ้น 

จัดกิจกรรมสอน
เสริมในรายวิชา
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา 
ภาษาทไย และ
ภาษาอังกฤษ 
โดยวิทยากร
ภายใน เวลา 1 
วัน 

   ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปี
ที่ 1 

10 ค้นหาพัฒนา
ศักยภาพของ
นักเรียน 

45,030 - นักเรียนร้อยละ 80 
สามารถค้นพบและ
ได้รัยการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพ
ของตนเองและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่สูงขึ้น 

ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

- - - - ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปี
ที่ 2 

11 พัฒนาการจัดการ
เรียนเพื่อช่วยเหลือ
นักเรียนกลุ่มพิเศษ 

20,000 - 1.นักเรียนชั้น ม.3 
กลุ่มพิเศษ จำนวน 
100 คน  
2. ร้อยละ80ของ
นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีทักษะ
ความคิด แก้ปัญหา 

1.นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมมี
ผลสัมฤทธิ์ทาง
กาเรียนใน  8 กลุ่ม
สาระฯสงูขึ้น 
2. นักเรียนได้รับ
ความรู้และมีเจตคติ

- ไม่ได้
ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 

- - ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปี
ที่ 3 



127 
ที่ ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด (Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

จากการสอนเสริม
ในทุกรายวิชา- 

ที่ดีต่อการเรียน (COVID-19) 

12 ค่ายฝึกปฏิบตัิการ
เรียนรู้โดยใช้สติ
และสมาธิเป็นฐาน  

43,560 - 1. นักเรียนร้อยละ 
95 เข้าร่วม
กิจกรรม 
2. นักเรียนร้อยละ 
80 มีความพึง
พอใจ 
3. นักเรียนร้อยละ 
80 มีผลสัมฤทธิ์
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินของ
สถานศึกษา 

ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

ค่ายฝึก
ปฏิบัติการเรียนรู้
ได้สติและมี
สมาธิเปน็ฐาน 

ไม่ได้
ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโค
โรนา (COVID-
19) 

ปรับรูปแบบ
กิจกรรมเป็นแบบ
ออนไลน ์

ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปี
ที่ 4 

13 พัฒนาการเรียน
การสอนนักเรียนที่
มีปัญหาในการ
เรียน 

50,080 - 1. นักเรียน
ระดับชัน้ ม.5 
จำนวน 464 คนได้
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
2. นักเรียนที่คาด
ว่าจะได้รับผล
ทางการเรียน 0,
ร,มส ได้พัฒนา
ตนเอง 
 

นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 80 
มีผลสัมฤทธิ์ดีขึน้ 
2. ร้อยละ90ของ
นักเรียนที่ได้รับ 0,
ร,มส ได้รับแนวคิด
พัฒนาตนเอง 

ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 
(COVID-19) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

เงื่อนไขของ
จังหวัด มี
เงื่อนไขห้าม
รวมกลุ่มเกิน 
50 คน จึงไม่
สามารถจัด
กิจกรรมได้ 

- ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปี
ที่ 5 



128 
ที่ ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด (Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

14 การส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ใน
มาตรฐานการ
เรียนรู้ O-NET 
ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

78,150 - นักเรียน ม.6 ร้อย
ละ 80 มีความรู้ใน
มาตรฐานที่
ต้องการพัฒนาและ
มีผลการทดสอบ 
O-NET และ PAT 
ที่เพิ่มมากข้ึน 

ไม่สามารถ
ดำเนินการจัด
กิจกรรม ขาดความ
พร้อมในหลายๆ
อย่าง เช่น เวลาที่ใช้
ในการจัดกิจกรรม 
รวมถึงเหตุการณ์
การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อโคโรนา 
ที่มีผบต่อการจัด
กิจกรรมที่ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

- อ้างถึง
สถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ 
โคโรนา  
ที่ระบาดเพิ่ม
มากข้ึนและ
ช่วงเวลาที่จะ
จัดกิจกรรมไม่
เอ้ือต่อการจัด
กิจกรรม 

- - ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปี
ที่ 6 

โครงการยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 
15 การสอนเสริม

ความรู้ในมาตรฐาน
การเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ ม.3 

22,840 - 1. นักเรียน
ระดับชัน้ ม.3 
จำนวน 421 คน 
ได้เข้าร่วมกิจกรรม
การสอนเสริม
ความรู้ในมาตรฐาน
การเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ ม.3  
2. นักเรียนที่สอบมี
ค่าคะแนนผลการ
ทดสอบทาง

ไม่ได้จัดกิจกรรม 
เนื่องจากเกิด
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 

การสอนเสริม
ความรู้ใน
มาตรฐานการ
เรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ ม.
3 โดยวิทยากร
ภายนอก 

ไม่ได้
ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

สถานการณ์
การแพร่
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโค
โรนา (COVID-
19) 

ปรับกิจกรรมเป็น
รูปแบบออนไลน ์

กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์
ฯ 



129 
ที่ ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด (Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

การศึกษาขั้น
พื้นฐาน (O-NET) 
ม.3 ปีการศึกษา 
2564 ในมาตรฐาน
กาเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ มี
คะแนนเฉลี่ยของ
โรงเรียนสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศและ
คะแนนเฉลี่ยระดบั
ขนาดโรงเรียน 

16 การสอนเสริม
ความรู้ในมาตรฐาน
การเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ ม.6 

47,680  1. นักเรียน
ระดับชัน้ ม.6 
จำนวน 446 คน 
ได้เข้าร่วมกิจกรรม
การสอนเสริม
ความรู้ในมาตรฐาน
การเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ ม.3  
2. นักเรียนที่สอบมี
ค่าคะแนนผลการ
ทดสอบทาง
การศึกษาขั้น

ไม่ได้จัดกิจกรรม 
เนื่องจากเกิด
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 

การสอนเสริม
ความรู้ใน
มาตรฐานการ
เรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ ม.
3 โดยวิทยากร
ภายนอก 

ไม่ได้
ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

สถานการณ์
การแพร่
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโค
โรนา (COVID-
19) 

ปรับกิจกรรมเป็น
รูปแบบออนไลน ์

กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์
ฯ 



130 
ที่ ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด (Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

พื้นฐาน (O-NET) 
ใ.3 ปีการศึกษา 
2564 ในมาตรฐาน
กาเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ มี
คะแนนเฉลี่ยของ
โรงเรียนสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศและ
คะแนนเฉลี่ยระดบั
ขนาดโรงเรียน 

โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
17 ค่ายเครือข่ายยุว

บรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่าน  

17,671 - ตัวแทนนักเรียน 
(เครือข่ายยุว
บรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่าน) 
ได้ความรู้ ไดล้งมือ
ปฏิบัติเก่ียวกับ
กิจกรรมส่งเสริม
นิสัยรักการด้าน 
งานห้องสมุด และ
สามารถนำความรู้
ไปขยายผล
เผยแพร่ให้กับ

1. นักเรียนมี
มารยาทและมี
ทักษะในการ
แสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้
ห้องสมุด 
2. นักเรียนเห็น
ความสำคัญของการ
อ่านมากยิ่งขึ้น 

- ไม่ได้
ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

- - ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 
- กลุ่มงาน
ห้องสมุด 



131 
ที่ ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด (Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

เพื่อนๆและผู้อื่นได ้
โครงการโรงเรียนแกนนำเรียนร่วม 
18 พัฒนาศักยภาพ

การจัดการเรียน
ร่วม 

- - 1. นักเรียนที่มี
ความบกพร่องทุก
คนได้รับการจัด
การศึกษาอย่าง
เหมาะสมพร้อม
ได้รับสิ่งอำนวย
ความสะดวก 
2. นักเรียนที่มี
ความบกพร่อง
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตทักษะ
การดำรงชีวิต 
สังคม วิชาการ 
ตามศักยภาพ
บุคคล ได้รับความ
ร่วมมือจากองค์กร
ภายในและนอก 

1. นักเรียนได้
โอกาสทางการ
ศึกษาเท่าเทียม 
2. นักเรียนได้รับ
การอำนวยความ
สะดวกทาง
การศึกษา 
3. นักเรียนรู้พัฒนา
ทักษะต่าง ๆ ใน
ชีวิต 
4. คณะครู 
ผู้ปกครอง และ
หน่วยงานภายนอก
ให้ความร่วมมือใน
การจัดการศึกษา 

1. คัดกรองและ
ประชุม
ผู้ปกครอง 
2. เยี่ยมบ้าน
นักเรียนเรียน
ร่วม 
3. พัฒนา
บุคลากรให้มี
ผลงานสอนเด็ก
พิการ จัดหาสื่อ
วัสดุพัฒนา
ห้องเรียนเพื่อ
อำนวยความ
สะดวกในการ
เรียนรู ้

ไม่ได้
ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

- - ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
19 ส่งเสริมการแข่งขัน

ทักษะทางวิชาการ 
180,000 - นักเรียนที่เข้าร่วม

การแข่งขันได้รับ
รางวัลระดบัเขต
พื้นที่ ระดบัจังหวัด 

ไม่ได้ดำเนอนการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโค

นำนักเรียนเข้า
ร่วมการแข่งขัน
ในกิจกรรมต่าง 
ๆ ที่จัดขึ้นโดย

ไม่ได้
ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์

- - ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 



132 
ที่ ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด (Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

ระดับภาค วิด-19 หน่วยงาน
ภายนอก 

การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

20 วันอาเซียน 
(ASEAN Day) 

5,262 - 1. นักเรียนร้อยละ 
80 มีความพึง
พอใจในการจัด
กิจกรรมอาเซียน 
2. ผู้เก่ียวข้องร้อย
ละ 80 มีความพึง
พอใจโครงการ 
3. นักเรียนร้อยละ 
100 ส่งตัวแทนเข้า
ร่วมตอบปัญหา
อาเซียน 
4. นักเรียนร้อยละ 
100 ประกวด
แข่งขันจัดป้าย
นิเทศ 

ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 
 
 

ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 
(COVID-19) 
 
 

ไม่ได้
ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 
 
 

สถานการณ์
การแพร่
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 
โรงเรียนจัดการ
เรียนการสอน 
Online ไม่
สามารถจัด
กิจกรรมได้ 

- ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 

21 ประกาศกิตติคุณ
นักเรียนดีเด่น 
ประจำปีการศึกษา 
2564 

10,100 - 1. นักเรียนใน
โรงเรียนสรรพ
วิทยาคมที่สรา้ง
ชื่อเสียงให้กับ
โรงเรียนในปี

ไม่สามารถจัด
กิจกรรมได้ 
เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดไวรัส 

จัดทำเกียรติบัตร
พร้อมกรอบรูป 
มอบหน้าเสาธง
ให้กับนักเรียน 

ไม่สามารถจัด
กิจกรรมได้
เนื่องจากโรค
ระบาดโควิด-
19 

ไม่สามารถจัด
กิจกรรมได้
เนื่องจากโรค
ระบาดโควิด-
19 

- ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 



133 
ที่ ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด (Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

การศึกษา 2564 
2. นักเรียนได้รับ
การพัฒนาตาม
ความสามารถ
ความสนใจและ
ความถนัดตนเอง 
3. นักเรียนที่สร้าง
ชื่อเสียงได้รับขวัญ
กำลังใจจาก
โรงเรียน 

โคโรนา 2019 

22 ส่งเสริมนักเรียนที่มี
ความสามารถ
พิเศษด้าน
คอมพิวเตอร์  
(กลุ่มงาน
เทคโนโลย)ี 

25,200 - 1. นักเรียน
ระดับชัน้
มัธยมศึกษา
ตอนต้น จำนวน 
28 คน และ
ระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย จำนวน 28 
คน ได้รับ
ประสบการณ์จาก
การแข่งขันทักษะ
ทางคอมพิวเตอร์ 
2. นักเรียน
สามารถนำความรู้

- จัดทำหลักสูตร
การอบรม 
เข้าค่ายอบรม
เก่ียวกับอบรม
การสร้างกราฟิก 
ตัดต่อ วิดิโอ 
เขียนโปรแกรม 
เป็นเวลา 5 วนั  

- 
 

ไม่สามารถจัด
กิจกรรมได้
เนื่องจากโรค
ระบาดโควิด-
19 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
นักเรียนที่มี
ความสามารถ
พิเศษด้าน
คอมพิวเตอร์ใน
รูปแบบ Online 

กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 
กลุ่มงาน
เทคโนโลย ี



134 
ที่ ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด (Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

ทางทักษะการใช้
งานคอมพิวเตอร์ 
เข้าร่วมแข่งขัน
ได้รับเหรียญทอง
ในระดับเขตพื้นที่
การศึกษาขึ้นไป 

23 ค่ายปรับพืน้ฐานวง
โยธวาทติ 

32,200 - นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม จำนวน 
80 คน มีทักษะ
ความชำนาญ
ทางดา้นดนตรีที่
ถนัดมากยิ่งขึ้น 

- - ไม่ได้
ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโค
โรนา (COVID-
19) 

- กลุ่มสาระ
ศิลปะ 

24 ค่ายสุนทรียศิลป ์ 36,700 36,683 1. นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 150 คน 
ครูและวิทยากร 10 
คน 
 
2. นักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมร้อย
ละ 80 มี
สุนทรียภาพ 

นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมตาม
เป้าหมายที่วางไว้ 
นักเรียนได้ความรู้
และมีคุณภาพ มี
สุนทรียภาพทาง
ศิลปะและได้พฒันา
ศักยภาพตนเองตาม
ถนัด 

1. การจัด
กิจกรรมทาง
ทัศนศิลป ์
2. การจัด
กิจกรรมทาง
ดนตรี 
3. การจัด
กิจกรรมทาง
นาฏสลิป ์

การดำเนินการ
ประสบ
ผลสำเร็จ 

การจัดกิจกรรม
ในช่วง
สถานการณโ์ค
วิด-19 ทำให้
ต้องมีการ
ปรับปรุง
รูปแบบในการ
จัดเป็นแบบ
ออนไลน์ ทำให้

การวางแผนรับมือ
การจัดโครงการใน
สถานการณโ์ควิด-
19 

กลุ่มสาระ
ศิลปะ 



135 
ที่ ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด (Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

การฝึก
ภาคปฏิบัติทำ
ได้ไม่เต็มที ่

25 ค่ายฝึกซ้อมวง
ดนตรีลูกทุ่งเพื่อ
การพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน 

49,750 - นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม จำนวน 
70 คน มี
พัฒนาการในการ
ฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ 
2. นักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม มี
ทักษะความ
ชำนาญทางดา้น
ดนตรี การเต้น 
และการขับร้อง
เพลงลูกทุ่ง 

- - ไม่ได้
ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโค
โรนา (COVID-
19) 

- กลุ่มสาระ
ศิลปะ 

โครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
26 นำเสนอองค์

ความรู้บริการสู่
สังคม 

9,380 - เพื่อให้นักเรียนได้
นำเสนอผลงาน
การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองสู่ชุมชน 

ไม่ได้จัดกิจกรรม 
เนื่องจากเกิด
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 

นำเสนอผลงาน
ของนักเรียนผ่าน
เพจงาน IS 

ไม่ได้
ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

- นำเสนอผลงาน
ผ่านเพจ IS เพื่อให้
ผู้ที่สนใจเข้าชม
ผลงานของ
นักเรียน 

ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 



136 
ที่ ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด (Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

27 ส่งเสริมคุณภาพ
นักเรียนในการทำ
โครงงานบูรณาการ 
8 กลุ่มสาระฯ 1 
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

31,631 - นักเรียน ม.1- ม.6 
จำนวน 78 
ห้องเรียน ครู 
จำนวน 150 คน 
รู้จักการทำงานเป็น
ทีม นำหลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้  

ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 
 
 
 

จัดประกวด
โครงงานบูรณา
กรทั้ง 6 ระดับ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 
 
 

เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโค
โรนา (COVID-
19) ซึ่งไม่
สามารถจัด
กิจกรรมตาม
กำหนดได ้

- ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 

28 ค่ายเสริมทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์

29,600 - 1. นักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม ร้อย
ละ 100 ได้รับการ
พัฒนาทักษะ
กระบวนทาง
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์
2. นักเรียนร้อยละ 
90 มีเจตคติทีดีต่อ
วิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร ์
 
 
 

ไม่ได้จัดกิจกรรม 
เนื่องจากเกิด
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 

- ไม่ได้
ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

- - กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร ์



137 
ที่ ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด (Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

29 ค่ายวิทยาศาสตร์ 
(สนุกกับสะเต็ม
ศึกษา) 

25,050 - นักเรียนระดับชัน้
มัธยมศึกษา ม.1-6  
จำนวน 120 คน 
ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายวิทยาศาสตร ์
2. นักเรียนร้อยละ 
85 ได้รับ
ประสบการณ์ตรวง
ได้นำความรู้ไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิต
จริง รวมทั้งการ
พัฒนา
กระบวนการหรือ
ผลผลติใหม่ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการ
ดำเนินชีวิต และ
การทำงาน 

ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

จัดกิจกรรม
อบรมเชิง
ปฏิบัติการสะ
เต็มศึกษาในช่วง
วันที่ 18 
สิงหาคม 2564 
สัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 
โดยครูแกนนำ 
STEM 

ไม่ได้
ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

สถานการณ์
การแพร่
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโค
โรนา (COVID-
19) 

ปรับกิจกรรม แผน
สำรองเพื่อให้
สามารถจัด
กิจกรรมใน
สถานการณ์การ
แพร่ระบาด 
(COVID-19) ได ้

กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์
ฯ 

30 ค่ายฝึกซ่อมเครื่อง
ดนตรีสากล 

240,700 236,275 นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 90 
ได้พัฒนาศักยภาพ
และมีทักษะดา้น
การซ่อมเครื่อง
ดนตรี 

นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 90 
มีทักษะการซ่อม
เครื่องดนตรี 

ดำเนินโครงการ 
3 วัน โดยการ
จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์  
ซ่อมบำรุงเครื่อง
ดนตรีสากล  
และวิทยากร

นักเรียน
สามารถเรียนรู้
และซ่อมเครื่อง
ดนตรีสากลได ้

- - กลุ่มสาระ
ศิลปะ 



138 
ที่ ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด (Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

จำนวน 2 ท่าน 
31 พัฒนาทักษะ

ความสามารถใน
การปลูกผักไฮโดร
โปนิกส์และออร์แก
นิค 

34,930 - 1. นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 
4,5 ที่เข้าร่วม
โครงการจำนวน 
50 คน สามารถใช้
เครื่องมือและวัสดุ
อุปกรณ์ ในการ
ปลูกผักไฮโดรโป
นิกส์และออร์แก
นิคได ้

- นักเรียนร้อยละ 
90 ได้ฝึก
ปฏิบัติงานเกษตร
แบบไฮโดรโปนิกส์
และออร์แกนิค 

- นักเรียนมีผลงาน
เป็นชิน้งานจาก
การเรียนในกลุ่ม
วิชางานเกษตร 

 

- ดำเนินการตาม
โครงการ เพื่อ
พัฒนาทักษะ
ของนักเรียนใน
รายวิชาการงาน
อาชีพ กิจกรรม
การปลูกผัก
ไฮโดรโปนิกส์
และออร์แกนิค 
- การเตรียมดิน 
- การเพาะเมล็ด 
- การดูแลรักษา 

ไม่ได้
ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

- - กลุ่มสาระการ
งานอาชีพ 

32 พัฒนาทักษะ
ความสามารถใน
งานผลิตภัณฑช์่าง
โลหะ 

55,695 - นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 
ที่เข้าร่วมโครงการ
จำนวน 50 คน 
สามารถใช้
เครื่องมือและวัสดุ
อุปกรณ์ ในงาน
ผลิตภัณฑช์่าง
โลหะได ้

- นักเรียนได้ฝึก
ปฏิบัติงานช่าง 
- นักเรียนมีผลงาน
เป็นชิน้งานจากการ
เรียนในกลุ่มวิชา
งานช่าง 

- ดำเนินการตาม
โครงการ เพื่อ
พัฒนาทักษะ
ของนักเรียน
กิจกรรมงาน
ผลิตภัณฑช์่าง
โลหะ    
(ชุดทีน่ั่ง จำนวน 
10 ชุด) 
- การเชื่อมเหล็ก 
- การตัดไม ้

ไม่ได้
ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

- - กลุ่มสาระการ
งานอาชีพ 



139 
ที่ ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด (Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

- การประกอบ
ชุดที่นัง่ 

33 พัฒนาทักษะความ
สารถในงานภาพ
ประดับพลอย 

23,950 - นักเรียนโรงเรียน
สรรพวิทยาคม ที่
เข้าร่วมโครงการ
จำนวน 50 คน ได้
ใช้งานเครื่องมือ
และวัสดุอุปกรณ์ 
ในงาน อัญมณี 
และภาพประดับ
พลอย 

- นักเรียนร้อยละ 
90 ได้ฝึกปฏิบัติงาน
ประดับอัญมณี  
- นักเรียนร้อยละ
100 มีผลงานเปน็
ชิ้นงานภาพ
ประดับอัญมณี และ
เกิดความภาคภูใจ
ในภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดยใช้วัสดุใน
ท้องถิ่นแม่สอด 

- ดำเนินการตาม
โครงการ เพื่อ
พัฒนาทักษะ 
กิจกรรมการ
ภาพประดบั 
อัญมณี 
- การออกแบบ
รูปภาพ 
- การลอกราย
และวาดภาพลง
บนกระจก 
- การเรียง 
อัญมณีลงบน
ภาพ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

- - กลุ่มสาระการ
งานอาชีพ 

34 ค่ายสานฝนั 40,800 - นักเรียนระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย ได้รับ
แรงจูงใจในเร่ือง
การตั้งเป้าหมาย 
เพื่อวางแผน
การศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา 

ไม่ได้จัดกิจกรรม 
เนื่องจากเกิด
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
 

จัดค่ายปิด 
ทางดา้นวชิาการ
เตรียมความ
พร้อมให้กับ
นักเรียน 

ไม่ได้
ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโค
โรนา (COVID-
19) 
จึงไม่สามารถ

- กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
-งานแนะแนว 



140 
ที่ ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด (Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

ดำเนินกิจกรรม
ได ้

35 การศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ธรรมชาติ
ศึกษา เมืองแม่
สอด 

79,785 - นักเรียนร้อยละ 
100 มีความพึง
พอใจได้รับการเข้า
ร่วมกิจกรรมศึกษา
แหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น 
 

เนื่องด้วย
สถานการณโ์ควิด-
19 จึงไม่สามารถ
ดำเนินการจัด
กิจกรรมได้ 

จัดทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น อ.แม่
สอด ได้แก่ วัด
ไทยวัฒนาราม 
และพระธาตุ
ดอยหินกิ่ว 

ไม่ได้
ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

ไม่ได้จัด
กิจกรรม 
เนื่องจากเกิด
สถานการณ์
การแพร่
ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 
2019 

- ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปี
ที่ 1 

36 การศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 

98,070 - นักเรียนร้อยละ 90 
ได้รับความรู้ ความ
เข้าใจ ต่อการจัด
โครงการกิจกรรม
การศึกษาแหล่ง
เรียนรูใ้นท้องถิ่น
หมู่บ้านประชารัฐ 
ต.แม่กาษา อ.แม่
สอด จ.ตาก 

ไม่ได้จัดกิจกรรม 
เนื่องจากเกิด
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 

- 
 

ไม่ได้
ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

- - ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปี
ที่ 2 

37 การศึกษาแหล่ง
เรียนรู้  

105,445 - ครูและนักเรียน
ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
เป็นผู้มีวิสยัทัศน์
กว้างไกลทนัต่อ

ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

ขออนุมัติ
ดำเนินการตาม
โครงการพา
นักเรียไปศึกษา
แหล่งเรียนรู้มน

ไม่ได้
ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่ระบาด

เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโค

- ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปี
ที่ 3 



141 
ที่ ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด (Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

เหตุการณ์ข่าวสาร
ต่าง ๆ ได้เปลี่ยน
บรยากาศได้
ประสบการณ์ตรง 

(COVID-19) ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจ
พอเพียงอำเภอ 
แม่ระมาด 

ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

โรนา (COVID-
19) ไม่สามารถ
จัดกิจกรรม
ตามที่กำหนด
ได ้

38 การศึกษาแหล่ง
เรียนรู้  

95,715 - 1. นักเรียนร้อยละ 
90 ได้ไปทัศน
ศึกษานอกสถานที่ 
ได้เรียนรู้วิสัยทัศน์
กว้างไกล ก้าวทัน
ต่อเหตุการณ์  
2. นักเรียนร้อยละ 
90 มีความพึงมี
ความพึงพอใจใน
การดำเนินงานตาม
โครงการของ
โรงเรียน 

ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

พานักเรียน
ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ที่บริษัท
สวนแม่ละออ, 
น้ำพุร้อนแม่
กาษา , วัดดอน
แก้ว 
พระพุทธรูปหิน
อ่อน 

ไม่ได้
ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโค
โรนา (COVID-
19) 
ทำให้ไม่
สามารถ
ดำเนินการได ้

ปรับเป็นกิจกรรม
อ่ืน 

ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปี
ที่ 4 

39 ศึกษาแหล่งเรียนรู้
ตามเส้นทาง
ธรรมชาต ิ

111,725 - 1. ครูและนักเรียน 
ระดับชัน้ ม.5 ได้
ศึกษาแหล่งเรียนรู้
ตามเส้นทาง
ธรรมชาติ อุทยาน
แห่งชาตินำ้ตก 
พาเจริญ 

1. นักเรียนและครู 
ร้อยละ 90 มีความ
พึงพอใจในกิจกรรม
ศึกษาดูงาน 
2. นักเรียนร้อยละ 
90 มีความ
ภาคภูมิใจแหล่ง

ดำเนินกิจกรรม
เป็นเวลา 1 วนั  
ภาคเช้าศึกษาไร่
เตรยาวรรณ 
และภาคบา่ย
ศึกษาเส้นทาง
ธรรมชาติ

ไม่ได้
ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 

เงื่อนไขของ
จังหวัดมี
เงื่อนไข 
ห้ามรวมกลุ่ม
กันเกิน 50 คน 
จึงไม่สามารถ
จัดกิจกรรมได้ 

- ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปี
ที่ 5 



142 
ที่ ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด (Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

2.นักเรียนได้เรียนรู้
ประสบการณ์ตรง
และมีความสามัคคี
ในหมู่คณะ 

เรียนรู้ทางธรรมชาติ
ในท้องถิ่น 

อุทยานแห่งชาติ
น้ำตกพาเจริญ 

(COVID-19) 

40 ทัศนศึกษา  
“ไหว้พระ เติมบุญ 
พัฒนาคุณธรรม
และสร้างสำนึก 
ความเป็นไทย 

89,300 - 1. ร้อยละ 80 
นักเรียนระดับชัน้ 
ม.6  ที่เข้าร่วม
กิจกรรมตระหนัก 
และเห็นคุณค่าของ
การมีคุณธรรม
จริยธรรม ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมไทย  

ขาดความพร้อมใน
การจัดกิจกรรม
หลายๆด้าน อาทิ
เช่น สถานการณ์
การแพร่ระบาดโค
วิดและช่วงเวลาใน
การจัดกิจกรรมไม่
เอ้ือต่อการจัด
กิจกรรม 

ไหว้พระ เติมบุญ
ตามวัดใน อ.แม่
สอด ได้แก่ วัด
พระวัดตรีวัฒนา
ราม (บัวคูณ) , 
วัดไทยวฒันา
ราม (ริมเมย), 
วัดถ้ำผาธรรม, 
วัดไทยสามัคคี, 
วัดมาตานุสรณ์ 
และ
โบราณสถาน 
พระเจดีย์หน่อ
กวิ้น แม่ปะ  

ไม่ได้
ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

- - ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปี
ที่ 6 

โครงการเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต 
41 ค่ายอบรม

เครือข่ายภาวะ
ความเป็นผูน้ำ ครั้ง
ที่ 19 

33,600 5,130 1. นักเรียน
สามารถปฏบิัติตาม
หน้าที่ได้ มีความ
เป็นผู้นำ ร้อยละ 
80 

คณะกรรมการ
นักเรียนปีการศึกษา 
2565 จำนวน 27 
คน สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ไดทุ้กคน 

จัดกิจกรรมค่าย
เป็นระยะเวลา  
1 วัน 
จะเป็นการให้
ความรู้เกี่ยวกับ 

คณะกรรมการ
นักเรียนปี
การศึกษา 
2565 จำนวน 
27 คน 

สถานการณ์
การระบาดของ
ไวรัส 
โคโรนา 
(COVID-19) 

ปรับรูปแบบการจัด
กิจกรรมให้
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงอยุ่

ฝ่ายบริหาร
กิจการ
นักเรียน 
- คณะกรรม 
การสภา
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ที่ ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด (Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

2. นักเรียนเป็น
ผู้นำที่ดี มีคุณภาพ 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

บทบาทหนา้ที่
ของ
คณะกรรมการ
นักเรียนโดย
วิทยากร  

สามารถปฏบิัติ
หน้าที่ไดทุ้กคน 

ทำให้จัด
กิจกรรมไม่ได้
ตามโครงการ
อย่างครบถ้วน 

ตลอดเวลา ลำ
จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมลง 

นักเรียน 

42 ศักยภาพก้าวหน้า 
พัฒนา
อนุกรรมการ 

22,800 - นักเรียนร้อยละ 80 
เข้าร่วมกิจกรรม 
และมีทักษะการ
ทำงานเพื่อ
ส่วนรวม กล้าแสดง
ความคิดเห็นเพิ่ม
มากข้ึน 

ไม่สามารถจัด
กิจกรรมได้ 
เนื่องจาก
สถานการณโ์ควิด19 

วิทยากรให้
ความรู้เกี่ยวกับ
จิตอาสา ร่วมกัน
แลกเปลี่ยน
ปัญหาภายใน
โรงเรียน พร้อม
ทั้งเสนอแนว
ทางแก้ไข 

ไม่สามารถจัด
กิจกรรมได้ 
เนื่องจาก
สถานการณโ์ค
วิด19 

สถานการณ์
การระบาดของ
ไวรัส 
โคโรนา 
(COVID-19) 

ออกแบบกิจกรรม
ให้สามารถดำเนิน
ได้ภายใต้การ
ระบาดของโควิด-
19 ในรูปแบบ 
Onsite, Online 
สลับกัน 

ฝ่ายบริหาร
กิจการ
นักเรียน 
- 
คณะกรรมกา
รสภานักเรียน 

43 การเดินทางไกล
และทดสอบวิชา
พิเศษ ลูกเสือ-
เนตรนารี ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 
ประจำปีการศึกษา 
2564 

18,160 - ลูกเสือ-เนตรนารี
ในระดับชัน้ ม.1 
จำนวน 217 คน 
ได้รับการฝึกอบรม
ทดสอบวิชาพิเศษ
ในระหว่างการเดิน
ทางไกลอยู่ค่ายพัก
แรม 

เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) จึงไม่
สามารถจัดกิจกรรม
ได ้

1. ประชุมคณะผู้
กำกับลูกเสือ-
เนตรนารี เพื่อ
วางแผน 
2. สำรวจที่ตั้ง
ค่าย นำคณะ
ลูกเสือเดิน
ทางไกล 
3. ทดสอบวิชา
พิเศษ 
 

เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 
จึงไม่สามารถ
จัดกิจกรรมได้ 

- - กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
- งานลูกเสือ 
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ที่ ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด (Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

44 เข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ - เนตรนารี 
ประจำปีการศึกษา 
2564 

29,810 - ลูกเสือ-เนตรนารี
ในระดับชัน้ ม.2 
จำนวน 271คน 
ได้รับการฝึกอบรม
ทดสอบวิชาพิเศษ
ในระหว่างการเดิน
ทางไกลอยู่ค่ายพัก
แรม 

เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) จึงไม่
สามารถจัดกิจกรรม
ได ้

1. ประชุมคณะผู้
กำกับลูกเสือ-
เนตรนารี เพื่อ
วางแผน 
2. สำรวจที่ตั้ง
ค่าย นำคณะ
ลูกเสือไปเข้า
ค่าย 
3. ทดสอบวิชา
พิเศษ  
4. การสร้างค่าย
พักแรม 

เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 
จึงไม่สามารถ
จัดกิจกรรมได้ 

- - กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
- งานลูกเสือ 

45 เข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ - เนตรนารี 
ประจำปีการศึกษา 
2564 

38,080 - ลูกเสือ-เนตรนารี
ในระดับชัน้ ม.3 
จำนวน 272 คน 
ได้รับการฝึกอบรม
ทดสอบวิชาพิเศษ
ในระหว่างการเดิน
ทางไกลอยู่ค่ายพัก
แรม 

เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา  
(COVID-19)  
จึงไม่สามารถจัด
กิจกรรมได้ 

1. ประชุมคณะผู้
กำกับลูกเสือ-
เนตรนารี เพื่อ
วางแผน 
2. สำรวจที่ตั้ง
ค่าย นำคณะ
ลูกเสือไปเข้า
ค่าย 
3. ทดสอบวิชา
พิเศษ  
4. การสร้างค่าย
พักแรม 

เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 
จึงไม่สามารถ
จัดกิจกรรมได้ 

- - กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
- งานลูกเสือ 



145 
ที่ ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด (Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

46 ยุวกาชาด 
ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 1  
ปีการศึกษา 2564 

17,360 - สมาชิกยุวกาชาด
ระดับชัน้ม.1 
จำนวน 240 คน มี
ความรู้ความเข้าใจ
และทักษะตาม
หลักการของ
กาชาดและยุว
กาชาด 

สมาชิกยุวกาชาด
ระดับชัน้ ม.1 ร้อย
ละ 90 มีความ
ความรู้ความเข้าใจ
และทักษะตาม
หลักการของกาชาด
และยุวกาชาด 
สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวนัได ้

เดินทางไกล 
ไปทำกิจกรรม
บำเพ็ญ
ประโยชน์ 
กิจกรรมท่อง
สูตรคูณประกอบ
ท่าเต้น รับฟงั
การบรรยาย
ธรรมถวาย
สังฆทานและ
ปัจจัย  
ณ วัดมณีไพร
สณฑ ์

ไม่ได้
ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

- - กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
- งานยุว
กาชาด 

47 ยุวกาชาด 
ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 2  
ปีการศึกษา 2564 

18,040 - สมาชิกยุวกาชาด
ระดับชัน้ ม.2  
จำนวน 215 คน มี
ความรู้ความเข้าใจ
และทักษะตาม
หลักการของ
กาชาดและยุว
กาชาด 

สมาชิกยุวกาชาด
ระดับชัน้ ม.2 ร้อย
ละ 90 มีความ
ความรู้ความเข้าใจ
และทักษะตาม
หลักการของกาชาด
และยุวกาชาด 
สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวนัได ้

ดำเนินกิจกรรม
อยู่ค่ายกลางวนั 
1 วัน โดยจัด
ฐานการเรียนรู้ 4 
ฐาน คือ  
1. ฐานการปฐม
พยาบาล
เบื้องต้น 
2. ฐานประกอบ
อาหาร 
3. ฐานงาน

ไม่ได้
ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

- - กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
- งานยุว
กาชาด 
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ที่ ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด (Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

ประดิษฐ ์
4. ฐาน
นันทนาการ 

48 ยุวกาชาด 
ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2564 

31,360 - สมาชิกยุวกาชาด
ระดับชัน้ ม.3  
จำนวน 176 คน มี
ความรู้ความเข้าใจ
และทักษะตาม
หลักการของ
กาชาดและยุว
กาชาด 

สมาชิกยุวกาชาด
ระดับชัน้ ม.3 ร้อย
ละ 90 มีความ
ความรู้ความเข้าใจ
และทักษะตาม
หลักการของกาชาด
และยุวกาชาด 
สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวนัได ้

ดำเนินกิจกรรม
อยู่ค่ายพักแรม 
3 วัน 2 คืน 
ประกอบด้วย
กิจกรรมเรียนรู้ 
4 ฐาน กิจกรรม
เดินทางไกล 
กิจกรรมลอดซุ้ม 
และกิจกรรม
รอบกองไฟ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 
 
 

- - กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
- งานยุว
กาชาด 

49 พิธีเข้าประจำหมู่
ยุวกาชาด 
ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่1-3 
ปีการศึกษา 2564 

9,660 - สมาชิกยุวกาชาด
ระดับชัน้ ม.1-3 
จำนวน 644 คน มี
ความรู้ความเข้าใจ
ในหลักการของ
กาชาดและยุว
กาชาด 

สมาชิกยุวกาชาดชัน้ 
ม.1-3 ร้อยละ 90 
ได้รับการเข้าร่วม
กิจกรรมพิธีเข้า
ประจำหมู ่

ดำเนินกิจกรรม
ขั้นตอนสำคัญ
ของพิธีเข้า
ประจำหมู่คือ 
รับฟังคำแถลง
สภากาชาดไทย 
ซักถามสมาชิก
ใหม่ พิธีรับเข็ม
เครื่องหมายยุว
กาชาด กิจกรรม
การแสดง และ

ไม่ได้
ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 
 
 
 

- - กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
- งานยุว
กาชาด 
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ที่ ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด (Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

รับประทาน
อาหารว่าง
ร่วมกัน 

50 อดเปรี้ยวไว้กิน
หวาน 

34,810 - นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 
จำนวน 483 คน  
มีทักษะในการ
ดำรงชีวิต
โดยเฉพาะเรือง
พฤติกรรมทางเพศ
ที่เหมาะสมตามวยั 

ไม่ได้จัดกิจกรรม 
เนื่องจากเกิด
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 

จัดกิจกรรมเข้า
ค่ายตามฐานการ
เรียนรู ้

ไม่ได้
ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโค
โรนา (COVID-
19) 
จึงไม่สามารถ
จัดกิจกรรมได้ 

- กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
- แนะแนว 

51 พัฒนาจิต ด้วย
กระบวนการเรียนรู้
คู่กับการพัฒนา 
LQ  (love 
Quotient) 

46,480 - 1. นักเรียน
ระดับชัน้ ม.5 ได้
พัฒนาระบบการ
ทางจิตใจอย่างเป็น
ระบบ 
2. นักเรียนมี
ความรู้เรื่อง
เพศศึกษาและ
ระมัดระวังในการ
ท้องในวัยเรียน 

นักเรียนร้อยละ 90 
ได้รับการพัฒนา
กระบวนการทาง
จิตใจอย่างเป็น
ระบบ 
2. นักเรียนร้อยละ 
80 มีความรู้เรื่อง
เพศศึกษาและ
ระมัดระวังตัวเองใน
การท้องในวัยเรียน 
 
 

ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 
(COVID-19) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

เงื่อนไขของ
จังหวัด มี
เงื่อนไข ห้าม
รวมกลุ่มกัน
เกิน 50 คน จึง
ไม่สามารถจัด
กิจกรรมได้ 

- ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปี
ที่ 5 
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ที่ ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด (Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนของห้องเรียนพิเศษในวิชาคณิตศาสตร์ 
52 การฝึกอบรมเชิง

ปฏิบัติการการ
ประยุกต์ใช้เครื่อง
คำนวณทาง
วิทยาศาสตร์ใน
ห้องเรียน 

59,300 - 1. นักเรียนร้อยละ 
90 มีความรู้
เก่ียวกับการ
ประยุกต์ใช้เครื่อง
คำนวณ
วิทยาศาสตร์ใน
ห้องเรียน 
2. นักเรียนร้อยละ 
90 สามารถนำ
ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้กับวชิา
คณิตศาสตร์ได ้

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 
ประสานการจัด
กิจกรรม 

ดำเนินการอบรม
ช่วงวันหยุด โดย
ใช้เวลา 1 วัน ซึ่ง
จะอบรมแบบ
ออนไลน์ โดย
เนื้อหาจะเป็น
การประยุกต์ใช้
เครื่องคำนวณมา
ป้ายในการคัด
คำนวณ 

อยู่ระหว่าง
ประสานและ
ดำเนินกิจกรรม 

- - กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร ์

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
53 ค่ายบูรณาการ

สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

24,500 - 1. นักเรียนร้อยละ 
80 มีทักษะการคิด
ทางสงัมคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
(วิเคราะห์,วิพากษ์
,สังเคราะห์)  
2. นักเรียนร้อยละ 
80 มีทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

ไม่ได้ดำเนินการจัด
กิจกรรม เนื่องด้วย
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบฐานการ
เรียนรู้ จำนวน 6 
ฐาน 

ไม่ได้
ดำเนินการจัด
กิจกรรม เนื่อง
ด้วย
สถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
2019 

เนื่องด้วย
สถานการณ์
การแพร่
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 

ออกแบบกิจกรรม
ให้สามารถ
ดำเนินการได้
ภายใต้การระบาด
ของโควิด-19 ใน
รูปแบบ Onsite, 
Online สลับกนั 

กลุ่มสาระ
สังคมศึกษาฯ 
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ที่ ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด (Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

3. นักเรียนร้อยละ 
80 มีความพึง
พอใจระดับดีมาก 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
54 การป้องกันและ

ช่วยเหลือแก้ไข
พฤติกรรมตาม
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

91,950 - นักเรียนจำนวน
หนึ่งได้รับการแก้ไข 
ปรับปรุงพฤติกรรม
อย่างทั่วถึงและ
แก้ไขพฤติกรรม
นักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมการมีจิต
อาสาและแก้ไข
ปัญหาทั้งดา้นการ
เรียนและคุณภาพ
ชีวิตตามกลุ่ม 

ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนที่ได้รับการ
เข้าร่วมกิจกรรมการ
ป้องกันและ
ช่วยเหลือแก้ไข
พฤติกรรมตาม
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

จัดอบรมแก้ไข
พฤติกรรมให้
นักเรียนที่ไม่ผา่น
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

ไม่ได้
ดำเนินการจัด
กิจกรรม เนื่อง
ด้วย
สถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
2019 

- - ฝ่ายบริหาร
กิจการ
นักเรียน 

55 การเยี่ยมบ้าน
นักเรียนใน
สถานการณช์่วง
การแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนา่ 
2019 

19,000 - คณะครูทั้งหมด
สามารถเยี่ยมบา้น
นักเรียนทุกคน
อย่างทั่วถึงและ
สามารถคัดกรอง
นักเรียน รวมถึงให้
การสนับสนนุ

นักเรียนร้อยละ 
100 ได้รับการตรวจ
เยี่ยมคัดกรองตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

เยี่ยมบ้าน
นักเรียนโดยลง
พื้นที่จริง 

ไม่ได้
ดำเนินการ
เยี่ยมบ้าน 
เนื่องด้วย
สถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ

- - ฝ่ายบริหาร
กิจการ
นักเรียน 
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ที่ ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด (Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

ช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหานักเรียนได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ไวรัสโคโรนา 
ที่รุนแรง 

56 พัฒนาทักษะแกน
นำเพื่อนทีป่รึกษา 

5,750 5,697 นักเรียนแกนนำ
เพื่อนที่ปรึกษา 
จำนวน 50 คน มี
ความรู้และทักษะที่
จำเป็นในการให้
คำปรึกษาและแนะ
แนวแก่ตนเองและ
ผู้อื่นได้อย่าง
ถูกต้อง สามารถ
ขยายผลต่อกลุ่ม
เพื่อนได้ 

นักเรียนมีทักษะการ
ให้คำปรึกษา 
สามารถขยายผลได ้

จัดกิจกรรมเข้า
ค่ายอบรมใน
รูปแบบออนไลน ์

นักเรียนมี
ทักษะการให้
คำปรึกษา 
สามารถขยาย
ผลได ้

ระยะเวลาใน
การอบรม ต้อง
ใช้นอกเวลา 
เนื่องจากการ
ให้คำปรึกษามี
การฝึกปฏิบัติ
และใช้เวลา
พอสมควร 
วิทยากร
เสียสละเวลา
มาก 

ของบสนับสนนุ
เพิ่มข้ึน 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
- งานแนะ
แนว 

57 เครือข่ายเพื่อนที่
ปรึกษากับการ
พัฒนาทักษะชีวิต 

21,980 - นักเรียนแกนนำ
เพื่อที่ปรึกษา 
ตัวแทนห้องละ  
2 คน รวม 152 
คน ได้เรียนรู้ทักษะ
การให้คำปรึกษา
เบื้องต้นและทักษะ
ชีวิต 

นักเรียนแกนนำ
เพื่อที่ปรึกษา ได้
เรียนรู้ทักษะการให้
คำปรึกษาเบื้องตน้
และทักษะชีวิต และ
สามารถนำไปขยาย
ผลต่อในกลุ่มเพื่อน
ได ้

จัดค่ายอบรม
ตามมาตรฐาน
การเรียนรู ้

ไม่ได้
ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 
 

เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโค
โรนา (COVID-
19)  

- กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
- งานแนะ
แนว 



151 
ที่ ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด (Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

58 การเยี่ยมบ้าน
นักเรียน ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 1 

24,960 - นักเรียนร้อยละ 
100 ได้รับ
การศึกษา รวบรวม
ข้อปัญหาของ
นักเรียน ศึกษา
นักเรียนเป็น
รายบุคคลคัดกรอง
นักเรียนโดยการ
เยี่ยมบ้าน 

ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

ครูที่ปรึกษาแต่
ละห้อง
ดำเนินการเยี่ยม
บ้านนักเรียนใน
ความดูแลของ
ตนเองให้ครบทุก
คน 

ไม่ได้
ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโค
โรนา (COVID-
19) 

- ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปี
ที่ 1 

59 การเยี่ยมบ้าน
นักเรียน ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 2 

24,000 - นักเรียนระดับชัน้ 
ม.2 ร้อยละ 100 
ได้รับการศึกษา
รวบรวมข้อปัญหา
ของนักเรียนศึกษา
นักเรียนเป็น
รายบุคคล คัด
กรองนักเรียนโดย
การเยี่ยมบ้าน 

ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

- - - - ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปี
ที่ 2 

60 การเยี่ยมบ้าน
นักเรียน ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

24,960 - นักเรียนชั้น ม.3 
จะได้รับการศึกษา
รวบรวมข้อปัญหา
ของนักเรียน ศึกษา
นักเรียนเป็น
รายบุคคล  

ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

ประชุมครู
ระดับชัน้ ม.3 
ดำเนินการเยี่ยม
บ้านในความ
ดูแลของตนเอง
ให้ครบทุกคน 

ไม่ได้
ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ

เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโค
โรนา (COVID-

- ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปี
ที่ 3 



152 
ที่ ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด (Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

คัดกรองนักเรียน
โดยการเยี่ยมบ้าน
จากครูที่ปรึกษาใน
แต่ละห้องเรียน 
เพื่อจะส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียน
ต่อไป 

โดยใช้เวลาใน
การเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 

ไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

19) 
จึงไม่สามารถ
จัดกิจกรรม
ตามที่กำหนด
ได ้

61 การเยี่ยมบ้าน
นักเรียน ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 4 

24,960 - นักเรียนทุกคน
ได้รับการศึกษา
รวบรวมข้อปัญหา
ของนักเรียน ศึกษา
นักเรียนเป็น
รายบุคคล คัด
กรองนักเรียนโดย
การเยี่ยมบ้าน 

นักเรียนได้รับการ
ช่วยเหลือใน
ระดับนึง 

ครูที่ปรึกษาแต่
ละห้อง
ดำเนินการเยี่ยม
บ้าน 

1. ได้เยี่ยมบ้าน
ตามสภาพจริง
ในระดับหนึ่ง 
2. สถานการณ์
โควิด-19 ส่วน
ใหญ่เยี่ยมบ้าน
ออนไลน ์

ข้อจำกัดใน
สถานการณโ์ค
วิด-19 ทำให้ไม่
สามารถเยี่ยม
บ้านได้ทุกพืน้ที ่

เยี่ยมบ้านออนไลน ์ ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปี
ที่ 4 

62 การเยี่ยมบ้าน
นักเรียน ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 5 

25,920 - นักเรียนระดับชัน้ 
ม.5 ได้รับการเยี่ยม
บ้านจากครู
ระดับชัน้ ม.5 ทุก
คน 

นักเรียนระดับชัน้ 
ม.5 ร้อยละ 100 
ได้รับการศึกษา
รวบรวมข้อปัญหา
ของนักเรียนเป็น
รายบุคคล คัดกรอง
นักเรียนโดยการ
เยี่ยมบ้าน 
 

ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 
(COVID-19) 

- เงื่อนไขของ
จังหวัดมี
เงื่อนไข 
ห้ามรวมกลุ่ม
กันเกิน 50 คน 
จึงไม่สามารถ
จัดกิจกรรมได้ 

- ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปี
ที่ 5 



153 
ที่ ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด (Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

63 การเยี่ยมบ้าน
นักเรียน ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

24,960 - นักเรียน ชั้น ม.6 
ร้อยละ 100 ได้รับ
การศึกษารวบรวม 
ข้อปัญหาของ
นักเรียน ศึกษา
นักเรียนเป็น
รายบุคคล คัด
กรองนักเรียนโดย
การเยี่ยมบ้าน 

ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

- ไม่ได้
ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

- - ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปี
ที่ 6 
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   1.2 ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในกลยุทธ์ที่  2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด (Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไข
ในการพัฒนาปี

ต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและระเบียบวินัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
64 ค่ายพัฒนา

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

153,002 - นักเรียนจำนวน 6 
ระดับผา่น
กระบวนการฝึก
กิจกรรมใน
โครงการโดยยึดหัก
ค่านิยม 12 
ประการ มีระเบียบ
วินัยและการครอง
ตน 

1. ร้อยละ 100 
ของนักเรียนที่มี
ค่านิยมหลัก 12 
ประการ 
2. ร้อยละ 100 
ของนักเรียนที่มี
คุณธรรมเพิ่มมาก
ขึ้น 

จัดอบรมคุณธรรม
จริยธรรมจากพระ
วิทยากร เจ้าหน้าที่
ตำรวจ รวมถึงวิยา
กรนักพูดชื่อดัง 

ไม่ได้
ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่
ระบาดของ
โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

- - ฝ่ายบริหาร
กิจการนักเรียน 

โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน 
65 ขับขี่ปลอดภัยและ

วินัยจราจร 
15,300 - นักเรียนมีความรู้

ในการป้องกัน
ควบคุมอุบัติเหตุ
จราจร 

ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนที่เข้าร่วม
การอบรมขับขี่
ปลอดภัย มีความรู้
และเข้าใจเกี่ยวกับ
กฏหมายจราจร
และปฏิบตัิตนได้
อย่างถูกต้อง 

จัดอบรมระเบียบ
วินัยและ
การจราจรให้
นักเรียนโดย
วิทยากรจาก สภ.
แม่สอดและขนส่ง
แม่สอด 

ไม่ได้
ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่
ระบาดของ
โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 
 
 

- - ฝ่ายบริหาร
กิจการนักเรียน 



155 
ที่ ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด (Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไข
ในการพัฒนาปี

ต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
66 สายลบัจิ๋ว 16,914 - นักเรียนที่เข้าร่วม

กิจกรรมได้รู้เท่าทัน
และมีแนวทางใน
การป้องกันจากภัย
พิบัติของยาเสพติด
และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ต่าง ๆ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

1. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนที่ได้รับ
การเข้าร่วม
กิจกรรมทราบถึง
โทษภัย ผลเสียของ
ยาเสพติด รู้เท่าทนั
และมีแนวทางใน
การป้องกันภัย
พิบัติของยาเสพติด
และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ต่าง ๆ  

จัดอบรมกิจกรรมที่
สร้างความ
ตระหนักให้
นักเรียนมีทักษะ
การสังเกต 

ไม่ได้
ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่
ระบาดของ
โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

- - ฝ่ายบริหาร
กิจการนักเรียน 

โครงการเสริมสร้างสติปญัญาแก่ผู้เรียน 
67 Different But 

Not Dissent : 
แตกต่างแต่ไม่
แตกแยก 

15,450 - 1. นักเรียนร้อยละ 
80 ที่เข้าใจใน
ลักษณะพื้นฐาน
ของความแตกต่าง
ในสังคม 
2. นักเรียนร้อยละ 
80 มีความพึง
พอใจต่อกิจกรรม 

ไม่สามารถจัด
กิจกรรมได้ 
เนื่องจาก
สถานการณโ์ควิด-
19 

1. จัดทำตาราง
อบรม 
2. ประชาสัมพันธ ์
3. ดำเนินการจัด
กิจกรรมโดยคณะ
วิทยากร 

ไม่สามารถจัด
กิจกรรมได้ 
เนื่องจาก
สถานการณ์
โควิด-19 

การแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโร
นา (Covid-19) 

ออกแบบ
กิจกรรมให้
สามารถ
ดำเนินการได้
ภายใต้การ
ระบาดของโควิด-
19 ในรูปแบบ 
Onsite, Online 
สลับกัน 
 

ฝ่ายบริหาร
กิจการนักเรียน 
-คณะกรรม 
การสภา
นักเรียน 



156 
ที่ ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด (Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไข
ในการพัฒนาปี

ต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
68 ค่ายฝึกตน ฝึกใจ 

เยาวชนคนรุ่นใหม่
หัวใจรักแผ่นดิน 

21,518 - นักเรียนเข้าร่วม
โครงการ 40 คน 
นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ทำโครงงาน
คุณธรรมที่ถูกต้อง 

ไม่สามารถจัด
กิจกรรมได้ 
เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา (COVID-19) 

1. รับสมัคร
นักเรียนที่มีความ
สนใจ 
2. ดำเนินกิจกรรม
เป็นเวลา 2 วนั 1 
คืน 

ไม่ได้
ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่
ระบาดของ
โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 
(COVID-19) จึง
ไม่สามารถจัด
กิจกรรมตามที่
กำหนดได ้

- กลุ่มสาระสงัคม
ศึกษาฯ 

69 ค่ายพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
ตามแนวทาง
โรงเรียนวิถีพุทธ 

32,200 - 1. นักเรียนจำนวน 
120 คน มีความรู้
ความเข้าใจในหลัก
ธรรมะ สามารถ
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวนัได้ 
เห็นคุณค่าและยึด
มั่นในการทำความ
ดี 

ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา (COVID-
19) 

1. รับสมัคร
นักเรียนเข้าร่วม
โครงการ 
2. จัดค่ายพัฒนา
คุณธรรม ณ วัด
โพธิคุณ 3 วัน 2  
กิจกรรมได้แก่ การ
ถือศีล 8 การสวด
มนต์ นั่งสมาธิ ฟงั
พระธรรมเทศนา 
การทำจิตอาสา 
และตลาดนัด
โครงงานคุณธรรม  

เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่
ระบาดของ
โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 
ไม่สามารถจัด
กิจกรรม
ตามที่กำหนด
ได ้

เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 
(COVID-19) 
ไม่สามารถจัด
กิจกรรมตามที่
กำหนดได ้

- กลุ่มสาระสงัคม
ศึกษาฯ 



157 
ที่ ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด (Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไข
ในการพัฒนาปี

ต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
70 ค่ายคีตะ – นาฏ

ลีลาไทย 
14,100 - นักเรียนที่เข้าร่วม

กิจกรรมร้อยละ  
80  มีพัฒนาการ
ด้านคุณธรรม  
จริยธรรมที่สูงขึ้น 

1. นักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมร้อย
ละ  80  มี
พัฒนาการด้าน
คุณธรรม  
จริยธรรมที่สูงขึ้น 
2. นักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมมี
ความตระหนักรู้
คุณค่า และร่วม
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทยมากข้ึน 

- ไม่ได้
ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่
ระบาดของ
โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 
(COVID-19) 

- กลุ่มสาระ
ศิลปะ 

โครงการเสริมสร้างความมีสุนทรียภาพผู้เรียน 
71 สรรพวิทยาเกมส ์ 142,845 - นักเรียนโรงเรียน

สรรพวิทยาคม 
จำนวน 2,800 คน 
ได้เข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขันกีฬา/
กรีฑาสีภายใน 
และนักเรียนเกิด
ความสามัคคีในหมู่
คณะ 

1. ร้อยละ 100 
ของนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันด้วยความ
สนุกสนานและมี
คุณภาพ 
2. ร้อยละ100 ของ
นักเรียนมีน้ำใจ
นักกีฬาที่ดีขึ้น 

จัดการแข่งขัน 
กีฬาสีภายใน 

ไม่ได้
ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่
ระบาดของ
โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

- - ฝ่ายบริหาร
กิจการนักเรียน 



158 
ที่ ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด (Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไข
ในการพัฒนาปี

ต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 
72 ค่ายพัฒนานักกีฬา

สรรพวิทยาคมสู่
ความเป็นเลิศ
ทางดา้นกีฬา 

48,520 55,300 
 

1. นักกีฬาโรงเรียน
สรรพวิทยาคมร้อย
ละ 100 เกิดการ
พัฒนาทักษะ
ความสามารถใน
การเป็นนักกีฬา
อย่างเต็มศักยภาพ 
2. นักกีฬาโรงเรียน
สรรพวิทยาคมร้อย
ละ 100 มีโอกาส
ในการเข้าแข่งขัน
ในระดับตา่ง ๆ ที่
สูงขึ้น 

นักกีฬาโรงเรียน
สรรพวิทยาคม ได้
เข้าร่วมการแข่งขัน
ในระดับทีสู่งขึ้น
และเกิดการพัฒนา
ด้านทักษะกีฬา 
ประสบการณ์ สู่
การพัฒนาความ
เป็นเลิศ 

จัดเข้าค่ายเก็บตัว
ฝึกซ้อมนักกีฬา 
แบ่งเป็น
ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัต ิ
- กิจกรรมพัฒนา
สมรรถภาพ 
- กิจกรรมพัฒนา
ทักษะและการ
แข่งขัน 

นักกีฬา
โรงเรียน
สรรพ
วิทยาคม
ได้รับการ
ฝึกซ้อมทั้ง
ภาคทฤษฎี
และ
ภาคปฏิบัติ  
สู่การพัฒนา
อย่างเป็น
ระบบ 

- - กลุ่มสาระสุข
ศึกษาฯ 

โครงการสร้างเสริมสุขภาพของผู้เรียน 
73 กีฬารวมพลังสรา้ง

เสริมสุขภาพ 
51,427 - 

 
นักเรียนโรงเรียน
สรรพวิทยาคม 
จำนวน 2,800 คน   
ทุกคนเกิดความ
ตระหนักในความ
สามัคคีในหมู่คณะ
และความมนี้ำใจ
นักกีฬา 

1) ร้อยละ100 
ของนักเรียน เข้า
ร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันด้วยความ
สนุกสนานและมี
คุณภาพ 
2) ร้อยละ100 
ของนักเรียน มี

กิจกรรมการ
แข่งขันกีฬา   
1. ฟุตบอลชาย 7 
คน  
2. บาสเกตบอล 
3x3  
3. เปตอง 

ไม่ได้
ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่
ระบาดของ
โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 

- - กลุ่มสาระสุข
ศึกษาฯ 



159 
ที่ ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด (Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไข
ในการพัฒนาปี

ต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

น้ำใจนักกีฬาที่ดีขึ้น (COVID-19) 
โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 
74 สานฝันเยาวชน

บาสเกตบอลสรรพ
วิทยาคม 

13,500 - 
 

1. นักกีฬา
บาสเกตบอลหญิง
ร้อยละ 100 
โรงเรียนสรรพ
วิทยาคมทุกคน ได้
มีการเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาใน
รายการต่าง ๆ เกิด
การพัฒนาทักษะ
ความสามารถใน
การเป็นนักกีฬา
อย่างเต็มศักยภาพ  
2. นักกีฬา
บาสเกตบอลหญิง
ร้อยละ 100 มี
โอกาสในการเข้า
แข่งขันในระดับ
ต่าง ๆ ทีสู่งขึ้น 
 
 
 

ไม่ได้จัดกิจกรรม 
เนื่องจากเกิด
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา่ 
2019 

อบรมทักษะและ
กติกาบาสเกตบอล
โดยวิทยากรจาก
สมาคมกีฬา
บาสเกตบอลแห่ง
ประเทศไทย 
โดยแบ่งเปน็
ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัต ิ

ไม่ได้
ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่
ระบาดของ
โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

- - กลุ่มสาระสุข
ศึกษาฯ 



160 
ที่ ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด (Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไข
ในการพัฒนาปี

ต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
75 ค่ายรักษ์

สิ่งแวดล้อม 
46,900 - 1. นักเรียนร้อยละ 

80 ได้ความรู้
เก่ียวกับ
ความสำคัญ 
ของทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2. นักเรียนร้อยละ 
80 มีจิตสำนึกที่ดี
ต่อธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
3. นักเรียนร้อยละ 
80 เข้าใจและ
ปฏิบัติตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการได้อย่าง
ถูกต้อง 
 

ไม่ได้จัดกิจกรรม 
เนื่องจากเกิด
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา่ 
2019 

1. จัดทำตาราง
อบรมให้ความรู้ 
2. ประชาสัมพันธ์
และแจกใบสมัคร 
3. จัดกิจกรรมที่
ศูนย์เรียนรู้เพื่อ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม ้

ไม่ได้
ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่
ระบาดของ
โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

การระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 
(COVID-19)  

ออกแบบ
กิจกรรมให้
สามารถ
ดำเนินการได้
ภายใต้การ
ระบาดของโควิด-
19  
ในรปูแบบ 
Onsite, Online 
สลับกัน 

ฝ่ายบริหาร
กิจการนักเรียน 

 
 
 
 



161 
   1.3 ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในกลยุทธ์ที่  3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นมือครูอาชีพ มีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานสากล 

ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

- - - - - - - - - - - 
   
  1.4 ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในกลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาลด้วยระบบคุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

จัดหาและผลติสื่อการเรียนการสอน 
76 จัดหาและผลิตสื่อ

การเรียนการสอน
ภายใต้
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา (COVID-19) 

352,835.97 352,835.97 ครูผู้ผลิตสื่อ 150 
คน และนักเรียน 
2,700 คน ได้รับ
เอกสาร
ประกอบการเรียน
และสื่อใบงาน 

ครูผู้ผลิตสื่อ 150 คน 
และนักเรียน 2,700 
คน ได้รับเอกสาร
ประกอบการเรียน
การสอน มีวัสดุ 
กระดาษ สำหรับการ
ผลิตเอกสาร
ประกอบการสอน
อย่างเพียงพอ 

1. 
ประชาสัมพนัธ์
ให้คณะครู
จัดทำตน้ฉบับ
เอกสารการ
สอน 
2. จัดหาวสัดุ
และจัดพิมพ์
สำเนาเอกสาร
การสอน 
3. ส่งมอบ
เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรู้ให้
นักเรียน 

1. คณะครู
จัดส่งต้นฉบับ
ให้ฝ่าย
จัดพิมพ์ 
2. มีวัสดุ
เพียงพอใน
การทำสำเนา
เอกสาร 
3. นักเรียน
ได้รับเอกสาร
ประกอบการ
เรียนรู ้

เนื่องด้วย
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (COVID-
19) ทำให้เกิด
อุปสรรคในการ
เดินทางมารับ
เอกสารของ
นักเรียนบางส่วน 
ปรับแก้ไขเป็น
รูปแบบออนไลน ์

กำหนดวันเวลา
และสถานที่ในการ
รับเอกสาร
ประกอบการเรียน
การสอน เพื่อเป็น
แนวทางในการ
ปฏิบัติเดียวกัน 

ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 
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ที่ ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรม 
ที่กำหนด 

(Do) 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 

ปัญหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไขใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ 
77 พัฒนาเครือข่าย

สารสนเทศ  
(เช่าสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต) 

692,716 692,716 1. นักเรียน ครู 
และหน่วยงานที่
เก่ียวข้องร้อยละ 
100 สามารถ
ค้นคว้าข้อมูลจาก
ระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตในการ
จัดการเรียนการ
สอน 
2. ครู นักเรียนร้อย
ละ 80 สามารถเข้า
ใช้งานระบบ
เครือข่ายของ
โรงเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. นักเรียน ครู และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ร้อยละ 100 
สามารถค้นควา้
ข้อมูลจากระบบ
เครือข่าย
อินเตอร์เน็ตในการ
จัดการเรียนการสอน 
2. ครู นักเรียนร้อย
ละ 80 สามารถเข้า
ใช้งานระบบ
เครือข่ายของ
โรงเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ปรับปรุง
ระบบเครือข่าย 
ICT 
2. ติดต่อ
ประสานงาน 
หน่วยงานใน
การดูแลระบบ 
ICT  
3. ดูแลและ
อำนวยความ
สะดวกการใช้
งานของคณะ
ครู นักเรียน 
บุคลากร
ทางการศึกษา 
และประชาชน
ทั่วไป 

คณะครู 
นักเรียน
สามารถเข้า
ใช้งานระบบ
เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต
ของโรงเรียน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เนื่องด้วย
สถานการณโ์ควิด 
19 ทำให้มีการใช้
งานไม่มาก 

- ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 
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ส่วนที่ 5 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนนิโครงการ/กิจกรรม 

ของโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 
 

1. ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนนิโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
   1.1 ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
ในกลยุทธ์ที่ 1 

 ตารางท่ี 1 ตารางแสดงร้อยละผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
ในกลยุทธ์ที่ 1 แผนงานที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ ความถนัด ความ
สนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงานตาม
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

1. โครงการพัฒนาการจัดกระบวนการ
เรียนรู้สู่การเป็นพลโลก 
    1.1 พัฒนาแกนนำนักเรียนโครงงาน
บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรูโ้ดยใช้
คุณลักษณะอยู่อยา่งพอเพียง 

 
 
โรงเรียนสรรพวิทยาคมไดร้ับ
การพัฒนาการจดักระบวนการ
เรียนรูสู้่การเป็นพลโลก 
สามารถขยายผลและเผยแพร่
สู่นักเรยีนคนอ่ืน ๆ ในโรงเรียน
และชุมชน ร้อยละ 80.00 

 
 
ผลสำเร็จของการพัฒนาการ
จัดกระบวนการเรียนรูสู้่การ
เป็นพลโลก การเข้าร่วม
กิจกรรมตามความถนัด 
และตามความสนใจ 
และผา่นเกณฑ์ประเมิน 
ทุกคน เนื่องด้วยสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) จึงไม่สามารถ
ดำเนินโครงการ/กจิกรรมได ้

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

2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
   2.1 ค่ายยกระดับเพื่อผลสมัฤทธ์ิวิชา
ภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3 
   2.2 ค่ายยกระดับเพื่อผลสมัฤทธ์ิวิชา
ภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3 
   2.3 การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ในมาตรฐานการเรียนรู้ที่ควร
ได้รับการพัฒนาของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษา
ปีท่ี 3 
   2.4 การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ในมาตรฐานการเรียนรู้ที่ควร
ได้รับการพัฒนาของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษา
ปีท่ี 6 
   2.5 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิวิชาสังคมศึกษา 
 
 

 
 
โรงเรียนสรรพวิทยาคมไดร้ับ
การพัฒนาเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและมี
ความพร้อมในการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) คิดเป็นร้อยละ 
85.00 
 
 
 

 
 
ผลสำเร็จของการพัฒนา 
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรยีน
และมีความพร้อมในการ
ทดสอบทางการศึกษา
แหง่ชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET)  เนื่องด้วย
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) จึงไม่
สามารถดำเนินโครงการ/
กิจกรรมได ้

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

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงานตาม
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

   2.6 ค่ายเพื่อยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 3 
   2.7 ค่ายเพื่อยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 6 
   2.8 สอนเสริมเติมเต็ม เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
   2.9 ค้นหาพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 
   2.10 พัฒนาการจัดการเรียนเพือ่
ช่วยเหลือนักเรยีนกลุม่พิเศษ 
   2.11 ค่ายฝึกปฏิบัติการเรียนรูโ้ดยใช้สติ
และสมาธิเป็นฐาน  
   2.12 พัฒนาการเรียนการสอนนักเรียนท่ีมี
ปัญหาในการเรียน 
   2.13 การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ใน
มาตรฐานการเรียนรู้ O-NET ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 
3. โครงการยกระดับมาตรฐานการ
เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 
   3.1 การสอนเสริมความรู้ในมาตรฐานการ
เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3 
   3.2 การสอนเสริมความรู้ในมาตรฐานการ
เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ม.6 

 
 
โรงเรียนสรรพวิทยาคมไดร้ับ
การพัฒนาเพื่อยกระดับ
มาตรฐานการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 
85.00 
 
 

 
 
ผลสำเร็จของการพัฒนา 
เพื่อยกระดับมาตรฐานการ
เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 
เนื่องด้วยสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) จึงไม่สามารถ
ดำเนินโครงการ/กจิกรรมได ้
 

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

4. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอา่น 
   4.1 ค่ายเครือข่ายยุวบรรณารักษ์ส่งเสรมิ
การอ่าน 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคมไดร้ับ
การส่งเสริมนสิัยรักการอ่าน 
ร้อยละ 80 

 
ผลสำเร็จของการพัฒนา
ส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน  
เนื่องด้วยสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) จึงไม่สามารถ
ดำเนินโครงการ/กจิกรรมได ้
 
 

 
มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.1 (1,2,5) 
ข้อที่ 1.2 (1) 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงานตาม
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

5. โครงการโรงเรียนแกนนำเรียนร่วม 
   5.1 พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนร่วม 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็น
โรงเรียนแกนนำเรยีนร่วม เพื่อ
พัฒนาศักยภาพการจดัการ
เรียนร่วม ร้อยละ 80.00 
 

 
ผลสำเร็จของการพัฒนา
ศักยภาพการจดัการเรียน
ร่วมนักเรยีนพิการเรียนร่วม
บรรลผุลการเรียนรู้ตาม
แผนการจดัการ เนื่องด้วย
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) จึงไม่
สามารถดำเนินโครงการ/
กิจกรรมได ้

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

 
ตารางท่ี 2 ตารางแสดงร้อยละผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  

ในกลยุทธ์ที่ 1 แผนงานที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการเป็น
พลเมืองไทย และพลโลก 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงานตาม
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

1. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
   1.1 ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
   1.2 วันอาเซียน (ASEAN Day) 
   1.3 ประกาศกิตติคุณนักเรียนดเีด่น 
ประจำปีการศึกษา 2564 
   1.4 ส่งเสริมนักเรยีนที่มีความสามารถ
พิเศษด้านคอมพิวเตอร์ (กลุ่มงานเทคโนโลยี) 
   1.5 ค่ายปรับพื้นฐานวงโยธวาทิต 
   1.6 ค่ายสุนทรียศิลป ์
   1.7 ค่ายฝึกซ้อมวงดนตรลีูกทุ่งเพื่อการ
พัฒนาศักยภาพผูเ้รียน 
 

 
 
โรงเรียนสรรพวิทยาคมเข้า
ร่วมการแข่งขันได้รับรางวัล
ประเภทต่าง ๆ พัฒนาตนเอง
เต็มศักยภาพ มีความรู้
ความสามารถในด้านการ
ปฏิบัติ คิดร้อยละ 85.00 

 
 
ผลสำเร็จของนักเรียนท่ีเข้า
ร่วมการแข่งขันได้รับรางวัล
ประเภทต่าง ๆ ได้รับการ
พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ 
มีความรู้ความสามารถใน
ด้านการปฏิบัติ คิดเป็นร้อย
ละ 97.50 

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

2. โครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ 
   2.1 นำเสนอองค์ความรู้บริการสู่สังคม 
   2.2 สง่เสริมคุณภาพนักเรียนในการทำ
โครงงานบูรณาการ 8 กลุ่มสาระฯ 1 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
 

 
 
ครู บุคลากรและนักเรยีน
โรงเรียนสรรพวิทยาคมไดร้ับ
ความรู้ที่ทันสมยัและ 
เสรมิสร้างบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ คดิเป็นร้อยละ 85.00 

 
 
ผลสำเร็จของการพัฒนาครู 
นักเรียน บุคลากรใน
โรงเรียนใหไ้ดร้ับความรู้ที่
ทันสมัยและเป็นบุคคลแห่ง
การเรยีนรู้ คิดเป็นร้อยละ 
90.00  

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

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงานตาม
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

   2.3 ค่ายเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และคณติศาสตร ์
   2.4 ค่ายวิทยาศาสตร์ (สนุกกับสะเต็ม
ศึกษา) 
   2.5 ค่ายฝึกซ่อมเครื่องดนตรีสากล 
   2.6 พัฒนาทักษะความสามารถในการ
ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์และออร์แกนิค 
   2.7 พัฒนาทักษะความสามารถในงาน
ผลิตภณัฑ์ช่างโลหะ 
   2.8 พัฒนาทักษะความสารถในงานภาพ
ประดับพลอย 
   2.9 ค่ายสานฝัน 
   2.10 การศึกษาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ
ศึกษา เมืองแม่สอด 
   2.11 การศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 
   2.12 การศึกษาแหล่งเรียนรู้  
   2.13 การศึกษาแหล่งเรียนรู้  
   2.14 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามเสน้ทาง
ธรรมชาต ิ
   2.15 ทัศนศึกษา “ไหว้พระ เตมิบุญ 
พัฒนาคุณธรรมและสร้างสำนึกความเป็น
ไทย 
 

 

3. โครงการเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต 
   3.1 ค่ายอบรมเครือข่ายภาวะความเป็น
ผู้นำ ครั้งท่ี 19 
   3.2 ศักยภาพก้าวหน้า พัฒนา
อนุกรรมการ 
   3.3 การเดินทางไกลและทดสอบวิชา
พิเศษ ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประจำปีการศึกษา 2564 
   3.4 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี 
ประจำปีการศึกษา 2564 
   3.5 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี 
ประจำปีการศึกษา 2564 
   3.6 ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 1  
ปีการศึกษา 2564 
   3.7 ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 2  
ปีการศึกษา 2564 
 
 

 
นักเรียนโรงเรียนสรรพ
วิทยาคม มีทักษะการ
ดำรงชีวิตและแก้ปัญหาได้
ถูกต้อง ร้อยละ 80.00 

 
ผลสำเร็จของนักเรียน
โรงเรียนสรรพวิทยาคม  
มีทักษะการดำรงชีวิตและ
แก้ปัญหาได้ถูกต้อง คิดเป็น
ร้อยละ 95.00 

 
มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.1 (2,4) 
ข้อที่ 1.2 (1,2,3,4) 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงานตาม
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

   3.8 ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2564 
   3.9 พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี1-3 ปีการศึกษา 2564 
4. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ของห้องเรียนพิเศษในวิชาคณิตศาสตร์ 
   4.1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ประยุกต์ใช้เครื่องคำนวณทางวิทยาศาสตร์
ในห้องเรียน 

 
 
นักเรียนโรงเรียนสรรพ
วิทยาคม ไดฝ้ึกการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการประยุกต์ใช้
เครื่องคำนวณทาง
วิทยาศาสตร์ในห้องเรียน  
ร้อยละ 80.00 

 
 
ผลสำเร็จของนักเรียน
โรงเรียนสรรพวิทยาคม  
ได้ฝึกการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการประยุกต ์
ใช้เครื่องคำนวณทาง
วิทยาศาสตร์ในห้องเรียน
เนื่องด้วยสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) จึงไม่สามารถ
ดำเนินโครงการ/กจิกรรมได ้

 
 
มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.1 (2,4) 

5. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   5.1 ค่ายบูรณาการสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

 
 
นักเรียนโรงเรียนสรรพ
วิทยาคม ไดเ้ข้าค่ายบรูณาการ
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ร้อยละ 80.00 

 
 
ผลสำเร็จของนักเรียน
โรงเรียนสรรพวิทยาคม  
ได้เข้าคา่ยบูรณาการสังคม
ศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม เนื่องด้วย
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) จึงไม่
สามารถดำเนินโครงการ/
กิจกรรมได ้

 
 
มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.2 (1,2) 
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ตารางท่ี 3 ตารางแสดงร้อยละผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
ในกลยุทธ์ที่ 1 แผนงานที่ 3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อป้องกัน ช่วยเหลือ และลดความเหลื่อมล้ำ  
ให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข  

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงานตาม
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   1.1 การป้องกันและช่วยเหลือแก้ไข
พฤติกรรมตามคณุลักษณะอันพึงประสงค ์
   1.2 การเยี่ยมบ้านนักเรยีนในสถานการณ์
ช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
   1.3 พัฒนาทักษะแกนนำเพื่อนท่ีปรึกษา 
   1.4 เครือข่ายเพื่อนท่ีปรึกษากับการ
พัฒนาทักษะชีวิต 
   1.5 การเยี่ยมบ้านนักเรยีน ระดบัช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
   1.6 การเยี่ยมบ้านนักเรยีน ระดบัช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 
   1.7 การเยี่ยมบ้านนักเรยีน ระดบัช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
   1.8 การเยี่ยมบ้านนักเรยีน ระดบัช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 
   1.9 การเยี่ยมบ้านนักเรยีน ระดบัช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 
   1.10 การเยี่ยมบ้านนักเรียน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 
 
โรงเรียนสรรพวิทยาคมมีการ
ดำเนินงานด้านประสิทธิภาพ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 
ร้อยละ 85.00 

 
 
ผลสำเร็จการดำเนินงานด้าน
ประสิทธิภาพระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน คิดเป็น 
ร้อยละ  75.00  

มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.2 (1,2,3,4) 
มาตรฐานที่ 3 
ข้อที่ 3.1 
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   1.2 ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
ในกลยุทธ์ที่ 2 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงร้อยละผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
ในกลยุทธ์ที่ 2 แผนงานที่ 1 ปลูกฝังเอกลักษณ์และคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียนสรรพวิทยาคม 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงานตาม
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

1. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ
ระเบียบวินัยตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
   1.1 ค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

 
 
 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
จำนวน 6 ระดับ ผ่าน
กระบวนการเข้าค่ายพัฒนา
ค่านิยมหลัก 12 ประการ 
ผู้เรยีนมีแนวทางในการดำเนิน
วิถีชีวิตโดยยึดคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์มรีะเบยีบวินัยและ
การครองตน สามารถวาง
แนวทางในการแก้ปัญหา   
ร้อยละ 80.00  

 
 
 
ผลสำเร็จของนักเรียน
โรงเรียนสรรพวิทยาคมมี
คุณลักษณะอังพึงปรสงค์ 
คุณธรรม จรยิธรรม 
ที่สูงข้ึน เนื่องด้วย
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
จึงไม่สามารถดำเนิน
โครงการ/กิจกรรมได ้
 

 
 
 
มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.2 (1,2,3) 

 
ตารางท่ี 2 ตารางแสดงร้อยละผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  

ในกลยุทธ์ที่ 2 แผนงานที่ 2 เสริมสร้างทักษะจิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทย และพลโลกโดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงานตาม
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

1. โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน 
   1.1 ขับข่ีปลอดภัยและวินัยจราจร 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม
ส่งเสริมระเบียบวินัยแก่
นักเรียนมีความรู้ในการ
ป้องกันควบคุมอุบัติเหตจุราจร 
ร้อยละ 80.00 

 
ผลสำเร็จของนักเรียนท่ีเข้า
ร่วมส่งเสรมิระเบียบวินัย 
การอบรมขับข่ีปลอดภยั 
เนื่องด้วยสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) จึงไม่สามารถ
ดำเนินโครงการ/กจิกรรมได ้
 
 
 
 

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

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงานตาม
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

2. โครงการส่งเสริมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
   2.1 สายลับจิ๋ว 

 
 
นักเรียนโรงเรียนสรรพ
วิทยาคมได้เข้าร่วมกิจกรรม
สายลบัจิ๋ว ร้อยละ 80.00 

 
 
ผลสำเร็จของการเข้าร่วม
กิจกรรมสายลับจิ๋ว เนื่อง
ด้วยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
จึงไม่สามารถดำเนิน
โครงการ/กิจกรรมได ้

 
 
มาตรฐานที่ 1 

ข้อที่ 1.2 (1,3,4) 

3. โครงการเสริมสร้างสติปัญญาแก่ผู้เรียน 
   3.1 Different But Not Dissent : 
แตกต่างแต่ไม่แตกแยก 

 
 
นักเรียนโรงเรียนสรรพ
วิทยาคมได้เข้าร่วมกิจกรรม 

Different But Not Dissent : 
แตกต่างแต่ไม่แตกแยก 
ร้อยละ 80.00 

 
 
ผลสำเร็จของการเข้าร่วม
กิจกรรม Different But 
Not Dissent : แตกต่างแต่
ไม่แตกแยก เนื่องด้วย
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) จึงไม่
สามารถดำเนินโครงการ/
กิจกรรมได ้

มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.2 (1,2,3,4) 

4. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   4.1 ค่ายฝึกตน ฝึกใจ เยาวชนคนรุ่นใหม่
หัวใจรักแผ่นดิน 
   4.2 ค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตาม
แนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 

 
 
นักเรียนโรงเรียนสรรพ
วิทยาคม ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ผ่านกระบวนการเข้าคา่ยฝึก
ตน ฝึกใจ เยาวชนคนรุ่นใหม่
หัวใจรักแผ่นดินและพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมตาม
แนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ  
ร้อยละ 80.00 

 
 
ผลสำเร็จของนักเรียน
โรงเรียนสรรพวิทยาคมมี
คุณธรรมจริยธรรมที่สูงข้ึน 
เนื่องด้วยสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) จึงไม่สามารถ
ดำเนินโครงการ/กจิกรรมได ้

 
 
มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.2 (1,2,3,4) 
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ตารางท่ี 3 ตารางแสดงร้อยละผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
ในกลยุทธ์ที่ 2 แผนงานที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
และรักษาสุขภาพกาย และใจ ของผู้เรียน 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงานตาม
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

1. โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาไทย 
   1.1 ค่ายคีตะ – นาฏลีลาไทย 

 
 
นักเรียนโรงเรียนสรรพ
วิทยาคมได้เรยีนรู้
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและ
การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
ร้อยละ 90.00 

 
 
ผลสำเร็จของนักเรียนได้
เรียนรูศ้ิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย เนื่องด้วย
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) จึงไม่
สามารถดำเนินโครงการ/
กิจกรรมได ้

 
 
มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.1(2,5,6)  
ข้อที่ 1.2(2,) 
มาตรฐานที่ 3 
ข้อที่ 3.1,3.2,3.3 

2. โครงการเสริมสร้างความมีสุนทรียภาพ
ผู้เรียน 
   2.1 สรรพวิทยาเกมส ์

 
 
นักเรียนโรงเรียนสรรพ
วิทยาคมได้เข้าร่วมกิจกรรม
สรรพวิทยาเกมส์ ร้อยละ 
100.00 

 
 
ผลสำเร็จของกิจกรรมสรรพ
วิทยาเกมส์ เนื่องด้วย
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) จึงไม่
สามารถดำเนินโครงการ/
กิจกรรมได ้

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

3. โครงการการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศทางด้านกีฬา 
   3.1 ค่ายพัฒนานักกีฬาสรรพวิทยาคมสู่
ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 

 
 
นักเรียนโรงเรียนสรรพ
วิทยาคมได้เข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายพัฒนานักกีฬาสรรพ
วิทยาคมสู่ความเป็นเลิศ
ทางด้านกีฬา ร้อยละ 100.00 

 
 
ผลสำเร็จของกิจกรรมค่าย
พัฒนานักกีฬาสรรพ
วิทยาคมสู่ความเป็นเลิศ
ทางด้านกีฬา คิดเป็นร้อยละ 
95.00 
 

 
 
มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.2 (4) 

4. โครงการสร้างเสริมสุขภาพของผู้เรียน 
   4.1 กีฬารวมพลังสร้างเสริมสุขภาพ 
 

 
นักเรียนโรงเรียนสรรพ
วิทยาคมได้เข้าร่วมกิจกรรม
กีฬารวมพลังสร้างเสริม
สุขภาพร้อยละ 100.00 

 
ผลสำเร็จของกิจกรรมกีฬา
รวมพลังสร้างเสริมสุขภาพ 
เนื่องด้วยสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) จึงไม่สามารถ
ดำเนินโครงการ/กจิกรรมได ้
 

 
มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.2 (4) 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงานตาม
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

5. โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้าน
กีฬา 
   5.1 สานฝันเยาวชนบาสเกตบอลสรรพ
วิทยาคม 

 
 
นักเรียนโรงเรียนสรรพ
วิทยาคมได้เข้าร่วมกิจกรรม
สานฝันเยาวชนบาสเกตบอล
สรรพวิทยาคม ร้อยละ 
100.00 

 
 
ผลสำเร็จของกิจกรรมสาน
ฝันเยาวชนบาสเกตบอล
สรรพวิทยาคม เนื่องด้วย
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) จึงไม่
สามารถดำเนินโครงการ/
กิจกรรมได ้

 
 
มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.2 (4) 

6. โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
   6.1 ค่ายรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
นักเรียนโรงเรียนสรรพ
วิทยาคมเข้าร่วมโครงการจิต
อาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ร้อย
ละ 80 

 
ผลสำเร็จของการพัฒนาการ
เข้าร่วมโครงการจติอาสา
พัฒนาสิ่งแวดล้อม เนื่องด้วย
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) จึงไม่
สามารถดำเนินโครงการ/
กิจกรรมได ้

 
มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.2 (1,2,3,4) 

 

   1.3 ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
ในกลยุทธ์ที่ 3 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงร้อยละผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
ในกลยุทธ์ที่ 3 แผนงานที่ 1 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลมืออาชีพ  
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงานตาม
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

- - - - 
 

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงร้อยละผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
ในกลยุทธ์ที่ 3 แผนงานที่ 2  บริการ ส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครู  
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงานตาม
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

- - - - 
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    1.4 ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
ในกลยุทธ์ที่ 4 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงร้อยละผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
ในกลยุทธ์ที่ 4 แผนงานที่ 1 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยระบบคุณภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงานตาม
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

- - - - 
 

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงร้อยละผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
ในกลยุทธ์ที่ 4 แผนงานที่ 2 พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงานตาม
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

1. จัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอน 
   1.1 จัดหาและผลิตสื่อการเรียนการ
สอนภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

 
ครูและนักเรียนสามารถจัดหา
และผลิตสื่อการเรียนการสอน
ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโร
นา (COVID-19) คิดเป็นร้อยละ 
90.00 

 
ผลสำเร็จของการจัดหาและ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน
ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั
โคโรนา (COVID-19)  คิด
เป็นร้อยละ 95.00 

 
มาตรฐานที่ 3 
ข้อที่ 3.2 

2. พัฒนาระบบเครือข่ายเพ่ือการ
เรียนรู้ 
   2.1 พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ  
(เช่าสัญญาณอินเทอรเ์น็ต) 

นักเรียน ครู สามารถค้นคว้า
ข้อมูลจากระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตในการจดัการเรียน
การสอน คิดเป็นร้อยละ 90.00 

 
 
ผลสำเร็จของการค้นคว้า
ข้อมูลจากระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตในการจดัการ
เรียนการสอน คิดเป็นร้อย
ละ 92.50 

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

 
ตารางท่ี 3 ตารางแสดงร้อยละผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  

ในกลยุทธ์ที่ 4 แผนงานที่ 3 เสริมสร้าง และประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายของโรงเรียน 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงานตาม
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

- - - - 
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ตารางท่ี 4 ตารางแสดงร้อยละผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
ในกลยุทธ์ที่ 4 แผนงานที่ 4 พัฒนางานประกันคุณภาพ และระบบสารสนเทศ ให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย พร้อมใช้และทั่วถึง 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงานตาม
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

- - - - 
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      ภาคผนวก   
       ภาคผนวก ก 

 

      คำสั่งที่ 71/2565 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงาน 
        การพัฒนาการศึกษาโรงเรียนสรรพวิทยาคม โครงการสนับสนุน 

 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 อย่างมีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2564 
 

       ภาคผนวก ข 
 

 ตัวอย่างแบบประเมินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 
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ภาคผนวก ก 
 

คำสั่งที่ 71/2565  เรื่อง  แต่งตัง้คณะกรรมการจัดทำรายงาน 
การพัฒนาการศึกษาโรงเรียนสรรพวทิยาคม โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนบุาลจนถึงการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2564 
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คำสั่งโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
ที ่71/๒๕65 

  เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนสรรพวิทยาคม  
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ ประจำปี

การศึกษา 2564 
............................................................................. 

  ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม จะดำเนินการจัดทำรายงานการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
ประจำปีการศึกษา 2563  เพ่ือให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพในการทำงาน และเกิดประโยชน์กับโรงเรียนสูงสุด  จึง
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ (1) 
และ (3)  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดังต่อไปนี้   

1. คณะกรรมการอำนวยการ 

 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 ่ ให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวกและประสานงานให้ทุกฝ่ายดำเนินการทำแบบประเมินผลโครงการ 
           /กิจกรรม ด้วยความเรียบร้อย 

 

2. คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำ รวบรวม ผลการพัฒนาการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม 
 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. นายศักดิ์นรินทร์  สุกันทา ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ฯ กรรมการ 
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 11. นางอรทัย  ยาโนยะ  ครู คศ.2 หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย กรรมการ  
 12. นางสถิรดา  กิติเวียง  ครู คศ.2 หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ กรรมการ 
 13. นางรักษ์สุมล โกศล  ครู คศ.๓ หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ กรรมการ  
 14. นายสมยศ  จิรกุลธรวณชิ ครู คศ.2 หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ กรรมการ 
 15. นายเอกชัย  พันธุลี  ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ กรรมการ 
 16. นายณรงค์ชาญ  นุชารัมย์ ครู คศ.2 หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ กรรมการ 
 17. นายอำพล  ยาโนยะ  ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศที่ 1  กรรมการ 
 18. นางสาวพัทธนันท์  บุญชะนะ ครู คศ.2 หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศที่ 2  กรรมการ 
 19. นางเพลินพิศ  ศรีสุวรรณ ครู คศ.๓ หัวหน้างานแนะแนว กรรมการ 
 20. นางภัทฐิกรณ์  ใจดี  ครู คศ.2 หัวหน้าระดับชั้น ม.1 กรรมการ 
 21. นางสาวกฤษณ์ชรินทร์  คงกล่อม ครู คศ.2 หัวหน้าระดับชั้น ม.2 กรรมการ 
 22. นายภิภพ สุทำแปง  ครู คศ.2 หัวหน้าระดับชั้น ม.3 กรรมการ 
 23. นางนิรมล  พิพัฒน์คุปติกุล ครู คศ.3 หัวหน้าระดับชั้น ม.4 กรรมการ 
 24. นายวินัย  แขวนโพธิ์  ครู คศ.2 หัวหน้าระดับชั้น ม.6 กรรมการ 
 25. นายณัฐพล  วิเศษ  ครู คศ.3 ประธานคณะสีเขียว กรรมการ 
 26. นายอนุพงษ์  สิงห์ธนะ ครู คศ.1 ประธานคณะสีชมพู กรรมการ 
 27. นางปิยะฉัตร  จิตจริง ครู คศ.2 ประธานคณะสีแสด กรรมการ 
 28. นางพรวรินทร์ วรโชคชัยรัตน์ ครู คศ.๒ ประธานคณะสีแดง กรรมการ 
 29. นายธนสิน  ชูเกียรติตกุล ครู คศ.3 ประธานคณะสีฟ้า กรรมการ 
 30. นายวิทยา  หรูวรนันท์ ครู คศ.2 ประธานคณะสีน้ำเงิน กรรมการ 
 31. นางสาวทองแข  หมื่นพิลมทอง ครู คศ.3 กรรมการ 
 32. นางกุลภาภร  มีเงิน  ครู คศ.3 กรรมการ  
 33. นางกานต์ธีรา  มาแก้ว ครู คศ.3 กรรมการ 
  34. นางสุวรรณีย์  ทองเกตุ ครู คศ.2 กรรมการ 
 35. นางจรวยพร  คงมี  ครู คศ.2 กรรมการ  
 36. นางสาวนวรัตน์  เหลือศรีจันทร์ ครู คศ.2 กรรมการ 
 37. นายศุภฤกษ์  พลังฤทธิ์ ครู คศ.1 กรรมการ 
 38. นางสาวสุธิดา  คำภีระ ครู คศ.1 กรรมการ 
 39. นางสาวณัชชา  จรูัตนากร ครู คศ.1 กรรมการ 
 40. นางสาวกชวรรณ  ไวว่อง ครูผู้ช่วย กรรมการ  
 41. นางสาวสิริมนัส  พุ่งโตมร พนักงานราชการ กรรมการ 
 42. คณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2564 กรรมการ 
 43. นางกัลยา  ประทีป ณ ถลาง ครู คศ.๓ หัวหน้างานพัสดุ กรรมการ 
 44. นายสุชาติ  เขียวน้อย เจ้าหน้าที่พัสดุ กรรมการ 
 45. นายวินัย  หาญพรม  ครู คศ.3                                   กรรมการและเลขานุการ  
                   หวัหน้าระดับชั้น ม.5    
 46. นายวิวัฒน ์ แสนคำนาค ครู คศ.2                                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 47. นางสาวโศรดา สร้างทรพัย์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 48. นางสาวพัชรินทร์  ร่มโพธิ์ทอง เจ้าหน้าที่สำนักงาน                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   

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

 มีหน้าที ่ จัดทำรายงานการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน 3 เล่ม 
 

  ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
อนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2564 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ 
ยุติธรรม และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 
   

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

 สั่ง  ณ  วันที่  28  มีนาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
                                                                    
  (นางสุภัทร  เงินดี) 
                                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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ภาคผนวก ข 
 

ตัวอย่างแบบประเมินโครงการ/กิจกรรม  
ประจำปีการศึกษา 2564 
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ที่ปรึกษา/คณะผู้จัดทำ 
 

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