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ค าน า 

  

 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  โรงเรียนสมเสม็ดวิทยาได้จัดท าเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนที่วางไว้ โดยมีรายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน  โครงการตาม
แผนปฏิบัติการ รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  โดยค านึงถึงมาตรฐาน  นโยบายของโรงเรียน ตลอดจน
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ทิศทางของเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 

แผนปฏิบัติการฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดี จากการร่วมมือของคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ  2564   โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา และได้ผ่านการประชุมแสดงความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา  จึงขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องไว้  ณ โอกาสนี้   และหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2564  จะท าให้การด าเนินงานภายในโรงเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
และมุ่งมั่นพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนต่อไป 
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 บทท่ี 1     
 ข้อมลูและสภาพท่ัวไป   
 
บทน า 

 การศึกษาถือเป็นหนึ่งในนโยบายที่ส าคัญที่รัฐบาลเล็งเห็นว่าการศึกษาเป็นรากฐานของการผลิต
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพเพ่ือเป็นอนาคตที่ส าคัญของชาติและเป็นรากฐานของการสร้างสังคมที่เข้มแข็ง มี
คุณภาพและคุณธรรม โดยเชื่อว่าการศึกษาสามารถสร้างสังคมที่แข็งแกร่งด้วยกับคุณธรรมและจริยธรรม
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ ภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมมือกันในการ
พัฒนาคุณภาพคนไทยด้วยกับการให้การศึกษาการปฏิรูปการศึกษาเป็นสาขาหนึ่งในการปฏิรูปประเทศตามที่
ก าหนดในมาตรา 258 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา 2561 : 8)การศึกษาในทศวรรษที่ 2 มุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยมี
เป้าหมายหลัก 3 ประการคือ 1)พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย 2) เพ่ิม
โอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และ 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2561 : 5) 
 ปัจจุบันการศึกษาได้เข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามาเป็นปัจจัยส าคัญในการเปลี่ยนแปลงวิถีการด าเนินชีวิต การศึกษาจ าเป็นที่ต้อง
พัฒนาต่อไปตามยุคสมัย ท าให้ครูยุคปัจจุบันต้อง มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ มีคุณธรรมให้ทันต่อความ
เจริญก้าวหน้าที่เปลี่ยนแปลงไป ครูจะต้องพัฒนาตนเองและนักเรียนให้ทันต่อยุคสมัย ต้องมีความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เน้นการเรียนรู้ที่เกิดจากความ
ต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริงและลงมือปฏิบัติเพ่ือให้เกิดประสบการณ์ตรงและต่อยอดความรู้นั้นได้ด้วย
ตนเอง ผู้สอนต้องสามารถสร้างและออกแบบสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่มีบรรยากาศเกื้อหนุนและเอ้ือต่อ
การเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย การเชื่อมโยงความรู้หรือแลกเปลี่ยนความรู้กับชุมชนและสังคมโดยรวม จัดการ
เรียนรู้ผ่านบริบทความเป็นจริง และการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยี เครื่องมือ และแหล่ง
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ ซึ่งจากการปฏิรูปการศึกษาใหม่นี้ท าให้ “กระบวนการเรียนรู้ส าคัญกว่าความรู้” และ “ครู
มิใช่ผู้มอบความรู้” แต่เป็น “ผู้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กและเยาวชน”เป้าหมายของการ
เรียนรู้มิใช่ตัวความรู้อีกต่อไป แม้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศจะเข้ามามีบทบาทส าคัญอย่างมาก แต่การอบรม
ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมนั้น ครูจะต้องเป็นผู้อบรมสั่งสอนของควบคู่กันไปกับการเรียนรู้ต่าง ๆ เป็นการ
ช่วยเตรียมให้นักเรียนมีความพร้อมในการปรับตัวเพ่ือการด ารงชีวิตอยู่อย่างเหมาะสม พัฒนานักเรียนให้มี
ความรู้ทางด้านไอที ควบคู่กับการมีคุณธรรมจริยธรรม 



๔ 

 

 
                แผนปฏิบัติการ และแผนบริหารงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๔  โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 
 

 โรงเรียนสมเสม็ดวิทยาได้ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกล่าว จึงได้น านโยบาย“ไม่มีเด็กคน
ใด ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง”หรือ No Child Left Behind ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 มา
ก าหนดเป็นแนวในการจัดการศึกษาโดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะสอดคล้องกับทักษะใน
ศตวรรษที่ 21สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความเป็นมืออาชีพ มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยมีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ปรับบทบาทจาก
การเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ไปเป็นผู้ที่สนับสนุนในการศึกษา 
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ข้อมูลพื้นฐาน   

 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา (เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม) สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๒ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนมัธยมระดับต าบล เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ ( หนองหัววัว ) บ้านเลขท่ี ๑๗๕ หมู่
ที่ ๕ ต าบลชุมแสง อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ห่างจากอ าเภอสตึกเป็นระยะทาง ๑๘ กิโลเมตร มีเนื้อที่ ๖๗ ไร่ 
๑ งาน ๓๒ ตารางวา มีเขตพ้ืนที่บริการ ๑๓ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านตาโหงก บ้านเสม็ด บ้านโนนสมบูรณ์ บ้านพง
แขม บ้านไร่โนนเจริญ บ้านหนองยาง บ้านหนองจาน บ้านหญ้าคา บ้านหนองหัวควาย บ้านห้วยน้อย บ้าน
เสม็ด บ้านพงแขม เปิดสอนมาตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๓๗  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งโรงเรียนสมเสม็ด
วิทยา เมื่อวันที่ ๑o สิงหาคม ๒๕๔o และได้แต่งตั้งให้ นายสุรพล  ศรีภักดี ด ารงต าแหน่งเป็นครูใหญ่ และ 
ด ารงต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการโรงเรียนสมเสม็ดวิทยาคนแรก  และปัจจุบันมี นางสาววรินทร  ปัดกอง เป็น
ผู้อ านวยการ 

ปัจจุบันมีครูประจ าการ ๑๔ คน พนักงานราชการ ๒ คน ลูกจ้างชั่วคราว ๒ คน อาคารชั่วคราว ๒ 
หลัง อาคารเรียน กึ่งถาวร ๑  หลัง อาคารเรียนแบบ ๒๑๖ ปรับปรุง ๒๕๔๖ อีก ๑ หลัง 
 

   ข้อมูลทั่วไป 

     ชื่อสถานศึกษา     โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 
     อักษรย่อ        ส.ม.ว. 
     คติธรรมประจ าโรงเรียน   ปญฺญา โลกสมิ  ปชฺโชโต    
          ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งโลก 
     ค าขวัญของโรงเรียน   สามัคคี  เรียนดี  มีคุณธรรม 
     สีประจ าโรงเรียน    ม่วง-ขาว 
     ต้นไม้ประจ าโรงเรียน   ต้นอินทนิล 
     สถานที่ตั้ง     เลขที่ ๑๗๕ หมู่ที่ ๕ ต าบลชุมแสง  
          อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  
          รหัสไปรษณีย์ ๓๑๑๕o  
     โทรศัพท์     ๐64-0374803 
               เว็บไซต์     www.somsamedwittaya.ac.th 
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 แผนผังของโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

 
  วิสัยทัศน์ 

 องค์กรก้าวหน้า สร้างคุณภาพสถานศึกษา พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน 

  พันธกิจ 
 1. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ 
และคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงตามแนวคิดโรงเรียนวิถีพุทธ 
 4. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 5. พัฒนาระบบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 6. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชนด้วยกระบวนการ
ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 

 เป้าหมาย 
    1. พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน 
    - พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะของผู้เรียนให้มีทักษะวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะชีวิต ทักษะ 
วิชาชีพ และคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 และภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่ 3) 
    - พัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี
ของชาติ 
  - พัฒนาผู้เรียนให้ใส่ใจและรักษาสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (SDGs) 
 - พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนตามแนวทางวิถีพุทธ 
 2. การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
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    - หลักสูตรสถานศึกษามีความสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ตลาดแรงงาน และเอ้ือต่อการพัฒนา
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
    - ห้องเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเป็นแหล่งเรียนรู้ มีความสะอาด 
น่าอยู่ น่าเรียน และมีความทันสมัย 
    -การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการการมอบหมายชิ้นงาน โครงการ และการบ้านในหลากหลายวิชา 
    - มีการจัดการเรียนซ่อมเสริมเพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่เรียนอ่อนหรือเรียนช้าให้เรียนได้ทันเพ่ือน   
สามารถปรับปรุงทักษะของตนเองให้ดีขึ้นและเป็นการส่งเสริมทักษะให้กับนักเรียนที่มีความสามารถสูงให้ 
สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ 

 3. การพัฒนาบุคลากร 
    - บุคลากร 4.0 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและมีความฉลาดทางด้านดิจิทัล (Digital 
Intelligence) 
    - ครู คือ Coach เพ่ือสร้าง “ต้นแบบห้องเรียนแห่งอนาคต” ปรับเปลี่ยนวิธีคิดของครูจาก 
ผู้บรรยาย (Lecturer) มาเป็นผู้ให้ค าปรึกษา (Coach) และเปลี่ยนการเรียนรู้ของผู้เรียนจากผู้รับฟัง (Passive 
Learner) มาเรียนรู้สิ่งต่าง ๆได้ด้วยตัวเอง (Self-Learner) 
 - การพัฒนาตนเองผ่านระบบผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 
 - การสร้างพฤติกรรมของบุคคลภายในองค์กรมีความตั้งใจทุ่มเทและละเอียดรอบคอบในการท างาน 
 - การสร้างพฤติกรรมของครู บุคลากร ภายในโรงเรียนด้วยหลักการวิถีพุทธ 

 4. การพัฒนาระบบบริหาร 
    -  ระบบราชการ  4 .0  มี ขี ด สมรรถนะสู ง และทั นสมั ย  ( Smart & High Performance 
Government) ด้วยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริการ วิเคราะห์และมองอนาคต (Foresight) 
เพ่ือเท่าทันการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหาเชิงรุก เปิดกว้าง เชื่อมโยงเน้นการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิ
บาล 
    - โรงเรียนสมเสม็ดวิทยาสุจริต เพ่ือมุ่งหวังสร้างภาพลักษณ์การบริหารงานที่มีความโปร่งใส
สอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
และทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการใน
ภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
    - มาตรฐานโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา  เพ่ือติดตามและประเมินมาตรฐานการท างานของโรงเรียนสม
เสม็ดวิทยา  ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง การ
เปรียบเทียบผลงานที่ท าได้กับที่ควรจะเป็นมีความชัดเจนมองเห็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้
เกิดผลได้มากขึ้น และช่วยให้มีการฝึกฝนตนเองให้เข้าสู่มาตรฐานได้ 
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 - ระบบ one stop service งานที่ให้บริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง มารวมให้บริการอยู่ในสถานที่ 
เดียวกัน ในลักษณะที่ส่งต่องานระหว่างกันทันทีหรือเสร็จในขั้นตอนหรือ เสร็จในจุดให้บริการเดียว โดยมี 
จดุประสงค์เพ่ือให้การให้บริการมีความ รวดเร็วขึ้น 
 - โรงเรียนวิถีพุทธ เพ่ือมุ่งหวังการสร้างภาพลักษณ์ด้านคุณธรรมให้เกิดในโรงเรียน 
 - มาตรฐานสถานศึกษา เพ่ือติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งจะช่วยให้
โรงเรียนสามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจน เพ่ือให้โรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานได้ 

 เป้าประสงค์ 
  ๑. ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๒. ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหาเป็น 
  ๓. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีและสื่อสารภาษาท่ีสองได้ตามศักยภาพของตน 
  ๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาเสริมประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง 
  ๕. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม สะอาด ร่มรื่นและบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา 
  ๖. ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๗. โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 

 

 อัตลักษณ์ของโรงเรียน  

   กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม 

 เอกลักษณ์ของโรงเรียน  

   โรงเรียนวิถีพุทธ  

 จุดเน้นของโรงเรียน 

  มารยาทดี  มีน้ าใจนักกีฬา 

ข้อมูลด้านการบริหาร 
 ๑) ผู้อ านวยการโรงเรียน นางสาววรินทร  ปัดกอง  วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต 
 ๒) รองผู้อ านวยการโรงเรียน  - คน 

 โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณ ฝ่ายบุคคล และฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบมีส่วน
ร่วม (เช่น การพัฒนาตามกระบวนการ P D C A , SBM ฯลฯ 
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เครือข่ายผู้ปกครอง 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 

 

  ผู้อ านวยการโรงเรียน                           คณะกรรมการสถานศึกษา 

                                                      ขั้นพ้ืนฐาน      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ผช.ผอ.กลุ่มงานวิชาการ  ผช.ผอ.กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ ผช.ผอ.กลุ่มบริหารงานทั่วไป ผช.ผอ.กลุ่มบริหารบุคคล 

๑. กลุ่มงานแผนงาน 
-  งานการวางแผนพัฒนาโรงเรียน 
-  งานการจัดระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน 
-  งานการค านวณต้นทุนผลผลิต 
-  งานการควบคุมภายใน 
-  งานค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
-  งานรายงานการประเมินตนเอง 
-  งานนิเทศติดตามโครงการ สรุป
โครงการ 
-  งานการประเมินผลการด าเนินงาน
แผนงาน งานการเงินและงานพัสด ุ
 ๒. กลุ่มงานการเงิน 
-  งานการบริหารการเงินและบัญชี 
-  งานระดมทรัพยากร 
-  งานสาธารณูปโภค,งานสวัสดิการ 
-  งานคณะกรรมการตรวจสอบบัญชี 
 ๓. กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย ์
-  งานการบริหารพัสดุและสินทรัพย ์
-  งานจัดซื้อจัดจ้า 
  ๔.  งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

๑.งานบริหารงานบุคคล 
๒.งานทะเบียนประวัตแิละสถิติ
ข้าราชการครู 
๓.งานวินัยและการรักษาวินยั 
๔.งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 
๕.งานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
๖.งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน 
๗.งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
๘.งานระดับชั้นเรียน  คณะสี  และครู
ที่ปรึกษา 
๙.งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพ
ติด  เอดส์  และอบายมุข 
๑o.งานประเมินผลการด าเนินงาน
บุคคล 
๑๑.งานติดตาม ประเมิน สรุปผลการ
ด าเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 

๑.งานจัดองค์กร 
๒.งานบริหารงานธุรการ 
๓.งานบริหารงานสารบรรณ 
๔.งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมสาธารณูปโภค 
๕.งานสื่อสารและการ
ประชาสัมพันธ ์
๖.งานยานพาหนะและพนักงาน
บริการ 
๗..งานสัมพันธ์ชุมชน 
๘..งานโภชนาการให้บริการน้ าดื่ม
และโรงอาหาร 
๙.งานอนามัยโรงเรียน 
๑o.งานโสตทัศนูประกรณ์ 
๑๑.งานเสร้างและเผยแพร่เกียรติ
ประวัติของโรงเรียนด้านทคโนโลย ี
๑๒.งานประเมินผลการด าเนินงาน
ธุรการ 
๑๓.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

๑.งานส านักงานกลุ่มบริหาร
วิชาการ 
๒.งานกลุ่มสาระการเรียนรู ้
๓.งานวางแผนงานวิชาการ 
๔.งานบริหารวิชาการ 
๕.การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
๖.งานทะเบียนและส ามะโน
นักเรียน 
 ๗.งานวัดผล  ประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียนรู้ 
๘.งานแนะแนวการศึกษา 
๙.งานห้องสมุด 
๑o.งานพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
๑๑.งานการประเมินผลการ
ด าเนินงานทางวิชาการ 
๑๒.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 



๑๐ 
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 ข้อมูลนักเรียน  

ตารางแสดงจ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.๑ ๑ ๑๖ ๑๖ ๓๒ ๓๒ 

ม.๒ ๒ ๒๖ ๒๘ ๕๔ ๒๗ 

ม.๓ ๒ ๑๗ ๑๘ ๓๕ ๑๗ 

ม.๔ ๑ ๑๖ ๑๐ ๒๖ ๒๖ 

ม.๕ ๑ ๖ ๑๐ ๑๖ ๑๖ 

ม.๖ ๑ ๑๑ ๑๑ ๒๒ ๒๒ 

รวมทั้งหมด ๘ ๙๒ ๙๓     ๑๘๕  

 
 ข้อมูลครูและบุคลากร 

ตารางแสดงจ านวนนครูและบุคลากร  ปีการศึกษา 2563 

ที ่ ต าแหน่ง จ านวน 
 

หมายเหตุ 
 

๑ ผู้บริหารสถานศึกษา ๑  

๒ คร ู 14  

๓ พนักงานราชการ (ครู) 1  

๔ ลูกจ้างชั่วคราว 1  

รวมทั้งหมด 17  

 
 

 



๑๑ 
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ตารางแสดงรายละเอียดข้อมูลครูและบุคลากร 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/วิทย

ฐานะ 
วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวน
ครั้ง/

ชั่วโมงที่รับ
การ

พัฒนา/ปี 
๑ นางสาววรินทร   ปัดกอง ๔๑ ๑๖ ผอ./  

ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. บริหาร
การศึกษา 

- ๕๘ 

๒ นายยุนนท์  พละศักดิ ์ ๕๙ ๒๒ ครู/ช านาญ
การ 

ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา ๔๗ 

๓ นางพัชราวลัย  เกรียรัมย ์ ๔๙ ๒๖ ครู/ช านาญ
การพิเศษ 

ค.บ. คหกรรม การงานอาชีพ 
คหกรรม 

๔๔ 

๔ นายสมพบ  เกรยีรัมย ์ ๔๖ ๑๒ ครู /ช านาญ
การ 

คบ. วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

๔๘ 

๕ นายวินัย  ประชุมแดง ๓๙ ๑๒ ครู/ช านาญ
การ 

ค.บ. ฟิสิกส ์ ฟิสิกส ์ ๖๘ 

๖ นายธีระพล  อัตถปรัชญาเมือง ๕๓ ๕ คร ู ร.บ. รัฐศาสตร์
การศึกษา 

สังคมศึกษา ๕๕ 

๗ นางสาววรรณธิดา ดินราบรัมย ์ ๓๐ ๔ คร ู ค.บ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ๓๕ 

๘ นางสาวภูรดิา  อุพลรัมย ์ ๒๘ ๔ คร ู ศษ.บ. ศิลปศึกษา ศิลปะ ๓๙ 

๙ นายเดชชาติ  วันทนาพิทักษ ์ ๒๗ ๓ คร ู ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ ๕๔ 

๑๐ นางสาววราภรณ์  ทานค า ๒๗ ๓ ครูผู้ช่วย ค.บ. เคม ี เคม ี ๔๐ 

๑๑ นางสาวแสงดาว  โขนภเูขียว ๒๖ ๓ ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ๔๐ 

๑๒ นางสาวนัชชา โรจน์บูรณาวงศ ์ ๒๙ ๒ ครูผู้ช่วย วท.
บ.. 

สื่อนฤมิต คอมพิวเตอร ์ ๖๐ 

๑๓ นางสาวธนาภรณ์  สว่างศร ี ๒๕ ๑ ครูผู้ช่วย ค.บ. ชีววิทยา ชีววิทยา ๔๖ 

๑๔ นายวรเชรษฐ์  รักษา ๒๘ ๑ ครูผู้ช่วย ค.บ. ดนตรีศึกษา ดนตรสีากล ๒๕ 

๑๕ นางสาวสุวิมล  เจรญิพันธุวงศ์ ๓๙ ๑ ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ ๒๓ 

๑๖ นางสาวผกามาศ  อาจจ านงค ์ ๒๙ ๒ พนักงาน
ราชการ 

ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ๔๘ 



๑๒ 

 

 
                แผนปฏิบัติการ และแผนบริหารงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๔  โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 
 

 
 
 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

 โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา  จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช ๒๕๕๑ โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ –  ๓) 

 
 จ านวนชั่วโมงท่ีจัดให้นักเรียนเรียนทั้งปี เท่ากับ  ๑๐๔๐ ชั่วโมง 
 แผนการเรียนรู้ / จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษคือวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ

วิทยาศาสตร์-กีฬา 
 สาระเพ่ิมเติมที่จัด คือ 

ม.๑ ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน 
ม.๒ ภาษาอังกฤษโครงงาน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ม.๓ ภาษาอังกฤษรอบรู้ ๑  ภาษาอังกฤษรอบรู้ ๒ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔– ๖) 

 จ านวนชั่วโมงท่ีจัดให้นักเรียนเรียนทั้งปี เท่ากับ  ๑๐๘๐ ชั่วโมง 
 แผนการเรียนรู้ / จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
 สาระเพ่ิมเติมที่จัด คือ 

ม.๔ เสริมทักษะคณิตศาสตร์๑เสริมทักษะคณิตศาสตร์๑, ฟิสิกส์๑,  เคมี๑,  ชีววิทยา๑ 

ชั้น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ สังคมฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานฯ 
ภาษาต่าง
ประเทศ 

ก.พัฒนา
ผู้เรียน 

สาระ
เพิ่มเติม 

รวม 

ม.๑ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๔๐ ๑๐๔๐ 
ม.๒ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๔๐ ๑๐๔๐ 
ม.๓ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๔๐ ๑๐๔๐ 
รวม ๓๖๐ ๓๖๐ ๓๖๐ ๔๘๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๓๖๐ ๓๖๐ ๑๒๐ ๓๑๒๐ 

ชั้น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานฯ 
ภาษาต่าง
ประเทศ 

ก.พัฒนา
ผู้เรียน 

สาระ
เพิ่มเติม 

รวม 

ม.๔ ๘๐ ๘๐ ๒๔๐ ๘๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๑๒๐ ๒๘๐ ๑๐๘๐ 
ม.๕ ๘๐ ๘๐ - ๑๒๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๑๒๐ ๖๐๐ ๑๒๐๐ 
ม.๖ ๘๐ ๘๐ - ๑๒๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๑๒๐ ๖๐๐ ๑๒๐๐ 
รวม ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๓๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๒๔๐ ๓๖๐ ๘๘๐ ๓๔๘๐ 



๑๓ 
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ม.๕ เสริมทักษะคณิตศาสตร์๓, ฟิสิกส์๒,  เคมี๒,  ชวีวิทยา๒,  เสริมทักษะคณิตศาสตร์๔,ฟิสิกส์๓, 
เคมี๓,  ชีววิทยา๓ 
ม.๖ เสริมทักษะคณิตศาสตร์๓, ฟิสิกส์๔,  เคมี๔,  ชวีวิทยา๔,  เสริมทักษะคณิตศาสตร์๖,ฟิสิกส์๕, 

     เคมี๕, ชวีวิทยา๕ 
 ภาษาต่างประเทศที่จัดสอน คือ 

ม.๔ ภาษาอังกฤษ๑,  ภาษาอังกฤษ๒ 
ม.๕ ภาษาอังกฤษ๓,  ภาษาอังกฤษ๔ม.๖ภาษาอังกฤษ๕,  ภาษาอังกฤษ 
 

 ข้อมูลอาคารสถานที่  

ที ่ อาคาร/สถานที ่ จ านวน 
1 อาคารเรียน 1 หลัง 
2 อาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง 
3 ห้องน้ า ๒ หลัง 
4 โรงจอดรถ 1 หลัง 
5 โรงอาหาร   1 หลัง 
6 บ้านพักครู 3 หลัง 
7 สนามฟุตบอล   ๑ สนาม 
8 สนามบาสเก็ตบอล ๒ สนาม 
9 สนามวอลเล่ย์บอล ๑ สนาม 

10 สนามตะกร้อ 1 สนาม 
 
 แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 ๑) ห้องสมุด ขนาด  ๙๖  ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด  ๑,000 เล่ม 
   - การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ ค้นบัตรหัวเรื่อง 
   - จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย  ๗๐ คน ต่อ วัน คิดเป็น  
                       ร้อยละ ๗๒.๖๑ ของนักเรียนทั้งหมด 
 ๒) ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านแสงจันทร์ ต.ยางโลน อ.สตึก  จ.บุรีรัมย์ 
 ๓) แหล่งเรียนรู้ดูนกธรรมชาติ กุดซิม  อ.สตึก   จ.บุรีรัมย์  
 ๔) สนามบินนานชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 
 ๕) สนามไอโมบาย สเตเดียม 
 ๖) เขากระโดง 
 ๗) ปราสาทหินพนมรุ้ง 



๑๔ 
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 ๘) หาดปราสาททอง 
 ๙) วัดป่าโนนสมบูรณ์ 
 ๑๐) ค่ายลูกเสือไพรวิจิตร         

๑๑) ห้องปฏิบัติการ 
  - ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    จ านวน  ๑  ห้อง 

   - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    จ านวน  1  ห้อง 
   - ห้องปฏิบัติการทางภาษา        จ านวน  -  ห้อง 
   - ห้องจริยธรรม          จ านวน  ๑  ห้อง 
 ๑๒) คอมพิวเตอร์  จ านวน  19   เครื่อง 
   - ใช้เพื่อการเรียนการสอน   10  เครื่อง 
   - ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  6 เครื่อง 
   - จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย ๑๒๗ คน ต่อ
วัน   คิดเป็นร้อยละ ๙๔ ของนักเรียนทั้งหมด 
   - ใช้เพื่อการบริหารจัดการ 3 เครื่อง 
 ๑๓) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

๑๔) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   
แหล่งเรียนรู้ภายนอก/ชื่อแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น สถิติการใช้ 

จ านวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
๑. ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ 
2. เขากระโดง 
3. เขาพนมรุ้ง 
4. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านแสงจันทร์ 
5. แหล่งดูนกธรรมชาติ กุดซิม 
6. หาดปราสาททอง  
7. วัดป่าโนนสมบูรณ ์

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
3 

แหล่งเรียนรู้ภายใน/ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
๑. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
๒. ห้องสมุด 
๓. ห้องพยาบาล 
๔. ห้องโสตฯ 
6. แปลงเกษตร 

๑๗๐ 
               ๒๔๐ 

๒๑ 
๑๕o 
๑๖๕ 



๑๕ 
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 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นสังคมชนบท มีประชากรประมาณ ๑๒,ooo คน 
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่หมู่บ้านเสม็ด หมู่บ้านตาโหงก อาชีพหลักของชุมชน คือ ท านา              
ท าการเกษตร ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ            
งานแซนโฎณตา 
 ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ป.๔ อาชีพหลัก คือ ท านา ท าไร ส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๑๕,oooบาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๔ คน 

๓) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน (บรรยายโดยย่อ เช่น อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ อยู่ในบริเวณวัด ได้รับ
การส่งเสริมสนับสนุนจากชุมชน ผู้น าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรืออยู่ใกล้แหล่งเสื่อมโทรม โรงงาน ฯลฯ 

เกียรติยศและผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 

สถานศึกษา 
    : รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๓  
             จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
    : รางวัลโรงเรียนที่สนับสนุนการฝึกอบรมโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร "เยาวชนวิถีพุทธ แกนน าวิถีไทย" ปี ๓         
             ณ ส านักสงฆ์โนนสมบูรณ์ อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จากกระทรวงศึกษาธิการ 
     
    :  โรงเรียนที่เป็นส านักศาสนศึกษาดีเด่น แผนกธรรมศึกษา  
             จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
ผู้บริหารสถานศึกษา 
    : รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  
             จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
๓๒ ได้แก่   นางสาววรินทร  ปัดกอง 
    
    : รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข 
             จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าและส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้แก่ นางสาววรินทร  ปัดกอง 
 
 



๑๖ 

 

 
                แผนปฏิบัติการ และแผนบริหารงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๔  โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 
 

ครูผู้สอน 
    : รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
             การแข่งขันท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ได้แก่ 
                              ๑. นางพัชราวลัย  เกรียรัมย์ 
                              ๒. นางสาวนัชชา  โรจน์บูรณาวงศ์ 
 
    : รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
             การแข่งขันท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ได้แก่ 
                              ๑. นางพัชราวลัย  เกรียรัมย์ 
                              ๒. นายสมพบ  เกรียรัมย์ 
 
    : รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข 
             จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าและ ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้แก่ 
                              ๑.  นายยุนนท์  พละศักดิ์ 
                              ๒.  นางพัชราวลัย  เกรียรัมย์ 
                              ๓.  นายสมพบ  เกรียรัมย์ 
                              ๔.  นายธีระพล  อัตถปรัชญาเมือง 
                              ๕.  นายวินัย  ประชุมแดง 
                              ๖.  นางสาววรรณธิดา  ดินราบรัมย์ 
                              ๗.  นางสาวภูริดา  อุพลรัมย์ 
                              ๘.  นายเดชชาติ  วันทนาพิทักษ์ 
                              ๙.  นางสาววราภรณ์  ทานค า 
                              ๑๐. นางสาวแสงดาว  โขนภูเขียว 
                              ๑๑. นางสาวนัชชา  โรจน์บูรณาวงศ์ 
                              ๑๒. นางสาวธนาภรณ์  สว่างศรี 
                              ๑๓. นายวรเชษฐ์  รักษา 
                              ๑๔. นางสาวผกามาศ  อาจจ านงค์ 
 
 
    



๑๗ 

 

 
                แผนปฏิบัติการ และแผนบริหารงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๔  โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 
 

ครูผู้สอน (ต่อ) 
 
    : รางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  
             จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
             เขต ๓๒ ได้แก่ 
                              ๑. นายวินัย  ประชุมแดง 
                              ๒. นางสาววราภรณ์  ทานค า 
                              ๓. นางสาวแสงดาว  โขนภูเขียว 
                              ๔. นางสาวผกามาศ  อาจจ านงค์ 
 
    : รางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เนื่องในวันครูแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓  
             จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์  ได้แก่ นางสาวนัชชา โรจน์บูรณาวงศ์  

 
 

 

นักเรียน 
รายช่ือ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กหญิงสุพัตรา   
สุขจิตต์ 

- เหรียญทอง การแข่งขันท าอาหาร น้ าพริก ผักสด 
เครื่องเคียง ม.1-ม.3 ระดับชาติ 
 

- ส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

เด็กหญิงอนงค์นาง   
แก้ววิจิตร 

- เหรียญทอง การแข่งขันท าอาหาร น้ าพริก ผักสด 
เครื่องเคียง ม.1-ม.3 ระดับชาติ 
 

- ส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

เด็กหญิงเสาวลักษณ ์  
จันทราช 

- เหรียญทอง การแข่งขันท าอาหาร น้ าพริก ผักสด 
เครื่องเคียง ม.1-ม.3 ระดับชาติ 
 

- ส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

นางสาวมลธิชา   
ตะเกิงผล 

- เหรียญทอง การแข่งขันท าอาหาร น้ าพริก ผักสด 
เครื่องเคียง ม.4-ม.6 ระดับชาติ 
 

- ส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

นางสาววรางคณา  กระแจะ
จันทร ์
 

- เหรียญทอง การแข่งขันท าอาหาร น้ าพริก ผักสด 
เครื่องเคียง ม.4-ม.6 ระดับชาติ 
 

- ส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 



๑๘ 

 

 
                แผนปฏิบัติการ และแผนบริหารงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๔  โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 
 

นักเรียน (ต่อ) 
รายช่ือ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวอัญชริดา  ไพเราะ 
 

- เหรียญทอง การแข่งขันท าอาหาร น้ าพริก ผักสด 
เครื่องเคียง ม.4-ม.6 ระดับชาติ 

- ส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

นางสาวนิภาพร   
เส็งประโคน 

- เหรียญทองแดง การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย 
ม.4-ม.6 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๒ 

เด็กหญิงภัทราภรณ์   
ศรีสุข 

- เหรียญเงิน การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  
ม.1-ม.3 
- เหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)  
ม.1-ม.3 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๒ 
 

เด็กชายจิรเดช  เจ็ดรัมย์  - เหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์  ม.1-ม.3 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๒ 

เด็กหญิงจีรนันท์   
ไชยวงศ ์ 

- เหรียญทองแดง การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๒ 

เด็กหญิงธัญชนก  ศิริสุข  - เหรียญทองแดง การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 
 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๒ 

เด็กชายธีรภัทร  โยธิมาศ - เหรียญเงิน การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอ
แม็ท)  ม.1-ม.3 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๒ 

เด็กหญิงภิรารักษ ์  
ดีนาน  

- เหรียญเงิน การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอ
แม็ท)  ม.1-ม.3 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๒ 

เด็กหญิงดารุณ ี  
ยินดีรัมย์ 

- เหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 
 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๒ 

เด็กหญิงลดาวัลย์   
พวงยอด 

- เหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 
 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๒ 

เด็กหญิงสุธิดา  ทะเวช
รัมย์  

- เหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 
 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๒ 

นางสาวธัญญารัตน์  ยือ
รัมย์ 

- เหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์  ม.4-ม.6 
 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๒ 



๑๙ 

 

 
                แผนปฏิบัติการ และแผนบริหารงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๔  โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 
 

นักเรียน (ต่อ) 
รายช่ือ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวปิยธิดา  การีเก้ือ - เหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร์  ม.4-ม.6 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๒ 

นางสาวศิริลักษณ์   
จันทราช  

- เหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์  ม.4-ม.6 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๒ 
 

นางสาวณัฏฐณิชา   
หงษ์ทอง 

- เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 
 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๒ 

นางสาวมณีรัตน์  ดีนาน - เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 
 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๒ 

นางสาวสุกัญญา  
นุชาญรัมย์  

- เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 
 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๒ 

เด็กชายธนัช    
ปพัฒน์เดชากุล 

- เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๒ 

เด็กหญิงอุษณี  ชินภาพ  - เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๒ 

เด็กชายกิตติพงษ์   
วังสนาม 

- เหรียญทอง การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภท
บินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๒ 

เด็กชายวรฤทธิ์   
ชินภาพ  

- เหรียญทอง การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภท
บินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๒ 

เด็กหญิงณัฐริญา   
ลักคะติ 

- เหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย  
ม.1-ม.3 
 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๒ 

เด็กชายธนัช   
ปพัฒน์เดชากุล  

- เหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย  
ม.1-ม.3 
 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๒ 

เด็กหญิงปรียา  แจ่มใส - เหรียญเงิน การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพล
ศึกษา ม.1-ม.3 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๒ 
 



๒๐ 
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นักเรียน (ต่อ) 
รายช่ือ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กหญิงอรวี  เวียงเหล็ก  - เหรียญเงิน การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพล

ศึกษา ม.1-ม.3 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๒ 

เด็กหญิงแสงดาว   
บุญเลิศ 

- เหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี  
ม.1-ม.3 
 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๒ 

เด็กหญิงนีรัมพร   
ไพรบึง 

- เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันต่อ
ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 
 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๒ 

เด็กหญิงไพลิน   
วิชาผา 

- เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันต่อ
ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๒ 
 

นางสาวสุกัญญา   
นุชาญรัมย์ 

- เหรียญเงิน การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอส
เวิร์ด) ม.4-ม.6 
 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๒ 

นางสาววิมล 
ตาลชัยภูม ิ

- ได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานเยาวชนวิถีพุทธ แกน
น าวิถีไทย รุ่น 1 ในโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร 

ส านักสงฆ์โนนสมบูรณ์ อ าเภอคู
เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จาก
กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 
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รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

ตารางเปรียบเทียบผลการสอบ O- NET ระดับช้ันมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๓ 
ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒  โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

 
รายวิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ภาษาไทย ๔๔.๕๐ ๔๕.๑๓ ๔๖.๒๙ 
ภาษาอังกฤษ ๒๖.๔๐ ๒๖.๓๓ ๒๕.๖๘ 
คณิตศาสตร์ ๑๙.๖๐ ๒๓.๑๗ ๒๒.๐๖ 
วิทยาศาสตร์ ๒๙.๔๐ ๓๐.๕๐ ๒๗.๘๒ 

 
 

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการสอบ O- NET ระดับช้ันมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๓ ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ 
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คะแนนเฉลี่ย

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการสอบ O- NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๓
ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒



๒๒ 
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ตารางเปรียบเทียบผลการสอบ O- NET ระดับช้ันมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ 
ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒  โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

 
รายวิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ภาษาไทย ๓๘.๒๘ ๓๙.๙๒ ๒๙.๑๔ 
สังคมศึกษา ๓๐.๓๑ ๓๒.๓๓ ๒๗.๓๓ 
ภาษาอังกฤษ ๑๘.๕๒ ๒๐.๖๓ ๒๑.๔๓ 
คณิตศาสตร์ ๑๕.๙๔ ๒๑.๐๔ ๑๖.๑๙ 
วิทยาศาสตร์ ๒๔.๐๙ ๒๖.๗๐ ๒๔.๘๑ 

 
 
 

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการสอบ O- NET ระดับช้ันมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ 
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คะแนนเฉลี่ย

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการสอบ O- NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖
ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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                แผนปฏิบัติการ และแผนบริหารงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๔  โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 
 

 

 การวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียน 
 
 โรงเรียนสมเสม็ดวิทยามีภารกิจในการจัดการศึกษาออกเป็น ๒ ระดับได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษาด้วยการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน โดยใช้เทคนิค SWOT  Analysis  ผลการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม/ประเมินสถานภาพของโรงเรียน  สรุปได้ดังนี้ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  

ปัจจัยภายในสถานศึกษา 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1.  ปัจจัยด้านโครงสร้างและนโยบาย 
   1.1  สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน  
มีการกระจายอ านาจการบริหารงานอย่างเป็นระบบ  โดย
ใช้หลักการมีส่วนร่วม   
   1.2 สถานศึกษามี อิสระในการน านโยบายการ
บริหารงานร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครอง  และองค์กรต่าง ๆ 
ในชุมชน  จนงานบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ   

1.1 การนิเทศภายในไม่เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด   

 

 2.  ปัจจัยด้านผลผลิตและการให้บริการ  
    2.1 สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้บรรลุตาม
เป้าหมายหลักสูตร สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
ครอบคลุมกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน 
และสังคม   
    2.2 สถานศึกษาให้บริการชุมชน หน่วยงาน และ
องค์กรต่าง ๆ ใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ สิ่ง
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ และบุคลากร ท าให้เกิด
ความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน  
    2.3 สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่หลากหลายเป็นที่
ยอมรับและได้รับการสนับสนุนจากชุมชนเป็นอย่างดี  
    2.4 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาท่ีได้มาตรฐาน  

 

    2.1 ภูมิปัญญาท้องถิ่นของสถานศึกษายังไม่
หลากหลาย  

    2.2 ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์และ
ประเมินค่าของผู้เรียนยังไม่บรรลุตามเป้าหมาย  

 

 



๒๔ 
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ปัจจัยภายในสถานศึกษา 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

   3.  ด้านบุคลากร 
    3.1 ครูมีความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นทีม  
    3.2 ครูมีการพัฒนาตนเองเพ่ิมพูนความรู้ เทคนิค
วิธีการใหม่ ๆ เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน  
 
 

 
    3.1 ครูผู้สอนมีภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและใช้เวลาในการร่วม
กิจกรรมกับท้องถิ่นมาก ท าให้ครูมีเวลาในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนไม่เต็มที่ 
   3.2 ขาดแคลนครูในบางสาขาวิชา 
   3.3 ผลจากการวิจัยในชั้นเรียนไม่ได้น าไปพัฒนาให้
เกิดประโยชน์กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  

4.  ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน  
4.1 สถานศึกษามีการใช้จ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบของ
ทางราชการ สามารถตรวจสอบได้  

 
    4.1 การใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาเกิดความล่าช้า
และไม่คล่องตัว เนื่องจากต้องใช้จ่ายเงินตามระเบียบ
ของทางราชการ  

5.  วัสดุและอุปกรณ์ทางการศึกษา 
    5.1 สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ 
ห้องเรียน และวัสดุอุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อการจัดการศึกษา 

 
    5.1 สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาไม่
เพียงพอต่อการใช้งาน 
 

6.  การบริหารจัดการ 
    6.1 สถานศึกษามีการบริหารหลักสูตรและด าเนินการ
อย่างเป็นระบบ 
    6.2 สถานศึกษามีการบริหารบุคลากรอย่างเป็นระบบ 

 
   6.1 การจัดการข้อมูลสารสนเทศไม่ทันต่อการใช้งาน 



๒๕ 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

ปัจจัยภายนอกสถานศึกษา 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1.  ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม 
     ๑.1 ชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
ส่งผลให้การศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
    1.๒ ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนมีแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย 
    1.๓ ผู้ปกครองที่มีการศึกษาส่งผลต่อการส่งเสริม
นักเรียน 

 
    ๑.1 ชุมชนมีการแพร่ระบาดของสารเสพติด 
ผู้เรียนบางส่วนเข้าไปมั่วสุมและ มีพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ส่งผลกระทบต่อการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
    1.๒ สภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง ครอบครัวที่
แตกแยก พ่อแม่ไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่ลูกอย่าง
ใกล้ชิดท าให้ลูกมีปัญหาด้านพฤติกรรม ส่งผล
กระทบต่อการจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนเสี่ยง
ต่อการออกกลางคัน 
    1.๓ ภาวะ การส่งเสริมบุตรด้านการเรียน 
 

2.  ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 
    2.๑ ความเจริญทางเทคโนโลยีมีพัฒนาการ
ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การจัดการเรียนรู้มี
รูปแบบที่หลากหลายและทันสมัย 
    2.๒ การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ
บริหารจัดการท าให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
    2.๓ โรงเรียนได้รับการสนับสนุนการองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น 

 
    2.1 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมีความ
เจริญก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท า
ให้สถานศึกษา ต้องปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ส่งผลกระทบ
ต่อการจัดการศึกษา 
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ปัจจัยภายนอกสถานศึกษา 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

3.  ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
ชุมชนมีการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมที่
หลากหลาย  

 
    3.๑ ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ ท าให้ผู้ปกครองมี
รายได้น้อยและว่างงาน จึงไม่สามารถสนับสนุน
การศึกษาบุตร  
    3.๒ ปัญหาการใช้จ่ายเงินในครอบครัว 

4.  ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย 
     4.1 นโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ
การเพ่ิมเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลและ
เงินกองทุนกู้ยืม เพื่อการศึกษาของรัฐบาลช่วยลด
ค่าใช้จ่ายรายผู้เรียนและผู้ปกครอง ส่งผลดีต่อการ
จัดการศึกษา 
    4.๒ การปฏิรูปการศึกษาตามพ.ร.บ. การศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๕ ของรัฐบาล 
ท าให้ผู้เรียนมีโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกัน 
ส่งผลดีต่อการจัดการศึกษา 
 

 
  4.๑ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของ
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานต้นสังกัด
บางอย่างไม่ชัดเจนโดยเฉพาะด้านนโยบาย ซ้ าซ้อน
กัน ยากแก่การปฏิบัติ ส่งผลกระทบต่อการจัด
การศึกษา 
    4.๒  ความไม่แน่นอนทางการเมืองและการขาด
เสถียรภาพของรัฐบาลท าให้การปฏิบัติการศึกษา
ขาดความต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน 

 

สรุปผลการประเมินสถานภาพของสถานศึกษา 

 จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนพบว่า สภาพแวดล้อมภายนอกและ
สภาพแวดล้อมด้านปัจจัยภายในโรงเรียนที่เป็นปัจจัยเอื้อหรือเป็นโอกาสในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน ที่เอื้อให้โรงเรียนสามารถด าเนินการพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้จัดการศึกษาของ
โรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ ในด้านผลผลิตและการบริการ โรงเรียนประสบความส าเร็จในการจัดกิจกรรม
ด้านคุณธรรม ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลวิถีพุทธพระราชทาน โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา จึงเป็นโรงเรียนที่มี
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่เอ้ือและเป็นโอกาสต่อการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาให้ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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บทท่ี ๒ 
นโยบายการจัดการศึกษา 

 
บทน า 

โรงเรียนสมเสม็ดวิทยาเป็นส่วนราชการที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ได้
ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาเยาวชนให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน มี
สุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มีวินัย รักษาศีลธรรม เป็นพลเมืองดีของ
ชาติ และมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้การจัดการศึกษาได้คุณภาพและมาตรฐานเป็นแนวทาง
เดียวกัน จึงได้จัดการศึกษาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 5 หน้าที่
ของรัฐ มาตรา 54 ที่บัญญัติว่า “รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อน
วัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และตามหมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ 
มาตรา 65 บัญญัติว่า “ให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลัก
ธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดการผลักดัน
ร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว” 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ก าหนดทิศทางและเป้าหมายการจัดการศึกษาจากการศึกษาวิเคราะห์
นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของรัฐบาลจากยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ซึ่งจะต้องน าไปสู่
การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา
แล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565 ) ได้ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในระยะ 5 ปี
ด้านการศึกษาไว้ ดังนี้  1) ให้มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง 
2) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ และ 3) การพัฒนาผลิตภาพ
แรงงาน เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากาลังคนและแรงงาน แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  ซึ่งแนวคิดการจัดการศึกษา โดยยึดหลักส าคัญในการจัดการศึกษา 
ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน 
(Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง ( Inclusive Education) หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของ สังคม 
(All for Education) อีกท้ังยึดตามเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals 
: SDGs,2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) เช่น คุณภาพของคนทุกช่วงวัย การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยนา
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ยุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) มาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และ
การปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางของคณะกรรมการอิสระเพ่ือปฏิรูปการศึกษา 
 จากการวิเคราะห์บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ โรงเรียน 
สมเสม็ดวิทยาได้วิเคราะห์เป้าหมายดังกล่าวให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564 และนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อก าหนดนโยบาย 
เป้าหมายและกลยุทธ์ ดังนี้ 
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นโยบาย/จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ.2564   
 

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้ด าเนินการจัดการศึกษาและบริหารการศึกษาตาม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษา และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 
 นโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอมรวมภารกิจและ
บุคลากร 

2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/
โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งกระบวน
การจัดท างบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า 

3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยมุ่งบริหารจัดการอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความรู้
ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัด
การศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
 จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    1.1 การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ 

 -  จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการ 
เรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 

-  ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา  
-  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
-  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพ่ือเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิตและสร้างอาชีพ  
   1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
-  จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ 

(English for All) 
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-  ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพ่ือส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์
ระดับต าบล 

-  ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานท า  
-  พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และ

ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์  
 -  พัฒนาครูอาชีวศึกษาท่ีมีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – on Experience)  
-  พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากร ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับ

ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ  
2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
-  พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
-  เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา  
-  ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทย  
-  ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย สุจริต 

จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
 3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 -  สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตก าลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของแต่ละ
สถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่  
 -  สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอนด้วย
เครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล (Data 
Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
 4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 -  พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
 -  ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
 -  ระดมสรรพก าลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
 5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 -  เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ด้านสิ่งแวดล้อม 



๓๑ 

 

 
                แผนปฏิบัติการ และแผนบริหารงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๔  โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 
 

 -  ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ และ
สร้างรายได ้
 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 -  ปฏิรูปองค์การเพ่ือลดความทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงานที่มี
ภารกิจใกล้เคียงกัน  
 -  ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินงาน  
 -  สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 -  พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
 -  พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับการ
ปฏิรูปองค์การ 
 -  สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างอิสระ
และมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
 -  จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
 -  ส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
บริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
 
นโยบาย/จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 
  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2562 
และนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
นโยบายท่ี 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
 นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือ 
มุ่งเน้นการพัฒนาผู้ เรียนทุกคน ให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้องเป็นพลเมืองดี
ของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะมีจิตอาสา รับผิดชอบ
ต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม เป็นผู้เรียนที่มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความ
มั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน  การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซ
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เบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคต และเน้นการจัดการศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนฐาน สภาพทางภูมิศาสตร์ 
ด้านเศษฐกิจ และสังคม ซึ่งมีความแตกต่างทางด้านสังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติ เช่น การจัดการศึกษาเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ การจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร พ้ืนที่สูงชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับบริบทของ 
พ้ืนที่ ได้รับการบริการด้านการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ เป็นต้น 
 เป้าประสงค ์
 1. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย และรักษาศีลธรรม 
 3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
4. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการพัฒนา 
อย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
5. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกล 
ทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 เป้าประสงค์ 
 1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ น าไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด
เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 
 3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
 เป้าประสงค์ 
 1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวโน้ม
การพัฒนาของประเทศ 
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 2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถที่สอดคล้องกับ
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคม
ที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแต่ละช่ วงวัยและ
น าไปปฏิบัติได ้
 3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
 4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า มีทักษะอาชีพที่ 
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
 6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ
ผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
 7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 เป้าประสงค ์
 1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภค ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 2. สถานศึกษาสามารถน าเทคโนโลยีมาจัดท าระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้ เรื่อง 
ฉลากสีเขียวเพ่ือสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง Thailand 4.0 
 3. สถานศึกษามีการจัดท านโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผลิตและบริโภคสู่
การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า 
 5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนทุก 
โรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบส านักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพ่ือให้มี
บริบทที่เป็นแบบอย่างเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 
 6. สถานศึกษาในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาก 225 เขต มีนโยบายส่งเสริม
ความรู้และสร้างจิตส านึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 7. สถานศึกษาต้นแบบน าขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จ านวน 15,000 โรงเรียน 
 8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการน า 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม จ านวน 6,000 โรงเรียน 
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 9. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 225 เขต มีการท านโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 เป้าประสงค์ 
 1. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม 
ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป 
 2. หน่วยงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานให้มี 
ความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ 
สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
 4. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษา เพื่อเพ่ิมคุณภาพและ 
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน 
 5. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ  
 
นโยบาย/จุดเน้นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 บริหารจัดการศึกษาและขับเคลื่อนนโยบายสู่
ปฏิบัติโดยมีจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามแนวคิด“ไม่มีเด็กคนใด ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง” No Child 
Left Behind (NCLB) ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  มีเป้าหมายการด าเนินงานเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพรายห้องเรียนให้สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน
เป็นโค้ช (Coach) ในการนิเทศการเรียนการสอน และปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการสอนของครูด้วยการน้อมน า
พระราชด ารัสในหลวงรัชกาลที่ 9 “เด็กรักครู ครูรักเด็ก” มาเป็นหัวใจหลักในการดูแลนักเรียน และน้อมน า
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ด้าน
การศึกษาซึ่งต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ได้แก่ 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพ้ืนฐาน
ชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม 3. มีงานท า– มีอาชีพ และ 4. เป็นพลเมืองดี มาเป็นแนวทางให้ทุกสถานศึกษาน้อม
น าไปเป็นกรอบการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี เป็นคนเก่งและใช้ชีวิตอย่างมี
ความสุข ดังนั้นจากแนวคิดดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จึงก าหนดนโยบายใน
การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 
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         วิสัยทัศน์  
 “องค์กรก้าวหน้า สร้างคุณภาพสถานศึกษา พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน” 
          พันธกิจ  
 1. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ 
และคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงตามแนวคิด No Child left Behind (NCLB) 
 4. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 5. พัฒนาระบบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
          เป้าหมาย  
 1. พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน 
    - พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะของผู้เรียนให้มีทักษะวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะชีวิต ทักษะ 
วิชาชีพ และคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 และภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่ 3) 
    - พัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี
ของชาติ 
    - พัฒนาผู้เรียนให้ใส่ใจและรักษาสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (SDGs) 
 2. การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
    - หลักสูตรสถานศึกษามีความสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ตลาดแรงงาน และเอ้ือต่อการพัฒนา
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
    - ห้องเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเป็นแหล่งเรียนรู้ มีความสะอาด 
น่าอยู่ น่าเรียน และมีความทันสมัย 
    -การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการการมอบหมายชิ้นงาน โครงการ และการบ้านในหลากหลายวิชา 
    - มีการจัดการเรียนซ่อมเสริมเพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่เรียนอ่อนหรือเรียนช้าให้เรียนได้ทันเพ่ือน   
สามารถปรับปรุงทักษะของตนเองให้ดีขึ้นและเป็นการส่งเสริมทักษะให้กับนักเรียนที่มีความสามารถสูงให้ 
สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ 
 3. การพัฒนาบุคลากร 
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    - บุคลากร 4.0 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและมีความฉลาดทางด้านดิจิทัล (Digital 
Intelligence) 
    - ครู คือ Coach เพ่ือสร้าง “ต้นแบบห้องเรียนแห่งอนาคต” ปรับเปลี่ยนวิธีคิดของครูจาก 
ผู้บรรยาย (Lecturer) มาเป็นผู้ให้ค าปรึกษา (Coach) และเปลี่ยนการเรียนรู้ของผู้เรียนจากผู้รับฟัง (Passive 
Learner) มาเรียนรู้สิ่งต่าง ๆได้ด้วยตัวเอง (Self-Learner) 
    - การพัฒนาตนเองผ่านระบบผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 
    - การสร้างพฤติกรรมของบุคคลภายในองค์กรมีความตั้ง ใจทุ่มเทและละเอียดรอบคอบในการ
ท างาน 
 4. การพัฒนาระบบบริหาร 
    - ระบบราชการ 4.0 มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government
) ด้วยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริการ วิเคราะห์และมองอนาคต (Foresight) เพ่ือเท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหาเชิงรุก เปิดกว้าง เชื่อมโยงเน้นการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 
    - ระบบ AMSS++ เพื่อพัฒนาระบบบริหาร เป็นเครื่องมือที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นเพ่ือ 
เปลี่ยนแปลงไปสู่การบริหารจัดการสมัยใหม่ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยหวังว่าจะก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการจัดการการศึกษา ส่งผลกระทบในทางบวกอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศชาติ 
    - จัดท าระบบ Big Data เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลหลากหลากหลายแหล่งมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และการพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน 
    - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต เพ่ือมุ่งหวังสร้างภาพลักษณ์การบริหารงานที่มีความโปร่งใส
สอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
และทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการใน
ภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
    - มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือติดตามและประเมินมาตรฐานการท างานของ 
ส านักงานเขตพ้ืนทการศึกษาตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง การเปรียบเทียบผลงานที่ท าได้กับที่ควรจะเป็นมีความชัดเจนมองเห็นแนวทางในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้เกิดผลได้มากขึ้น และช่วยให้มีการฝึกฝนตนเองให้เข้าสู่มาตรฐานได้ 
 
        โครงการส าคัญ (Flagship)  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 มีจุดเน้นในการขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ตามนโยบายผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยการน้อม
น าพระราชด ารัสในหลวง ร.9 “เด็กรักครู ครูรักเด็ก” เพ่ือยกระดับคุณภาพนักเรียนตามแนวคิด No Child 
Left Behind (NCLB) “ไม่มีเด็กคนใด ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง” ดังนี้ 
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 “เด็กรักครู - ครูรักเด็ก” หมายถึง ความรัก ความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมของครูและผู้เกี่ยวข้องต่อ
นักเรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ผลที่เกิดจากการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นคนมี
ความสุข เป็นคนดีและมีความรู้และทักษะชีวิตในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ) โดยใช้ระบบบริหารจัดการ 
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผล หากระบวนการต่าง ๆ ทั้งการเรียนการสอน การพัฒนาศักยภาพครู
หรืออ่ืน ๆ ในอันที่จะปิดช่องว่างด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ท าให้นักเรียนรักครูมีความพึงพอใจต่อโรงเรียน
ในระดับสูงสุด ส่งผลให้พ่อแม่ผู้ปกครองมีทางเลือกส าหรับบุตรหลานของตัวเองมากขึ้น   
 พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน 
 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง : ต้องมีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง , ยึดมั่นในศาสนา, 
มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง- มีคุณธรรม : รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ / ชั่ว-สิ่งดี, ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่
ดีงาม,ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว และช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
 3. มีงานท า มีอาชีพ :การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัวหรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้
เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ, การฝึกฝนอบรม ทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร ต้องมี
จุดหมายให้ผู้เรียนท างานเป็นและมีงานท าในที่สุด, ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท า จน
สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 
 4. เป็นพลเมืองดี : การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน, ครอบครัว-สถานศึกษาและสถาน 
ประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี , การเป็นพลเมืองดี คือ“เห็นอะไรที่จะท า
เพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” เช่น งานอาสาสมัครงานบ าเพ็ญกุศล งานสาธารณกุศล ให้ท าด้วยความมีน้ าใจและ
ความเอ้ืออาทร 
 แนวคิดไม่มีเด็กคนใด ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย “ไม่มีเด็กคน
ใดถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จะประสบผลส าเร็จได้ ครูผู้สอนถือ
เป็นปัจจัยส าคัญ ดังนั้นครูผู้สอนจะต้องมีความตระหนัก มุ่งมั่นในการที่จะพัฒนานักเรียน มีความรัก ความใส่
ใจ เห็นผู้เรียนเป็นส าคัญ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล พัฒนาผู้เรียนให้เต็ม 
ศักยภาพตรงตามความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล และระลึกอยู่เสมอว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ 
ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้กระบวนการและกลไกตามนโยบาย “ไม่มีเด็กคนใด ถูกทอดทิ้งไว้ข้าง
หลัง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 นี้จะเป็นอีกทางหนึ่งส าหรับครูผู้สอนในการพัฒนา
ผู้เรียนไปสู่เป้าหมายด้วยการด าเนินการ ดังนี้  1. การมอบหมายงานและให้การบ้านนักเรียน  
2. การสอนซ่อมเสริม 3. การบริหารจัดการชั้นเรียน  4. การพัฒนาหลักสูตรทางเลือกของสถานศึกษา 
 แนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
32 เน้นการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา (side visit) การเยี่ยมชมเพ่ือประเมินและนิเทศก์โครงการในพ้ืนที่จริงของ
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ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนในรดับห้องเรียน (walk in the classroom) ซึ่งประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ครู
ผู้เชี่ยวชาญการสอน ผู้อ านวยการสถานศึกษา และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยจัดล าดับความส าคัญของ
ห้องเรียนที่ประสบปัญหาผลการเรียน 0 ร และ มส. จ านวนมาก เพ่ือเข้ารับการนิเทศการศึกษาจาก
คณะกรรมการนิเทศ ซึ่งได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานในแต่ละระดับ ดังนี้ 
 แนวปฏิบัติส าหรับผู้บริหารโรงเรียนในการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
 1. ศึกษาท าความเข้าใจนโยบาย ไม่มีเด็กคนใด ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 
 2. ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการน า
นโยบายสู่การปฏิบัติ 
 3. วางแผน จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานร่วมกันกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนตามนโยบาย ไม่มีเด็กคนใด ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ในด้านหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูและ
นักเรียน การวัดผลประเมินผล ระบบติดตาม ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฯลฯ 
 4. มอบหมายให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่ วมกันด าเนินการตาม
แผนงานและปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 5. แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลในระดับโรงเรียน 
 6. สรุป รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ไม่มีเด็กคนใด ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ต่อผู้บังคับบัญชาตามก าหนดเวลา 
 แนวปฏิบัติส าหรับครู บุลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
 1. ศึกษาท าความเข้าใจนโยบาย “ไม่มีเดก็คนใด ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง” ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 
 2. ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ ก าหนดเงื่อนไขข้อตกลงกับนักเรียน ในการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
 3. วางแผนในการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานตัวชี้วัด จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ก าหนดวิธีการการวัดผลประเมินผล ติดตาม ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด 
 4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ก าหนดให้เกิดเป็นรูปธรรม 
 5. สรุป รายงาน ผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ไม่มีเด็กคนใดถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ต่อผู้บังคับบัญชาตามก าหนดเวลา 
 แนวทางการน ากระบวนการและกลไกสู่การปฏิบัติ ส าหรับครูผู้สอน 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย “ไม่มีเด็กคนใด ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จะประสบผลส าเร็จได้ ครูผู้สอนถือเป็นปัจจัยส าคัญ ดังนั้นครูผู้สอนจะต้องมี
ความตระหนัก มุ่งมั่นในการที่จะพัฒนานักเรียน มีความรัก ความใส่ใจ เห็นผู้เรียนเป็นส าคัญ ค านึงถึงความ
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แตกต่างระหว่างบุคคล พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพตรงตามความรู้ ความสามารถของแต่ละบุคคล และระลึก
อยู่เสมอว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้กระบวนการและกลไกตาม
นโยบาย” ไม่มีเด็กคนใด ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 นี้จะเป็นอีก
ทางหนึ่งส าหรับครูผู้สอนในการพัฒนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมายด้วยการด าเนินการดังนี้ 
 1. การมอบหมายงานและให้การบ้านนักเรียน ต้องเป็นงานที่ครูผู้สอนมอบหมายให้นักเรียนท านอก
ชั้นเรียนอาทิเช่น การอ่านหนังสือ เขียนเรียงความ การแก้โจทย์ปัญหา การสร้างโครงงาน การฝึกซ้อมทักษะ
เพ่ิมเติม ซึ่งต้องเป็นงานที่มีคุณค่าต่อการเรียนรู้ของนักเรียน มีปริมาณและความยากง่ายพอเหมาะ ไม่เป็น
ภาระเพ่ิมความยุ่งยาก แก่ผู้เรียน ครูต้องอธิบายแนวทางให้นักเรียนเข้าใจ พร้อมกับตอบข้อสงสัยแก่นักเรียน 
การบ้านควรมีความหลากหลาย และให้โอกาสแก่นักเรียนในการเลือกท า ร่วมทั้งให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมใน
การตรวจความถูกต้อง ในลักษณะเรียนรู้ที่บ้าน ท างานที่โรงเรียน นอกจากนี้ครูต้องค านึงถึงความสมารถของ
นักเรียน ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางบ้านของผู้เรียนด้วย วัตถุประสงค์ของการมอบหมายงานและให้การบ้าน
นักเรียน ให้เป็นไปเพ่ือการเพ่ิมพูนความรู้และปรับปรุงความสามารถของนักเรียนเพ่ิมเติม ควรให้ในปริมาณที่
เหมาะสม 
 2. การสอนซ่อมเสริม การสอนซ่อมเสริมถือเป็นกิจกรรมที่มีบทบาทส าคัญยิ่งในการจัดการเรียนการ
สอนทุกรายวิชาให้มีประสิทธิภาพเพราะนักเรียนมีความแตกต่างระหว่างบุคคล การสอนซ่อมเสริมเป็นกิจกรรม
การจัดการเรียนการสอนที่นอกเหนือจาการเรียนการสอนปกติเพ่ือแก้ปัญหานักเรียนที่เรียนอ่อนหรือเรียนช้า
ให้เรียนได้ทันเพ่ือน สามารถปรับปรุงทักษะของตนเองให้ดีขึ้นและเป็นการส่งเสริมทักษะ 
ให้กับนักเรียนที่มีความสามารถสูง ให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยครูจะต้องส ารวจ
ข้อบกพร่องของนักเรียน จัดบทเรียนหรือเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของผู้เรียนใช้สื่อ
และเทคนิคการสอนให้เหมาะสม กระตุ้นและให้ก าลังใจ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความอบอุ่นและเชื่อมั่นในตนเอง ซึ่ง
ครูสามารถใช้วิธีการสอนได้อย่างหลากหลาย อาทิเช่น นักเรียนสอนกันเองในลักษณะพ่ีสอนน้องเพ่ือนสอน
เพ่ือน การสอนแบบตัวต่อตัวระหว่างครูกับนักเรียน การสอนแบบกลุ่มย่อย การสอนโดยใช้แบบเรียนส าเร็จรูป 
ฯลฯ และครูผู้สอนจะต้องมีการติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้เรียน บันทึกผลการสอนซ่อมเสริม 
พร้อมทั้งประเมินผลการสอนซ่อมเสริมทุกครั้ง 
 3. การบริหารจัดการชั้นเรียน การบริหารจัดการชั้นเรียนเป็นวิธีการด าเนินการท าให้ชั้นเรียนอยู่ใน
สภาพที่มีความพร้อมที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากชั้นเรียนเป็น
แหล่งการเรียนรู้พื้นฐานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ชั้นเรียนจะต้องมีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
ผู้เรียนมีความสุขในขณะอยู่ในชั้นเรียน ต้องมีความสะอาด สวยงาม และปลอดภัย น่าอยู่ น่าดู น่าเรียนโดยครู
จะต้องมีการเตรียมการ การวางแผนการจัดชั้นเรียน การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไป
ตามกระบวนการที ่
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ได้ก าหนดไว้ รวมถึงการสร้างวินัยเชิงบวกกับผู้เรียน โดยครูจะต้องศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล เข้าใจถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล จะท าให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและครูได้ใช้ความรู้ความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่เกิดผลดีต่อทั้งผู้สอนและผู้เรียน ในการบริหารจัดการชั้นเรียนต้องค านึงถึง
องค์ประกอบทั้งด้านกายภาพ ด้านสังคม และด้านการศึกษา 
 4. การพัฒนาหลักสูตรทางเลือกของสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรทางเลือกของสถานศึกษา เป็น
อีกแนวทางหนึ่งในการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการที่แตกต่างกันและหลากหลายใน
ปัจจุบัน ที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสได้เรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของตนเอง ตรงตามต้องการ ความสนใจ
ที่อยากจะเรียนอย่างแท้จริง หลักสูตรทางเลือกจะต้องเน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ความส าคัญกับอายุ เพศ 
เชื้อชาติ ศาสนา ค่านิยม ความเชื่อ ความถนัด ความพร้อม ความสนใจของผู้เรียน รวมทั้งสิ่งแวดล้อมชุมชน 
บริบท ภูมิปัญญาองค์ความรู้และศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่ผู้เรียนอาศัยอยู่ รวมทั้งให้โอกาสแก่ผู้เรียนที่เสี่ยง
จะไม่ประสบผลส าเร็จในโรงเรียน และเรียนรู้ได้ไม่เต็มที่ในระบบโรงเรียน ให้เขามีโอกาสเรียนตามศักยภาพ
ของตนเองซึ่งครูสามารถจัดหลักสูตรทางเลือกส าหรับนักเรียนได้อย่างหลากหลาย อาทิเช่น หลักสูตรด้านกีฬา 
หลักสูตรด้านอาชีพ หลักสูตรทวิศึกษา การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการ ฯลฯ 

        กลยุทธ์การจัดการศึกษา  
 กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
 เป้าประสงค์  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือ 
มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ และ
พลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว 
ชุมชนสังคมและประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม เป็น
ผู้เรียนที่มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัย
จากยาเสพติดความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติ
ต่าง ๆ เป็นต้น และเน้นการจัดการศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนฐาน สภาพทางภูมิศาสตร์ 
ด้านเศรษฐกิจ และสังคมซึ่งมีความแตกต่างทางด้านสังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติ เช่น กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร เป็นต้น เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้รับการพัฒนา
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ได้รับการบริการ 
ด้านการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ  

กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 เป้าประสงค์  การสร้างความสามารถในการแข่งขันให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพและ 
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คุณภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างเป็นระบบ โดยเน้นปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนของสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเชิงสมรรถนะรายบุคคลตามความสนใจ 
และความถนัด อย่างเต็มศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความ
เป็นเลิศด้านทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีทักษะความรู้ด้านดิจิทัล (Digital 
Literacy) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะวิชาชีพชั้นสูง เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 
เป็นผู้ประกอบการ เป็นเกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีความยืดหยุ่น
ทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม และมีความสามารถในการ
จัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 เป้าประสงค์ การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ตามนโยบายส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เริ่มตั้งแต่ประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัย
ตลอดจนการพัฒนา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ได้
สนองนโยบายด้านดังกล่าวตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 การพัฒนาประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษา ให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความสามารถใน 
การวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม สามารถด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า โดยการพัฒนาระบบ
การเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ พัฒนาระบบ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจาก
ระบบการศึกษาแล้ว รวมถึงความตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และการพัฒนาและรักษา
กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ละประเภท เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัย มีความรักใน
สุขภาพและพลานามัย และพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และกีฬาเพ่ือการอาชีพ 
 การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาทรัพยากร 
มนุษย์ ให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาต้องตระหนักถึงความส าคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน โดยครูต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู มี
ความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก 
“ครูผู้สอน” เป็น“Coach” หรือ ผู้อ านวยการการเรียนรู้ท าหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้
และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาท
เป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
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 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 เป้าประสงค์  การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน และการ 
ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา เน้นการสร้างโอกาสให้เด็กวัยเรียน และผู้เรียนทุกคนเข้าถึงบริการการศึกษา
ที่มีคุณภาพ ที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน ไม่ว่าผู้เรียนจะยาก ดี มี จน จะอยู่ในพ้ืนที่ใดของประเทศ อยู่ในชุมชน
เมืองพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร หรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษาของประเทศ โดยสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development) สร้างกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในทุก
ระดับตั้งแต่ระดับองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือต าบล ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และส่วนกลาง 
สร้างมาตรฐานสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ จัดหาทุนการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และงบลงทุนให้
สถานศึกษาตามความจ าเป็น ตลอดจนน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ของผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมถึง
พัฒนาระบบการติดตามสนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
ของประชาชน 
 กลยุทธ์ที่ 5  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้น้อมน าศาสตร์พระราชา หลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย มาเป็นหลักในการปรับปรุง
หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักการ
ดังกล่าว บนพ้ืนฐานความเชื่อในการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต 
โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน ไมใ่ห้มากหรือน้อยจนเกินไป อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพ่ือคน
รุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
 กลยุทธ์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เป็นนโยบายจุดเน้นที่ส าคัญเนื่องจากเป็น 
นโยบายที่กระจายอ านาจการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหาร
และจัดการศึกษา ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป ทบทวนและปรับบทบาทภารกิจ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีความ
ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ 
ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ น า เทคโนโลยีดิจิทัล Digital 
Technology เช่น Cloud Technology Big Data Technology และ Communication Technology เป็น
ต้น มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานทั้งระบบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งปลูกฝัง
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ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
 
นโยบายโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ปี พ.ศ.2564 
 
 วิสัยทัศน์ (Vision)  
 นักเรียนมีคุณธรรม น าความรู้ ครูมีคุณภาพ  

    พันธกิจ ( Mission) 
 1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะเต็มศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  
 2.  ส่งเสริมพัฒนาควาสามารถด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
 3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน 
 4. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางวิถีพุทธ 
 5. พัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ ตามมาตรฐานวิชาชีพและเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 6. พัฒนาและปรับปรุง สื่อ และเทคโนโลยี และ นวัตกรรมทางการศึกษาให้ทันสมัยและพอเพียง 
 7. บริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
   เป้าหมาย 
 1. พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน 
    - พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะของผู้เรียนให้มีทักษะวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะชีวิต ทักษะ 
วิชาชีพ และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 และภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ี 3) 
    - พัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี
ของชาติ 
  - พัฒนาผู้เรียนให้ใส่ใจและรักษาสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (SDGs) 
 - พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนตามแนวทางวิถีพุทธ 
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2. การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
    - หลักสูตรสถานศึกษามีความสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ตลาดแรงงาน และเอ้ือต่อการพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่ 21 
    - ห้องเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเป็นแหล่งเรียนรู้ มีความสะอาด 
น่าอยู่ น่าเรียน และมีความทันสมัย 
    -การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการการมอบหมายชิ้นงาน โครงการ และการบ้านในหลากหลายวิชา 
    - มีการจัดการเรียนซ่อมเสริมเพ่ือแก้ปัญหานักเรียนที่เรียนอ่อนหรือเรียนช้าให้เรียนได้ทันเพ่ือน   
สามารถปรับปรุงทักษะของตนเองให้ดีขึ้นและเป็นการส่งเสริมทักษะให้กับนักเรียนที่มีความสามารถสูงให้ 
สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ 

 3. การพัฒนาบุคลากร 
    - บุคลากร 4.0 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและมีความฉลาดทางด้านดิจิทัล (Digital 
Intelligence) 
    - ครู คือ Coach เพ่ือสร้าง “ต้นแบบห้องเรียนแห่งอนาคต” ปรับเปลี่ยนวิธีคิดของครูจาก 
ผู้บรรยาย (Lecturer) มาเป็นผู้ให้ค าปรึกษา (Coach) และเปลี่ยนการเรียนรู้ของผู้เรียนจากผู้รับฟัง (Passive 
Learner) มาเรียนรู้สิ่งต่าง ๆได้ด้วยตัวเอง (Self-Learner) 
 - การพัฒนาตนเองผ่านระบบผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 
 - การสร้างพฤติกรรมของบุคคลภายในองค์กรมีความตั้งใจทุ่มเทและละเอียดรอบคอบในการท างาน 
 - การสร้างพฤติกรรมของครู บุคลากร ภายในโรงเรียนด้วยหลักการวิถีพุทธ 
 
 4. การพัฒนาระบบบริหาร 
    - ระบบราชการ 4.0 มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance 
Government) ด้วยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริการ วิเคราะห์และมองอนาคต (Foresight) 
เพ่ือเท่าทันการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหาเชิงรุก เปิดกว้าง เชื่อมโยงเน้นการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิ
บาล 
    - โรงเรียนสมเสม็ดวิทยาสุจริต เพ่ือมุ่งหวังสร้างภาพลักษณ์การบริหารงานที่มีความโปร่งใส
สอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
และทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการใน
ภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
    - มาตรฐานโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา  เพื่อติดตามและประเมินมาตรฐานการท างานของ 
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โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา  ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
การเปรียบเทียบผลงานที่ท าได้กับที่ควรจะเป็นมีความชัดเจนมองเห็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้
เกิดผลได้มากข้ึน และช่วยให้มีการฝึกฝนตนเองให้เข้าสู่มาตรฐานได้ 
 - ระบบ one stop service งานที่ให้บริการทั้งหมดที่เก่ียวข้อง มารวมให้บริการอยู่ในสถานที่ 
เดียวกัน ในลักษณะที่ส่งต่องานระหว่างกันทันทีหรือเสร็จในขั้นตอนหรือ เสร็จในจุดให้บริการเดียว โดยมี 
จุดประสงค์เพ่ือให้การให้บริการมีความ รวดเร็วขึ้น 
 - โรงเรียนวิถีพุทธ เพ่ือมุ่งหวังการสร้างภาพลักษณ์ด้านคุณธรรมให้เกิดในโรงเรียน 
 - มาตรฐานสถานศึกษา เพ่ือติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งจะช่วยให้
โรงเรียนสามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจน เพ่ือให้โรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานได้ 
 
          โครงการส าคัญ (Flagship)  

นวัตกรรมที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดด้านกระบวนการ 
๑. ชื่อนวัตกรรม 
 สมเสม็ดเมล็ดพันธุ์แห่งความดี (โดยใช้หลักไตรสิกขาและสัปปุริสธรรม ๗)  
 

๒. ที่มาและความส าคัญ 
 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
จุดมุ่งหมายในมาตรา ๖ ได้ก าหนดว่ามุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในด้านต่าง ๆ ของการศึกษา คือ 
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม และมุ่งให้คนไทยมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดวิสัยทัศน์การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศ
ไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทยและได้ก าหนดพันธกิจคือ ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ พัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา และบูรณาการการจัด
การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับโรงเรียนวิถีพุทธ คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ได้ให้ความหมายของ
โรงเรียนวิถีพุทธ คือ โรงเรียนระบบปกติทั่วไปที่น าหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช้ หรือประยุกต์ใช้ในการ
บริหารและการพัฒนาผู้เรียนโดยรวมของสถานศึกษา       เน้นกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา อย่าง
บูรณาการ รูปแบบของโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธด าเนินการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้หลักไตรสิกขา คือ ศีล 
สมาธิ ปัญญา อย่างบูรณาการ ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการพัฒนา “การกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น” คือ มีปัญญารู้เข้าใจ
ในคุณค่าแท้ใช้กระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงหาปัญญา และมีวัฒนธรรมเมตตาเป็นฐานการด าเนินชีวิต โดย
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มีผู้บริหาร และคณะครูเป็นกัลยาณมิตร ช่วยกันพัฒนาด าเนินการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีวิถีการท างาน วิถี
ชีวิต วิถีการเรียนรู้       วิถีวัฒนธรรมต่าง ๆ ตามหลัก “ไตรสิกขา” ที่น าไปสู่ “ปัญญา” วิถีชีวิตที่ดีงามตาม
หลักไตรสิกขาทั้ง ๓ ด้านศีล (พฤติกรรม) มีกิริยามารยาท กิน อยู่ ดู ฟัง เป็น รู้จักพิจารณาเลือกเสพสิ่งบริโภค 
และสื่อต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ด้วยปัญญา รู้จักความพอดี  พอประมาณ ในการแสวงหา บริโภค สะสมสิ่งต่าง 
ๆ ปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ภายนอกที่ถูกต้องเพ่ือให้เกิดวินัยในตนเอง ไม่เบียดเบียนตนเอง และผู้อ่ืนโดย
มีศีล    เป็นพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิต มีชีวิตที่สัมพันธ์ด้วยดีกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม 

จิตใจ (สมาธิ) มีสมรรถภาวะที่ดี คือ มีสมาธิ มีความตั้งม่ัน เข้มแข็ง มุ่งม่ันท าดี ด้วยจิตใจกล้าหาญ อดทน สู้สิ่ง
ยาก ขยันหมั่นเพยีร ไม่ย่อท้อสามารถฟันฝ่าอุปสรรคผ่านความยากล าบากไปได้ พ่ึงตนเองได้ มีคุณภาวะ คือ มี
ความกตัญญูรู้คุณ มีจิตใจเมตตา กรุณาโอบอ้อมอารีมีน้ าใจ ละอายชั่วกลัวบาป  ซื่อสัตย์  รับผิดชอบ กล้ารับ
ผิด  เกิดจิตที่เป็นบุญกุศลอย่างสม่ าเสมอ มีสุขภาวะที่ดี  คือ มีความสุข ความร่าเริง เบิกบาน มองโลกในแง่ดี 
มีก าลังใจ เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ ในการร่วมกิจกรรมงานต่าง ๆ ปัญญามีศรัทธาเลื่อมใสและมีความ
เข้าใจในพระรัตนตรัย ในกฎแห่งกรรม และในหลักบาปบุญ  
คุณโทษ มีทักษะและอุปนิสัยในการเรียนรู้ทีดี จูงใจ ใฝ่รู้  รู้จักการค้นคว้า การจดบันทึกให้เกิดการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริง การคิดวิเคราะห์ประมวลผล สามารถน าเสนอถ่ายทอดได้ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคลมีทักษะ
ชีวิตเท่าทันต่อสิ่งเร้าภายนอก และกิเลสภายในตนสามารถแก้ปัญหาชีวิตได้ สามารถน าหลักธรรมไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตได้มีฐานชีวิตที่ดีมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติธรรม เกิดปัญญาเข้าใจในสัจธรรมใน
ชีวิต ได้ตามวุฒิภาวะของตน สามารถต่อยอดพัฒนาไปสู่ปการปฏิบัติธรรมให้เกิดความเจริญงอกงามในธรรมที่
สูงยิ่งขึ้นไป ลักษณะโรงเรียนวิถีพุทธ  เน้นการจัดสภาพทุก ๆ ด้าน เพ่ือสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาตามหลักพุทธ
ธรรมอย่าง บูรณาการ โดยส่งเสริมให้เกิดความเจริญงอกงามตามลักษณะแห่งปัญญาวุฒิธรรม  ๔ ประการ คือ 
๑)สัปปุริสสังเสวะ หมายถึงการอยู่ใกล้คนดี ใกล้ผู้รู้ มีครู อาจารย์ดี มีข้อมูล มีสื่อที่ดี ๒)สัทธัมมัสสวนะ 
หมายถึง เอาใจใส่ศึกษาโดยมีหลักสูตร การเรียนการสอนที่ดี ๓)โยนิโสมนสิการ หมายถึง มีกระบวนการคิด
วิเคราะห์พิจารณาหาเหตุผลที่ดีและถูกวิธี ๔) ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ หมายถึง ความสามารถน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตได้ถูกต้องเหมาะสม 

 โรงเรียนสมเสม็ดวิทยาได้ตระหนักเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิถีพุทธเป็น
ตัวก าหนดเพ่ือส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้โดยสถานศึกษาจะพิจารณาด าเนินการตามบริบทของ
โรงเรียน เพ่ือมุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โดยไม่มีงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลโดยตรง แต่จากผลการ
ด าเนินการที่ส่งผลดีต่อผู้เรียน ผู้บริหาร คณะครู และชุมชนบ้านวัด ในบริบททางวัฒนธรรม ท าให้การ
ด าเนินการตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเป็นที่สนใจจากสถานศึกษาจ านวนมากจากการที่ผู้บริหารโรงเรียน 
เช่น ด้านวิชาการ ด้านการศึกษาสงเคราะห์และให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมของโรงเรียน เป็นต้น ก็จะเป็น
ประโยชน์แก่ประเทศชาติ บ้านเมืองซึ่งเป็นรากฐานส าคัญของการด ารงชีวิต โดยส่วนรวมของประชาชน มหา
เถรสมาคมจึงมีมติเห็นชอบให้เจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกระดับส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนวิถีพุทธจากความ
เป็นมาและความส าคัญของปัญหาข้างต้น จึงได้จัดท านวัตกรรมสมเสม็ดเมล็ดพันธุ์แห่งความดีข้ึน 
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๓. วัตถุประสงค์ 
      ๓.๑ เพ่ือพัฒนากิจกรรมพ้ืนฐานชีวิตประจ าวัน ฝึกฝนอบรมให้เกิดการกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น (รู้เข้าใจ
เหตุผลและได้ประโยชนตามคุณค่าแท้ตามหลักไตรสิกขา 
 ๓.๒ เพ่ือพัฒนากิจกรรมพ้ืนฐานชีวิตประจ าวัน ส่งเสริมกิจกรรมการรับผิดชอบดูแลรักษาพัฒนา
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอจนเป็นนิสัย 
 ๓.๓ เพ่ือพัฒนากิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ส่งเสริมปฏิบัติกิจกรรมพระพุทธศาสนาอย่างเห็นคุณค่า 
รู้เข้าใจเหตุผล 
 ๓.๔ เพ่ือพัฒนากิจกรรมทางพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมส่งเสริมการระลึก และศรัทธาในพระ
รัตนตรัย เป็นประจ าและในโอกาสส าคัญอย่างต่อเนื่องเป็นวิถีชีวิต 
 ๓.๕ เพ่ือพัฒนากิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ส่งเสริให้ทุกคนมีส่วนร่วมและเห็นคุณค่าในการรักษา
และสืบต่อพระพุทธศาสนา 
๔. ระยะเวลาด าเนินงาน 

๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ – ปัจจุบัน 
๕.  ขั้นตอนและกระบวนด าเนินงาน  นวัตกรรมตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ    

๕.๑ ประชุมเพ่ือท าความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่น ามาประยุกต์ใช้ใน การจัดการเรียนรู้     
๕.๒ ปฏิบัติกิจกรรมพ้ืนฐานชีวิตประจ าวัน ฝึกฝนอบรมให้เกิดการกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น (รู้เข้าใจเหตุผล

และได้ประโยชนตามคุณค่าแท้ตามหลักไตรสิกขา และสัปปุริสธรรม 7 ประการ 
๕.๓ ส่งเสริมกิจกรรมการรับผิดชอบดูแลรักษาพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอจน

เป็นนิสัย 
๕.๔ ส่งเสริมปฏิบัติกิจกรรมพระพุทธศาสนาอย่างเห็นคุณค่า รู้เข้าใจเหตุผล 
๕.๕ จัดกิจกรรมส่งเสริมการระลึก และศรัทธาในพระรัตนตรัย เป็นประจ าและในโอกาสส าคัญอย่าง

ต่อเนื่องเป็นวิถีชีวิต 
๕.๖ ส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมและเห็นคุณค่าในการรักษาและสืบต่อพระพุทธศาสนา 
๕.๔  ด าเนินกิจกรรม โครงการ ตามแผนโดยใช้หลักธรรมไตรสิกขา และสัปปุริสธรรม 7 ประการใน

การด าเนินงาน ยกตัวอย่างการใช้หลักธรรมสัปปุริสธรรม 7 ประการ ในการบริหารจัดการ ดังนี้    
1. ธัมมัญญุตา แห่งสัปปุริสธรรม 7 คือ การรู้จักเหตุ  คือ การรู้จัก และเข้าใจในหลักการ 

ระเบียบ และกฎเกณฑ์ของสิ่งต่างๆ ในสังคมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิต โดยรู้จักว่าตนจะต้องปฏิบัติให้
สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่มีอยู่อย่างไร สิ่งใดควรท า สิ่งใดไม่ควรท าภายใต้เหตุ และผลอันถูกต้อง 

2. อัตถัญญุตา แห่งสัปปุริสธรรม 7 คือ การรู้จักผล คือ ผู้ที่รู้จักพิจารณาไตร่ตรองอย่าง
รอบคอบเสียก่อนจะลงมือปฏิบัติ ย่อมเข้าใจถึงผลทั้งหลายที่มีมาแต่เหตุ การกระท าที่รู้จักความหมาย และ
ความมุ่งหมายของหลักการในการปฏิบัติงาน รู้จัก และเข้าใจวัตถุประสงค์ของเป้าหมายในกิจการนั้น ย่อม
สามารถวิเคราะห์ผลที่จะได้รับการด าเนินงานต่าง ๆ อย่างถูกต้อง 
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3. อัตตัญญุตา แห่งสัปปุริสธรรม 7 คือ การรู้จักตน คือ ผู้ที่รู้จักตนเองจะสามารถวิเคราะห์
ตนเองได้อย่างถูกต้องตรงกับความเป็นจริงแล้วประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสม รู้จักแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์อันจะเกิดผลดีต่องานในหน้าที่ 

4. มัตตัญญุตา แห่งสัปปุริสธรรม 7 คือ การรู้จักประมาณ คือ ผู้ที่รู้จักความพอเหมาะพอดีใน
การปฏิบัติงาน ย่อมท าให้กิจการงานเป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่วางเอาไว้ ทั้งนี้ พึงใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเข้ามาประยุกต์ใช้ยิ่งท าให้เกิดความเข้าใจ และปฏิบัติได้ง่ายขึ้น 

5. กาลัญญุตา แห่งสัปปุริสธรรม 7 คือ การรู้จักเวลา คือ ผู้ที่เป็นคนรู้คุณค่าของเวลา รู้จัก
ล าดับเวลาความส าคัญของงานที่สัมพันธ์กับเวลา ว่าควรท าหรือควรจะพักผ่อน ว่าควรท าอันใดก่อนหลัง เมื่อ
ถึงเวลาท างานควรท างานท างานอย่างเต็มก าลังความสามารถ 

6. ปริสัญญุตา แห่งสัปปุริสธรรม 7 คือ การรู้จักชุมชน คือ ผู้ที่รู้จักปรับตัวให้เข้ากับชุมชน 
และเข้าใจในสภาพของชุมชนในด้านระเบียบวินัย ขนบธรรมเนียมประเพณีโดยการปรับปรุงตนเองให้เหมาะสม
กับชุนชนนั้น ๆ 

7. ปุคคโลปรปรัญญุตา แห่งสัปปุริสธรรม 7 คือ ผู้ที่รู้จักบุคคล และเข้าใจความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล โดยรู้จักเลือกบุคคลให้เหมาะสมกับงานเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

5.5  สรุปและรายงานผลการท ากิจกรรมโครงการแต่ละโครงการ แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ต่อไป  

๖. กระบวนการด าเนินการเชิงระบบ 
 ๖.๑ ชื่อโมเดล และค าอธิบายโมเดล 
  โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ได้ใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ตามแผนโดยใช้หลักธรรม
ไตรสิกขา และสัปปุริสธรรม 7 ประการ 1. ธัมมัญญุตา ความรู้จักธรรม รู้หลัก หรือ รู้จักเหตุ - Dharmannutta 
2. อัตถัญญุตา ความรู้จักอรรถ รู้ความมุ่งหมาย หรือ รู้จักผล - Atthannuta               3. อัตตัญญุตา ความรู้
จักตน - Attannuta 4. มัตตัญญุตา ความรู้จักประมาณ - Mattannuta: moderation 5. กาลัญญุตา ความรู้
จักกาล - Kàlannutà 6. ปริสัญญุตา ความรู้จักบริษัท - Parisannutà และ7. ปุคคลัญญุตา หรือ ปุคคลป
โรปรัญญุตา ความรู้จักบุคคล - Puggalannutà  ในการด าเนินงาน โดยใช้โมเดลที่ชื่อว่า SMW Model ดัง
แผนภาพต่อไปนี้ 
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การจัดการเรียนรู้โดยใช้ตามแผนโดยใช้หลักธรรมไตรสิกขา 
และสัปปุริสธรรม 7 ประการ 

SMW Model 
โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๑ SMW Model 
แสดงโมเดลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ตามแผนโดยใช้หลักธรรมไตรสิกขา และสัปปุริสธรรม 7 ประการ 

 จากแผนภาพที่ ๑ สามารถอธิบายได้ว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ตามแผนโดยใช้หลักธรรมไตรสิกขา 
และสัปปุริสธรรม 7 ประการ โดยใช้โมเดล SMW Model (Sappurisa-dhamma Wisdom Model) นั้น 
โรงเรียนสมเสม็ดวิทยาได้น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ สัปปุริสธรรม 7 ประการ มาจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ลงสู่แผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยแบ่งขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออกเป็น ๗ 
ขั้นตอน คือ 
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 1. ธัมมัญญุตา ความรู้จักธรรม รู้หลัก หรือ รู้จักเหตุ – Dharmannutta โดยขั้นนี้เน้นให้นักเรียนได้
เรียนรู้ถึงกฎ กติกา มารยาทในการเรียนรู้ร่วมกันในชั้นเรียน 
 2. อัตถัญญุตา ความรู้จักอรรถ รู้ความมุ่งหมาย หรือ รู้จักผล – Atthannuta ให้นักเรียนรได้รู้ถึง
วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ในคาบนั้น ๆ 
 3. อัตตัญญุตา ความรู้จักตน – Attannuta เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มความสามารถ รู้
ความสามารถความถนัด และความชอบของตนเอง 
 4. มัตตัญญุตา ความรู้จักประมาณ – Mattannuta เน้นให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง ในเรื่อง การใช้ชีวิต 
 5. กาลัญญุตา ความรู้จักกาล – Kàlannutà เน้นให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเอง 
 6. ปริสัญญุตา ความรู้จักบริษัท – Parisannutà เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ที่จะรัก และสามัคคีกับเพ่ือน
พ้องและสถานบันศึกษาของตนเอง 
 7. ปุคคลัญญุตา หรือ ปุคคลปโรปรัญญุตา ความรู้จักบุคคล  - Puggalannutà เน้นให้นักเรียนได้
แสดงออกถึงความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน โดยการน า เสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซักถาม และให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ร่วมกันในชั้นเรียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ 
 จากแผนผังโมเดลจะเห็นได้ว่าวงกลมทุกวงมีความสัมพันธ์กัน นั่นแสดงว่าการแสดงออกซึ่ง ศีล สมาธิ 
ปัญญา  และสัปปุริสธรรม 7 ประการ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ลงสู่ผู้เรียน และสามารถที่จะแสดงออก
ทางกายให้เห็นถึงการมีมารยาท พูดคุยกันในเรื่องเรียนโดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน นั่นแสดงว่า
นักเรียนเกิดพฤติกรรมทั้งทางศีล และปัญญา ในขั้นการสอนนั้น แสดงว่าการแบ่งข้ันการสอนนี้จึงเป็นเพียงการ
ก าหนดเป้าหมายของแต่ละขั้นสอนว่ามุ่งเน้นให้เกิดประเด็นใดมากที่สุดในแต่ละขั้น ซึ่งในการจัดการเรียนรู้นั้น
ต้องอาศัยสัปปุริสธรรม 7 ประการ มาสู่การเรียนรู้ 
 ๖.๒ กระบวนการประเมิน 
 การประเมินผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ตามแผนโดยใช้หลักธรรมไตรสิกขา และสัปปุริ สธรรม 7 
ประการ โดยใช้โมเดล SMW Model (Sappurisa-dhamma Wisdom Model) คือ ด้านทักษะพิสัย (P) ด้าน
จิตพิสัย (A) ด้านพุทธิพิสัย (K) ดังนี้ 
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ตารางท่ี ๑ แสดงการวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และแบบประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน 

หลัก
ไตรสิกขา 

สัปปุริสรรม 
7 

เป้าหมาย
หลักสูตร 

จุดประสง
การ

เรียนรู้ 

พฤติกรรม
การเรียนรู ้

วิธีการประเมิน 
แบบ

ประเมิน 

ศีล 
ธัมมัญญุตา ,
กาลัญญุตา 

ดี P ทักษะพิสัย สังเกตพฤติกรรม 
แบบสังเกต
พฤติกรรม 

สมาธิ 
อัตตัญญุตา, 
มัตตัญญุตา 

มีสุข A จิตพิสัย 
สังเกตพฤติกรรม 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 

สัมภาษณ์ 
แบบ

สัมภาษณ์ 

ปัญญา 

อัตถัญญุตา 
,ปริสัญญุตา 
,ปุคคลัญญุ

ตา 

เก่ง K พุทธิพิสัย 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

สัมภาษณ์ 
แบบ

สัมภาษณ์ 
 
จากตารางท่ี ๑ พบว่า 
๑. การประเมินว่านักเรียนมี ศีล ( ธัมมัญญุตา ,กาลัญญุตา ) เกิดขึ้นในชั้นเรียนอย่างไรบ้างประเมิน

โดยเชื่อมโยงไปยังไปแผนการจัดการเรียนรู้ว่าก าหนดจุดประสงค์ว่าให้นักเรียนเกิดทักษะพิสัยอะไรบ้าง (P) ซึ่ง
ใช้การสังเกตพฤติกรรม โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรม ซึ่งส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดี 

๒. การประเมินว่านักเรียนมี สมาธิ ( อัตตัญญุตา, มัตตัญญุตา ) เกิดขึ้นในชั้นเรียนอย่างไรบ้าง 
ประเมินโดยเชื่อมโยงไปยังแผนการจัดการเรียนรู้ว่าก าหนดจุดประสงค์ว่าให้นักเรียนเกิดจิตพิสัยอะไรบ้าง (A) 
ซึ่งใช้การสังเกตพฤติกรรม โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรม และการสัมภาษณ์นักเรียนโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ซึ่ง
ส่งผลให้นักเรียนมีความสุข 

๓. การประเมินว่านักเรียนมีปัญญา ( อัตถัญญุตา ,ปริสัญญุตา ,ปุคคลัญญุตา ) เกิดข้ึนในชั้นเรียน
อย่างไรบาง ประเมินโดยเชื่อมโยงไปยังแผนการจัดการเรียนรู้ว่าก าหนดจุดประสงค์ว่าให้นักเรียนเกิดพุทธิพิสัย
อะไรบ้าง (K) ซึ่งใช้การสังเกตพฤติกรรม โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรม และการสัมภาษณ์นักเรียนโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีความสุข                                                                                                                                                                        

๗. ผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์ และความสอดคล้องกับข้อบ่งช้ีคุณภาพที่ก าหนด 
๗.๑ นักเรียนมี ศีล ( ธัมมัญญุตา ,กาลัญญุตา ) เกิดขึ้นในชั้นเรียนประเมินโดยเชื่อมโยงไปยังไป

แผนการจัดการเรียนรู้ว่าก าหนดจุดประสงค์ว่าให้นักเรียนเกิดทักษะพิสัยอะไรบ้าง (P) ซึ่งใช้การสังเกต
พฤติกรรม โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรม ซึ่งส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดี 
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๗.๒ นักเรียนมี สมาธิ ( อัตตัญญุตา, มัตตัญญุตา ) เกิดขึ้น ประเมินโดยเชื่อมโยงไปยังแผนการจัดการ
เรียนรู้ว่าก าหนดจุดประสงค์ว่าให้นักเรียนเกิดจิตพิสัย (A) ซึ่งใช้การสังเกตพฤติกรรม โดยใช้แบบสังเกต
พฤติกรรม และการสัมภาษณ์นักเรียนโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีความสุข 

๗.๓ นักเรียนมีปัญญา ( อัตถัญญุตา ,ปริสัญญุตา ,ปุคคลัญญุตา ) เกิดขึ้น ประเมินโดยเชื่อมโยงไปยัง
แผนการจัดการเรียนรู้ว่าก าหนดจุดประสงค์ว่าให้นักเรียนเกิดพุทธิพิสัยอะไรบ้าง (K) ซึ่งใช้การสังเกต
พฤติกรรม โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรม และการสัมภาษณ์นักเรียนโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมี
ความสุข 
๘. คุณค่าทางจริยธรรม คุณธรรม และหลักธรรมที่เกิดจากโครงการ 

ครูได้ปฏิบัติควบคู่กับการปฏิบัติหน้าที่ กล่าวคือ ได้ใช้หลักธรรมในการจัดการเรียนรู้ นั่นคือ ครูใช้หลัก
ไตรสิกขาและสัปปุริสธรรม ๗ ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ในการจัดการเรียนรู้จริงในชั้นเรียน ในการ
สรุปผลการเรียนรู้ที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ของครู ซึ่งถือว่าได้ปฏิบัติธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ไปพร้อม ๆ กัน 
กล่าวคือ นักเรียนได้เรียนรู้หลักหลักไตรสิกขาและสัปปุริสธรรม ๗  ในการเรียนรู้  
๙. ประโยชน์ที่ได้จากการท านวัตกรรม 
     ๙.๑ พัฒนากิจกรรมพ้ืนฐานชีวิตประจ าวัน ฝึกฝนอบรมให้เกิดการกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น (รู้เข้าใจเหตุผล
และได้ประโยชนตามคุณค่าแท้ตามหลักไตรสิกขาและสัปปุริสธรรม ๗     
 ๙.๒ พัฒนากิจกรรมพ้ืนฐานชีวิตประจ าวัน ส่งเสริมกิจกรรมการรับผิดชอบดูแลรักษาพัฒนาอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอจนเป็นนิสัย 

๙.๓ พัฒนากิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ส่งเสริมปฏิบัติกิจกรรมพระพุทธศาสนาอย่างเห็นคุณค่า รู้
เข้าใจเหตุผล 

๙.๔ พัฒนากิจกรรมทางพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมส่งเสริมการระลึก และศรัทธาในพระรัตนตรัย 
เป็นประจ าและในโอกาสส าคัญอย่างต่อเนื่องเป็นวิถีชีวิต 

๙.๕ พัฒนากิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ส่งเสริให้ทุกคนมีส่วนร่วมและเห็นคุณค่าในการรักษาและ
สืบต่อพระพุทธศาสนา 
๑๐. การเผยแพร่นวัตกรรม 

๑๐.๑ เผยแพร่ในระดับโรงเรียนในกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ การประชุมผู้ปกครอง งานต่าง ๆ ซึ่งเป็น
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักไตรสิกขาและสัปปุริสธรรม ๗  ให้กับผู้ปกครอง ผู้น า
ชุมชนได้รับทราบ 

๑๐.๒ เผยแพร่ในระดับเครือข่ายการจัดการศึกษาสหวิทยาเขตสตึก โดยโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม
ทางวิชาการของเครือข่ายสหวิทยาเขตสตึก เป็นตัวแทนในการจัดประชุมเครือข่ายโรงเรียนได้จัดนิทรรศการ
เพ่ือน าเสนอผลการด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักไตรสิกขาและสัปปุริสธรรม ๗  และได้น าผลงาน
โครงงานที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ไปร่วมประกวดแข่งขัน โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานอาชีพ โครงงาน
วิทยาศาสตร์ โครงงานคุณธรรม เป็นต้น 



๕๓ 
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๑๐.๓ เผยแพร่ในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 โดยโรงเรียนได้น าผลการ
ด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักไตรสิกขาและสัปปุริสธรรม ๗  ไปน าเสนอต่อโรงเรียนต่าง ๆ  
๑๑. จุดเด่นของนวัตกรรม 

เป็นนวัตกรรมที่บูรณาการหลักไตรสิกขาและสัปปุริสธรรม ๗  ลงสู่แผ่นอย่างเข้าใจง่าย ซึ่งเป็น
ประโยชน์ส าหรับผู้ที่ต้องการน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้น าไปเป็นตัวอย่างเพ่ือใช้ในชั้นเรียนต่อไป แต่ใน
ความเรียบง่ายนี้ก็ซ่อนความละเอียดในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้เพราะครูที่เขียน
แผนต้องเข้าใจแก่นของค าว่า ไตรสิกขาและสัปปุริสธรรม ๗  ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของการจัดการศึกษา
ในหลักสูตรที่ต้องการให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย ซึ่งส่งผลไปท าให้นักเรียน
ได้เติบโตเป็นคนดี เก่ง และมีความสุขต่อไป 

 
๑๒. แนวทางการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม 

นวัตกรรมนี้โรงเรียนจะพัฒนาต่อยอดโดยการใช้หลักธรรมข้ออ่ืนมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เพ่ิมเติมจากเพียงแค่หลักไตรสิกขาและสัปปุริสธรรม ๗ กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หลักอริยสัจ ๔ เป็นต้น ซึ่งจะ
แบ่งข้ันตอนออกเป็น ๔ ขั้นตอนย่อย คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค เป็นต้น 

 
13. แนวปฏิบัติส าหรับครู บุลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

1. ศึกษาท าความเข้าใจนโยบาย “โรงเรียนวิถีพุทธ”โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 
2. ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ ก าหนดเงื่อนไขข้อตกลงกับนักเรียน ในการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
3. วางแผนในการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานตัวชี้วัด จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ก าหนดวิธีการการวัดผลประเมินผล ติดตาม ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด 
4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ก าหนดให้เกิดเป็นรูปธรรม 
5. สรุป รายงาน ผลการปฏิบตัิงานตามนโยบาย “โรงเรียนวิถีพุทธ”โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ต่อ

ผู้บังคับบัญชาตามก าหนดเวลา 
 

 กลยุทธ์การจัดการศึกษา       

 กลยุทธ์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
 เป้าประสงค์  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือ 
มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ และ
พลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว 
ชุมชนสังคมและประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม เป็น
ผู้เรียนที่มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัย
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จากยาเสพติดความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติ
ต่าง ๆ เป็นต้น และเน้นการจัดการศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนฐาน สภาพทางภูมิศาสตร์ 
ด้านเศรษฐกิจ และสังคมซึ่งมีความแตกต่างทางด้านสังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติ เช่น กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร เป็นต้น เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้รับการพัฒนา
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ได้รับการบริการ 
ด้านการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 
 กลยุทธ์ที่ 2  การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 เป้าประสงค์  การสร้างความสามารถในการแข่งขันให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพและ 
คุณภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างเป็นระบบ โดยเน้นปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนของสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเชิงสมรรถนะรายบุคคลตามความสนใจ 
และความถนัด อย่างเต็มศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความ
เป็นเลิศด้านทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีทักษะความรู้ด้านดิจิทัล (Digital 
Literacy) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะวิชาชีพชั้นสูง เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 
เป็นผู้ประกอบการ เป็นเกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีความยืดหยุ่น
ทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม และมีความสามารถในการ
จัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
 กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 เป้าประสงค์ การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ตามนโยบายส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เริ่มตั้งแต่ประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัย
ตลอดจนการพัฒนา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ได้สนองนโยบายด้านดังกล่าว
ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 การพัฒนาประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษา ให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความสามารถใน 
การวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม สามารถด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า โดยการพัฒนาระบบ
การเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ พัฒนาระบบ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจาก
ระบบการศึกษาแล้ว รวมถึงความตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และการพัฒนาและรักษา
กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ละประเภท เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัย มีความรักใน
สุขภาพและพลานามัย และพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และกีฬาเพ่ือการอาชีพ โดยใช้หลักการตาม
แนววิถีพุทธ 
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 การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาทรัพยากร 
มนุษย์ ให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาต้องตระหนักถึงความส าคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน โดยครูต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู มี
ความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง โดยอาศัยแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้
เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น“Coach” หรือ ผู้อ านวยการการเรียนรู้ท าหน้าที่กระตุ้น 
สร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรม
การเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
 กลยุทธ์ที่ 4  การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 เป้าประสงค์  การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน และการ 
ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา เน้นการสร้างโอกาสให้เด็กวัยเรียน และผู้เรียนทุกคนเข้าถึงบริการการศึกษา
ที่มีคุณภาพ ที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน ไม่ว่าผู้เรียนจะยาก ดี มี จน จะอยู่ในพ้ืนที่ใดของประเทศ อยู่ในชุมชน
เมืองพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร หรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษาของประเทศ โดยสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development) สร้างกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในทุก
ระดับตั้งแต่ระดับองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือต าบล ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และส่วนกลาง 
สร้างมาตรฐานสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ จัดหาทุนการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และงบลงทุนให้
สถานศึกษาตามความจ าเป็น ตลอดจนน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ของผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมถึง
พัฒนาระบบการติดตามสนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
ของประชาชน 
 
 

 กลยุทธ์ที่ 5  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้น้อมน าศาสตร์พระราชา หลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย มาเป็นหลักในการปรับปรุง
หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักการ
ดังกล่าว บนพ้ืนฐานความเชื่อในการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต 



๕๖ 

 

 
                แผนปฏิบัติการ และแผนบริหารงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๔  โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 
 

โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน ไม่ให้มากหรือน้อยจนเกินไป อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพ่ือคน
รุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
 กลยุทธ์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เป็นนโยบายจุดเน้นที่ส าคัญเนื่องจากเป็น 
นโยบายที่กระจายอ านาจการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหาร
และจัดการศึกษา ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป ทบทวนและปรับบทบาทภารกิจ โรงเรียนสมเสม็ดวิทยาให้มีความ
ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ 
ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ น าเทคโนโลยีดิจิทัล Digital 
Technology เช่น Cloud Technology Big Data Technology และ Communication Technology เป็น
ต้น มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานทั้งระบบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั้ งปลูกฝัง
ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

       นโยบายโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ปีการศึกษา 2564 

 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมีสุนทรียภาพ ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา มีอุปนิสัย สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรม 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนครู ให้รับการพัฒนาในด้านการจัดการเรียนรู้ และให้ปรับเปลี่ยนค่านิยม 
วัฒนธรรมในการท างาน มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และให้สามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมทั้งส่งเสริม 
สนับสนุนให้มีการท าวิจัยชั้นเรียน ตลอดจนยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่มีผลงานดีเด่น 
 4. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมและ
การกระจายอ านาจโดยใช้หลักการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือธรรมาภิบาล (Good Government) 
 5. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนรู้ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนมีการพัฒนาหลักสูตรและใช้การวิจัยในการพัฒนา 
 6. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
 7. พัฒนาบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 8. ส่งเสริมให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา รายงานคุณภาพการจัดการศึกษาทุกปี 
 

 



๕๗ 

 

 
                แผนปฏิบัติการ และแผนบริหารงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๔  โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 
 

บทท่ี ๓ 
แผนงานโครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2564   
 

รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 

งบเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี (ข้อมูลอ้างอิง ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2563) 
1. เงินอุดหนุนรายหัว 
   -  ม.ต้น     นักเรียน  ๑22  คน   4,500  บาท/คน/ป ี                          
   -  ม.ปลาย  นักเรียน  61    คน   4,800  บาท/คน/ป ี

 
549,000 
292,800 

 

                                                              รวม 841,800  
2. เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   - ม.ต้น     นักเรียน  ๑22  คน   880  บาท/คน/ป ี                          
   - ม.ปลาย  นักเรียน  61    คน   950  บาท/คน/ป ี

 
107,360 

57,950 

 

                                                                         รวม 165,310  
3. เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน 
    - ม.1 (42 คน)    880    บาท/คน/ป ี   
    - ม.2 (33 คน)    921    บาท/คน/ปี 
    - ม.3 (47 คน)    996    บาท/คน/ป ี 
    - ม.4 (22 คน)    1,384  บาท/คน/ปี 
    - ม.5 (23 คน)    1,326  บาท/คน/ปี 
    - ม.6 (16 คน)    1,164  บาท/คน/ป ี                     

 
33,936 
30,393 
46,812 
30,448 
30,498 
18,624 

 

                                                           รวม 190,711  
4. เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน 
   -  ม.ต้น     นักเรียน  ๑22  คน   420  บาท/คน/ป ี                          
   -  ม.ปลาย  นักเรียน  61    คน   460  บาท/คน/ป ี

 
51,240 
28,060 

 

                                                           รวม 79,300  
 

 

 



๕๘ 

 

 
                แผนปฏิบัติการ และแผนบริหารงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๔  โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 
 

รายละเอียดงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2564  (ต่อ) 
 

รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 

งบเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี (ข้อมูลอ้างอิง ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2563) 
5. เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (อ้างอิงข้อมูล ปีงบประมาณ 
2563) 
   -  รอบที่ 1   นักเรียน  83  คน   1,500  บาท/คน/ภาคเรียน                           
   -  รอบที่ 2   นักเรียน  80  คน   1,500  บาท/คน/ภาคเรียน                           

 
 

124,500 
120,000 

 

                                                              รวม 244,500  
งบเงินรายได้สถานศึกษา 

                                                              รวม 49,980  
                                                           รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,570,601  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๙ 

 

 
                แผนปฏิบัติการ และแผนบริหารงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๔  โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 
 

สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

1. งบเงินอุดหนุนรายหัว 

ที ่ กลุ่ม/ประเภทเงิน เงินอุดหนุน/งปม. 
1. ค่าสาธารณูปโภค 

  - ค่าไฟฟ้า 
  - ค่าน้ าประปา 
  - ค่าอินเทอร์เน็ต 

110,000 

2. กลยุทธ์บริหาร (ค่าจ้างตอบแทน) 100,000 
3. งบประมาณด้านวิชาการ 442,260 
4. งบประมาณด้านบริหารงานทั่วไป 

  - กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  - กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
  - กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

126,360 
(50,000) 
(64,360) 
(12,000) 

5. ส ารองจ่าย  63,180 
 รวม 841,800 

 
2. งบเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ที ่ กลุ่ม/ประเภทเงิน เงินอุดหนุน/งปม. 
1. กลุ่มงานบริหารวิชาการ 132,454 
2. กลุ่มงานบริหารทั่วไป 32,856 

 รวม 165,310 
 

3. เงินรายได้สถานศึกษา 

ที ่ กลุ่ม/ประเภทเงิน เงินอุดหนุน/งปม. 
1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป 49,980 

 รวม 49,980 
 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น  1,057,090  บาท 



๖๐ 

 

 
                แผนปฏิบัติการ และแผนบริหารงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๔  โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 
 

 
 
 
 
 

                         

                       
 
 
 

 ตารางแสดงแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 
ประจ าปีการศึกษา 2564              



๖๑ 

 

 
                แผนปฏิบัติการ และแผนบริหารงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๔  โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิชาการ คุณธรรม ทัศนศึกษา ICT โควิด
1 โครงการบริหารจัดการงานวิชาการ โรงเรียนสมเสม็ด

วิทยา ประจ าปีงบประมาณ 2564
นางสาวนัชชา โรจน์บูรณาวงศ์

1.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 5,000 5,000 ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 นางสาวสุวิมล เจริญพันธุวงศ์

1.2 กิจกรรมพัฒนาตารางเรียนตารางสอน 1,000 1,000 ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 นายวินัย ประชุมแดง

1.3 กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพทางวิชาการนักเรียน
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1  และชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4

10,000 10,000 1 - 31 พ.ค. 2564 นายวินัย ประชุมแดง

1.4 กิจกรรมแนะแนวทางการศึกษาต่อ 4,000 4,000 ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 นายวินัย ประชุมแดง

1.5 กิจกรรมแนะแนวสู่เส้นทางสมเสม็ดวิทยา 15,000 15,000 ต.ค. 2563 - เม.ย. 2564 นางสาวนัชชา โรจน์บูรณาวงศ์

1.6 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 18,000 18,000 ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 นายวินัย ประชุมแดง

1.7 กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 30,000 30,000 ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 นางสาวนัชชา โรจน์บูรณาวงศ์

1.8 กิจกรรมการทดสอบทางการศึกษา O-NET 7,500 7,500 ม.ค. 2564 - ม.ีค. 2564 นายวินัย ประชุมแดง

1.9 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตร 14,050 14,050 ต.ค. 2563 - เม.ย. 2564 นายวรเชษฐ์ รักษา

1.10 กิจกรรมพัฒนาวัดผลประเมินผลและงานทะเบียน 3,000 3,000 ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 นายวินัย ประชุมแดง

1.11 การอบรมพัฒนาบุคลากรวิชาชีพครูสู่สากล 69,645 69,645 ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 นายวินัย ประชุมแดง

1.13 กิจกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา 2,000 2,000 ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 นางสาวสุวิมล เจริญพันธุวงศ์

1.14 กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการ
จัดการ

120,000 120,000 ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 นายวินัย ประชุมแดง

1.15 การจัดการเรียนการสอนในสภาวะวิกฤติ 15,000 15,000 ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 นางสาวนัชชา โรจน์บูรณาวงศ์

รายละเอียดงบประมาณ ปี 2564 กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

โครงการ/กิจกรรมท่ี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เงินอุดหนุน

ผู้รับผิดชอบโครงการระยะเวลาด าเนินการรวมท้ังส้ิน
จ านวนเงิน (บาท)

งบ อบต.
งบรายได้

สถานศึกษา



๖๒ 

 

 
                แผนปฏิบัติการ และแผนบริหารงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๔  โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิชาการ คุณธรรม ทัศนศึกษา ICT โควิด
2 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 8 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ประจ าปี
งบประมาณ 2564

นางสาวสุวิมล เจริญพันธุวงศ์

2.1 กิจกรรมพัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ 30,000 30,000 ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 นางสาวนัชชา โรจน์บูรณาวงศ์

2.2 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์

4005.46 4005.46 ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 นางสาวสุวิมล เจริญพันธุวงศ์

2.3 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

3,000 3,000 ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 นางสาววรรณธิดา ดินราบรัมย์

2.4 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย

3,000 3,000 ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 นายวินัย ประชุมแดง

2.5 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3,000 3,000 ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 นางสาวธนาภรณ์ สว่างศรี

2.6 กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 5,000 5,000 ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 นางสาววราภรณ์ ทานค า

2.7 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ

3,000 3,000 ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 นางสาวภูริดา อุพลรัมย์

2.8 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 12,000 12,000 ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 นางสาววราภรณ์ ทานค า

2.9 กิจกรรมพัฒนาชุดการแสดงนาฏศิลป์ 15,000 15,000 ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 นางสาวสุวิมล เจริญพันธุวงศ์

2.10 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาฯ

3,000 3,000 ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 นายธีระพล อัตถปรัชญาเมือง

2.11 กิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง 1,000 1,000 ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 นายธีระพล อัตถปรัชญาเมือง
2.12 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 1,000 1,000 ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 นายสมพบ เกรียรัมย์

2.13 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

3,000 3,000 ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 นายยุนนท ์พละศักด์ิ

รายละเอียดงบประมาณ ปี 2564 กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
จ านวนเงิน (บาท)

รวมท้ังส้ิน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบโครงการ
เงินอุดหนุน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งบ อบต.
งบรายได้

สถานศึกษา



๖๓ 

 

 
                แผนปฏิบัติการ และแผนบริหารงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๔  โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิชาการ คุณธรรม ทัศนศึกษา ICT โควิด
3 โครงการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิด้วย 

Active Learning โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ประจ าปี
งบประมาณ 2564

นายวรเชษฐ์ รักษา

3.1 English Speaking Day 2,000 2,000 ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 นางสาววรรณธิดา ดินราบรัมย์

3.2 วอล์คแรลล่ีวิทยาศาสตร์ 8,000 8,000 ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 นางสาววราภรณ์ ทานค า

3.3 ค่ายพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีสากล 20,000 20,000 ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 นายวรเชษฐ์ รักษา

3.4 ภาษาไทยวันละค า 3,000 3,000 ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 นายวินัย ประชุมแดง

3.5 วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย 9,000 9,000 ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 นายวินัย ประชุมแดง

3.6 กิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน 25,060 25,060 ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 นายยุนนท ์พละศักด์ิ

3.7 กิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตสตึก 10,000 10,000 ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 นายยุนนท ์พละศักด์ิ

3.8 กิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัด
บุรีรัมย์

5,000 5,000 ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 นายยุนนท ์พละศักด์ิ

4 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ประจ าปีงบประมาณ 2564

นายวินัย ประชุมแดง

4.1 กิจกรรมติวเข้มพิชิตโอเน็ต 9,954 9,954 ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 นายวินัย ประชุมแดง

4.3 การเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูเสือและเนตรนารี 35,000 35,000 ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 นายสมพบ เกรียรัมย์

4.4 กิจกรรรมทัศนศึกษา 43,500 43,500 ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 นายวรเชษฐ์ รักษา

4.5 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 4,000 4,000 ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 นายวินัย ประชุมแดง

442,260.46   67,954   2,000     47,500  - 15,000  - - 574,714.46รวม

รายละเอียดงบประมาณ ปี 2564 กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
จ านวนเงิน (บาท)

รวมท้ังส้ิน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบโครงการ
เงินอุดหนุน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งบ อบต.
งบรายได้

สถานศึกษา



๖๔ 

 

 
                แผนปฏิบัติการ และแผนบริหารงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๔  โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิชาการ คุณธรรม ทัศนศึกษา ICT โควิด
1 โครงการพัฒนาบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานใน

โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา
นายสมพบ เกรียรัมย์ 

1.1 พัฒนาบุคลากร ผู้บริหารในโรงเรียนสม
เสม็ดวิทยา

47,000 47,000 ธ.ค.๒๕๖๓ - ก.ย.๒๕๖๔ นายสมพบ เกรียรัมย์ 

1.2  จัดท าป้ายนิเทศบุคลากร , กรรมการ
สถานศึกษา

3,000 3,000 ธ.ค.๒๕๖๓ - ก.ย.๒๕๖๔ นายสมพบ เกรียรัมย์ 

50,000 - - - - - - - 50,000รวม

รายละเอียดงบประมาณ ปี 2564 กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
จ านวนเงิน (บาท)

รวมท้ังส้ิน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบโครงการ
เงินอุดหนุน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งบ อบต.
งบรายได้

สถานศึกษา

วิชาการ คุณธรรม ทัศนศึกษา ICT โควิด
บริหารงบประมาณ
1. โครงการวางแผนงานและแผนงบประมาณสถานศึกษา 1,000 1,000 มีนาคม 2564 นางสาวภูริดา  อุพลรัมย์
2. โครงการจัดซ้ือวัสดุและครุภัณฑ์เพ่ือพัฒนาระบบงาน
การเงินและพัสดุของสถานศึกษา

11,000 11,000 เมษายน 2564 นายเดชชาติ  วันทนาพิทกัษ์

12,000 - - - - - - - 12,000
เงินส ารองจ่าย
1. โครงการเงินส ารองเพ่ือพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 63,180 63,180 ตลอดปีการศึกษา นางสาววราภรณ์ ทานค า

63,180 - - - - - - - 63,180
ค่าสาธารณูปโภค
1. ค่าไฟฟ้า
2. ค่าน้ าประปา
3. ค่าอินเทอร์เน็ต

110,000 - - - - - - - 110,000

กลยุทธ์บริหาร 100,000 100,000 ตลอดปีการศึกษา นางสาววราภรณ์ ทานค า

100,000 - - - - - - - 100,000

รวม

รวม

รวม

110,000 110,000 ตลอดปีการศึกษา นางสาววราภรณ์  ทานค า

งบ อบต.
งบรายได้

สถานศึกษา

รวม

รายละเอียดงบประมาณ ปี 2564 กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
จ านวนเงิน (บาท)

รวมท้ังส้ิน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบโครงการ
เงินอุดหนุน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน



๖๕ 

 

 
                แผนปฏิบัติการ และแผนบริหารงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๔  โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิชาการ คุณธรรม ทัศนศึกษา ICT โควิด
1 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารกลุ่มงาน

บริหารงานท่ัวไป
1.1 เวรยามรักษาทรัพย์สินของโรงเรียน ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 นางสาวธนาภรณ์ สว่างศรี
1.2 งานซ่อมบ ารุงรักษายานพาหนะ 35,000 35,000 ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 นายยุนนท ์พละศักด์ิ
1.3 งานสหกรณ์โรงเรียน ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 นางสาวธนาภรณ์ สว่างศรี
1.4 งานโสตทัศนศึกษา 2,500 2,500 ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 นางสาวผกามาศ อาจจ านงค์
1.5 งานควบคุมภายใน 860 860 ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 นางสาวผกามาศ อาจจ านงค์

2 โครงการพัฒนาคุณภาพงานกิจการนักเรียน

2.1 กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 นางสาวผกามาศ อาจจ านงค์
2.2 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 3,000 3,000 ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 นายวินัย ประชุมแดง
2.3 เลือกต้ังคณะกรรมการนักเรียน ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 นางสาวผกามาศ อาจจ านงค์
2.3 กิจกรรมวันส าคัญ

     2.3.1  วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ    
ร.9  วันชาติ/วันพ่อแห่งชาติ 500 500 ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 นายยุนนท ์พละศักด์ิ

     2.3.2  วันคริสมาสต์ และวันข้ึนปีใหม่ 10,000 10,000 ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 นางสาววรรณธิดา ดินราบรัมย์
     2.3.3  วันมาฆบูชา 1,000 1,000 ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 นายยุนนท ์พละศักด์ิ

     2.3.4  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

500 500 ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 นายยุนนท ์พละศักด์ิ

     2.3.5  วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ 1,000 1,000 ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 นายสมพบ เกรียรัมย์

     2.3.6  วันเข้าพรรษา 3,000 3,000 ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 นายยุนนท ์พละศักด์ิ

     2.3.7  วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 500 500 ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 นายยุนนท ์พละศักด์ิ

รายละเอียดงบประมาณ ปี 2564 กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
จ านวนเงิน (บาท)

งบ อบต.
งบรายได้

สถานศึกษา
รวมท้ังส้ิน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบโครงการ

เงินอุดหนุน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน



๖๖ 

 

 
                แผนปฏิบัติการ และแผนบริหารงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๔  โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิชาการ คุณธรรม ทัศนศึกษา ICT โควิด
     2.3.8  วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
วันแม่แห่งชาติ

14,356 14,356 ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 นายยุนนท ์พละศักด์ิ

     2.3.9 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 500 500 ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 นายยุนนท ์พละศักด์ิ
     2.3.10 วันไหว้ครู 1,500 1,500 ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 นายยุนนท ์พละศักด์ิ

3 โครงการพัฒนาคุณภาพงานอนามัยโรงเรียน

3.1 ยา และเวชภัชฑ์ท่ีจ าเป็น ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 นางสาวธนาภรณ์ สว่างศรี

4 โครงการงานสัมพันธ์ชุมชน

4.1 ประสานงานความร่วมมือกับชุนชน ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 นายยุนนท ์พละศักด์ิ
4.2 ประชุมกรรมการสถานศึกษา 3,000 3,000 ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 นายยุนนท ์พละศักด์ิ
4.3 ประชุมสัมพันธ์โรงเรียน ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 นางสาวนัชชา โรจน์บูรณาวงศ์

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ี

5.1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ี ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 นายยุนนท ์พละศักด์ิ

5.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 นายยุนนท ์พละศักด์ิ

5.3 ค่าน้ ามันเชือ้เพลิง 20,000 20,000 ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 นายยุนนท ์พละศักด์ิ

64,360 - 16,500   - - - - - 80,860

6 โครงการซ่อมแซมระบบประปา 49,980 49,980 ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 นายยุนนท ์พละศักด์ิ

64,360 - 16,500   - - - - 49,980 130,840รวมท้ังส้ิน

รายละเอียดงบประมาณ ปี 2564 กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ
เงินอุดหนุน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รวม

จ านวนเงิน (บาท)

งบ อบต.
งบรายได้

สถานศึกษา
รวมท้ังส้ิน ระยะเวลาด าเนินการ
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บทท่ี 4 

การก ากับติดตาม ประเมินผล และรายงาน 
 

1. การก ากับ ควบคุมการใช้งบประมาณ 

 1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ เสนอบันทึกข้อความเพ่ือขอใช้งบประมาณท่ีผ่านการอนุมัติแล้วต่อ
งาน 
นโยบาย แผนงานและจัดสรรงบประมาณ เพื่อเสนอต่อผู้บริหารเพื่ออนุมัติการใช้งบประมาณ 
  1.2 งานนโยบาย แผนงาน และจัดสรรงบประมาณท าบันทึกรายการขอใช้งบประมาณของ
งาน/โครงการเพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าหรับการสรุปรายงานการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
  1.3 งานนโยบาย แผนงานและจัดสรรงบประมาณ จัดท าบันทึกการใช้เงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติตามงาน/โครงการมอบให้งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ ด าเนินการจัดท าบัญชีควบคุมการใช้เงิน
งบประมาณของหน่วยงานผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ  

2. การนิเทศติดตาม 
 2.1 ฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้างาน ติดตามการปฏิบัติตามงาน/
โครงการ และให้ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
  2.2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างานหรือผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ รายงานผลการ
ด าเนินงานตามงาน/โครงการ โดยสรุปผลการด าเนินงานตามแบบฟอร์มหรือรูปเล่มอย่างน้อย 3 เล่ม และ
น าไปมอบให้งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 1 เล่ม 
  2.3 งานนโยบาย แผนงาน และจัดสรรงบประมาณประสานงานกับงานบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์ จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตลอดปีงบประมาณ 

3. การประเมินผล 

 3.1 จัดตั้งคณะกรรมการด าเนินการวางแผนการประเมินผลงาน/โครงการ 
 3.2 ก าหนดวิธีการประเมิน และระยะเวลาการประเมิน 
  3.3 จัดท าเอกสารแผนการประเมิน 
 3.4 เสนอผู้บริหารขออนุมัติแผนการประเมิน 
  3.5 ด าเนินการประเมินตามแผน 
  3.6 สรุปและรายงานผลการประเมิน   
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4. การจัดท ารายงานประจ าปี 
 
  4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปี โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตาม
แผนปฏิบัติการ 
  4.2 รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินการ 
 4.3 รายงานสภาพปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินงาน 
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   ภาคผนวก 
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 ค าสั่งโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 ที่ 109 / 256๓ 

 เรื่อง  การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนบริหารงบประมาณ ประจ าปี 2564 

เพ่ือให้การบริหารและการด าเนินงานของโรงเรียนเป็นไปตามการด าเนินงานตาม
 แผนปฏิบัติการและแผนบริหารงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2564  เป็นไปอย่างมี
 ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล จึงได้ก าหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้ 

 1. ให้งานการเงินจัดท าบัญชีควบคุมการใช้เงินของหน่วยงานย่อย ของโรงเรียน 

 2.การขอให้จ่ายเงินตามงาน/โครงการทุกครั้งให้ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ เสนอตาม
 สายงานบริหาร โดยใช้แบบฟอร์มที่โรงเรียนก าหนด เพ่ือขออนุมัติจากผู้อ านวยการ พร้อมด้วย
 รายละเอียดการใช้เงินตามระเบียบราชการ 

 3. ให้รองผู้อ านวยการ และหัวหน้างานกลุ่ม หัวหน้ากลุ่มสาระ และหัวหน้างานพิจารณา
 ค าขออนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเงินและการพัสดุ โดยเคร่งครัด พร้อมทั้งพิจารณาคุณภาพ
 และราคาที่เหมาสม และไม่เกินวงเงิน และหมวดเงินของงาน / โครงการที่ระบุในแผนปฏิบัติการ 

 4. ให้หัวหน้างานพัสดุ และเจ้าหน้าพัสดุของกลุ่มงาน / กลุ่มสาระฯ งาน ร่วมรับผิดชอบ
 ในการด าเนินการ หรือก าหนดวิธีการ หรือก าหนดวิธีการจัดซื้อ จัดหา การตรวจรับและการ
 ลงบัญชีวัสดุ อุปกรณ์ ให้ถูกต้อง ตามขั้นตอนของระเบียบการเงินและพัสดุ 

 5. ให้รองผู้อ านวยการฯ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และหัวหน้างาน 
 ด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงานหรือโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ และ
 มีหน้าที่ดูแล ติดตาม และประเมินผลระหว่างการด าเนินการ และหลังด าเนินการ และหลัง
 ด าเนินการแล้ว และสรุปผลการประเมิน เสนอต่อผู้อ านวยการทุกสิ้นภาคเรียน 

 6. ให้หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณและแผนงาน และ
 หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมภายใน มีหน้าที่ดูแล ติดตามผล และพิจารณาให้การใช้เงินอุดหนุน เงิน
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 รายได้ของสถานศึกษา เป็นไปตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนและรายงานผลการด าเนินงานทุก
 สิ้นภาคเรียน 

 7. การปรับปรุงงาน หรือ โครงการในส่วนปลีกย่อยของแผนปฏิบัติการ ให้กระท าได้ใน
 กรณีปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญของงานหรือโครงการ โดยให้หัวหน้ากลุ่มงาน
 งบประมาณและแผนงาน ร่วมรับรองผู้อ านวยการฯ หรือหัวน่ากลุ่มงานพิจารณา แล้วน าเสนอต่อ
 ผู้อ านวยการ 

 8. ในขณะปฏิบัติงานระหว่างปีงบประมารถ้ามีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการงาน/
 โครงการใด อันมิได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ให้ผู้เกี่ยวข้องเสนอ งาน/ โครงการ ผ่านงาน
 แผนงาน และส านักงานอ านวยการ โดยใช้แบบฟอร์มที่โรงเรียนก าหนดเพ่ือขออนุมัติด าเนินการ
 ต่อผู้อ านวยการ 

 9. หัวหน้าพัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ของกลุ่มงาน / กลุ่มสาระฯ / งาน ได้จัดท าบัญชี
 วัสดุ – อุปกรณ์ ต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน และน าส่งงานพัสดุทุกสิ้นภาคเรียน และน าเสนอต่อ
 ผู้อ านวยการ 

 10. การจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้อ านวยการก่อน แล้วจึงด าเนินการ 
 ยกเว้นกรณีเร่งด่วนให้แจ้งด้วยวาจาก่อนเมื่อด าเนินการแล้วให้ว่าด้วยเงินอุดหนุน เงินรายได้ของ
 สถานศึกษา ตลอดระเบียบและแนวปฏิบัติอื่น ๆ ที่ก าหนดไว้แล้ว และก าหนดเพิ่มเติม 

 11. ระเบียบการพัสดุและระเบียบการเงินที่ต้องปฏิบัติ ได้แก่  ระเบียบส านัฏ
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเงินอุดหนุนเงินรายได้ของ
สถานศึกษาตลอดจนแนวปฏิบัติอื่น ๆ ที่ก าหนดไว้แล้ว และก าหนดเพ่ิมเติม 
 12. ให้รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ ก ากับติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารงานงบประมาณ แผนปฏิบัติการและรายงานผลการด าเนินงานของทุก
ภาคเรียน 
 ขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ด าเนินการและถือปฏิบัติให้ถูกต้องให้
ถูกต้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการต่อไปทั้งนี้  

  สั่ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

 

      (นางสาววรินทร  ปัดกอง) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 
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