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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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 มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ครั้งที่ 4/2564 
เมื่อวันที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 256ภ ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ให้ความ
เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ขอให้ทางโรงเรียนได้
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ค าน า 
 

การบริหารจัดการด้านต่างๆภายในโรงเรียนจะด าเนินไปอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพนั้น  
โรงเรียนจะต้องจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้ครอบคลุมกรอบงานบริหารทั้ง 6 กุล่มงาน เพ่ือให้งาน
ต่างๆด าเนินไปอย่างมีทิศทางชัดเจนและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีผลผลิตคุ้มค่า
ต่อการลงทุน ดังนั้นในปีการศึกษา 2564 คณะครูร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ร่วมกัน
วางแผนงาน/โครงการต่างๆและจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564  ของโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ฉบับนี้ มีจุดประสงค์
ส าคัญเพ่ือเป็นคู่มือในการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน โดยให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา 
และความต้องการของ โรงเรียน ผู้เรียน    และสอดคล้องกับเป้าหมาย  กลยุทธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามั ธยมศึกษานครศรี ธรรมราชและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน   
กระทรวงศึกษาธิการ  ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล  

โรงเรียนได้จัดท าโครงการที่จะด าเนินการในปีการศึกษา 2564 ตามภารกิจของโรงเรียนที่ได้รับ
มอบหมาย โดยได้แบ่งงาน /โครงการให้คณะครูรับผิดชอบตามความรู้ความสามารถ เพ่ือให้งานที่ได้
รับผิดชอบส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และทางโรงเรียนขอขอบคุณ คณะครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติการครั้งนี้ให้ส าเร็จด้วยดี และโรงเรียนจะใช้แผนปฏิบัติ
การนี้ เพื่อเป็นเครื่องมือแนวทางในการบริหารพัฒนาโรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุจุดมุ่งหมายของ
การจัดการศึกษาต่อไป 
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ส่วนที่ 1  
บทน ำ 

 
 

 ข้อมูลพื้นฐำนของโรงเรียน 
 

   ประวัติโรงเรียนชะอวดวิทยำคำร  
ในสมัยรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร ซึ่งรับช่วงการบริหารประเทศสืบต่อจากรัฐบาล       

จอมพลสฤษฏิ์ ธนะรัตน์ รัฐบาลมีนโยบายในการบริหารการศึกษาของชาติ ให้เจริญรุดหน้าเทียบเท่านานา
ประเทศ พร้อมกันนี้ต้องการพัฒนาการศึกษาของชาติให้มีความก้าวหน้าพร้อม ๆกับการพัฒนาเศรษฐกิจ  
เพราะรัฐบาลค านึงเห็นว่าจะพัฒนาด้านอ่ืนใดก็ตาม หากประชาชนยังได้รับการศึกษาน้อยอยู่  การพัฒนา
ด้านอ่ืนๆจะเจริญไปไม่ได้  คณะรัฐบาลจึงมีมติให้เร่งพัฒนาการศึกษาให้เจริญขึ้นอีก  เฉพาะอย่างยิ่งการ
พัฒนาการศึกษาระดับกลางของประชาชน รัฐมีเป้าหมายขยายการศึกษาให้ทั่วถึงทุกอ าเภอ จึงได้มอบหมาย
ให้กระทรวงศึกษาธิการวางโครงการพัฒนาการศึกษาขึ้น และกระทรวงศึกษาธิการก็ได้มอบหมายให้กรม
ต่าง ๆ ในสังกัดได้วางโครงการปรับปรุงการศึกษา  อาศัยนโยบายนี้  กรมวิสามัญศึกษา(ในสมัยนั้น)จึง
วางโครงการขยายการศึกษาระดับมัธยมศึกษาทั่วทุกอ าเภอ ในปี 2515-2519 โดยขอความร่วมมือจาก
อ าเภอในการช่วยจัดหาที่ดินให้และกรมสามัญศึกษาจะจัดสรรงบประมาณให้ในภายหลัง   อาศัยเหตุผล
ข้างต้น   ทางราชการจึงมีหนังสือมาถึงนายอ าเภอชะอวดให้จัดหาที่ดินส าหรับปลูกสร้างอาคารเรียน เรือตรี
สุนทร สันตยานนท์ นายอ าเภอชะอวด   นายเชย ลอยชื่น  ศึกษาธิการอ าเภอชะอวด  นายสุพจน์ เพชรข า 
ครูใหญ่โรงเรียน   ชะอวด จึงได้ด าเนินการจัดหาที่ดิน นายเริง นากลอน ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ได้มาดูสถานที่ที่จะก่อสร้างโรงเรียนสองแห่ง แห่งแรกเป็นที่สงวนหมู่บ้าน ตั้งอยู่ใกล้ค่ายต ารวจตระเวน
ชายแดน กองร้อย 1 อ าเภอชะอวด มีเนื้อที่ 22 ไร่เศษ   อีกแห่งหนึ่งเป็นที่ที่ประชาชนบริจาคร่วมกัน มีเนื้อ
ที่ประมาณ 35 ไร่ อยู่ทางทิศตะวันออกของโรงเรียน    ชะอวดประมาณ 400 เมตร (ที่ตั้งปัจจุบัน) และ
คณะด าเนินการได้ตกลงใช้สถานที่ที่ประชาชนบริจาคเป็นที่ตั้งโรงเรียนแห่งนี้ โรงเรียนได้รับการยืนยัน เป็น
ทางการให้เปิดโรงเรียน โดยโทรเลขของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  เมื่อวันที่ 23 เดือนพฤษภาคม 
2515  เวลา 15.30 น.  และทางอ าเภอได้ประกาศรับนักเรียน เมื่อวันที่ 25,26,30และ  31  พฤษภาคม 
2515 จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 90 คน ท าการสอบคัดเลือกในวันที่ 1 มิถุนายน 2515 และ
โรงเรียนได้รับการบรรจุครู  จ านวน 4 คน  ในระยะแรกโรงเรียนยังไม่มีอาคารเรียนเป็นของตนเอง ทาง
โรงเรียน    ชะอวดได้อนุญาตให้ใช้ อาคารเรียนชั่วคราวเป็นสถานที่เรียนไปพลางก่อน  จนถึงปีการศึกษา  
2516 ก็ได้ย้ายไปเรียนที่อาคารเรียนหลังใหม่  ซึ่งได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ก จ านวน  4  
ห้องเรียน ในพ้ืนที่ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน สภาพพ้ืนที่ในระยะเริ่มแรกของโรงเรียน            
ชะอวดวิทยาคารเต็มไปด้วยต้นสนสร้อย ต้นไม้สูง ๆ  มีต้นมะม่วงหิมพานต์ไม่กี่ต้น ครูอาจารย์ และนักเรียน
รุ่นแรกช่วยกันพัฒนาทุก ๆ วัน หาพันธุ์ไม้มาปลูกปรับปรุงพ้ืนที่ โดยมีครูใหญ่ คนแรก คือ อาจารย์ไสว  คง
สวัสดิ์ เป็นหัวเรี่ยวหัวแรง  ในการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาพ้ืนที่    ท าให้อาคารสถานที่ของ
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   ร่มรื่นมาจนถึงทุกวันนี้ ปีการศึกษา 2517  ผู้ปกครองได้ร่วมมือกันจัดสร้าง
อาคารชั่วคราวให้อีก 4 ห้องเรียน และปีนี้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (มศ.3) รุ่นแรกก็ส าเร็จการศึกษา



 

 

ออกไปอย่างมีคุณภาพ ท าให้รุ่นน้อง  ๆ ถือเอาเป็นเยี่ยงอย่างในความมานะขยัน และการให้ความร่วมมือ
กับกิจกรรมของโรงเรียน  

ปีการศึกษา 2521 เป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงการศึกษาชาติเริ่มใช้หลักสูตรพุทธศักราช 2521  ใน
ระดับม.ต้น ซึ่งเปิดรับนักเรียนในระดับ มศ.1 และ ม.1 พร้อมกันไปและรุ่งขึ้นปีการศึกษา 2522 กรมสามัญ
ศึกษา ได้อนุญาตให้ขยายชั้นเรียนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงปัจจุบัน ความร่วมมือของทุก ๆ ฝ่ายท าให้
เ ป้ า หม าย ในกา ร จั ด ตั้ ง โ ร ง เ รี ย นมั ธ ยมศึ กษ าขอ ง รั ฐ บ าล ใ นอ า เ ภ อชะอวดขึ้ น แห่ ง แ ร ก ที่                    
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร เป็นไปอย่างน่าภาคภูมิใจยิ่ง และเมื่อถึงวันที่ 23 พฤษภาคม ของทุกปี  ก็ถือเป็น
วันสถาปนาโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร    และพ่ีน้องประชาชนทั่วไปที่ได้รับบริการจากโรงเรียนชะอวดวิทยา
คาร ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ต่างมาน้อมร าลึกถึงอดีตแห่งความเป็นมาและช่วยกันสนับสนุนกิจกรรมต่าง  ๆ 
ของโรงเรียนชะอวดวิทยาคารให้เจริญก้าวหน้าคู่กับอ าเภอชะอวดสืบไป 

 
   รำยนำมผู้บริจำคที่ดินโรงเรียน 

 1.  นายเขียว  นุ่นคง     บริจาคท่ีดิน 7  ไร่  3  งาน  68  ตารางวา 
2.  นางรัตนา  ภิญโญ   บริจาคท่ีดิน 7  ไร่  3  งาน  25  ตารางวา 
3.  นายสว่าง  วรรณศิลป์   บริจาคท่ีดิน 5  ไร่  1  งาน  30  ตารางวา 
4.  นายพร้อม  วินิโย     บริจาคท่ีดิน 4  ไร่  2  งาน  61  ตารางวา 
5.  นางเอ้ือม  ภิญโญ     บริจาคท่ีดิน 3  ไร่  35  ตารางวา 
6.  นายสมจิตต์  จันทรานนท์  บริจาคท่ีดิน 2  ไร่   
7.  นายทิ้ง  ทองนวล     บริจาคท่ีดิน 2  ไร่   
8  นางเขียน  ถาวรรัตน์   บริจาคท่ีดิน 1  ไร่  1  งาน  50  ตารางวา 
9  นางสาวเสงี่ยม  ไชยสงคราม  บริจาคท่ีดิน 1  ไร่   

 
   ข้อมูลโรงเรียนในปัจจุบัน 

  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  เป็นโรงเรียนสามัญศึกษา  (ขนาดใหญ่) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ   
มีที่ดิน 2 แปลง คือ  

 แปลงที่ 1  มี   เนื้อที่  29  ไร่  3 งาน  39  ตารางวา   ตั้งอยู่เลขที่  999  หมู่ที่  9   ถนน
จันทรานนท์วิถี   ต าบลชะอวด  อ าเภอชะอวด   จังหวัดนครศรีธรรมราช   รหัสไปรษณีย์  80180      
(ที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน) ห่างจากที่ว่าการอ าเภอชะอวด   ประมาณ  5  กิโลเมตร  และห่างจากศาลากลาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณ 72 กิโลเมตร โทรศัพท์ 075–380425  โทรสาร075 – 381366                 
เว็บไซต์ www.chauatwit.ac.th    

แปลงที่ 2   มีเนื้อที่   5 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา  ตั้งอยู่  ต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด  จังหวัด
นครศรีธรรมราช   เป็นเนื้อท่ีว่างเปล่า     

 
 
 
 

 



 

 

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย  โดยในปีการศึกษา 2564 

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น จ ำนวน 25 ห้องเรียน ดังนี้ 
มัธยมศึกษำปีท่ี 1 รวม 9 ห้องเรียน 

1) หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จ านวน 1 ห้องเรียน 
2) หลักสูตรห้อง SMP คู่ขนาน    จ านวน 2 ห้องเรียน 
3) หลักสูตรโครงการ EIDP    จ านวน 1 ห้องเรียน 
4) หลักสูตรห้องเรียนปกติ     จ านวน 5 ห้องเรียน 

มัธยมศึกษำปีท่ี 2 รวม 9 ห้องเรียน 
1) หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จ านวน 1 ห้องเรียน 
2) หลักสูตรห้อง SMP คู่ขนาน    จ านวน 2 ห้องเรียน 
3) หลักสูตรโครงการ EIDP    จ านวน 1 ห้องเรียน 
4) หลักสูตรห้องเรียนปกติ     จ านวน 5 ห้องเรียน 

มัธยมศึกษำปีท่ี 3 รวม 8 ห้องเรียน 
1) หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จ านวน 1 ห้องเรียน 
2) หลักสูตรห้อง SMP คู่ขนาน    จ านวน 2 ห้องเรียน 
3) หลักสูตรโครงการ EIDP    จ านวน 1 ห้องเรียน 
4) หลักสูตรห้องเรียนปกติ     จ านวน 4 ห้องเรียน 

 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย จ ำนวน 15 ห้องเรียน  ดังนี้ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 จ ำนวน 5 ห้องเรียน  
1) แผนการเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จ านวน 1 ห้องเรียน  
2) แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   จ านวน 2 ห้องเรียน 
3) แผนการเรียน ศิลป์-จีน     จ านวน 1 ห้องเรียน 
4) แผนการเรียน ภาษาไทย-สังคมศึกษา   จ านวน 1 ห้องเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 จ ำนวน 5 ห้องเรียน  
1) แผนการเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จ านวน 1 ห้องเรียน  
2) แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   จ านวน 2 ห้องเรียน 
3) แผนการเรียน ศิลป์-จีน     จ านวน 1 ห้องเรียน 
4) แผนการเรียน ภาษาไทย-สังคมศึกษา   จ านวน 1 ห้องเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 จ ำนวน 6 ห้องเรียน  
1) แผนการเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จ านวน 1 ห้องเรียน  
2) แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   จ านวน 2 ห้องเรียน 
3) แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์   จ านวน 1 ห้องเรียน 
4) แผนการเรียน ภาษาไทย-สังคมศึกษา   จ านวน 2 ห้องเรียน 

 
 
   
 



 

 

   ข้อมูลนักเรียน  
ปัจจุบันมีจ านวนนักเรียน  รวมทั้งสิ้น  1,524 คน  แยกเป็นระดับชั้นเรียน  ดังนี้ 

ตำรำงท่ี 1  แสดงจ ำนวนนักเรียนตำมระดับและช้ันเรียน  
ห้อง ประเภทห้องเรียน/แผนกำรเรียน รวม(คน) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 309 

ม.1/1 ห้องเรียนพิเศษ SMP 36 

ม.1/2 ห้อง EIDP  22 

ม.1/3 ห้องเรียนปกติ 36 

ม.1/4 ห้องเรียนปกติ 36 

ม.1/5 ห้องเรียนปกติ 36 

ม.1/6 ห้องเรียนปกติ 36 

ม.1/7 ห้องเรียนคู่ขนาน 36 

ม.1/8 ห้องเรียนคู่ขนาน 36 

ม.1/9 ห้องเรียนคู่ขนาน 35 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 356 

ม.2/1 ห้องเรียนพิเศษ SMP 32 

ม.2/2 ห้องโครงการ EIDP 33 

ม.2/3 ห้องเรียนปกติ 42 

ม.2/4 ห้องเรียนปกติ 42 

ม.2/5 ห้องเรียนปกติ 43 

ม.2/6 ห้องเรียนปกติ 41 

ม.2/7 ห้องเรียนปกติ 41 

ม.2/8 ห้องเรียนคู่ขนาน 41 

ม.2/9 ห้องเรียนคู่ขนาน 41 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 312 

ม.3/1 ห้องเรียนพิเศษ SMP 34 

ม.3/2 ห้องโครงการ EIDP 34 

ม.3/3 ห้องเรียนปกติ 41 

ม.3/4 ห้องเรียนปกติ 41 

ม.3/5 ห้องเรียนปกติ 38 

ม.3/6 ห้องเรียนปกติ 41 



 

 

ห้อง ประเภทห้องเรียน/แผนกำรเรียน รวม(คน) 

ม.3/7 ห้องเรียนปกติ 41 

ม.3/8 ห้องเรียนคู่ขนาน 42 

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 977 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 200 

ม.4/1 โครงการ SMP 40 

ม.4/2 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 40 

ม.4/3 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 40 

ม.4/4 ศิลป์-จีน 40 

ม.4/5 ภาษาไทย-สังคมศึกษา 40 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 193 

ม.5/1 โครงการ SMP 34 

ม.5/2 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 35 

ม.5/3 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 34 

ม.5/4 ศิลป์-จีน 46 

ม.5/5 ภาษาไทย-สังคมศึกษา 44 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 154 

ม.6/1 โครงการ SMP 12 

ม.6/2 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 36 

ม.6/3 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 26 

ม.6/4 ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 10 

ม.6/5 ภาษาไทย-สังคมศึกษา 38 

ม.6/6 ภาษาไทย-สังคมศึกษา 32 

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 154 

รวมนักเรียนทั้งหมด 1,524 
 
ณ 17 พฤษภำคม 2564 
 
 
  
 
 



 

 

  ข้อมูลบุคลำกร 
ตำรำงท่ี 2   จ ำแนกบุคลำกรตำมต ำแหน่ง 

 
ตำรำงท่ี 3  จ ำแนกข้ำรำชกำรครูตำมงำนและกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

 
 
 
 

ต ำแหน่ง ระดับ 
จ ำนวน(คน) 

ชำย หญิง รวม 
ผู้อ านวยการ ค.ศ.3  1 1 
รองผู้อ านวยการ ค.ศ.3  2 2 
รองผู้อ านวยการ ค.ศ.2  1 1 
คร ู ค.ศ.3 7 18 25 
คร ู ค.ศ.2 1 16 17 
คร ู ค.ศ.1 4 9 13 
ครูผู้ช่วย คผช. 3 6 9 

รวม  15 53 68 
ครูอัตราจ้าง  1 4 5 
ลูกจ้างประจ า  2 2 4 
ลูกจ้างชั่วคราว  4 2 6 

รวม  7 8 15 
รวมทั้งหมด  22 61 83 

งำน/กลุ่มสำระฯ 
จ ำนวนครู(คน) 

รวม 
ชำย หญิง 

ฝ่ายบริหาร - 4 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย - 7 7 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ - 9 9 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 3 12 15 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 2 7 9 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 4 1 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 1 3 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 3 2 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 1 6 7 
แนะแนว - 2 2 
บรรณารักษ์ - 1 1 

รวม 14 54 68 



 

 

ตำรำงท่ี 4  จ ำแนกข้ำรำชกำรครูตำมอำยุรำชกำร 

 
ตำรำงท่ี 5  จ ำแนกข้ำรำชกำรครูตำมวุฒิกำรศึกษำ 

 
ตำรำงท่ี 6  จ ำแนกข้ำรำชกำรครูตำมตำมวิทยฐำนะ 

ณ 20 พฤษภาคม 2564 

อำยุ ชำย หญิง รวม 
1 – 9 ปี 7 16 23 

10 – 19 ปี - 23 23 
20 – 30 ปี 2 8 10 
31 – 40 ปี 6 6 12 

รวม 15 53 68 

ต ำแหน่ง 

จ ำนวนครู(คน) 
ปริญญำ 

รวม รวม
ทั้งหมด 

วุฒิทำงครู 
รวม เอก โท ตรี 

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ มี ไม่มี 
ผู้อ านวยการ - - - 1 - - - 1 1 1 - 1 

รองผู้อ านวยการ - - - 3 - - - 3 3 3 - 3 
คร ู - 1 2 14 11 26 13 41 54 54 - 54 
ครูผู้ช่วย - - 1 1 2 6 3 7 10 10 - 10 
ครูอัตราจ้าง - - - - 1 4 1 4 5 5 - 5 

รวม - 1 3 19 14 36 17 56 73 73 - 73 

ต ำแหน่ง 

จ ำนวนครู(คน) 
ปริญญำ 

รวม 
รวม

ทั้งหมด 

วุฒิทำง
ครู 

รวม 
เอก โท ตรี 

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ มี ไม่
มี 

ผู้อ านวยการ ค.ศ.3 - - - 1 - - - 1 1 1 - 1 
รองผู้อ านวยการ 
ค.ศ.3 

- - - 2 - - - 2 2 2  2 

รองผู้อ านวยการ 
ค.ศ.2 

- - - 1 - - - 1 1 1  1 

ครู ค.ศ.3 - - 1 8 6 10 7 18 25 25 - 25 
ครู ค.ศ.2 - 1 - 6 1 9 1 17 18 18 - 18 
ครู ค.ศ.1 - - 1 - 2 8 3 8 11 11 - 11 
ครูผู้ช่วย - - 1 1 2 6 3 7 10 10 - 10 

รวม - 1 3 19 11 33 14 54 68 68 - 68 



 

 

   ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่   
พ้ืนที่     เนื้อที่   29   ไร่   3   งาน   39   ตารางวา  โรงเรียนชะอวดวิทยาคารมีอาคารเรียน – 

อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆทั้งสิ้น 35 รายการ ดังนี้   
 

ตำรำงท่ี 7   ข้อมูลอำคำรเรียน 

ล ำดับที่ ข้อมูลอำคำร  อำคำรประกอบ แบบ 
จ ำนวนห้อง / 

ที่นั่ง 
ปีท่ีก่อสร้ำง รำคำ 

1 อาคาร  216  ล. 16 2515 2,100,000 
2 อาคาร  216  ค. 14 2522 2,500,000 
3 อาคาร  216  ค. 16 2527 4,100,000 
4 อาคาร  318 ล/พิเศษ 18 2553 16,142,000 

 
ตำรำงท่ี 8 ข้อมูลอำคำรประกอบ 

ล ำดับที่ ข้อมูลอำคำร  อำคำรประกอบ แบบ 
จ ำนวนห้อง / 

ที่นั่ง 
ปีท่ีก่อสร้ำง รำคำ 

1 อาคารหอประชุมแบบมาตรฐาน 1 2522 1,146,000 
2 อาคารโรงฝึกงานอุตสาหกรรม 2   หน่วย 2525 780,000 
3 อาคารโรงฝึกงานคหกรรม 2   หน่วย 2527 780,000 
4 อาคารโรงอาหาร 1 2548 1,080,000 
5 อาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 1 2551 885,910 
6 ลานกิจกรรมอเนกประสงค์(หลังคาโดม) 1 2555 1,300,000 
7 อาคารโดม (ลานเข้าแถว) 1 หลัง 2562 3,105,000 

 
ตำรำงท่ี 9   ข้อมูลสิ่งก่อสร้ำงอ่ืนๆ 

ล ำดับที่ ข้อมูลอำคำร  อำคำรประกอบ แบบ 
จ ำนวนห้อง / 

ที่นั่ง 
ปีท่ีก่อสร้ำง รำคำ 

1 บ้านพักครู แบบกรมสามัญ 2 2517 80,000 
2 บ้านพักครู แบบกรมสามัญ 2 2517 80,000 
3 บ้านพักครู แบบกรมสามัญ 2 2519 80,000 
4 บ้านพักครู แบบกรมสามัญ 2 2519 80,000 
5 บ้านพักครู แบบกรมสามัญ 2 2521 80,000 
6 ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง 6 ที่นั่ง 2523 60,000 
7 บ้านพักครู แบบกรมสามัญ  2 2524 191,000 
8 บ้านพักครู แบบกรมสามัญ  2 2525 208,000 
9 บ้านพักครู แบบกรมสามัญ  2    2527 208,000 
10 บ้านพักครู แบบกรมสามัญ 3  2529 220,000 
11 บ้านพักครู แบบกรมสามัญ  3  2529 208,000 



 

 

ล ำดับที่ ข้อมูลอำคำร  อำคำรประกอบ แบบ 
จ ำนวนห้อง / 

ที่นั่ง 
ปีท่ีก่อสร้ำง รำคำ 

12 ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง 6 ที่นั่ง 2529 180,000 
13 บ้านพักครู แบบกรมสามัญ  3  2530 210,000 
14 ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง 6 ที่นั่ง 2532 100,000 
15 ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง 6 ที่นั่ง 2537 156,250 
16 บ้านพักครู แบบกรมสามัญ  3  2538 401,000 
17 ถังเก็บน้ า ฝ.33 18 ลบ.ม. 2539 60,000 
18 รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก 160 เมตร 2543 245,327 
19 ลานกีฬาอเนกประสงค์ - 2548 230,000 
20 ศาลาพักร้อน 1 2548 73,477 
21 ฐานพระพุทธรูป 1 - - 
22 ป้อมยามและที่พักผู้ปกครอง 1 2549 309,746 
23 ส้วมนักเรียนชาย 8 ที่นั่ง 8 ที่นั่ง 2552 297,652 
24 โรงรถนักเรียน 1 2552 458,786 
25 หลังคาเชื่อมต่อระหว่างอาคารและซุ้มทางข้าม 1 2558 289,000 
26 หลงคาเชื่อมต่อระหว่างอาคาร จ าวน 130 ม.

ซุ้มหลังคาทางข้าม จ านวน 14 ม. 
1 2558 590,800 

27 ทางเท้าโรงอาหาร 1 2558 45,490 
28 ลาน ช.ว.ร่วมใจ 1 2558 213,338 
29 ส้วม (ลานโดม) 1 2563 180,000 

 
   ข้อมูลทรัพยำกร    

ตำรำงท่ี 10  แสดงข้อมูลด้ำนทรัพยำกร จ ำแนกตำมชนิดและกำรใช้งำน 
ล ำดับที่ ชนิด ประเภทกำรใช้งำน จ ำนวน(เครื่อง) 

1 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
เพ่ือการเรียนการสอนและสืบค้น 102 
งานบริหาร0 22 

2 คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Notebook) 
เพ่ือการเรียนการสอนและสืบค้น 33 
งานบริหาร 4 

3 Visualize เพ่ือการเรียนการสอน 25 
4 projector เพ่ือการเรียนการสอน 34 

 
 
 
 

 



 

 

 ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน 
               - หอสมุดเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา           - ห้องโสตทัศนศึกษา                                      

- ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์                       - ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab)   
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                       - ห้องช่างอุตสาหกรรม      
- ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์   - ห้องคอมพิวเตอร์        
- ห้องปฏิบัติการภาษาไทย    - ห้องคหกรรม                                                
- ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษาฯ   - ห้องเกษตรกรรม   
- ห้องดนตรี-ศิลปะ –นาฏศิลป์   - ห้องพยาบาล      
- ห้องพลานามัย     - ห้องแนะแนว             
- ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 

 
   แผนที่ แสดงอ ำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
   สภำพชุมชนภูมิปัญญำท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนอ ำเภอชะอวด 

ความเป็นมาของ อ ำเภอชะอวด  มีความเป็นมา 2 ประการ คือ มาจากค าว่า "เชือกอวด" หรือ 
"ย่านอวด" และมาจากค าว่า "เจ็กฮวด" หรือ "เจ้าฮวด" พ้ืนที่บริเวณนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ หลากหลาย
พันธุ์ ตามลักษณะของพ้ืนที่ทางภาคใต้ในอดีตลอดที่มีฝนตกชุกตลอดทั้งปี ก่อนที่ป่าไม้เหล่านั้นจะถูกแผ้ว
ถางท าลาย  ในพ้ืนที่ป่าถิ่นแถบนี้จะมีเถาวัลย์หลากหลายชนิด เถาวัลย์ชนิดหนึ่งมีขึ้นอยู่เป็นจ านวนมากมี
ความเหนียวแน่นทนทานชาวบ้านนิยม น ามาใช้ผูกมัดสิ่งของ เรียกกันว่า"เชือกอวด" หรือ "ย่านอวด" หรือ  
"ต้นอวด" การตัดย่านอวดค่อนข้างล าบาก เพราะต้องดึง ออกจากการเกี่ยวพันกับต้นไม้อ่ืน  คนตัดจึงต้อง
ออกแรงดึงซึ่งภาษาใต้เรียกการดึงว่า "ชะ" "ชะอวด" คือ การดึงย่านอวดให้หลุดออกมาจากต้น กิ่ง ก้าน ของ
ต้นไม้อ่ืนที่ย่านอวดเกี่ยวพันอยู่ หากมีรังมดแดง อยู่ข้างบนคนที่  ชะ  หรือ  ดึง  ย่านอวดต้องต่อสู้กับมด
แดงอีกทางหนึ่งด้วย   ถิ่นชะอวด  เป็นบริเวณท่ีมีย่านอวดมากเป็นพิเศษ และ ชาวบ้านก็จะไปตัดมาใช้สอย
อยู่เป็นประจ า ชาวบ้านจึงเรียกชื่อท้องถิ่นของตนเองว่า  "ชะอวด" 

อ าเภอชะอวด เดิมอยู่ในความปกครองของอ าเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราชและได้ยก
ฐานะเป็นกิ่งอ าเภอเมื่อเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2466 ดังปรากฏตามหลักฐานในหนังสือราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 40 หน้า110 ลงวันที่16กันยายน พ.ศ.2466 ในสมัยพระสุนทรวรนรถ  (พร้อม ณ ถลาง) เป็น
นายอ าเภอ ร่อนพิบูลย์  พระยารัษฎานุประดิษฐ์ (สิน  เทพหัสดินทร์)  เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความ
เห็นชอบของสมเด็จเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนลพบุรี ราเมศร์ อุปราชปักษ์ใต้ อันเป็นสมัยระบอบการ
ปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราช โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือท าการป้องกันและปราบปรามโจรผู้ร้ายเป็นส่วน
ใหญ่  มีผู้ด ารงต าแหน่งปลัดอ าเภอผู้ เป็นหัวหน้าประจ ากิ่ งอ า เภอ   จ านวน  13 ราย   ต่อมาเมื่ อ
วันที่ 1  มกราคม  2496  ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นอ าเภอชะอวด จนถึงปัจจุบัน  

 
   ค ำขวัญอ ำเภอชะอวด 

เมืองต้นน้ า อิฐแผ่นงาม กุ้งก้ามกราม กระจูดสวย ห้วยน้ าใส 
 
   สภำพทั่วไป 

 อ าเภอชะอวดตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดนครศรีธรรมราช  รหัสทางภูมิศาสตร์  8007  
รหัสไปรษณีย์  80180     ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 71 กิโลเมตร   และห่างจากกรุงเทพมหานครโดย
ทางรถไฟ 851 กิโลเมตร มีเนื้อท่ี 833,002 ตารางกิโลเมตร   มีอาณาเขตดังนี้ 
            ทิศเหนือ         ติดต่ออ าเภอจุฬาภรณ์ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
            ทิศใต้             ติดต่ออ าเภอป่าพยอม อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
            ทิศตะวันออก   ติดต่ออ าเภอเชียรใหญ่ อ าเภอหัวไทร อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด 
                               นครศรีธรรมราช 
            ทิศตะวันตก     ติดต่ออ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และอ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 
   สภำพภูมิประเทศ 

 อ าเภอชะอวด มีสภาพพ้ืนที่ด้านตะวันออกเป็นที่ราบลุ่มน้ าขัง และป่าพรุ ส่วนบริเวณตะวันตกเป็น 
ที่ราบ   เชิงเขา ส่วนใหญ่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 
 
 



 

 

   สภำพภูมิอำกำศโดยท่ัวไป 
 มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน อากาศมี 2 ฤดู คือฤดูร้อน 
ฤดูฝน  
 
   กำรเมืองกำรปกครองและสังคม 

อ ำเภอชะอวดแบ่งเขตกำรปกครองย่อยออกเป็น 11 ต ำบล 87 หมู่บ้ำน ได้แก่ 
ล ำดับที่ ต ำบล จ ำนวนหมู่บ้ำน 

1. ชะอวด (Cha-uat) 10 หมู่บ้าน 
2. ท่าเสม็ด (Tha Samet) 7 หมู่บ้าน 
3. ท่าประจะ (Tha Pracha) 6 หมู่บ้าน 
4. เคร็ง (Khreng) 11 หมู่บ้าน 
5. วังอ่าง (Wang Ang) 9 หมู่บ้าน 
6. บ้านตูล (Ban Tun) 5 หมู่บ้าน 
7. ขอนหาด (Khon Hat) 9 หมู่บ้าน 
8. เกาะขันธ์ (Ko Khan) 10 หมู่บ้าน 
9. ควนหนองหงษ์ (Khuan Nong Hong) 6 หมู่บ้าน 
10. เขาพระทอง (Khao Phra Thong) 7 หมู่บ้าน 
11. นางหลง (Nang Long) 7 หมู่บ้าน 

 
 
  
 
 
 กำรปกครองส่วนท้องถิ่น    

ท้องที่อ าเภอชะอวดประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 แห่ง ได้แก่ 
 เทศบำลต ำบลชะอวด  ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของต าบลชะอวดและบางส่วนของต าบลท่าประจะ  
 เทศบำลต ำบลท่ำประจะ  ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลท่าประจะ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลต าบลชะอวด)  
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชะอวด ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลชะอวด (เฉพาะนอกเขตเทศบาลต าบลชะอวด)  
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำเสม็ด  ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลท่าเสม็ดทั้งต าบล  
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเคร็ง  ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลเคร็งทั้งต าบล  
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังอ่ำง  ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลวังอ่างทั้งต าบล  
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนตูล  ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลบ้านตูลทั้งต าบล  
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนหำด  ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลขอนหาดทั้งต าบล 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะขันธ์  ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลเกาะขันธ์ทั้งต าบล  
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนหนองหงษ์  ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลควนหนองหงษ์ท้ังต าบล  
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำพระทอง  ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลเขาพระทองทั้งต าบล  
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำงหลง  ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลนางหลงทั้งต าบล  

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99


 

 

 
   ศำสนำ 

ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  คิดเป็นร้อยละ 98.7  
ศาสนาอิสลาม    คิดเป็นร้อยละ 1.2   
ศาสนาคริสต์     คิดเป็นร้อยละ 0.03 
โดยมีสถาบันศาสนา   จ านวน 50 แห่ง  
วัด     24 แห่ง  
โบสถ์คริสต์    2 แห่ง  
มัสยิด     3 แห่ง  

 
   รำยได้  

รายได้เฉลี่ยของประชากร ประมาณ 46,727.49 บาท/คน/ปี 
 
   กำรศึกษำ  

อ าเภอชะอวดจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน ตั้งแต่อนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษา ในสถานศึกษา   ของ
รัฐบาลและเอกชน รวมทั้งสิ้น 64 โรง ดังนี้ 
         -    สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  58 โรงเรียน 

    (ประถมศึกษา 53 โรง มัธยมศึกษา 5 โรง) 
         -    สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  5 โรงเรียน 
         -    สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ    1 โรงเรียน 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจ าต าบล   11 ศูนย์ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลชะอวด  1 ศูนย ์
 
นอกจากจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนแล้ว   ยังมีศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอีกหนึ่งศูนย์ 

 
   สำธำรณสุข   

จ านวนสถานบริการสาธารณสุขของอ าเภอชะอวด มีดังนี้ 
               - โรงพยาบาลชะอวด      1 แห่ง 
               - ส านักงานสาธารณสุข    1 แห่ง 
               - โรงพยาบาลชุมชนประจ าต าบล   16  แห่ง 
               - คลินิคแพทย์     3  แห่ง 
     - คลินิคพยาบาล     6 แห่ง 

     -คลินิกทันตแพทย์     2  แห่ง 
               - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน    13 แห่ง 
               - ร้านขายยาแผนโบราณ      3 แห่ง 
               - ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ      1 แห่ง 
 
 
 



 

 

   กำรคมนำคม  
มีเส้นทางคมนาคมสายหลัก  คือ ทางบก  มี  2  เส้นทาง  ดังนี้ 

1.รถยนต์ 1. ทางหลวงแผ่นดินสายเอเซีย ทุ่งสง – พัทลุง 
2 .ทางหลวงแผ่นดินสายชะอวด – บ้านตูล – บ่อล้อ – นครศรีธรรมราช 
3. ทางหลวงแผ่นดินสายชะอวด – แยกสายเอเชีย 
4. ทางหลวงแผ่นดินสายชะอวด – บ้านตูล – ควนหนองหงษ์ 

2.รถไฟ - สถานีรถไฟ  หมายเลขโทรศัพท์  0-7535-6364 
 
 ด้ำนกำรเกษตร และอุตสำหกรรม 

1.ผลผลิตทางการเกษตรที่
ส าคัญ ได้แก่ 

1.  ยางพารา 
2.  ข้าว 
3.  ปาล์ม 
4.  ผลไม้ เช่น เงาะ มังคุด ทุเรียน ลองกอง กล้วย ฯลฯ  

2.ชื่อแหล่งน้ าที่ส าคัญได้แก่
(แม่น้ า/บึง/คลอง)  
 

1.  คลองชะอวด 
2.  คลองลาไม 
3.  คลองบางกลม 
4.  คลองห้วยกรวด 
5.  อ่างเก็บน้ าห้วยน้ าใส  

3.โรงงานอุตสาหกรรมที่
ส าคัญ ได้แก่ 
 

1.  แสงพาราวู๊ด จ ากัด            
ที่ตั้ง 9/2 ม.2 ต.ควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด 
    
2.  หจก.สุดารัตน์ พาราวู๊ด        
    ที่ตั้ง 225 ม.4 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด 
3.  บ.ชูศักดิ์ยูเนียน พาราวู้ด จก.  
    ที่ตั้ง 243 ม.9 ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด 
4.  โรงอิฐ  40  โรง                  
    ที่ตั้ง  อ าเภอชะอวด  

 
 ด้ำนเศรษฐกิจ 

1. อาชีพหลัก ได้แก่ 
 

1.  ท านา, ท าสวน 
2.  ค้าขาย, เกษตรกรรม,เลี้ยงปลา 
3.  รับจ้าง  

2. อาชีพเสริม ได้แก่  
 

1.  รับจ้างทั่วไป 
2.  การฝึกอาชีพกลุ่มทอผ้า   
3.  การหัตถกรรมกระจูด เช่น สานเสื่อกระจูด กระเป๋ากระจูด 
 



 

 

3. จ านวนธนาคาร 
 

มี  5 แห่ง ได้แก่ 
1.  ธนาคารกรุงไทย                         โทร. 0-7538-1344-6 
2.  ธนาคารออมสิน                          โทร. 0-7538-1290 
3.  ธนาคาร ธกส. (สาขาชะอวด)          โทร. 0-7538-1464 
4.  ธนาคาร ธกส. (สาขาไม้เสียบ)  
5.  ธนาคารไทยพาณิชย์ 

 
 ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติที่ส ำคัญของอ ำเภอ 
1. ไม้หลุมพอ  ไม้ตะเคียน   ไม้ไผ่    ไม้ยางงาม   ไม้เสม็ด 
2. แร่พลวง  ฟอสฟอรัส  โดโลไมต ์  
3. ดินลูกรัง   ดินทราย 
4. กระจูด   
5. ปลาน้ าจืด  
6. รังนกนางแอ่น 
 
 
   แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่นในอ ำเภอชะอวด 

- ป่าชุมชน  “สวนสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์”   - บ่อปลา “ สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์”      
-  โรงอิฐมอญ     - ศูนย์ทอผ้า บ้านเนินมวง  
- ห้องสมุดประชาชน / กศน.ชะอวด     - ชุมชนท าขนมฝั่งตก 
- กลุ่มการละเล่นกลองยาวต าบลชะอวด  - รังนกนางแอ่นในเทศบาลชะอวด 
- มโนราห์เสน่ห์น้อยดาวรุ่ง       - ชุมชนหาปลาน้ าจืดบ้านหยวนนก 
- ชุมชนท าปลาดุกร้าบ้านควนราบ / ควนเคร็ง -  กลุ่มแปรรูปพริก บ้านขอนหาด 
- การเลี้ยงปลาดุกโดยการน าน้ าหมักชีวภาพ  บ้านขอนหาด    
- กลุ่มแม่บ้านเครื่องแกง ท่าประจะ   - สถานีอนุรักษ์และพิทักษ์ป่าควนเคร็ง  
- ศูนย์หัตถกรรมกระจูดต าบลเคร็ง   - สถานีควบคุมไฟป่าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง   
- ป่าพรุ  ควนเคร็ง     - นาคปลัดฟาร์ม (นกกรงหัวจุก)             
- ชลประทานไม้เสียบ(เกาะร้าว)   - อ่างเก็บน้ าห้วยน้ าใส    
- น้ าตกหนานสวรรค์    - ส านักสงฆ์เขาพระทอง   
- วัดเขมาราม (วัดควนยาว)    - วัดเขาล าปะ    
- ถ้ าวังนายพุฒ     - น้ าตกหนานสวรรค์                                       
- ล่องแก่งหนานมดแดง 

 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนชะอวดวิทยำคำร สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครศรีธรรมรำช 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร มีสัญลักษณ์ดังนี้ 

  
 
 
สัญลักษณ์ของโรงเรียน    
 

 
 

สัญลักษณ์   รูปพระบรมธาตุเจดีย์เปล่งรัศมีธรรม หมายถึง ตราประจ า 
จังหวัดนครศรีธรรมราช   ซึ่งเป็นดินแดนพุทธภูมิ อัน 
เจริญรุ่งเรือง ด้วยธรรมะในพระพุทธศาสนา   
สุ.จิ.ปุ.ลิ   หมายถึง  หัวใจนักปราชญ์ 

อักษรย่อ          ช.ว. 
สีประจ ำโรงเรียน      สีขาว  แดง 

สีขาว     หมายถึง    ศาสนา   คุณธรรม   ความดี    มีวินัย 
สีแดง     หมายถึง   ความรัก    ขยันหมั่นเพียร   ความกล้าหาญ 

คติพจน์ประจ ำโรงเรียน     สุ.จิ.ปุ.ลิ  (หัวใจนักปราชญ์) 
    สุ คือ  สุตตะ  แปลว่า  ฟัง   

จ ิ คือ  จิตตะ แปลว่า  คิด 
ปุ คือ  ปุจฉา แปลว่า  ถาม   
ลิ คือ  ลิขิต  แปลว่า  เขียน 

ปรัชญำของโรงเรียน  หัวไว  มือใหญ่  ใจกว้าง  ร่างองอาจ  สามารถในสังคม 
ค ำขวัญของโรงเรียน  ระเบียบ  วินัย  น้ าใจ  ใฝ่ศึกษา 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน  อ่อนน้อมถ่อมตน 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน  คุณธรรมเด่น  เน้นวิชาการ  งานดนตรีเลิศ 
วัฒนธรรมองค์กร  - 
ค่ำนิยมองค์กร   - 
ต้นไม้ประจ ำโรงเรียน   ต้นอินทนิล  หมายถึง  ความมั่นคง หนักแน่น ไม่ย่อท้อต่อความล าบาก 

เจริญเติบโตทั้งร่างกายและจิตใจ   ดอกสวยงาม แข็งแรง เป็นช่อบ่งบอก
ถึงความสามัคคี  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนผังโรงเรียนชะอวดวิทยำคำร 

 
 
 
 



 

 

ท ำเนียบผู้บริหำร  โรงเรียนชะอวดวิทยำคำร 
ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ระยะเวลำ 

1 นายไสว  คงสวัสดิ์ อาจารย์ใหญ่ 2515-2525 
2 นายระลึก  วรรณสิทธิ์ ผู้อ านวยการ 2525-2531 
3 นายสวงค์  ชูกลิ่น ผู้อ านวยการ 2531-2532 
4 นายเสริญ  แต้มแก้ว ผู้อ านวยการ 2532-2535 
5 นายปิยะ  ชนะศักดิ์ ผู้อ านวยการ 2535-2539 
6 นายสุนทร  มากชู ผู้อ านวยการ 2539-2544 
7 นายเผดิม  แซ่ตั่น ผู้อ านวยการ 2544-2549 
8 นายสันติ  ค านวณศิลป์ ผู้อ านวยการ 2549-2556 
9 นายสุรชัย  ทองพันธุ์ ผู้อ านวยการ 2556-2559 
10 นางสุภาภรณ์  คงคานนท์ ผู้อ านวยการ 2559-2564 
11 นางวิมล หนูชุม ผู้อ านวยการ 2564-ปัจจุบัน 

 
การบริหารโครงสร้างของโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ใช้ระบบโครงสร้างการบริหารเพ่ือรองรับการ

กระจายอ านาจ  ซึ่งก าหนดเป็นแผนภูมิการบริหารของโรงเรียน  แบ่งออกเป็น  6   กลุ่มงาน   ดังนี้ 
 

1. กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
2. กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
3. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
4. กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
5. กลุ่มบริหารทั่วไป 
6. กลุ่มบริหารงานส านักงานผู้อ านวยการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

โครงสร้ำงบริหำรงำน 
โรงเรียนชะอวดวิทยำคำร 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 
 
 



 

 

   ประวัติโรงเรียนชะอวดวิทยำคำร  
ในสมัยรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร ซึ่งรับช่วงการบริหารประเทศสืบต่อจากรัฐบาลจอม

พลสฤษฏิ์      ธนะรัตน์ รัฐบาลมีนโยบายในการบริหารการศึกษาของชาติ ให้เจริญรุดหน้าเทียบเท่านานา
ประเทศ พร้อมกันนี้ต้องการพัฒนาการศึกษาของชาติให้มีความก้าวหน้าพร้อม ๆกับการพัฒนาเศรษฐกิจ  
เพราะรัฐบาลค านึงเห็นว่าจะพัฒนาด้านอ่ืนใดก็ตาม หากประชาชนยังได้รับการศึกษาน้อยอยู่  การพัฒนา
ด้านอ่ืนๆจะเจริญไปไม่ได้  คณะรัฐบาลจึงมีมติให้เร่งพัฒนาการศึกษาให้เจริญขึ้นอีก  เฉพาะอย่างยิ่งการ
พัฒนาการศึกษาระดับกลางของประชาชน รัฐมีเป้าหมายขยายการศึกษาให้ทั่วถึงทุกอ าเภอ จึงได้มอบหมาย
ให้กระทรวงศึกษาธิการวางโครงการพัฒนาการศึกษาขึ้น และกระทรวงศึกษาธิการก็ได้มอบหมายให้กรม
ต่าง ๆ ในสังกัดได้วางโครงการปรับปรุงการศึกษา  อาศัยนโยบายนี้        กรมวิสามัญศึกษา(ในสมัยนั้น)จึง
วางโครงการขยายการศึกษาระดับมัธยมศึกษาทั่วทุกอ าเภอ ในปี 2515-2519 โดยขอความร่วมมือจาก
อ าเภอในการช่วยจัดหาที่ดินให้และกรมสามัญศึกษาจะจัดสรรงบประมาณให้ในภายหลัง  อาศัยเหตุผล
ข้างต้น   ทางราชการจึงมีหนังสือมาถึงนายอ าเภอชะอวดให้จัดหาที่ดินส าหรับปลูกสร้างอาคารเรียน เรือตรี
สุนทร สันตยานนท์ นายอ าเภอชะอวด   นายเชย ลอยชื่น  ศึกษาธิการอ าเภอชะอวด  นายสุพจน์ เพชรข า 
ครูใหญ่โรงเรียน   ชะอวด จึงได้ด าเนินการจัดหาที่ดิน นายเริง นากลอน ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ได้มาดูสถานที่ที่จะก่อสร้างโรงเรียนสองแห่ง แห่งแรกเป็นที่สงวนหมู่บ้าน ตั้งอยู่ใกล้ค่ายต ารวจตระเวน
ชายแดน กองร้อย 1 อ าเภอชะอวด มีเนื้อที่ 22 ไร่เศษ   อีกแห่งหนึ่งเป็นที่ที่ประชาชนบริจาคร่วมกัน มีเนื้อ
ที่ประมาณ 35 ไร่ อยู่ทางทิศตะวันออกของโรงเรียน    ชะอวดประมาณ 400  เมตร (ที่ตั้งปัจจุบัน) และ
คณะด าเนินการได้ตกลงใช้สถานที่ที่ประชาชนบริจาคเป็นที่ตั้งโรงเรียนแห่งนี้ โรงเรียนได้รับการยืนยัน เป็น
ทางการให้เปิดโรงเรียน โดยโทรเลขของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช      เมื่อวันที่ 23  เดือน
พฤษภาคม 2515  เวลา 15.30 น.  และทางอ าเภอได้ประกาศรับนักเรียน เมื่อวันที่ 25,26,30และ  31  
พฤษภาคม 2515 จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 90 คน ท าการสอบคัดเลือกในวันที่ 1 มิถุนายน 
2515 และโรงเรียนได้รับการบรรจุครู  จ านวน 4 คน     ในระยะแรกโรงเรียนยังไม่มีอาคารเรียนเป็นของ
ตนเอง ทางโรงเรียน    ชะอวดได้อนุญาตให้ใช้ อาคารเรียนชั่วคราวเป็นสถานที่เรียนไปพลางก่อน  จนถึงปี
การศึกษา  2516 ก็ได้ย้ายไปเรียนที่อาคารเรียนหลังใหม่  ซึ่งได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 216 
ก จ านวน  4  ห้องเรียน ในพ้ืนที่ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน สภาพพ้ืนที่ในระยะเริ่มแรกของ
โรงเรียนชะอวดวิทยาคารเต็มไปด้วยต้นสนสร้อย    ต้นไม้สูง ๆ  มีต้นมะม่วงหิมพานต์ไม่กี่ต้น ครูอาจารย์ 
และนักเรียนรุ่นแรกช่วยกันพัฒนาทุก ๆ วัน หาพันธุ์ไม้มาปลูกปรับปรุงพ้ืนที่ โดยมีครูใหญ่ คนแรก คือ 
อาจารย์ไสว  คงสวัสดิ์ เป็นหัวเรี่ยวหัวแรง  ในการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาพ้ืนที่   ท าให้อาคาร
สถานที่ของโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   ร่มรื่นมาจนถึงทุกวันนี้ ปีการศึกษา 2517  ผู้ปกครองได้ร่วมมือกัน
จัดสร้างอาคารชั่วคราวให้อีก 4 ห้องเรียน และปีนี้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (มศ.3) รุ่นแรกก็ส าเร็จ
การศึกษาออกไปอย่างมีคุณภาพ ท าให้รุ่นน้อง  ๆ ถือเอาเป็นเยี่ยงอย่างในความมานะขยัน และการให้ความ
ร่วมมือกับกิจกรรมของโรงเรียน  

ปีการศึกษา 2521 เป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงการศึกษาชาติเริ่มใช้หลักสูตรพุทธศักราช 2521 ใน
ระดับม.ต้น ซึ่งเปิดรับนักเรียนในระดับ มศ.1 และ ม.1 พร้อมกันไปและรุ่งขึ้นปีการศึกษา 2522 กรมสามัญ
ศึกษา ได้อนุญาตให้ขยายชั้นเรียนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงปัจจุบัน ความร่วมมือของทุก ๆ ฝ่ายท าให้
เป้าหมายในการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาลในอ าเภอชะอวดขึ้นแห่งแรกที่โรงเรียนชะอวดวิทยา
คาร เป็นไปอย่างน่าภาคภูมิใจยิ่ง และเมื่อถึงวันที่ 23 พฤษภาคม ของทุกปี  ก็ถือเป็นวันสถาปนาโรงเรียน
ชะอวดวิทยาคาร    และพ่ีน้องประชาชนทั่วไปที่ได้รับบริการจากโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ไม่ทางตรงก็



 

 

ทางอ้อม ต่างมาน้อมร าลึกถึงอดีตแห่งความเป็นมาและช่วยกันสนับสนุนกิจกรรมต่าง  ๆ ของโรงเรียนชะ
อวดวิทยาคารให้เจริญก้าวหน้าคู่กับอ าเภอชะอวดสืบไป 

 
   รำยนำมผู้บริจำคที่ดินโรงเรียน 

 1.  นายเขียว  นุ่นคง     บริจาคท่ีดิน 7  ไร่  3  งาน  68  ตารางวา 
2.  นางรัตนา  ภิญโญ   บริจาคท่ีดิน 7  ไร่  3  งาน  25  ตารางวา 
3.  นายสว่าง  วรรณศิลป์   บริจาคท่ีดิน 5  ไร่  1  งาน  30  ตารางวา 
4.  นายพร้อม  วินิโย     บริจาคท่ีดิน 4  ไร่  2  งาน  61  ตารางวา 
5.  นางเอ้ือม  ภิญโญ     บริจาคท่ีดิน 3  ไร่  35  ตารางวา 
6.  นายสมจิตต์  จันทรานนท์  บริจาคท่ีดิน 2  ไร่   
7.  นายทิ้ง  ทองนวล     บริจาคท่ีดิน 2  ไร่   
8  นางเขียน  ถาวรรัตน์   บริจาคท่ีดิน 1  ไร่  1  งาน  50  ตารางวา 
9  นางสาวเสงี่ยม  ไชยสงคราม  บริจาคท่ีดิน 1  ไร่   

 
   ข้อมูลโรงเรียนในปัจจุบัน 

  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  เป็นโรงเรียนสามัญศึกษา  (ขนาดกลาง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  12   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ   มี
ที่ดิน 2 แปลง คือ  

 แปลงที่ 1  มี   เนื้อที่  29  ไร่  3 งาน  39  ตารางวา   ตั้งอยู่เลขที่  999  หมู่ที่  9   ถนน
จันทรานนท์วิถี   ต าบลชะอวด  อ าเภอชะอวด   จังหวัดนครศรีธรรมราช   รหัสไปรษณีย์  80180      
(ที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน) ห่างจากที่ว่าการอ าเภอชะอวด   ประมาณ  5  กิโลเมตร  และห่างจากศาลากลาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณ 72 กิโลเมตร โทรศัพท์ 075–380425  โทรสาร075 – 381366                 
เว็บไซต์ www.chauatwit.ac.th    

แปลงที่ 2   มีเนื้อที่   5 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา  ตั้งอยู่  ต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด  จังหวัด
นครศรีธรรมราช   เป็นเนื้อท่ีว่างเปล่า     

 
 
 
 
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย  โดยในปีการศึกษา 2564 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น จ ำนวน 25 ห้องเรียน ดังนี้ 

มัธยมศึกษำปีท่ี 1 รวม 9 ห้องเรียน 
1) หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จ านวน 1 ห้องเรียน 
2) หลักสูตรห้อง SMP คู่ขนาน    จ านวน 2 ห้องเรียน 
3) หลักสูตรโครงการ EIDP    จ านวน 1 ห้องเรียน 
4) หลักสูตรห้องเรียนปกติ     จ านวน 5 ห้องเรียน 

มัธยมศึกษำปีท่ี 2 รวม 9 ห้องเรียน 



 

 

1) หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จ านวน 1 ห้องเรียน 
2) หลักสูตรห้อง SMP คู่ขนาน    จ านวน 2 ห้องเรียน 
3) หลักสูตรโครงการ EIDP    จ านวน 1 ห้องเรียน 
4) หลักสูตรห้องเรียนปกติ     จ านวน 5 ห้องเรียน 

มัธยมศึกษำปีท่ี 3 รวม 8 ห้องเรียน 
1) หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จ านวน 1 ห้องเรียน 
2) หลักสูตรห้อง SMP คู่ขนาน    จ านวน 2 ห้องเรียน 
3) หลักสูตรโครงการ EIDP    จ านวน 1 ห้องเรียน 
4) หลักสูตรห้องเรียนปกติ     จ านวน 4 ห้องเรียน 

 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย จ ำนวน 15 ห้องเรียน  ดังนี้ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 จ ำนวน 5 ห้องเรียน  
1) แผนการเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จ านวน 1 ห้องเรียน  
2) แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   จ านวน 2 ห้องเรียน 
3) แผนการเรียน ศิลป์-จีน     จ านวน 1 ห้องเรียน 
4) แผนการเรียน ภาษาไทย-สังคมศึกษา   จ านวน 1 ห้องเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 จ ำนวน 5 ห้องเรียน  
1) แผนการเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จ านวน 1 ห้องเรียน  
2) แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   จ านวน 2 ห้องเรียน 
3) แผนการเรียน ศิลป์-จีน     จ านวน 1 ห้องเรียน 
4) แผนการเรียน ภาษาไทย-สังคมศึกษา   จ านวน 1 ห้องเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 จ ำนวน 6 ห้องเรียน  
1) แผนการเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จ านวน 1 ห้องเรียน  
2) แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   จ านวน 2 ห้องเรียน 
3) แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์   จ านวน 1 ห้องเรียน 
4) แผนการเรียน ภาษาไทย-สังคมศึกษา   จ านวน 2 ห้องเรียน 

 
 
   
 
   ข้อมูลนักเรียน  

ปัจจุบันมีจ านวนนักเรียน  รวมทั้งสิ้น  1,502 คน  แยกเป็นระดับชั้นเรียน  ดังนี้ 
ตำรำงท่ี 1  แสดงจ ำนวนนักเรียนตำมระดับและช้ันเรียน  

ห้อง ประเภทห้องเรียน/แผนกำรเรียน รวม(คน) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 309 

ม.1/1 ห้องเรียนพิเศษ SMP 36 

ม.1/2 ห้อง EIDP  22 



 

 

ม.1/3 ห้องเรียนปกติ 36 

ม.1/4 ห้องเรียนปกติ 36 

ม.1/5 ห้องเรียนปกติ 36 

ม.1/6 ห้องเรียนปกติ 36 

ม.1/7 ห้องเรียนคู่ขนาน 36 

ม.1/8 ห้องเรียนคู่ขนาน 36 

ม.1/9 ห้องเรียนคู่ขนาน 35 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 356 

ม.2/1 ห้องเรียนพิเศษ SMP 32 

ม.2/2 ห้องโครงการ EIDP 33 

ม.2/3 ห้องเรียนปกติ 42 

ม.2/4 ห้องเรียนปกติ 42 

ม.2/5 ห้องเรียนปกติ 43 

ม.2/6 ห้องเรียนปกติ 41 

ม.2/7 ห้องเรียนปกติ 41 

ม.2/8 ห้องเรียนคู่ขนาน 41 

ม.2/9 ห้องเรียนคู่ขนาน 41 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 316 

ม.3/1 ห้องเรียนพิเศษ SMP 34 

ม.3/2 ห้องโครงการ EIDP 34 

ม.3/3 ห้องเรียนปกติ 41 

ม.3/4 ห้องเรียนปกติ 41 

ม.3/5 ห้องเรียนปกติ 40 

ม.3/6 ห้องเรียนปกติ 41 

ห้อง ประเภทห้องเรียน/แผนกำรเรียน รวม(คน) 

ม.3/7 ห้องเรียนปกติ 43 

ม.3/8 ห้องเรียนคู่ขนาน 42 

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 981 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 200 

ม.4/1 โครงการ SMP 40 

ม.4/2 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 40 



 

 

ม.4/3 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 40 

ม.4/4 ศิลป์-จีน 40 

ม.4/5 ภาษาไทย-สังคมศึกษา 40 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 180 

ม.5/1 โครงการ SMP 34 

ม.5/2 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 35 

ม.5/3 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 31 

ม.5/4 ศิลป์-จีน 41 

ม.5/5 ภาษาไทย-สังคมศึกษา 39 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 141 

ม.6/1 โครงการ SMP 12 

ม.6/2 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 33 

ม.6/3 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 23 

ม.6/4 ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 10 

ม.6/5 ภาษาไทย-สังคมศึกษา 35 

ม.6/6 ภาษาไทย-สังคมศึกษา 28 

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 521 

รวมนักเรียนทั้งหมด 1,502 
 
ณ 17 พฤษภำคม 2564 
 
 
  
 
 
  ข้อมูลบุคลำกร 

ตำรำงท่ี 2   จ ำแนกบุคลำกรตำมต ำแหน่ง 

ต ำแหน่ง ระดับ 
จ ำนวน(คน) 

ชำย หญิง รวม 
ผู้อ านวยการ ค.ศ.3  1 1 
รองผู้อ านวยการ ค.ศ.3  2 2 
รองผู้อ านวยการ ค.ศ.2  1 1 
คร ู ค.ศ.3 7 18 25 
คร ู ค.ศ.2 1 16 17 



 

 

 
ตำรำงท่ี 3  จ ำแนกข้ำรำชกำรครูตำมงำนและกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

 
 
 
 

ตำรำงท่ี 4  จ ำแนกข้ำรำชกำรครูตำมอำยุรำชกำร 

 
ตำรำงท่ี 5  จ ำแนกข้ำรำชกำรครูตำมวุฒิกำรศึกษำ 

คร ู ค.ศ.1 4 9 13 
ครูผู้ช่วย คผช. 3 6 9 

รวม  15 53 68 
ครูอัตราจ้าง  1 4 5 
ลูกจ้างประจ า  2 2 4 
ลูกจ้างชั่วคราว  4 2 6 

รวม  7 8 15 
รวมทั้งหมด  22 61 83 

งำน/กลุ่มสำระฯ 
จ ำนวนครู(คน) 

รวม 
ชำย หญิง 

ฝ่ายบริหาร - 4 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย - 7 7 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ - 9 9 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 3 12 15 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 2 7 9 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 4 1 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 1 3 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 3 2 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 1 6 7 
แนะแนว - 2 2 
บรรณารักษ์ - 1 1 

รวม 14 54 68 

อำยุ ชำย หญิง รวม 
1 – 9 ปี 7 16 23 

10 – 19 ปี - 23 23 
20 – 30 ปี 2 8 10 
31 – 40 ปี 6 6 12 

รวม 15 53 68 

ต ำแหน่ง จ ำนวนครู(คน) 



 

 

 
ตำรำงท่ี 6  จ ำแนกข้ำรำชกำรครูตำมตำมวิทยฐำนะ 

ณ 20 พฤษภาคม 2564 
ตำรำงท่ี  7  ข้อมูลครูที่ไม่มีวุฒิครู 

ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิ วิชำที่สอน หมำยเหตุ 
1 นางจิราพร  ควนวิไล บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) งานธุรกิจ  
  
   ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่   

พ้ืนที่     เนื้อที่   29   ไร่   3   งาน   39   ตารางวา  โรงเรียนชะอวดวิทยาคารมีอาคารเรียน – 
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆทั้งสิ้น 35 รายการ ดังนี้   

 
ตำรำงท่ี 8   ข้อมูลอำคำรเรียน 

ล ำดับที่ ข้อมูลอำคำร  อำคำรประกอบ แบบ จ ำนวนห้อง / ปีท่ีก่อสร้ำง รำคำ 

ปริญญำ 
รวม รวม

ทั้งหมด 
วุฒิทำงครู 

รวม เอก โท ตรี 
ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ มี ไม่มี 

ผู้อ านวยการ - - - 1 - - - 1 1 1 - 1 

รองผู้อ านวยการ - - - 3 - - - 3 3 3 - 3 
คร ู - 1 2 14 11 26 13 41 54 54 - 54 
ครูผู้ช่วย - - 1 1 2 6 3 7 10 10 - 10 
ครูอัตราจ้าง - - - - 1 4 1 4 5 5 - 5 

รวม - 1 3 19 14 36 17 56 73 73 - 73 

ต ำแหน่ง 

จ ำนวนครู(คน) 
ปริญญำ 

รวม 
รวม

ทั้งหมด 

วุฒิทำง
ครู 

รวม 
เอก โท ตรี 

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ มี ไม่
มี 

ผู้อ านวยการ ค.ศ.3 - - - 1 - - - 1 1 1 - 1 
รองผู้อ านวยการ 
ค.ศ.3 

- - - 2 - - - 2 2 2  2 

รองผู้อ านวยการ 
ค.ศ.2 

- - - 1 - - - 1 1 1  1 

ครู ค.ศ.3 - - 1 8 6 10 7 18 25 25 - 25 
ครู ค.ศ.2 - 1 - 6 1 9 1 17 18 18 - 18 
ครู ค.ศ.1 - - 1 - 2 8 3 8 11 11 - 11 
ครูผู้ช่วย - - 1 1 2 6 3 7 10 10 - 10 

รวม - 1 3 19 11 33 14 54 68 68 - 68 



 

 

ที่นั่ง 
1 อาคาร  216  ล. 16 2515 2,100,000 
2 อาคาร  216  ค. 14 2522 2,500,000 
3 อาคาร  216  ค. 16 2527 4,100,000 
4 อาคาร  318 ล/พิเศษ 18 2553 16,142,000 

 
ตำรำงท่ี 9 ข้อมูลอำคำรประกอบ 

ล ำดับที่ ข้อมูลอำคำร  อำคำรประกอบ แบบ 
จ ำนวนห้อง / 

ที่นั่ง 
ปีท่ีก่อสร้ำง รำคำ 

1 อาคารหอประชุมแบบมาตรฐาน 1 2522 1,146,000 
2 ลานกิจกรรมอเนกประสงค์(หลังคาโดม) 1 2555 1,300,000 
3 อาคารโรงอาหาร 1 2548 1,080,000 
4 อาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 1 2551 885,910 
5 อาคารโรงฝึกงานอุตสาหกรรม 2   หน่วย 2525 780,000 
6 อาคารโรงฝึกงานคหกรรม 2   หน่วย 2527 780,000 
7 อาคารโดม (ลานเข้าแถว) 1 หลัง 2562 3,105,000 

 
ตำรำงท่ี 10   ข้อมูลสิ่งก่อสร้ำงอ่ืนๆ 

ล ำดับที่ ข้อมูลอำคำร  อำคำรประกอบ แบบ 
จ ำนวนห้อง / 

ที่นั่ง 
ปีท่ีก่อสร้ำง รำคำ 

1 ลานกีฬาอเนกประสงค์ - 2548 230,000 
2 ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง 6 ที่นั่ง 2523 60,000 
3 ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง 6 ที่นั่ง 2532 100,000 
4 ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง 6 ที่นั่ง 2537 156,250 
5 ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง 6 ที่นั่ง 2529 180,000 
6 ส้วมนักเรียนชาย 8 ที่นั่ง 8 ที่นั่ง 2552 297,652 
7 ถังเก็บน้ า ฝ.33 18 ลบ.ม. 2539 60,000 

ล ำดับที่ ข้อมูลอำคำร  อำคำรประกอบ แบบ 
จ ำนวนห้อง / 

ที่นั่ง 
ปีท่ีก่อสร้ำง รำคำ 

8 บ้านพักครู แบบกรมสามัญ 2 2517 80,000 
9 บ้านพักครู แบบกรมสามัญ 2 2517 80,000 
10 บ้านพักครู แบบกรมสามัญ 2 2519 80,000 
11 บ้านพักครู แบบกรมสามัญ 2 2519 80,000 
12 บ้านพักครู แบบกรมสามัญ 2 2521 80,000 
13 บ้านพักครู แบบกรมสามัญ  2 2524 191,000 
14 บ้านพักครู แบบกรมสามัญ  2 2525 208,000 
15 บ้านพักครู แบบกรมสามัญ  2    2527 208,000 



 

 

16 บ้านพักครู แบบกรมสามัญ 3  2529 220,000 
17 บ้านพักครู แบบกรมสามัญ  3  2529 208,000 
18 บ้านพักครู แบบกรมสามัญ  3  2530 210,000 
19 บ้านพักครู แบบกรมสามัญ  3  2538 401,000 
20 รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก 160 เมตร 2543 245,327 
21 ฐานพระพุทธรูป 1 - - 
22 ป้อมยามและที่พักผู้ปกครอง 1 2549 309,746 
23 ศาลาพักร้อน 1 2548 73,477 
24 โรงรถนักเรียน 1 2552 458,786 
25 หลังคาเชื่อมต่อระหว่างอาคารและซุ้มทางข้าม 1 2558 289,000 
26 หลงคาเชื่อมต่อระหว่างอาคาร จ าวน 130 ม.

ซุ้มหลังคาทางข้าม จ านวน 14 ม. 
1 2558 590,800 

27 ทางเท้าโรงอาหาร 1 2558 45,490 
28 ลาน ช.ว.ร่วมใจ 1 2558 213,338 
29 ส้วม (ลานโดม) 1 2563 180,000 

 
   ข้อมูลทรัพยำกร    

ตำรำงท่ี 11  แสดงข้อมูลด้านทรัพยากร จ าแนกตามชนิดและการใช้งาน 
ล ำดับที่ ชนิด ประเภทกำรใช้งำน จ ำนวน(เครื่อง) 

1 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
เพ่ือการเรียนการสอนและสืบค้น 102 
งานบริหาร0 22 

2 คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Notebook) 
เพ่ือการเรียนการสอนและสืบค้น 33 
งานบริหาร 4 

3 Visualize เพ่ือการเรียนการสอน 25 
4 projector เพ่ือการเรียนการสอน 34 

 
 
 ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน 

               - หอสมุดเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา           - ห้องโสตทัศนศึกษา                                       
               - ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์                       - ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab)   
               - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                       - ห้องช่างอุตสาหกรรม      
               - ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์   - ห้องอินเทอร์เน็ต        
               - ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีด                            -ห้องปฏิบัติการภาษาไทย  
               - ห้องคหกรรม                                        - ห้องเกษตรกรรม 
               - ห้องพยาบาล             - ห้องสหกรณ์    (สวัสดิการร้านค้า)             
      - ห้องพลานามัย                       - ห้องจริยธรรม    
               - เรือนเพาะช า    - ห้องดนตรี-ศิลปะ -นาฏศิลป์ 



 

 

               - ห้องแนะแนว                                        - ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
 
   แผนที่ แสดงอ ำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   สภำพชุมชนภูมิปัญญำท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนอ ำเภอชะอวด 

ความเป็นมาของ อ ำเภอชะอวด  มีความเป็นมา 2 ประการ คือ มาจากค าว่า "เชือกอวด" หรือ 
"ย่านอวด" และมาจากค าว่า "เจ็กฮวด" หรือ "เจ้าฮวด" พ้ืนที่บริเวณนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ หลากหลาย
พันธุ์ ตามลักษณะของพ้ืนที่ทางภาคใต้ในอดีตลอดที่มีฝนตกชุกตลอดทั้งปี ก่อนที่ป่าไม้เหล่านั้นจะถูกแผ้ว
ถางท าลาย  ในพ้ืนที่ป่าถิ่นแถบนี้จะมีเถาวัลย์หลากหลายชนิด เถาวัลย์ชนิดหนึ่งมีข้ึนอยู่เป็นจ านวนมากมี
ความเหนียวแน่นทนทานชาวบ้านนิยม น ามาใช้ผูกมัดสิ่งของ เรียกกันว่า"เชือกอวด" หรือ "ย่านอวด" หรือ  
"ต้นอวด" การตัดย่านอวดค่อนข้างล าบาก เพราะต้องดึง ออกจากการเกี่ยวพันกับต้นไม้อ่ืน คนตัดจึงต้อง
ออกแรงดึงซึ่งภาษาใต้เรียกการดึงว่า "ชะ" "ชะอวด" คือ การดึงย่านอวดให้หลุดออกมาจากต้น กิ่ง ก้าน ของ
ต้นไม้อ่ืนที่ย่านอวดเกี่ยวพันอยู่ หากมีรังมดแดง อยู่ข้างบนคนที่  ชะ  หรือ  ดึง  ย่านอวดต้องต่อสู้กับมด



 

 

แดงอีกทางหนึ่งด้วย   ถิ่นชะอวด  เป็นบริเวณท่ีมีย่านอวดมากเป็นพิเศษ และ ชาวบ้านก็จะไปตัดมาใช้สอย
อยู่เป็นประจ า ชาวบ้านจึงเรียกชื่อท้องถิ่นของตนเองว่า  "ชะอวด" 

อ าเภอชะอวด เดิมอยู่ในความปกครองของอ าเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช  และได้ยก
ฐานะเป็นกิ่งอ าเภอเมื่อเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2466  ดังปรากฏตามหลักฐานในหนังสือราชกิจจา
นุเบกษา  เล่ม 40 หน้า  110  ลงวันที่ 16  กันยายน  พ.ศ.  2466  ในสมัยพระสุนทรวรนา
รถ (พร้อม ณ ถลาง)    เป็นนายอ าเภอ ร่อนพิบูลย์  พระยารัษฎานุประดิษฐ์ (สิน  เทพหัสดินทร์)  เป็นผู้ว่า
ราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของสมเด็จเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนลพบุรี ราเมศร์ อุปราชปักษ์ใต้ อัน
เป็นสมัยระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราช  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือท าการป้องกันและ
ปราบปราม โจรผู้ ร้ า ย เป็ นส่ วน ใหญ่  มี ผู้ ด า ร งต า แหน่ งปลั ดอ า เภอผู้ เ ป็ นหั วหน้ าประจ า กิ่ ง
อ าเภอ  จ านวน 13 ราย  ต่อมาเมื่อวันที่ 1  มกราคม  2496  ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นอ าเภอชะ
อวด  จนถึงปัจจุบัน  

 
   ค ำขวัญอ ำเภอชะอวด 

เมืองต้นน้ า อิฐแผ่นงาม กุ้งก้ามกราม กระจูดสวย ห้วยน้ าใส 
 
   สภำพทั่วไป 

 อ าเภอชะอวดตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดนครศรีธรรมราช  รหัสทางภูมิศาสตร์  8007  
รหัสไปรษณีย์  80180     ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 71 กิโลเมตร   และห่างจากกรุงเทพมหานครโดย
ทางรถไฟ 851 กิโลเมตร มีเนื้อท่ี 833,002 ตารางกิโลเมตร   มีอาณาเขตดังนี้ 
            ทิศเหนือ         ติดต่ออ าเภอจุฬาภรณ์ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
            ทิศใต้             ติดต่ออ าเภอป่าพยอม อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
            ทิศตะวันออก   ติดต่ออ าเภอเชียรใหญ่ อ าเภอหัวไทร อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด 
                               นครศรีธรรมราช 
            ทิศตะวันตก     ติดต่ออ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และอ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 
   สภำพภูมิประเทศ 

 อ าเภอชะอวด มีสภาพพ้ืนที่ด้านตะวันออกเป็นที่ราบลุ่มน้ าขัง และป่าพรุ ส่วนบริเวณตะวันตกเป็น 
ที่ราบ   เชิงเขา ส่วนใหญ่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 
 
 
   สภำพภูมิอำกำศโดยท่ัวไป 

 มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน อากาศมี 2 ฤดู คือฤดูร้อน 
ฤดูฝน  
 
   กำรเมืองกำรปกครองและสังคม 

อ ำเภอชะอวดแบ่งเขตกำรปกครองย่อยออกเป็น 11 ต ำบล 87 หมู่บ้ำน ได้แก่ 
ล ำดับที่ ต ำบล จ ำนวนหมู่บ้ำน 

1. ชะอวด (Cha-uat) 10 หมู่บ้าน 
2. ท่าเสม็ด (Tha Samet) 7 หมู่บ้าน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99


 

 

3. ท่าประจะ (Tha Pracha) 6 หมู่บ้าน 
4. เคร็ง (Khreng) 11 หมู่บ้าน 
5. วังอ่าง (Wang Ang) 9 หมู่บ้าน 
6. บ้านตูล (Ban Tun) 5 หมู่บ้าน 
7. ขอนหาด (Khon Hat) 9 หมู่บ้าน 
8. เกาะขันธ์ (Ko Khan) 10 หมู่บ้าน 
9. ควนหนองหงษ์ (Khuan Nong Hong) 6 หมู่บ้าน 
10. เขาพระทอง (Khao Phra Thong) 7 หมู่บ้าน 
11. นางหลง (Nang Long) 7 หมู่บ้าน 

 
 
 
 
 
 กำรปกครองส่วนท้องถิ่น    

ท้องที่อ าเภอชะอวดประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 แห่ง ได้แก่ 
 เทศบำลต ำบลชะอวด  ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของต าบลชะอวดและบางส่วนของต าบลท่าประจะ  
 เทศบำลต ำบลท่ำประจะ  ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลท่าประจะ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลต าบลชะอวด)  
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชะอวด ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลชะอวด (เฉพาะนอกเขตเทศบาลต าบลชะอวด)  
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำเสม็ด  ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลท่าเสม็ดทั้งต าบล  
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเคร็ง  ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลเคร็งทั้งต าบล  
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังอ่ำง  ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลวังอ่างทั้งต าบล  
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนตูล  ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลบ้านตูลทั้งต าบล  
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนหำด  ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลขอนหาดทั้งต าบล 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะขันธ์  ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลเกาะขันธ์ทั้งต าบล  
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนหนองหงษ์  ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลควนหนองหงษ์ท้ังต าบล  
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำพระทอง  ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลเขาพระทองทั้งต าบล  
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำงหลง  ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลนางหลงทั้งต าบล  

 
 
   ศำสนำ 

ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  คิดเป็นร้อยละ 98.7  
ศาสนาอิสลาม    คิดเป็นร้อยละ 1.2   
ศาสนาคริสต์     คิดเป็นร้อยละ 0.03 
โดยมีสถาบันศาสนา   จ านวน 50 แห่ง  
วัด     24 แห่ง  
โบสถ์คริสต์    2 แห่ง  
มัสยิด     3 แห่ง  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99


 

 

 
   รำยได้  

รายได้เฉลี่ยของประชากร ประมาณ 46,727.49 บาท/คน/ปี 
 
   กำรศึกษำ  

อ าเภอชะอวดจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน ตั้งแต่อนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษา ในสถานศึกษา   ของ
รัฐบาลและเอกชน รวมทั้งสิ้น 64 โรง ดังนี้ 
         -    สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  58 โรงเรียน 

    (ประถมศึกษา 53 โรง มัธยมศึกษา 5 โรง) 
         -    สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  5 โรงเรียน 
         -    สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ    1 โรงเรียน 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจ าต าบล   11 ศูนย์ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลชะอวด  1 ศูนย ์
 
นอกจากจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนแล้ว   ยังมีศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอีกหนึ่งศูนย์ 

 
   สำธำรณสุข   

จ านวนสถานบริการสาธารณสุขของอ าเภอชะอวด มีดังนี้ 
               - โรงพยาบาลชะอวด      1 แห่ง 
               - ส านักงานสาธารณสุข    1 แห่ง 
               - โรงพยาบาลชุมชนประจ าต าบล   16  แห่ง 
               - คลินิคแพทย์     3  แห่ง 
     - คลินิคพยาบาล     6 แห่ง 

     -คลินิกทันตแพทย์     2  แห่ง 
               - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน    13 แห่ง 
               - ร้านขายยาแผนโบราณ      3 แห่ง 
               - ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ      1 แห่ง 
 
 
 
   กำรคมนำคม  

มีเส้นทางคมนาคมสายหลัก  คือ ทางบก  มี  2  เส้นทาง  ดังนี้ 
1.รถยนต์ 1. ทางหลวงแผ่นดินสายเอเซีย ทุ่งสง – พัทลุง 

2 .ทางหลวงแผ่นดินสายชะอวด – บ้านตูล – บ่อล้อ – นครศรีธรรมราช 
3. ทางหลวงแผ่นดินสายชะอวด – แยกสายเอเชีย 
4. ทางหลวงแผ่นดินสายชะอวด – บ้านตูล – ควนหนองหงษ์ 

2.รถไฟ - สถานีรถไฟ  หมายเลขโทรศัพท์  0-7535-6364 
 



 

 

 ด้ำนกำรเกษตร และอุตสำหกรรม 
1.ผลผลิตทางการเกษตรที่
ส าคัญ ได้แก่ 

1.  ยางพารา 
2.  ข้าว 
3.  ปาล์ม 
4.  ผลไม้ เช่น เงาะ มังคุด ทุเรียน ลองกอง กล้วย ฯลฯ  

2.ชื่อแหล่งน้ าที่ส าคัญได้แก่
(แม่น้ า/บึง/คลอง)  
 

1.  คลองชะอวด 
2.  คลองลาไม 
3.  คลองบางกลม 
4.  คลองห้วยกรวด 
5.  อ่างเก็บน้ าห้วยน้ าใส  

3.โรงงานอุตสาหกรรมที่
ส าคัญ ได้แก่ 
 

1.  แสงพาราวู๊ด จ ากัด            
ที่ตั้ง 9/2 ม.2 ต.ควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด 
    
2.  หจก.สุดารัตน์ พาราวู๊ด        
    ที่ตั้ง 225 ม.4 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด 
3.  บ.ชูศักดิ์ยูเนียน พาราวู้ด จก.  
    ที่ตั้ง 243 ม.9 ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด 
4.  โรงอิฐ  40  โรง                  
    ที่ตั้ง  อ าเภอชะอวด  

 
 ด้ำนเศรษฐกิจ 

1. อาชีพหลัก ได้แก่ 
 

1.  ท านา, ท าสวน 
2.  ค้าขาย, เกษตรกรรม,เลี้ยงปลา 
3.  รับจ้าง  

2. อาชีพเสริม ได้แก่  
 

1.  รับจ้างทั่วไป 
2.  การฝึกอาชีพกลุ่มทอผ้า   
3.  การหัตถกรรมกระจูด เช่น สานเสื่อกระจูด กระเป๋ากระจูด 
 

3. จ านวนธนาคาร 
 

มี  5 แห่ง ได้แก่ 
1.  ธนาคารกรุงไทย                         โทร. 0-7538-1344-6 
2.  ธนาคารออมสิน                          โทร. 0-7538-1290 
3.  ธนาคาร ธกส. (สาขาชะอวด)          โทร. 0-7538-1464 
4.  ธนาคาร ธกส. (สาขาไม้เสียบ)  
5.  ธนาคารไทยพาณิชย์ 

 
 ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติที่ส ำคัญของอ ำเภอ 
7. ไม้หลุมพอ  ไม้ตะเคียน   ไม้ไผ่    ไม้ยางงาม   ไม้เสม็ด 



 

 

8. แร่พลวง  ฟอสฟอรัส  โดโลไมต ์  
9. ดินลูกรัง   ดินทราย 
10. กระจูด   
11. ปลาน้ าจืด  
12. รังนกนางแอ่น 
 
 
   แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่นในอ ำเภอชะอวด 

- ป่าชุมชน  “สวนสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์”   - บ่อปลา “ สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์”      
-  โรงอิฐมอญ     - ศูนย์ทอผ้า บ้านเนินมวง  
- ห้องสมุดประชาชน / กศน.ชะอวด     - ชุมชนท าขนมฝั่งตก 
- กลุ่มการละเล่นกลองยาวต าบลชะอวด  - รังนกนางแอ่นในเทศบาลชะอวด 
- มโนราห์เสน่ห์น้อยดาวรุ่ง       - ชุมชนหาปลาน้ าจืดบ้านหยวนนก 
- ชุมชนท าปลาดุกร้าบ้านควนราบ / ควนเคร็ง -  กลุ่มแปรรูปพริก บ้านขอนหาด 
- การเลี้ยงปลาดุกโดยการน าน้ าหมักชีวภาพ  บ้านขอนหาด    
- กลุ่มแม่บ้านเครื่องแกง ท่าประจะ   - สถานีอนุรักษ์และพิทักษ์ป่าควนเคร็ง  
- ศูนย์หัตถกรรมกระจูดต าบลเคร็ง   - สถานีควบคุมไฟป่าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง   
- ป่าพรุ  ควนเคร็ง     - นาคปลัดฟาร์ม (นกกรงหัวจุก)             
- ชลประทานไม้เสียบ(เกาะร้าว)   - อ่างเก็บน้ าห้วยน้ าใส    
- น้ าตกหนานสวรรค์    - ส านักสงฆ์เขาพระทอง   
- วัดเขมาราม (วัดควนยาว)    - วัดเขาล าปะ    
- ถ้ าวังนายพุฒ     - น้ าตกหนานสวรรค์                                       
- ล่องแก่งหนานมดแดง 

 
 
 
 
 
 

โรงเรียนชะอวดวิทยำคำร สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร มีสัญลักษณ์ดังนี้ 

  
 
 
สัญลักษณ์ของโรงเรียน    
 

 
 



 

 

สัญลักษณ์   รูปพระบรมธาตุเจดีย์เปล่งรัศมีธรรม หมายถึง ตราประจ า 
จังหวัดนครศรีธรรมราช   ซึ่งเป็นดินแดนพุทธภูมิ อัน 
เจริญรุ่งเรือง ด้วยธรรมะในพระพุทธศาสนา   
สุ.จิ.ปุ.ลิ   หมายถึง  หัวใจนักปราชญ์ 

อักษรย่อ          ช.ว. 
สีประจ ำโรงเรียน      สีขาว  แดง 

สีขาว     หมายถึง    ศาสนา   คุณธรรม   ความดี    มีวินัย 
สีแดง     หมายถึง   ความรัก    ขยันหมั่นเพียร   ความกล้าหาญ 

คติพจน์ประจ ำโรงเรียน     สุ.จิ.ปุ.ลิ  (หัวใจนักปราชญ์) 
    สุ คือ  สุตตะ  แปลว่า  ฟัง   

จ ิ คือ  จิตตะ แปลว่า  คิด 
ปุ คือ  ปุจฉา แปลว่า  ถาม   
ลิ คือ  ลิขิต  แปลว่า  เขียน 

ปรัชญำของโรงเรียน  หัวไว  มือใหญ่  ใจกว้าง  ร่างองอาจ  สามารถในสังคม 
ค ำขวัญของโรงเรียน  ระเบียบ  วินัย  น้ าใจ  ใฝ่ศึกษา 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน  อ่อนน้อมถ่อมตน 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน  คุณธรรมเด่น  เน้นวิชาการ  งานดนตรีเลิศ 
วัฒนธรรมองค์กร  - 
ค่ำนิยมองค์กร   - 
ต้นไม้ประจ ำโรงเรียน   ต้นอินทนิล  หมายถึง  ความมั่นคง หนักแน่น ไม่ย่อท้อต่อความล าบาก 

เจริญเติบโตทั้งร่างกายและจิตใจ   ดอกสวยงาม แข็งแรง เป็นช่อบ่งบอก
ถึงความสามัคคี  

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังโรงเรียนชะอวดวิทยำคำร 



 

 

 
 
 
 

ท ำเนียบผู้บริหำร  โรงเรียนชะอวดวิทยำคำร 



 

 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ระยะเวลำ 
1 นายไสว  คงสวัสดิ์ อาจารย์ใหญ่ 2515-2525 
2 นายระลึก  วรรณสิทธิ์ ผู้อ านวยการ 2525-2531 
3 นายสวงค์  ชูกลิ่น ผู้อ านวยการ 2531-2532 
4 นายเสริญ  แต้มแก้ว ผู้อ านวยการ 2532-2535 
5 นายปิยะ  ชนะศักดิ์ ผู้อ านวยการ 2535-2539 
6 นายสุนทร  มากชู ผู้อ านวยการ 2539-2544 
7 นายเผดิม  แซ่ตั่น ผู้อ านวยการ 2544-2549 
8 นายสันติ  ค านวณศิลป์ ผู้อ านวยการ 2549-2556 
9 นายสุรชัย  ทองพันธุ์ ผู้อ านวยการ 2556-2559 
10 นางสุภาภรณ์  คงคานนท์ ผู้อ านวยการ 2559-2564 
11 นางวิมล หนูชุม ผู้อ านวยการ 2564-ปัจจุบัน 

 
การบริหารโครงสร้างของโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ใช้ระบบโครงสร้างการบริหารเพ่ือรองรับการ

กระจายอ านาจ  ซึ่งก าหนดเป็นแผนภูมิการบริหารของโรงเรียน  แบ่งออกเป็น  6   กลุ่มงาน   ดังนี้ 
 

7. กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
8. กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
9. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
10. กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
11. กลุ่มบริหารทั่วไป 
12. กลุ่มบริหารงานส านักงานผู้อ านวยการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

โครงสร้ำงบริหำรงำน 
โรงเรียนชะอวดวิทยำคำร 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 



 

 

ส่วนที่ 2  
ทิศทางการจัดการศึกษา 

แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 บัญญัติให้ รัฐพึงจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
จัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายในการ
พัฒนา เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” รัฐบาลจึงได้
ประกาศยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ในการพัฒนาประเทศระยะ 20 ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และ 6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐตามด้วยแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ก าหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาที่ยั่งยืน และคนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา โดยมีเป้าหมายการพัฒนาเพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีระเบียบ วินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี 
ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ส าหรับการพัฒนาการศึกษาของประเทศ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 - 2579 เพ่ือใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุก
คนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที  ่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ที่ประสิทธิภาพ พัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและ
การพัฒนาประเทศ เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้ น าไปเป็นกรอบและแนวทางการ
พัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใต้บริบท
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้ง
ความเป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่
พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้ก าหนดสาระส าคัญส าหรับบรรลุ
เป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่า
เทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ(Efficiency) และตอบโจทย์
บริบทเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 ปีข้างหน้า และมียุทธศาสตร์ 6 ประการคือ 1) การจัดการ
ศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรม 
เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการ
ศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัด
การศึกษา และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดประเด็นการพัฒนาไว้ 23 ประเด็น มีประเด็นที่



 

 

เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยเฉพาะ คือ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 
12 การพัฒนาการเรียนรู้ 

 
นอกจากนี้ ยังมีแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ก าหนดให้มีประเด็นปฏิรูปใน 7 ประเด็น 

ดังนี้  
1) การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ  
2) การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน  
3) การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
4) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์  
5) การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
6) การปรับโครงสร้างของหน่วยงานทางการศึกษาเพ่ือบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอน และ  
7) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 



 

 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

 



 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
 

วิสัยทัศน์   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการจัดการศึกษาด้วย
ศาสตร์พระราชา 
 
พันธกิจ 
   1. เสริมสร้างผู้เรียนให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การปกครองในระอบประชาธิปไตยที่มี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ปลูกผังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย 
“ศาสตร์พระราชา” 

2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และมี
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

3. สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคน ได้รับบริการศึกษาที่มีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึง ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
5. พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและสร้างความรับผิดชอบ 

 
ค่านิยมองค์กร  

ถือประโยชน์ของนักเรียนและสถานศึกษาเป็นส าคัญ  
“Students  and  School  Come  First  :  SSCF” 

 
เป้าประสงค์ 

1.  ผู้เรียนยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้วย “ศาสตร์พระราชา” 

2. ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐาน สู่ระดับสากล มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมีความเป็น
เลิศทางวิชาการ 

3. ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

4. ครูและบุคลากรทางศึกษามีความรู้ ความสามารถและได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีความเป็นเลิศ        
มีธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับของสังคมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กลยุทธ์ 
1.  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2.  เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมประชากรวัยเรียน ให้

ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
3.  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

 
จุดเน้นการด าเนินงาน 

1. จุดเน้นด้านผู้เรียน 
1.1 นักเรียนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย 
1.2 นักเรียนเป็นคนเก่ง มีความสามารถและมีทักษะชีวิต 

 2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
 3. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 
  3.1 สถานศึกษามีความเข้มแข็ง มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
  3.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีการบริหารจัดการได้มาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
 
   มาตรฐานที ่ 1. คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  1)  มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

  1)  การมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร คุณธรรมเป้าหมาย และค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด  

  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 
   มาตรฐานที ่ 2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ

ทุกกลุ่มเป้าหมาย  
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 
   มาตรฐานที ่ 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 3  
ทิศทางการพัฒนาโรงเรียน 

 
 

วิสัยทัศน์ 

(VISION) 

โรงเรียนชะอวดวิทยาคารเป็นสถานศึกษาท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนดี มีทักษะชีวิต ก้าวทัน
เทคโนโลยี และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 ด้านผู้เรียน ด้านคร/ูบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ 

พันธกิจ 

(MISSION) 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
ศักยภาพ 

2. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทุกระดับ 

3. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
หลากหลาย อย่างรู้เท่าทัน
เทคโนโลยี 

4. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์  
บูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. พัฒนาครูด้านการจัดการ
เรียนรู้ บูรณาการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างรู้เท่าทันเทคโนโลยี 

2. พัฒนาครูด้านวิทยฐานะและ
ความเจริญก้าวหน้า 

3. พัฒนาครูด้านการปฏิบัติ
หน้าที่ตามความต้องการ 

4. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครู
แสดงศักยภาพของตนเองอย่าง
เต็มที่ 

1. จัดระบบบริหารจัดการเพ่ือ
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของ
ครูและการเรียนรู้ของนักเรียน
บูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. สนับสนุนสื่อ เทคโนโลยี 
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3. จัดระบบนิเทศติดตามเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้และพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ 

 

เป้าประสงค์ 

(GOAL) 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
2. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
3. นักเรียนได้รับการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการ เทคโนโลยี
ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา หรือพัฒนา
ศักยภาพตามความถนัด  
4. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมที่พึงประสงค์และมีทักษะ
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถอยู่ร่วมกันใน
สังคมได้อย่างมีความสุข  

1. 1. ครแูละบุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้ความสามารถ
ด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนว
ทางการจัดการศึกษา มาตรฐาน
การศึกษา และบูรณาการตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง อย่างรู้เท่าทัน
เทคโนโลยี 
2. ครูมีวิทยฐานะและ
เจริญก้าวหน้าตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
 
 

1. โรงเรียนมีระบบการบริหาร
จัดการ เน้นหลักธรรมาภิบาล
และมีการประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนที่มี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน บูรณาการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม 
แหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ที่มี
คุณภาพและเพียงพอ เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 



 

 

 ด้านผู้เรียน ด้านคร/ูบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ 

(STRATEGY) 

1. ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้เต็ม
ตามศักยภาพ โดยใช้เทคโนโลยี
ทางการศึกษา และบูรณาการตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. จัดกิจกรรม โครงการที่
หลากหลายตามความถนัด สนใจ
ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 

1. ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาด้าน
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) และบูรณา
การตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพครู
ด้านการปฏิบัติหน้าที่ 
3. สร้างแรงจูงใจ ส่งเสริมให้ครู
ใช้การบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก 
4. ส่งเสริมให้ครูสร้างนวัตกรรม
การเรียนรู้ ประยุกต์ใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน  
 

1. จัดระบบการบริหารจัดการ
ให้ตอบสนองต่อการจัดการ
เรียนรู้ และบูรณาการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. จัดสนับสนุน สื่อ เทคโนโลยี 
และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3. สนับสนุนสิ่งอ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้เรียน ครูและ
บุคลากรในการจัดการเรียนรู้ 
4. ระดมทรัพยากรและการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
แผนปฏิบัติงานและโครงการ 

 
            ตารางท่ี 9 แสดงโครงการต่างๆที่สนองกลยุทธ์ในด้านต่างๆของโรงเรียน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธ์โรงเรียน 

เป็นเงิน 
หมาย
เหตุ 

ด้านผู้เรียน ด้านครู/
บุคลากร 

ด้านการบริหาร
จัดการ 

1 จัดซื้อวัสดุทางการศึกษา 1     542,002   
2 บริหารจัดการส านักงานกลุ่ม

บริหารงานวิชาการ 
1       21,000   

3 รับสมัครนักเรียน 1-3  1     25,000   
4 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2       60,000   

5 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้าน
วิชาการ 

1,2 2 1   495,000   

6 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ (วัน
วิชาการโรงเรียน) 

1-3 4 1   235,000   

7 พัฒนางานห้องสมุดเพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ 

3       60,000   

8 จัดบริการแนะแนว 2 2,3 1,2     14,000   
9 สนับสนุนพัฒนาสื่อนวัตกรรมการ

เรียนการสอนและกิจกรรมโรงเรียน
ด้านเทคโนโลยี 

1 4 2     44,700   

10 โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียน  
ชะอวดวิทยาคาร 

1,2 1-3 1,2     10,000  
 

11 สถานศึกษาพอเพียง 1,2 1-3 1,3     10,000   
12 กระจูด OTOP ชะอวด 2 1 1-4      7,510   
13 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ 1-3       60,000   
14 วันส าคัญของโรงเรียน ชาติ ศาสนา

และสถาบันพระมหากษัตริย์ 
1       60,000   

15 โครงการห้องเรียนพิเศษ 1,2 1 2 3,301,630    
16 อ่านคล่อง เขียนคล่อง 1,2 1,3,4 1-3      2,980   

17 วันส าคัญทางภาษาไทย 1,2 2-4 1-3     20,800   
18 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
1,2 2 1,2      1,750   



 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธ์โรงเรียน 

เป็นเงิน 
หมาย
เหตุ ด้านผู้เรียน ด้านครู/

บุคลากร 
ด้านการบริหาร

จัดการ 
19 พัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษาและ

ส านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

1 3,4 2,3     31,880   

20 อ่านคิดวิเคราะห์สื่อสารความรู้ตาม
แนว PISA 

1,2 1,4 1      2,590   

21 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

1,2       82,000   

22 อบรมความรู้ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้
โปรแกรมคณิตศาสตร์ GSP 

1,2       18,000   

23 ค่ายคณิตศาสตร์และบูรณาการกับ
ทัศนศึกษา ครั้งที่ 10 (MATH 
CAMP 10) 

1,2       45,800   

24 พัฒนาการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ 

1 4 2,3   120,000  
 

25 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบ
เว็บไซต์เพ่ือการศึกษา (e-learning)" 

1,2 1-4       7,000   

26 พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน 
(ICT) 

1,2 1-4      43,000   

27 พัฒนาแหล่งเรียนรู้สังคมศึกษาและ
พัฒนาการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียน 

1,2       57,000   

28 ตระหนักรู้ ต้านทุจริต ภัยใกล้ตัว 1 1 1      3,000   
29 อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย 1       10,700   
30 สอบธรรมศึกษาสนามหลวง 1,2              -     
31 ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
2       50,000  

 
32 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านดนตรี 2     100,000    
33 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
1-3 1,2 2,3   216,000   

34 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงานกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

1 1      30,000   



 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธ์โรงเรียน 

เป็นเงิน 
หมาย
เหตุ ด้านผู้เรียน ด้านครู/

บุคลากร 
ด้านการบริหาร

จัดการ 
35 ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการ

สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

1-3 1,3 1-3     50,000   

36 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 2 3      60,000   
37 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้

สาระการงานอาชีพ 
1,2 4 2-4 32,999   

38 ลด 0 ลด ร  1-4 1-4     
39 อะไรก็ไม่ไร้ค่า 1  1-4     
40 บริหารจัดการกลุ่มงานการเงินและ

พัสดุ 
  1-4 1,098,100  

  
41 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ครู

และบุคลากรทางการศึกษา 
 1,2  1,278,062  

  
42 อบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน  2,3    100,000    
43 พัฒนางานส านักงานกลุ่มบริหาร

ทั่วไป 
  1,3,4 50,011  

 

44 พัฒนางานอาคาร สถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

  3   213,150   

45 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 2       10,000  
 

46 เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

  3 100,140   

47 พัฒนาการบริหารและจัดการศึกษา
โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 

1-3 3,4 1-4      6,000   

48 โรงเรียนน่าอยู ่น่าเรียนรู้ สู่คุณภาพ 1,2 1-3 1-3 20,000   
49 พัฒนาคุณภาพระบบเครือข่าย

อินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน 
1,2 1-4  20,000   

50 มาตรการประหยัดพลังงานค่า
สาธารณูปโภค 

              -     

51 บริหารงานส านักงานผู้อ านวยการ   1-4   133,100   
52 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  1-4 เงินเหลือ

จ่ายปี
การศึกษา 

2564 

 



 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธ์โรงเรียน 

เป็นเงิน 
หมาย
เหตุ ด้านผู้เรียน ด้านครู/

บุคลากร 
ด้านการบริหาร

จัดการ 
53 พัฒนางานกิจการนักเรียน 1   230,200   
54 ส่งเสริมประชาธิปไตยตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1,3       20,000  

 
55 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติด TO BE NUMBER ONE 
1,2   16,000  

 
56 การแข่งขันกรีฑา-กีฬาสานสัมพันธ์  1,3   299,000   
57 ทัศนศึกษา  1,3   100,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางท่ี 10   จ าแนกโครงการตามกลยุทธ์ของโรงเรียน  
ด้านผู้เรียน  

1.  ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา และบูรณาการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  จัดกิจกรรม โครงการที่หลากหลายตามความถนัด สนใจของผู้เรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธ์โรงเรียน 

เป็นเงิน 
หมาย
เหตุ 

ด้านผู้เรียน ด้านครู/
บุคลากร 

ด้านการบริหาร
จัดการ 

1 จัดซื้อวัสดุทางการศึกษา 1     542,002   
2 บริหารจัดการส านักงานกลุ่ม

บริหารงานวิชาการ 
1       21,000   

3 รับสมัครนักเรียน 1-3  1     25,000   
4 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2       60,000   

5 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้าน
วิชาการ 

1,2 2 1   495,000   

6 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ (วัน
วิชาการโรงเรียน) 

1-3 4 1   235,000   

7 พัฒนางานห้องสมุดเพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ 

3       60,000   

8 จัดบริการแนะแนว 2 2,3 1,2     14,000   
9 สนับสนุนพัฒนาสื่อนวัตกรรมการ

เรียนการสอนและกิจกรรมโรงเรียน
ด้านเทคโนโลยี 

1 4 2     44,700   

10 โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียน  
ชะอวดวิทยาคาร 

1,2 1-3 1,2     10,000  
 

11 สถานศึกษาพอเพียง 1,2 1-3 1,3     10,000   
12 กระจูด OTOP ชะอวด 2 1 1-4      7,510   
13 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ 1-3       60,000   
14 วันส าคัญของโรงเรียน ชาติ ศาสนา

และสถาบันพระมหากษัตริย์ 
1       60,000   

15 โครงการห้องเรียนพิเศษ 1,2 1 2 3,301,630    
16 อ่านคล่อง เขียนคล่อง 1,2 1,3,4 1-3      2,980   

17 วันส าคัญทางภาษาไทย 1,2 2-4 1-3     20,800   



 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธ์โรงเรียน 

เป็นเงิน 
หมาย
เหตุ ด้านผู้เรียน ด้านครู/

บุคลากร 
ด้านการบริหาร

จัดการ 
18 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
1,2 2 1,2      1,750   

19 พัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษาและ
ส านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

1 3,4 2,3     31,880   

20 อ่านคิดวิเคราะห์สื่อสารความรู้ตาม
แนว PISA 

1,2 1,4 1      2,590   

21 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

1,2       82,000   

22 อบรมความรู้ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้
โปรแกรมคณิตศาสตร์ GSP 

1,2       18,000   

23 ค่ายคณิตศาสตร์และบูรณาการกับ
ทัศนศึกษา ครั้งที่ 10 (MATH 
CAMP 10) 

1,2       45,800   

24 พัฒนาการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ 

1 4 2,3   120,000  
 

25 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบ
เว็บไซต์เพ่ือการศึกษา (e-learning)" 

1,2 1-4       7,000   

26 พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน 
(ICT) 

1,2 1-4      43,000   

27 พัฒนาแหล่งเรียนรู้สังคมศึกษาและ
พัฒนาการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียน 

1,2       57,000   

28 ตระหนักรู้ ต้านทุจริต ภัยใกล้ตัว 1 1 1      3,000   
29 อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย 1       10,700   
30 สอบธรรมศึกษาสนามหลวง 1,2              -     
31 ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
2       50,000  

 
32 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านดนตรี 2     100,000    
33 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
1-3 1,2 2,3   216,000   



 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธ์โรงเรียน 

เป็นเงิน 
หมาย
เหตุ ด้านผู้เรียน ด้านครู/

บุคลากร 
ด้านการบริหาร

จัดการ 
34 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงานกลุ่ม

สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

1 1      30,000   

35 ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

1-3 1,3 1-3     50,000   

36 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 2 3      60,000   
37 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้

สาระการงานอาชีพ 
1,2 4 2-4 32,999   

38 อะไรก็ไม่ไร้ค่า 1  1-4     
39 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 2       10,000  

 

40 พัฒนาการบริหารและจัดการศึกษา
โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 

1-3 3,4 1-4      6,000   

41 โรงเรียนน่าอยู ่น่าเรียนรู้ สู่คุณภาพ 1,2 1-3 1-3 20,000   
42 พัฒนาคุณภาพระบบเครือข่าย

อินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน 
1,2 1-4  20,000   

43 พัฒนางานกิจการนักเรียน 1   230,200   
44 ส่งเสริมประชาธิปไตยตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1,3       20,000   

45 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด TO BE NUMBER ONE 

1,2   16,000  

 
46 การแข่งขันกรีฑา-กีฬาสานสัมพันธ์  1,3   299,000   
47 ทัศนศึกษา  1,3   100,000    

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางท่ี 10   จ าแนกโครงการตามกลยุทธ์ของโรงเรียน (ต่อ) 
ด้านคร/ูบุคลากร 

1.  ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) และบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพครูด้านการปฏิบัติหน้าที่ 
3.  สร้างแรงจูงใจ ส่งเสริมให้ครูใช้การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
4.  ส่งเสริมให้ครูสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธ์โรงเรียน 

เป็นเงิน 
หมาย
เหตุ 

ด้านผู้เรียน ด้านครู/
บุคลากร 

ด้านการบริหาร
จัดการ 

1 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้าน
วิชาการ 

1,2 2 1   495,000   

2 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ (วัน
วิชาการโรงเรียน) 

1-3 4 1   235,000   

3 จัดบริการแนะแนว 2 2,3 1,2     14,000   
4 สนับสนุนพัฒนาสื่อนวัตกรรมการ

เรียนการสอนและกิจกรรมโรงเรียน
ด้านเทคโนโลยี 

1 4 2     44,700   

5 โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียน  
ชะอวดวิทยาคาร 

1,2 1-3 1,2     10,000  
 

6 สถานศึกษาพอเพียง 1,2 1-3 1,3     10,000   
7 โครงการห้องเรียนพิเศษ 1,2 1 2 3,301,630   
8 กระจูด OTOP ชะอวด 2 1 1-4      7,510   
9 อ่านคล่อง เขียนคล่อง 1,2 1,3,4 1-3      2,980   

10 วันส าคัญทางภาษาไทย 1,2 2-4 1-3     20,800   
11 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
1,2 2 1,2      1,750   

12 พัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษาและ
ส านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

1 3,4 2,3     31,880   

13 อ่านคิดวิเคราะห์สื่อสารความรู้ตาม
แนว PISA 

1,2 1,4 1      2,590   

14 พัฒนาการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ 

1 4 2,3   120,000  
 



 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธ์โรงเรียน 

เป็นเงิน 
หมาย
เหตุ ด้านผู้เรียน ด้านครู/

บุคลากร 
ด้านการบริหาร

จัดการ 
15 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบ

เว็บไซต์เพ่ือการศึกษา (e-learning)" 
1,2 1-4       7,000   

16 พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน 
(ICT) 

1,2 1-4      43,000   

17 ตระหนักรู้ ต้านทุจริต ภัยใกล้ตัว 1 1 1      3,000   

18 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

1-3 1,2 2,3   216,000   

19 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงานกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

1 1      30,000   

20 ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

1-3 1,3 1-3     50,000   

21 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 2 3      60,000   
22 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้

สาระการงานอาชีพ 
1,2 4 2-4 32,999   

23 ลด 0 ลด ร  1-4 1-4     
24 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ครู

และบุคลากรทางการศึกษา 
 1,2  1,278,062  

  
25 อบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน  2,3    100,000    
26 พัฒนาการบริหารและจัดการศึกษา

โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 
1-3 3,4 1-4      6,000   

27 โรงเรียนน่าอยู ่น่าเรียนรู้ สู่คุณภาพ 1,2 1-3 1-3 20,000   
28 พัฒนาคุณภาพระบบเครือข่าย

อินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน 
1,2 1-4  20,000   

 
 
 
 
 



 

 

ตารางท่ี 10   จ าแนกโครงการตามกลยุทธ์ของโรงเรียน (ต่อ) 
ด้านการบริหารจัดการ 

1.  จัดระบบการบริหารจัดการให้ตอบสนองต่อการจัดการเรียนรู้ และบูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. จัดสนับสนุน สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เอื้อต่อการเรียนรู้ 
3. สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน ครูและบุคลากรในการจัดการเรียนรู้ 
4. ระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธ์โรงเรียน 

เป็นเงิน 
หมาย
เหตุ 

ด้านผู้เรียน ด้านครู/
บุคลากร 

ด้านการบริหาร
จัดการ 

1 รับสมัครนักเรียน 1-3  1     25,000   
2 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้าน

วิชาการ 
1,2 2 1   495,000   

3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ (วัน
วิชาการโรงเรียน) 

1-3 4 1   235,000   

4 จัดบริการแนะแนว 2 2,3 1,2     14,000   
5 สนับสนุนพัฒนาสื่อนวัตกรรมการ

เรียนการสอนและกิจกรรมโรงเรียน
ด้านเทคโนโลยี 

1 4 2     44,700   

6 โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียน  
ชะอวดวิทยาคาร 

1,2 1-3 1,2     10,000  
 

7 สถานศึกษาพอเพียง 1,2 1-3 1,3     10,000   
8 กระจูด OTOP ชะอวด 2 1 1-4      7,510   
9 โครงการห้องเรียนพิเศษ 1,2 1 2 3,301,630   
10 อ่านคล่อง เขียนคล่อง 1,2 1,3,4 1-3      2,980   

11 วันส าคัญทางภาษาไทย 1,2 2-4 1-3     20,800   
12 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
1,2 2 1,2      1,750   

13 พัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษาและ
ส านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

1 3,4 2,3     31,880   

14 อ่านคิดวิเคราะห์สื่อสารความรู้ตาม
แนว PISA 

1,2 1,4 1      2,590   

15 พัฒนาการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ 

1 4 2,3   120,000  
 



 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธ์โรงเรียน 

เป็นเงิน 
หมาย
เหตุ ด้านผู้เรียน ด้านครู/

บุคลากร 
ด้านการบริหาร

จัดการ 
16 ตระหนักรู้ ต้านทุจริต ภัยใกล้ตัว 1 1 1      3,000   

17 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

1-3 1,2 2,3   216,000   

18 ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

1-3 1,3 1-3     50,000   

19 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้
สาระการงานอาชีพ 

1,2 4 2-4 32,999   

20 ลด 0 ลด ร  1-4 1-4     
21 อะไรก็ไม่ไร้ค่า 1  1-4     
22 บริหารจัดการกลุ่มงานการเงินและ

พัสดุ 
  1-4 1,098,100  

  
23 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ครู

และบุคลากรทางการศึกษา 
 1,2  1,278,062  

  
24 อบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน  2,3    100,000    
25 พัฒนางานส านักงานกลุ่มบริหาร

ทั่วไป 
  1,3,4 50,011  

 

26 พัฒนางานอาคาร สถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

  3   213,150   

27 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 2       10,000  
 

28 เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

  3 100,140   

29 พัฒนาการบริหารและจัดการศึกษา
โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 

1-3 3,4 1-4      6,000   

30 โรงเรียนน่าอยู ่น่าเรียนรู้ สู่คุณภาพ 1,2 1-3 1-3 20,000   
31 มาตราการประหยัดพลังงานค่า

สาธารณูปโภค 
  1-4            -     

32 บริหารงานส านักงานผู้อ านวยการ   1-4   133,100   
33 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  1-4 เงินเหลือ

จ่ายปี
การศึกษา 

2564  



 

 

รายละเอียดส่วนห้วของโครงการ 
สนองยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

ข้อที่ 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ข้อที่ 3. ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
ข้อที่ 4. เพ่ิมโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ข้อที่ 5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
ข้อที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
สนองนโยบาย สพฐ.      ข้อที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 

ข้อที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ข้อที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ

เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
ข้อที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข้อที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ. ข้อที่ 1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

ข้อที่ 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

   ข้อที่ 3. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ข้อที่ 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
ข้อที ่5. จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข้อที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
สนองจุดเน้น สพม.นศ. ด้านผู้เรียน 

ข้อที่ 1. นักเรียนเป็นคนดี เก่ง กล้า มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียงและมี
ความสุข 

ข้อที่ 2. นักเรียนมีความมุ่งม่ันในการศึกษาและการท างาน สามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม
บนพื้นฐานของวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 

 
   ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ข้อที่ 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
ข้อที่ 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ สามารถและสมรรถนะ ตามมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานและมาตรฐานต าแหน่ง 



 

 

   ด้านการบริหารจัดการ 
ข้อที่ 1. สถานศึกษามีความเข้มแข็งและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
ข้อที่ 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 บริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล 

ได้มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
 
 

สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ด้านผู้เรียน 
ข้อที่ 1. ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา และบูรณา

การตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข้อที่ 2. จัดกิจกรรม โครงการที่หลากหลายตามความถนัด สนใจของผู้เรียนให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   ด้านคร/ูบุคลากร 

ข้อที่ 1. ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) และบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข้อที่ 2. ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพครูด้านการปฏิบัติหน้าที่ 
ข้อที่ 3. สร้างแรงจูงใจ ส่งเสริมให้ครูใช้การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
ข้อที่ 4. ส่งเสริมให้ครูสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาการ

เรียนรู้ของผู้เรียน  
 
   ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อที่ 1. จัดระบบการบริหารจัดการให้ตอบสนองต่อการจัดการเรียนรู้ และบูรณาการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข้อที่ 2. จัดสนับสนุน สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ข้อที่ 3. สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน ครูและบุคลากรในการจัดการเรียนรู้ 
ข้อที่ 4. ระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 
สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   
   มาตรฐานที่  1. คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  1)  มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมวีิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

แก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 



 

 

 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร คุณธรรมเป้าหมาย และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา

ก าหนด  
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 
   มาตรฐานที่  2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก

กลุ่มเป้าหมาย  
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 
   มาตรฐานที่  3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 



 

 

ส่วนที่ 4  
รายละเอียดแผนงาน โครงการ 

 
1. งบประมาณด าเนินการ  
 
ประมาณการงบประมาณ ปีการศึกษา 2564  
ท่ี นักเรียน จ านวน งบประมาณรายหัวๆละ คิดเป็นเงิน หมายเหตุ 

เงินอุดหนุนรายหัว 
1 มัธยมศึกษาตอนต้น 981 คน 1,750 x 2 = 3500 3,433,500   
2 มัธยมศึกษาตอนปลาย 521 คน 1,900 x 2 = 3,800 1,979,800   

รวม 1,502 คน คาดว่าจะได้รับ 5,413,300   
เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เงินเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ) 
1 มัธยมศึกษาตอนต้น 981 คน 440 x 2 = 880 863,280   
2 มัธยมศึกษาตอนปลาย 521 คน 475 x 2 = 950 494,950   

รวม 1,502 คน คาดว่าจะได้รับ 1,358,230   

   
 

  
  ท่ี การประมาณการจ่าย (รายจ่ายประจ า) % หมายเหตุ 

1 ส ารองจ่าย  416,632 7.7  
2 จ่ายค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/น  าประปา/โทรศัพท์/

อินเทอร์เน็ต) 
  850,000  15.70 

 
3 ค่าจ้างครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษา 1,269,660 23.45  
4 ค่าน  ามันเชื อเพลิงและค่าบ ารุงรักษารถมินิบัส

โรงเรียน 
15,000 0.28 

 
5 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ท าเอกสารการเรียนรู้และ

เอกสารราชการ 
100,000 1.85 

 
6 อบรมสัมมนาและพัฒนาครู 100,000    

รวมเงินรายจ่ายประจ า 2,751,292 50.82  
เงินอุดหนุนรายหัวคงเหลือจัดสรรตามโครงการ 2,662,008 49.18  

  
 
 
 
 
 

      



 

 

ท่ี รายการจัดสรร 
2,662,008 

หมายเหตุ 
% เป็นเงิน 

1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 60.0 1,597,205   
2 กลุ่มบริหารงานบุคคล                                                  5.0 133,100   
3 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ                                          5.0 133,100   
4 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน                                       10.0 266,201   
5 กลุ่มบริหารทั่วไป 15.0 399,301   
6 กลุ่มบริหารงานส านักงานผู้อ านวยการ  5.0 133,100   

รวมเงินท่ีน ามาจัดสรร 100.00 2,662,008   
    

  
 

 
 

เงินบ ารุงการศึกษา 

ท่ี รายการ ยอดยกมา รับมาในปี
ปัจจุบัน 

เป็นเงิน หมายเหตุ 

1 ค่าสาธารณูปโภค 218,967.22    225,300  444,267.22    
2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ (SMP) 
430,304  510,000  940,304    

3 นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ โรงเรียนชะอวด
วิทยาคาร (SMP@CV) ม.4-6 

510,323  430,000  940,323  

  

4 ส่งเสริมความสามารถนักเรียน
ทางด้านภาษาอังกฤษ (EIDP) 

206,863  385,000  591,863  
  

5 ห้องคู่ขนานห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

289,140  540,000  829,140  
  

6 ค่าจ้างครูต่างชาติ 410,642  375,500  375,500     
  เงินเก็บนักเรียนเฉพาะภาคเรียน

ท่ี 2 คนละ 250 บาท 
      

  

7 ประมูลร้านค้าโรงอาหาร    156,000          156,000   
เป็นเงิน 2,066,239 2,621,800 4,688,039   

 
        

 
 



 

 

สรุปงบประมาณที่จัดสรรในปีการศึกษา 2564 

ท่ี กลุ่มบริหาร เงินอุดหนุน 
เงินเรียน
ฟรี 15 ป ี

เงินอื่นๆ เป็นเงิน 
หมาย
เหตุ 

1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ  1,597,205    939,230  4,058,430 6,594,865   
2 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ+ค่า

สาธารณูปโภค+ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสารฯ 

 1,098,100  - -  1,098,100   

3 กลุ่มบริหารงานบุคคล+ค่าจ้างครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

 1,402,760   -            -     1,402,760  

4 กลุ่มบริหารทั่วไป     399,301      20,000            -       419,301   
5 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน     266,200     399,000            -       665,200   
6 กลุ่มบริหารงานส านักงาน

ผู้อ านวยการ+เงินส ารองจ่าย 
    674,430             -              -    674,430     

รวม 5,437,996 1,358,230 4,058,430 10,854,656   
 

สรุปงบประมาณกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ท่ี ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯ เงินอุดหนุน 
เงินเรียน
ฟรี 15 ป ี

เงินอื่นๆ เป็นเงิน 
หมาย
เหตุ 

1 ส านักกลุ่มบริหารวิชาการ     854,212     790,000            -     1,644,212    
2 ห้องเรียนพิเศษ            -               -    4,058,430 4,058,430 

 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      60,000             -              -         60,000    
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     100,000      35,000      10,800     145,800    
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 
    170,000             -              -       170,000  

  
6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา วัฒนธรรม 
     60,000      10,700            -         70,700  

  
7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     150,000             -              -       150,000    
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 
     90,000      30,000      96,000     216,000  

  
9 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
    140,000             -              -       140,000  

  
10 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี 
     32,999             -              -         32,999  

  
เป็นเงิน 1,657,211    865,700  4,165,230 6,628,141   

 



 

 

สรุปงบประมาณ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน 
เงินเรียน
ฟรี 15 ป ี

เงินอื่นๆ เป็นเงิน ผู้รับผิดชอบ 

  ส านักงานวิชาการ           
1 จัดซื อวัสดุทางการศึกษา     542,002         542,002  ครูขนิษฐา 
2 บริหารจัดการส านักงานกลุ่ม

บริหารงานวิชาการ 
     25,000           25,000  ครูเกวลิน 

3 รับสมัครนักเรียน      21,000          21,000  ครูอรสา 
4 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
      

60,000  
          60,000  ครู

อุทัยวรรณ 

5 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้าน
วิชาการ 

         495,000  ครูเกศริน 

  กิจกรรมท่ี 1 แข่งขันทักษะงานวัน
มัธยมศึกษา 

     240,000      
  

  กิจกรรมท่ี 2 แข่งขันทักษะงาน
มหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม 

     230,000      

  
  กิจกรรมท่ี 3 แข่งขัน/ส่งเสริมความ

เป็นเลิศทางด้านวิชาการกลุ่มสาระ
ต่างๆ 

      36,530      

  
6 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ (วัน

วิชาการโรงเรียน) 
          235,000  ครูอัจฉรา 

  กิจกรรมท่ี 1 สอบวัดความรู้         9,000        
  กิจกรรมท่ี 2 แข่งขันทักษะทาง

วิชาการ/น าเสนอผลงาน 

     226,000        

7 พัฒนางานห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู ้

           60,000  ครูศิริ
เพ็ญ 

  กิจกรรมท่ี 1 จัดซื อวัสดุสารนิเทศ
ห้องสมุด 

     25,000          

  กิจกรรมท่ี 2 จัดซื อวารสารและ
หนังสือพิมพ ์

       5,540          

  กิจกรรมท่ี 3 รักการอ่าน        5,000          
  กิจกรรมท่ี 4 สัปดาห์ห้องสมุด        2,500          
  กิจกรรมท่ี 5 จัดเตรียมและซ่อมแซม

หนังสือ 
       8,960          

  กิจกรรมที่ 6 จัดบรรยากาศในห้องสมุด        8,000          



 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน 
เงินเรียน
ฟรี 15 ป ี

เงินอื่นๆ เป็นเงิน ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรมท่ี 7 ดูแลระบบห้องสมุด
ดิจิทัล 

       5,000          

8 จัดบริการแนะแนว      14,000           14,000  ครูอรสา 
9 สนับสนุนพัฒนาส่ือนวัตกรรมการ

เรียนการสอนและกิจกรรมโรงเรียน
ด้านเทคโนโลยี 

     44,700           44,700  ครู
เสนาะ 

10 โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนชะ
อวดวิทยาคาร 

     10,000           10,000  ครู
สุพัตรา 

11 สถานศึกษาพอเพียง   
 

       10,000  ครูภาวนี 

  
กิจกรรมท่ี 1 เรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

       4,000        

  
  กิจกรรมท่ี 2 ธนาครขยะ        3,550          

  

กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้
แหล่งจัดปะสบการในโรงเรียนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

       2,450        

  

  
กิจกรรมท่ี 4 การน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

           -          
  

12 กระจูด OTOP ชะอวด        7,510            7,510  ครูปิย
นุช 

13 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ       62,000         62,000  ครูชูศ กดิ์ 
14 วันส าคัญของโรงเรียน ชาติ ศาสนา

และสถาบันพระมหากษัตริย์ 
           60,000  คร ู

สุปราณีต 

  กิจกรรมท่ี 1 วันไหว้ครู        9,340        
  กิจกรรมท่ี 2 วันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา ร.10 
       1,200      

  
  กิจกรรมท่ี 3 วันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง  

       1,200      

  
  กิจกรรมท่ี 4 วันคล้ายวันสวรรคต

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 

       1,000      

  
  กิจกรรมท่ี 5 วันปิยมหาราช        1,000        
       



 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน เงินเรียนฟรี 
15 ป ี เงินอื่นๆ เป็นเงิน ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรมท่ี 6 วันลอยกระทง      20,340        
  กิจกรรมท่ี 7 วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ

ปีใหม่ 
       8,140      

  
  กิจกรรมท่ี 8 วันปัจฉิมนิเทศ      17,780        
15 โครงการห้องเรียนพิเศษ       3,153,343   วิชาการ 
  1. กิจกรรมห้องเรียนพเิศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Science Math 

Program: SMP) ระดับ ม.1-3  
888,940  

  
  ส ารองจ่ายโครงการ 10%     51,000      
 กิจกรรมท่ี 1 สานสัมพันธ์ SMP   10,750   
 กิจกรรมท่ี 2 สอนเสริมศักยภาพ

ทางด้านวิชาการ 
  139,200  

 
 กิจกรรมท่ี 3 ค่ายวิชาการ SMP   114,200   
 กิจกรรมท่ี 4 ค่ายบูรณาการ SMP   330,240   
 กิจกรรมท่ี 5 ส่งเสริมความเป็นเลิศ 

(เสริมปฏิบัติการวิทย์-คณิต/แข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ ระดับภาค/
ระดับประเทศ/อื่นๆ) 

  

80,000 

 

 
 กิจกรรมท่ี 6 พัฒนาการเรียนการสอน 

SMP (ซื อสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์/ปรับปรุง
ห้องเรียน/บ ารุง สื่อ ครุภัณฑ์ ระบบ
ไฟฟ้า) 

  

184,550 

 

 
 กิจกรรมท่ี 7 ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)   30,000   
 2. กิจกรรมโครงการนกัเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรแ์ละ

คณิตศาสตร์ (SMP) ม.4-6 
897,323 

 
 ส ารองจ่ายโครงการ 10%   43,000   
 กิจกรรมท่ี 1 สานสัมพันธ์ SMP   18,750   
 กิจกรรมท่ี 2 สอนเสริมศักยภาพ

ทางด้านวิชาการ 
  138,600  

 
 กิจกรรมท่ี 3 ค่ายวิชาการ SMP   124,600   
 กิจกรรมท่ี 4 ค่ายบูรณาการ SMP   310,680   
 กิจกรรมท่ี 5 ส่งเสริมความเป็นเลิศ 

(เสริมปฏิบัติการวิทย์-คณิต/แข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ ระดับภาค/
ระดับประเทศ/อื่นๆ) 
 
 

  

150,000 

 

 



 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน เงินเรียนฟรี 
15 ป ี เงินอื่นๆ เป็นเงิน ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมท่ี 6 พัฒนาการเรียนการสอน 
SMP  
(ซื อสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์/ปรับปรุง
ห้องเรียน/บ ารุง สื่อ ครุภัณฑ์ ระบบ
ไฟฟ้า) 

  

154,693 

 

 
 3. กิจกรรมห้องเรียนคู่ขนาน SMP ระดบั ม.1-3 775,140  
 ส ารองจ่ายโครงการ 10%   54,000   
 กิจกรรมท่ี 1 ปรับปรุงห้องเรียนให้เอื อ

ต่อการเรียนรู้ 
  337,290   

 กิจกรรมท่ี 2 สอนเสริมศักยภาพ
ทางด้านวิชาการ 

  437,850   
 4. กิจกรรมห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถนักเรียนทางด้าน

ภาษาอังกฤษ (EIDP) ระดับ ม.1-3 
591,940 

 
 ส ารองจ่ายโครงการ 10%   38,500   
 กิจกรรมท่ี 1 จ้างครูชาวต่างชาติ   140,000   
 กิจกรรมท่ี 2 ส่งเสริมศักยภาพทางด้าน

วิชาการ 
  82,500  

 
 กิจกรรมท่ี 3 รับน้อง EIDP   25,600   
 กิจกรรมท่ี 4 Multi Skill Contest   24,600   
 กิจกรรมท่ี 5 ค่ายวิชาการ EIDP จังหวัด

ภูเก็ต   
  250,900  

 
 กิจกรรมท่ี 6 ส่งเสริมความเป็นเลิศ   18,000   
 กิจกรรมท่ี 7 สื่อ/อุปกรณ์พัฒนาทักษะ

การเรียนรู้ 
  40,940  

 
 กิจกรรมท่ี 8 สานสัมพันธ์ EIDP   17,400   

เป็นเงิน  854,212     790,000  3,153,343     1,644,212    
 

       
       
       

 
 

 
       
 

      



 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน เงินเรียนฟรี 
15 ป ี เงินอื่นๆ เป็นเงิน ผู้รับผิดชอบ 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย           
16 อ่านคล่อง เขียนคล่อง        2,980            2,980  ครูสุ

กัญญา 
17 วันส าคัญทางภาษาไทย      20,800           20,800  ครูจารุณี 
18 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
       1,750            1,750  ครูศิริพร 

19 พัฒนาห้องปฏิบัตการทางภาษาและ
ส านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

     31,880           31,880  ครูจิราวร
รณ 

20 อ่านคิดวเคราะห์ส่ือสารความรู้ตาม
แนว PISA 

       2,590            2,590  ครูสุพัตรา 

เป็นเงิน      60,000             -              -        60,000    
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์           

21 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

            82,000  ครู
กาญจนา 

  กิจกรรมท่ี 1 วัสดุ อุปกรณ์การ
จัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

      
29,246  

        

  กิจกรรมท่ี 2 ป้ายนิเทศความรู้ทาง
คณิตศาสตร์  

       1,754        
  

  กิจกรรมท่ี 3 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
ทางคณิตศาสตร์ 

      
51,000  

      
  

22 อบรมความรู้ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้
โปรแกรมคณิตศาสตร์ GSP 

     18,000           18,000  ครู
กาญจนา 

23 ค่ายคณิตศาสตร์และบูรณาการกับ
ทัศนศึกษา ครั งท่ี 10 (MATH 
CAMP 10) 

      35,000      10,800       45,800  ครู
กาญจนา 

  นร.90 คน เก็บนักเรียนท่ีร่วม
กิจกรรมคนละ 120 บาท จัด
กิจกรรม 2 วันท่ีโรงเรียน 

        

  
เป็นเงิน    100,000      35,000      10,800    145,800    

      
      
      
      



 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน เงินเรียนฟรี 
15 ป ี เงินอื่นๆ เป็นเงิน ผู้รับผิดชอบ 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

                 -    
  

24 พัฒนาการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ 

    120,000          120,000   ครู
ศันสนีย์  

25 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบ
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา (e-learning)" 

       7,000             7,000   ครูศรี
หราช  

26 พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน 
(ICT) 

     43,000           43,000  ครูศรี
หราช 

เป็นเงิน    170,000             -              -      170,000    
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม           
27 พัฒนาแหล่งเรียนรู้สังคมศึกษาและ

พัฒนาการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียน 

           57,000   ครูเพ็ญ
นภา  

   กิจกรรมท่ี 1 ส่ือการเรียนการสอน        6,105          
   กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาห้องปฏิบัติการ

แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ 

     50,895          

28 ตระหนักรู้ ต้านทุจริต ภัยใกล้ตัว        3,000            3,000  ครูสมใจ 
29 อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย       10,700         10,700  ครูเก

วลิน 
30 สอบธรรมศึกษาสนามหลวง                  -    ครูสาธร 

เป็นเงิน  60,000      10,700            -    70,700    
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ           

31 ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

          50,000  ครูอัมพร 

  กิจกรรมท่ี 1 จัดซื อจัดหาวัสดุ
ส านักงาน 

       2,128        
  

  กิจกรรมท่ี 2 ทัศนศิลป์        4,462          
  กิจกรรมท่ี 3 ดนตรีไทย      14,410          
  กิจกรรมท่ี 4 นาฏศิลป์      29,000          

32 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านดนตรี     100,000         100,000   ครูวรรณ
วิทย์ 

เป็นเงิน    150,000             -                  -     150,000    



 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน เงินเรียนฟรี 
15 ป ี เงินอื่นๆ เป็นเงิน ผู้รับผิดชอบ 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ           

33 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

         216,000  ครูมัตถ
กาญจน์ 

  กิจกรรมท่ี 1 English Camp      20,000      30,000      96,000      

  กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาส่ืออุปกรณ์กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

     34,320          

  กิจกรรมท่ี 3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้จีน      19,440          

  กิจกรรมท่ี 4 วันคริสต์มาส      10,120          

  กิจกรรมท่ี 5 วันตรุษจีน        6,120          

เป็นเงิน   90,000      30,000      96,000    216,000    
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พล

ศึกษา           
34 จัดซื อวัสดุอุปกรณ์ส านักงานกลุ่ม

สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

     30,000           30,000  ครูชิต
พล 

35 ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

     50,000           50,000  ครูชิต
พล 

36 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา      60,000           60,000  ครูชิต
พล 

เป็นเงิน 140,000             -              -    140,000    
  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ           

37 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้
สาระการงานอาชีพ 

      32,999  ครูสุดา
รัตน์ 

  กิจกรรมท่ี 1 งานช่างอุตสาหกรรม 30,184          
  กิจกรรมท่ี 2 งานคหกรรม        2,815          

38 ลด 0 รด ร  -         ครูสุดา
รัตน์ 

39 อะไรกไ็ม่ไร้ค่า  -         ครูสุดา
รัตน์ 

เป็นเงิน      32,999             -              -        32,999    

 

 
 

     



 

 

สรุปงบประมาณ  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
เงินอุดหนุน 

เงินอื่นๆ เป็นเงิน ผู้รับผิดชอบ รายจ่าย
ประจ า 

จัดสรร% 

40 บริหารจัดการกลุ่มงานการเงินและ
พัสดุ 

     1,098,100  ครูสุ
ปราณีต 

   กิจกรรมท่ี 1 งานใช้จ่ายค่า
สาธารณูปโภค   

    850,000          

   กิจกรรมท่ี 2 ค่าน  ามันเชื อเพลิงและ
บ ารุงรักษารถบัส 

     15,000        
  

   กิจกรรมท่ี 3 ซื อซ่อมบ ารุงวัสดุ
ครุภัณฑ์ (พัสดุกลาง) 

      72,365      
  

   กิจกรรมท่ี 4 งานแผนและ
สารสนเทศ 

        3,200      
  

   กิจกรรมท่ี 5 อบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดท าแผนฯ 

      20,000      
  

   กิจกรรมท่ี 6 พัฒนาส านักงานกลุ่ม
บริหารงานงบประมาณ 

      37,535      

  
   กิจกรรมท่ี 6 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 

ท าเอกสารเรียนรู้และเอกสาร
ราชการ 

    100,000          

เป็นเงิน 965,000  133,100  -    1,098,100    

       สรุปงบประมาณ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
เงินอุดหนุน เงินอื่นๆ เป็นเงิน ผู้รับผิดชอบ 

รายจ่าย
ประจ า 

ได้รับ
จัดสรร 

      

41 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

      1,402,760   ครูชนก
นาฎ   

    กิจกรรมท่ี 1 สร้างขวัญและก าลังใจ
และยกย่องเชิดชูเกียรติครู บุคลากร
และนักเรียน  

        2,000        

    กิจกรรมท่ี 2 จัดจ้างครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 
 

1,269,660          



 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

เงินอุดหนุน 
 

เงินอื่นๆ เป็นเงิน ผู้รับผิดชอบ 
รายจ่าย
ประจ า 

ได้รับ
จัดสรร 

    กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (อบรม/
ประชุม/สัมมนา) 

      96,042        

    กิจกรรมท่ี 4 มุทิตาจิตและมอบ
ของขวัญแก่ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีเกษียณอายุราชการ 

        2,000        

    กิจกรรมท่ี 5 การแสดงความยินดี
การย้ายของข้าราชการ 

        2,000        

    กิจกรรมท่ี 6 พัฒนาระบบงาน
บริหารงานบุคคล 

      31,058        

42 อบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน      100,000       100,000   ครูวจิรา 
เป็นเงิน 1,269,660 233,100            -    1,402,760   

      
 สรุปงบประมาณ  กลุ่มบริหารทั่วไป 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน 
เงินเรียน
ฟรี 15 ป ี

เงินอื่นๆ เป็นเงิน ผู้รับผิดชอบ 

43 พัฒนางานส านักงานกลุ่มบริหาร
ท่ัวไป 

     50,011      50,011  ครูจิ
ราวรรณ 

44 พัฒนางานอาคาร สถานท่ีและ
สภาพแวดล้อม 

         213,150  ครู
สมคิด 

   กิจกรรมท่ี 1 รักษาความสะอาด
ห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน 

     52,440        
  

   กิจกรรมท่ี 2 ซ่อมแซมอาคาร 
สถานท่ีให้มั่นคง ปลอดภัย มีส่ิง
อ านวยความสะดวก 

     39,860        
  

   กิจกรรมท่ี 3 ซ่อมบ ารุงโต๊ะ เก้าอี       43,250          
   กิจกรรมท่ี 4 ตกแต่งสถานท่ีเนื่องใน

วันส าคัญต่างๆ 
       7,660        

  

  กิจกรรมท่ี 5 ปรับปรุงภูมิทัศน์      33,140          
  กิจกรรมท่ี 6 บอร์ดความรู้ประจ า

อาคาร 
 

     36,800        
  



 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน 
เงินเรียน
ฟรี 15 ป ี

เงินอื่นๆ เป็นเงิน ผู้รับผิดชอบ 

45 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ      10,000           10,000  ครู 
ณฐลิล 

46 เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติด
เชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

    100,140      100,140  ครูสุดา
รัตน์ 

47 พัฒนาการบริหารและจัดการศึกษา
โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 

            6,000  ครูจิ
ราวรรณ 

   กิจกรรมท่ี 1 ส่งเสริมบทบาท
คณะกรรมการสถานศึกษาขั น
พื นฐาน 

       6,000        
  

   กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาการบริหารและ
จัดระบบการศึกษา 

        
  

48 โรงเรียนน่าอยู่ น่าเรียนรู้ สู่คุณภาพ       20,000  ครู
สมคิด 

  กิจกรรมท่ี 1 Big Cleaning Day 5,000          
  กิจกรรมท่ี 2 ประกวดห้องเรียน

คุณภาพ 
10,000        

  

  กิจกรรมท่ี 3 ประกวดเขตพื นท่ี
รับผิดชอบ 

3,000        
  

  กิจกรรมท่ี 4 5ส. 2,000          
49 พัฒนาคุณภาพระบบเครือข่าย

อินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน 
  20,000    20,000  ครูศรี

หราช 

50 ประหยัดพลังงาน                  -     ครูจิราวรรณ 
  เป็นเงิน 399,301  20,000            -    419,301    
 

 
   

  
สรุปงบประมาณ  กลุ่มบริหารงานส านักงานผู้อ านวยการ  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน 
เงินเรียน
ฟรี 15 ป ี

เงินอื่นๆ เป็นเงิน ผู้รับผิดชอบ 

51 บริหารงานส านักงานผู้อ านวยการ     133,100         133,100   ครูสุ
ปราณีต 

52 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
สภาพแวดล้อมท่ีเอื อต่อการเรียนรู้ 

   เงินเหลือจ่ายปี
การศึกษา 
2564 

 ครูสุ
ปราณีต 

  เป็นเงิน 133,100             -              -    133,100    



 

 

สรุปงบประมาณ  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน 
เงินเรียน
ฟรี 15 ป ี

เงินอื่นๆ เป็นเงิน ผู้รับผิดชอบ 

53 พัฒนางานกิจการนักเรียน       230,200  ครูธนพร 
    กิจกรรมท่ี 1 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.

1 และ ม.4 
47,275        

  
    กิจกรรมท่ี 2 ประชุมเครือข่าย

ผู้ปกครอง 
       3,000        

  
    กิจกรรมท่ี 3 ประชุมผู้ปกครอง 33,040          
    กิจกรรมท่ี 4 ติดตั งกล้องวงจรปิด      30,000          
    กิจกรรมท่ี 5 จัดซื อจัดหาวัสดุ

ส านักงาน 
16,805        

  
    กิจกรรมท่ี 6 เย่ียมบ้านนักเรียน

และติดตามการเรียนการสอน
ออนไลน ์

     60,080        

  
    กิจกรรมท่ี 7 อบรมคุณธรรม

จริยธรรม 
     20,000        

  
    กิจกรรมท่ี 8 กีฬาต้านยาเสพติด      10,000          
    กิจกรรมท่ี 9 ขับขี่ปลอดภัย      10,000          

54 ส่งเสริมประชาธิปไตยตามแนว
ปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง 

           20,000  ครู 
สุปราณีต 

    กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาห้องสภา
นักเรียน 

       7,160        
  

    กิจกรรมท่ี 2 เลือกตั งประธานสภา
นักเรียน. 

       1,000        
  

    กิจกรรมท่ี 3 อ าลาและรับมอบ
ต าแหน่งคณะกรรมการสภานักเรียน 

       4,000        

  
    กิจกรรมท่ี 4 อบรมสัมมนา

คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียน
ชะอวดวิทยาคาร 

       3,840        

  
    กิจกรรมท่ี 5 ธนาคารขยะ -          
    กิจกรรมท่ี 6 สภาแจกโชค -          
    กิจกรรมท่ี 7 วันส าคัญทางศาสนา -          
    กิจกรรมท่ี 8 สร้างวินัย ส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม 
       4,000        

  



 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน 
เงินเรียน
ฟรี 15 ป ี

เงินอื่นๆ เป็นเงิน ผู้รับผิดชอบ 

55 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด TO BE NUMBER ONE 

      16,000  ครูมัตถ
กาญจน์ 

    กิจกรรมท่ี 1 แกนน า TO BE 
NUMBER ONE 

       3,000        
  

    กิจกรรมท่ี 2 ส านึกดี สังคมดี จิต
อาสา TO BE NUMBER ONE 

       6,500        

  
    กิจกรรมท่ี 3 ประกวด TO BE 

NUMBER ONE IDOL จังหวัด/
ภาคใต้ 

       1,000        

  
    กิจกรรมท่ี 4 สัมพันธ์ชุมชน         4,300          
    กิจกรรมท่ี 5 แกนน า C.V. TO BE 

NUMBER ONE  
       1,200        

  
56 การแข่งขันกรีฑา-กีฬาสานสัมพันธ์        299,000   ครูชู

ศักดิ์  
  

    กิจกรรมท่ี 1 การแข่งขันกรีฑาสี
นักเรียน 

  60,000     

    กิจกรรมท่ี 2 การแข่งขันกรีฑา-
กีฬาอ าเภอชะอวด 

  239,000     
  

57 ทัศนศึกษา    100,000   100,000   ครูชู
ศักดิ์ 

  เป็นเงิน 266,200  399,000            -    665,200    
 

      สรุป  

1. เงินอุดหนุนรายหัวท่ีคาดว่าจะได้รับจัดสรร 5,413,300 บาท ใช้จ่ายเป็นเงินทั งสิ น 5,413,300 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 100 คงเหลือ -  บาท คิดเป็นร้อยละ - 

2. เงินเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ท่ีคาดว่าจะได้รับจัดสรร 1,358,230 บาท ใช้
จ่ายเป็นเงินทั งสิ น 1,358,230 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 คงเหลือ - บาท คิดเป็นร้อยละ - 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

1. โครงการ  จัดซื้อวัสดุทางการศึกษา  
ลักษณะโครงการ          (  )  ใหม่   ( / ) ต่อเนื่อง 
สนองนโยบายส่วนกลาง   ยุทธศาสตร์ศธ. ข้อที่ 1   

  นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 4  
  สนองกลยุทธ์สพม.นศ.    ข้อที่ 4  
  จุดเน้น สพม.นศ.        ด้านผู้เรียน ข้อที่ 1  
  สนองกลยุทธ์ โรงเรียน    ดา้นผู้เรียน ข้อที่ 1  
  ด้านการบริหารจัดการ    ข้อที่ 2  

สนองจุดเน้น สพม.นศ. ด้านผู้เรียน 
ข้อที่ 1. นักเรียนเป็นคนดี เก่ง กล้า มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ อยู่อย่าง

พอเพียงและมีความสุข 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ด้านผู้เรียน 

ข้อที่ 1. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   
มาตรฐานที่  :  1. คุณภาพของผู้เรียน   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน      ข้อที่  3 ,5 
              1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   ข้อที่ 1 , 7 
มาตรฐานที่  2. กระบวนการบริหารและการจัดการ   ข้อที่  3 
มาตรฐานที่  3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ          ข้อที่ 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางขนิษฐา  ใจดี 
ระยะเวลาด าเนินงาน : พ.ค. 2564 – มี.ค.2565 
 

หลักการและเหตุผล 
 มาตรา  22 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 กล่าวว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองตาม
ธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ ในการจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นให้พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
จัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพนั้นต้องมีองค์ประกอบที่สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพต้องการจัดการบริหารแบบ 4M 2T คือ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material)  
การบริหารจัดการ (Management) เทคโนโลยี( Technology)และเวลา (Time)และบริหารระบบมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ซึ่งเป็นปัจจัยในการบริหารจัดการให้ส าเร็จ 

กลุ่มบริหารวิชาการต้องรับผิดชอบงานด้านหลักสูตร   ด้านทะเบียนวัดผล    การจัดท าสื่อการ
เรียนการสอนมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ส านักงานและอ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุนภารกิจดังกล่าว  
กลุ่มบริหารวิชาการจึงได้จัดท าโครงการจัดชื้อวัสดุทางการศึกษา  เพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี   
มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียน  พัฒนาด้านการเรียนการสอน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  
 



 

 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
 2. เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของครู 
 3. เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าเอกสารประกอบการเรียนรู้ 
 4. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้สูงขึ้น 

เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ 
      1.  ครูและนักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนร้อยละ  80 
      2.  ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80 
      3.  ผู้ปกครอง  ครู  นักเรียนมีความพึงพอใจในการบริการ  ร้อยละ 80 

ด้านคุณภาพ 
      1.  มีวัสดุอุปกรณ์ในการบริการในการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
      2.  ผู้ปกครอง  ครู  นักเรียนได้รับริการด้านวัสดุ  สื่อ อุปกรณ์ อย่างเพียงพอ 
      3.  เกิดประสิทธิภาพด้านการจัดการเรียนการสอนของครู 

สถานที่ด าเนินการ :  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
งบประมาณ  :   542,002     บาท 

การด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

 
 พ.ค. 2564 – 
มี.ค. 2565 

นางขนิษฐา  ใจดี 

2 ขั้นด าเนินการ 
ภาคเรียนที่ 1 

- การบริหารจัดการกลุ่มงานวิชาการ  
- การด าเนินการสอบวัดผลกลางภาคและ

ปลายภาค 
- กิจกรรมการเรียนการสอน 

ภาคเรียนที่ 2 
    การบริหารจัดการกลุ่มงานวิชาการ การ
ด าเนินการสอบวัดผลกลางภาคและปลายภาค 

- กิจกรรมการเรียนการสอน 

 
พ.ค. 2564 – มี.ค. 2565 

นางขนิษฐา  ใจดี 
 
 

3 ขั้นติดตามและประเมินผล พ.ค.2564– มี.ค. 2565 นางขนิษฐา  ใจดี 
4 สรุปและรายงานผล มีนาคม  2565 นางขนิษฐา  ใจดี 

งบประมาณ :  ใช้กับนักเรียน (   ) ม.ต้น  (   ) ม.ปลาย  ( / )  ม.ต้น และ ม.ปลาย  (  ) หลักสูตรเข้มข้น 
แหล่งงบประมาณ ( / )  เงินรายหัวนักเรียน จ านวน   542,002 บาท  
                               (   )  เงินเรียนฟรี 15 ปี  (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) จ านวน …………… บาท 

(   )  เงินอื่น ๆ(ระบุ)…………………………………………………………………. 



 

 

 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1 จัดชื้อวัสดุทางการศึกษา - - 524,002 18,000 542,002 
รวม - - 524,002 18,000 542,002 

 
ประมาณการรายละเอียดค่าใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน หมาย
เหตุ 

1 หมึกพิมพ์ hp laserjet  5200 A3 3   กล่อง 8,300 24,900  
2 กระดาษไขเครื่องพิมพ์ส าเนาระบบดิจิตอล RiCOH 20 ม้วน 2,890 57,800  
3 หมึกเครื่องพิมพ์ส าเนาระบบดิจิตอล RiCOH 19 หลอด 535 10,165  
4 กระดาษไขเครื่องพิมพ์ส าเนาระบบดิจิตอล RiSO 46 ม้วน 2,140 98,440  
5 หมึกเครื่องพิมพ์ส าเนาระบบดิจิตอล RiSO 70 หลอด 1,070 74,900  
6 หมึกปริ้นเตอร์ HP 78 A สีด า 2 กล่อง 3,200 6,400  
7 กระดาษโรเนียว 1,500 รีม 105 157,500  
8 ถุงผ้าใส่ข้อสอบ 500 ซอง 60 30,000  
9 เป็ก 2 ขา ดอกจันทร์ 2 นิ้ว 70 กล่อง 50 3,500   
10 กระดาษดับเบิลเอ  A4  80  แกรม 30  รีม 125 3,750  
11 กระดาษสี A4  (เขียว ส้ม เหลือง ชมพู  ม่วง ) 60 รีม 100 6,000  
12 กระดาษค าตอบ 60  ข้อ 60 ห่อ 20 1,200  
13 ตัวหนีบกระดาษด า เบอร์ 108 10 โหล 60 600  
14 ตัวหนีบกระดาษด า เบอร์ 109 10 โหล 48 480  
15 ตัวหนีบกระดาษด า เบอร์ 110 10 โหล 35 350  
16 โฟม เทปกาว  2  หน้า   1  เมตร 5 ม้วน 80 400  
17 สก๊อตเทปใส ม้วนใหญ่ ขนาด ½ นิ้ว 5 ม้วน 20 100  
18 กระดาษโฟโต้ 180 แกรม 10  รีม 300 3,000  
19 กระดาษโฟโต้ 135 แกรม                10 รีม 220 2,200  
20 กระดาษโฟโต้ 120 แกรม                10 รีม 220 2,200  
21 กระดาษสติกเกอร์โฟโต้ A4 50 แผ่น 3 รีม 350 1,050  
22 หมึกเติมปากกาเขียนไวท์บอร์ดสีน้ าเงิน Pilot 30  ขวด 70 2,100  
23 ปากกาเขียนไวท์บอร์ดสีน้ าเงิน Pilot 200  ด้าม 20 4, 000  



 

 

24 กระดาษกาวย่น  ½ นิ้ว คละสี 30   ม้วน 15 450  
25 กระดาษกาวย่น  1 นิ้ว คละสี 30 ม้วน 30 900  
26 เหล็กเจาะกระดาษค าตอบ 50   อัน 50 2,500  
27 ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10 20 โหล 84 1,680  
28 กาว TOA 8  ออนซ์ 30 ขวด 30 900  
29 แฟ้มเจาะ  2 นิ้ว สีเขียว,ชมพู (ทะเบียน ,วัดผล)   48 แฟ้ม 80 3,840  
30 แฟ้มโชว์เอกสารปกแข็ง สีเขียว  30  แฟ้ม 100 3, 000  
31 ลวดหนีบกระดาษ 50  กล่อง   15 750  
32 ไส้แฟ้ม ( 20 ซอง) 200 ชุด 20 4,000  
33 ซองน้ าตาล A4 (ไม่ขยายข้าง) 1,200ซอง 4 4,800  
34 หมึกเติมเครื่องพริ้นเตอร์ Epson  สีด า  น้ าเงิน สี

แดง  สีเหลือง  อย่างละ 3  ขวด  
9  ขวด  350 3,150  

35 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (งาน GPA ) 1  ชุด 18,000 18,000  
36 เชือกฟางม้วนใหญ่ 20 ม้วน 50 1,000  
37 โฟมเทปกาว 2 หน้า 3 M ขนาด 24x2ม. 5 ม้วน 80 400  
38 แท่นใส่สก๊อตเทปใส  ขนาดใหญ่ 1 อัน 120 120  
39 กระดาษโปสเตอร์สี ชนิดบาง 2 หน้าขนาด   

20.5 x 30.75 นิ้ว คละสี 
48 แผ่น 6 288  

40 เยื่อกาว 2 หน้า ½ นิ้ว 30 15 450  
41 เยื่อกาว 2 หน้า 1 นิ้ว 30 30 900  
42 กระดาษสติ๊กเกอร์ใส A4 (50 แผ่น) 1 ห่อ 200 200  
43 กรรไกร 7 นิ้ว   6 เล่ม 45 270  
44 เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ 10 แม็ก 6 เครื่อง 75 450  
45 เครื่องเจาะกระดาษ 2 รู กลาง 3 เครื่อง 150 450  
 รวม 532,533  

 
ประมาณการรายละเอียดค่าใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ จ านวน
หน่วย 

ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมาย
เหตุ 

 ยอดยกมา 532,533  
46 ดินสอด า HB 2 โหล 42 84  
47 สีเมจิก 12 สี หัวเล็ก ตราม้า   2 ชุด 45 90  
48 ไม้บรรทัดเหล็ก 12 นิ้ว 5 อัน 30 150  



 

 

49 ปากกาเคมี 2 หัว สีน้ าเงิน  สีด า  สีแดง 20 ด้าม 15 300  
50 แผ่นรองตัด 45x 30 ซม. 2 แผ่น 380 760  
51 คลิปบอร์ดพลาสติก มีสปริงหนีบ A4 6 อัน 40 240  
52 สมุดเบอร์ 2 น้ าเงิน 36 เล่ม 35 1,260  
53 เครื่องตัดกระดาษ (แป้นไม้)  

ขนาด 10x12 นิ้ว 
1 เครื่อง 1,200 1,200  

54 แปลงลบกระดาษไวท์บอร์ด 50 อัน 25 1,250  
55 กระดาษการ์ดขาว  A4   120  แกรม  10   รีม 120 1,200  
56 เม้าส์ 3 อัน 160 480  
57 แป้นพิมพ์   2 อัน 300 600  
58 สีเมจิก 12 สี 2 หัว เส้นใหญ่ ตราม้า  2 ชุด 95 190  
59 กระดาษสีท าปก A4  คละลาย 

(50แผ่น) 
3 ห่อ 85 255  

60 กระดาษโปสเตอร์สีบางหน้าเดียว 42 แผ่น 5 210  
61 กระดาษชาร์ท (4สี) ขนาด 31x43นิ้ว 15 แผ่น 10 150  
62 เครื่องเย็บกระดาษเบอร์ 3 3 เครื่อง 350 1,050  
 รวม (ห้าแสนสี่หม่ืนสองพันสองบาทถ้วน) 542,002 

 
 

 

การวัดประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Outputs) 
1. วัสดุอุปกรณ์ในการบริการในการจัดการเรียนการ 
   สอนอย่างเพียงพอ 
2. ผู้ปกครอง  ครู  นักเรียนได้รับริการด้านวัสดุ  สื่อ  
   อุปกรณ์ อย่างเพียงพอ 
3.  เกิดประสิทธิภาพด้านการจัดการเรียนการสอนของครู 

 
 
1. สอบถาม 
 
2. ส ารวจ 
3. สอบถาม 

 
 
1. แบบสอบถาม 
 
2. แบบส ารวจ 
3. แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. ครูและนักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน 
   การสอนร้อยละ  80 
2. ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนอย่างมี 
   ประสิทธิภาพ ร้อยละ 80 
3. ผู้ปกครอง  ครู  นักเรียนมีความพึงพอใจในการ 
   บริการ  ร้อยละ 80 

 
 
1.สอบถาม 
 
2.ส ารวจ 
 
3.สอบถาม 

 
 
1.แบบสอบถาม 
 
2.แบบส ารวจ 
 
3.แบบสอบถาม 

 



 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ครูและนักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
2.  เกิดประสิทธิภาพด้านการจัดการเรียนการสอนของครู 
3. ผู้ปกครอง  ครู  นักเรียนได้รับริการด้านวัสดุ  สื่อ อุปกรณ์ อย่างเพียงพอ 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ 
             (นางขนิษฐา  ใจดี)        
                ต าแหน่ง   ครู 

 
 
ลงชื่อ.............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                                 (นางสนิฎา  วงศ์สรุิยามาศ)  
                                       ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ       

 
 
(      )    อนุมัติ   (       )   ไม่อนุมัติ 

 
 
      (ลงชื่อ)............................................. 

        (นางวิมล  หนูชุม) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. โครงการ  : บริหารจัดการส านักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ  (  )  ใหม ่ ( / ) ต่อเนื่อง 

สนองกลยุทธ์ ศธ. ข้อที่1 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 1  
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ ข้อที่ 1 
สนองจุดเน้น สพม.นศ ด้านการบริหารจัดการ ข้อที่ 1 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ด้านการบริหารจัดการ ข้อที่ 1 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ข้อที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางเกวลิน  เกตุแก้ว  
                            นางสาวเกศริน สิทธิฤกษ์ 
ระยะเวลาด าเนินงาน : พฤษภาคม  2564 –  มีนาคม 2565 
 
 
หลักการและเหตุผล 

มาตรา  22  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)   
พ.ศ.2545  กล่าวว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  
และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติ  และเต็มตามศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทางวิชาการ 
ได้แสดงออกและท างานร่วมกันและชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและแสดงผลงานและชื่นชม
ผลงานของลูกหลานในชุมชน 

กลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นกลุ่มงานที่ต้องจัดท าเอกสาร หลักฐาน และข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ 
ส าหรับการให้บริการ และการน าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา ต้องมีการจัดพิมพ์เอกสารต่างๆ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการในการให้บริการ แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และผู้มาติดต่อราชการ ท าให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว ทันต่อเวลา มีการวางแผนงานนโยบาย วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการประกัน 

คุณภาพภายในสถานศึกษา  ดังนั้นส านักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  จึง
ได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการบริหารจัดการงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 

วัตถุประสงค์ 
      1.  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
      2.  เพ่ือมีเอกสารไว้เป็นหลักฐานในทางวิชาการใช้อย่างเพียงพอ 
      3.  เพ่ือเป็นหลักฐานเอกสารแก่นักเรียนและครูผู้สอน  ผู้ปกครอง  
      4.  เพ่ือเป็นหลักฐานบริการแก่นักเรียน ครู  ผู้ปกครอง 
 
 
 



 

 

เป้าหมาย 
    ด้านปริมาณ 
    2.  นักเรียนมอบตัวเข้าเรียนต่อ ร้อยละ 95 
    ด้านคุณภาพ 
    1.  มีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารงานวิชาการ ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน 
    2.  การด าเนินงานการรับสมัครและมอบตัวนักเรียนเป็นไปตามแผนการรับนักเรียน 

3.  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารงานวิชาการ ข้อมูลถูกต้อง สามารถน าไปใช้ได้จริง 
 
สถานที่ด าเนินการ  :  ส านักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
งบประมาณ  : 25,000  บาท 
 

การด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 

 
พฤษภาคม 2564 -  
เมษายน 2565 

นางเกวลิน  เกตุแก้ว 
นางสาวเกศริน สิทธิฤกษ์
และ 
งานบริหารส านักงาน 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

2. ขั้นด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1  
1.  กิจกรรมบริหารจัดการงานส านักงานกลุ่ม
บริหารงานวิชาการ (SAR, การวิจัยเพื่อพัฒนา,   
รายงานผลการปฏิบัติงาน, งานสารบรรณ,  
สารสนเทศ  ฯลฯ) 
2. การบริหารจัดการกลุ่มงานวิชาการและ การ
ด าเนินการสอบวัดผลกลางภาคและปลายภาค 

 
 
ภาคเรียนที่ 1 - 2 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2   
 - เอกสารการด าเนินงานฝ่ายทะเบียน  

ภาคเรียนที่ 1-2 
 

3. ขั้นติดตามและประเมินผล มี.ค. –พ.ค. 2565 
4. สรุปและรายงานผล มี.ค. –พ.ค. 2565 
 
งบประมาณ :  ใช้กับนักเรียน (   ) ม.ต้น  (   ) ม.ปลาย  ( / )  ม.ต้น และ ม.ปลาย  (  ) หลักสูตรเข้มข้น
แหล่งงบประมาณ (  /  )  เงินรายหัวนักเรียน  จ านวน  25,000 บาท  

(     )  เงินเรียนฟรี 15 ปี  (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 
(     )  เงินอื่น ๆ(ระบุ) 

 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 



 

 

1 กิจกรรมบริหารจัดการกลุ่ม
บริหารงานวิชาการ 

- 2,700   
 

2,700 
2 1.ค่าถ่ายเอกสารปพ.1 

2.ค่าจ้างพิมพ์ ปพ.6 
3.ค่าปพ. 1 ม.ต้น,ม.ปลาย 
4.ค่าปพ. 2 ม.ต้น,ม.ปลาย 
5.ค่าปพ. 3 ม.ต้น,ม.ปลาย 

  22,300  22,300 

รวม  2,700 22,300  25,000   
 
 
ประมาณการรายละเอียดค่าใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1 เข้ารูปเล่ม SAR โรงเรียน 10 เล่ม 100 1,000  
2 เข้าเล่มวิจัยและรูปเล่ม 3 เรื่อง 100 300  
3 รายงานผลแผนงานและโครงการ 8 เล่ม 100 800  
4 เข้าเล่มสารสนเทศ 6 เล่ม 100 600  
5 ค่าถ่ายเอกสารปพ.1 2,000 หน้า 0.50 1,000  
6 ค่าจ้างพิมพ์ ปพ.6 550 เล่ม 15    8,250  
7 ค่าปพ. 1 ม.ต้น 15 เล่ม 160 2,400  
8 ค่าปพ. 1 ม.ปลาย 10 เล่ม 160 1,600  
9 ค่าปพ. 2 ม.ต้น 7 ห่อ 400 2,800  
10 ค่าปพ. 2 ม.ปลาย 4 ห่อ 400 1,600  
11 ค่าปพ. 3 ม.ต้น 630 แผ่น 5 3,150  
12 ค่าปพ. 3 ม.ปลาย 300 แผ่น 5 1,500  
      

รวมเงิน 25,000  
 
การวัดประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Outputs) 
1.  มีรายงานที่เป็นรูปเล่มเอกสาร 
2.  รายงานการจัดซื้อจัดจ้างปพ. 
 
 

 
1.  รายงาน 
2.  รายงานการจัดซื้อจัด
จ้างปพ. 

 
1.  แบบรายงานรูปเล่มเอกสาร 
2.  แบบรายงานการจัดซื้อจัด
จ้างปพ. 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1.  เอกสารข้อมูลงานวิชาการ 
ครบถ้วน สามารถน าไปใช้ได้  

 
1.รายงาน 
 

 
1. แบบรายงาน 
 



 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
2.มีเอกสารบริการครูและนักเรียน
เพียงพอและทันต่อเวลา 

2.แบบสอบถาม 2.แบบสอบถาม 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    1.  กลุ่มบริหารวิชาการมีเอกสารที่เก่ียวข้องกับกลุ่มงานที่สมบูรณ์ สามารถน าไปเป็นข้อมูลในการ
ด าเนินงานในโอกาสต่อไป 
   2. เกิดประสิทธิภาพด้านการจัดการเรียนการสอนของครู 
   3. ผู้ปกครอง ครู นักเรียนได้รับบริการด้านเอกสารต่าง ๆ อย่างพอเพียง 
 
 
(ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอโครงการ         (ลงชื่อ).......................................ผู้เสนอโครงการ 
           (นางเกวลิน  เกตุแก้ว)                                   (นางเกศริน  สิทธิฤกษ์)  
   ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะช านาญการ                   ต าแหน่ง ครู  
 
 
    (ลงชื่อ).............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

            (นางสนิฎา  วงศ์สุริยามาศ) 
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

  
 
 

                       (      )    อนุมัติ              (       )   ไม่อนุมัติ 
 

  
 
      (ลงชื่อ).................................................. 

         (นางวิมล  หนูชุม) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.  โครงการรบันักเรียน 
ลักษณะโครงการ          (  )  ใหม่   ( / ) ต่อเนื่อง 
สนองนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 1 ,  4 
                               นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 1  ,  4 

สนองกลยุทธ์ สพม.นศ. ข้อที่ 4  
จุดเน้น สพม.นศ. ด้านผู้เรียน ข้อที่ 1  

สนองกลยุทธ์ โรงเรียน  ด้านผู้เรียน ข้อที่ 1 , 2 , 3  
ด้านการบริหารจัดการ ข้อที่ 1  

สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  
มาตรฐานที่ 1.  คุณภาพของผู้เรียน  
    1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อที่ 1-6  

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อที่ 1-7  
มาตรฐานที ่3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ข้อที่ 1 , 4 , 5 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางอรสา     บุญรินทร์  
ระยะเวลาด าเนินงาน : พฤษภาคม  2564 –  มีนาคม 2565 
 
 
หลักการและเหตุผล 

มาตรา  22  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)   
พ.ศ.2545  กล่าวว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  
และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติ  และเต็มตามศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทางวิชาการ 
ได้แสดงออกและท างานร่วมกันและชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและแสดงผลงานและชื่นชม
ผลงานของลูกหลานในชุมชน 

ส านักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือการเนิน
งานการรับสมัครและมอบตัวนักเรียนเป็นไปตามแผนการรับนักเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 

 

วัตถุประสงค์ 
    มีการด าเนินการรับสมัครและมอบตัวนักเรียนเป็นไปตามแผนการรับนักเรียน 
เป้าหมาย 
   ด้านปริมาณ 
    - นักเรียนมอบตัวเข้าเรียนต่อ ร้อยละ 95 
 



 

 

   ด้านคุณภาพ 
    - การด าเนินงานการรับสมัครและมอบตัวนักเรียนเป็นไปตามแผนการรับนักเรียน 
 
สถานที่ด าเนินการ  :  ส านักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
งบประมาณ  :  21,000  บาท 
 

การด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 

 
พฤษภาคม 2564 -  
เมษายน 2565 

นางอรสา  บุญรินทร์ 

2. ขั้นด าเนินการ 
ภาคเรียนที่ 2 

1. ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง
ส าหรับคณะกรรมการรับสมัครและรับ
มอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 

2. ค่าไวนิลรับสมัคร  

 
ก.พ.– พ.ค. 2565 
 
 

ขั้นติดตามและประเมินผล มี.ค. –พ.ค. 2565 
3. สรุปและรายงานผล มี.ค. –พ.ค. 2565 
 
งบประมาณ :  ใช้กับนักเรียน (   ) ม.ต้น  (   ) ม.ปลาย  ( / )  ม.ต้น และ ม.ปลาย  (  ) หลักสูตรเข้มข้น
แหล่งงบประมาณ (  /  )  เงินรายหัวนักเรียน  จ านวน 21,000 บาท  

(     )  เงินเรียนฟรี 15 ปี  (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
(     )  เงินอื่น ๆ(ระบุ) 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1 ค่าอาหารกลางวันและอาหาร
ว่างส าหรับคณะกรรมการรับ
สมัครและรับมอบตัวนักเรียน ม.
1 และ ม.4 

 
- 

21,000 - - 

21,000 

2 ค่าไวนิลรับสมัคร  -    
รวม  21,000   21,000 

 
 
 



 

 

ประมาณการรายละเอียดค่าใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1 อาหารกลางวันส าหรับ
คณะกรรมการรับสมัครและรับมอบ
ตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 

247 ชุด 50 12,350  

2 อาหารว่างส าหรับคณะกรรมการรับ
สมัครและรับมอบตัวนักเรียน ม.1 
และ ม.4 

242 ชุด 25 6,050  

3 ค่าไวนิลรับสมัคร 2  แผ่น 1,300 2,600  
รวมเงิน 21,000  

 
การวัดประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Outputs) 
  - รายงานการรับนักเรียน 

 
1.  รายงานการรับนักเรียน 
2.  สอบถาม 
3.  ประเมินความพึงพอใจ 

 
1.  แบบรายงานการรับนักเรียน 
2.  สอบถาม 
3.  ประเมินความพึงพอใจ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
  - นักเรียนมอบตัวเข้าเรียนต่อ 
ร้อยละ 95 

 
1.รายงาน 

 
1. แบบรายงาน 

  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    นักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และปีที่ 4 ตามจ านวนแผนการรับนักเรียน 
 
                                          (ลงชื่อ).............................................ผู้เสนอโครงการ 

             (นางอรสา  บุญรินทร์)  
            ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ 

 
    (ลงชื่อ).............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

          (นางสนิฎา  วงศ์สุริยามาศ)  
            ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
                       (      )    อนุมัติ              (       )   ไม่อนุมัติ 

 
      (ลงชื่อ).................................................. 

            (นางวิมล  หนชูุม) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 



 

 

4. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ (   )  ใหม่   () ต่อเนื่อง 
สนองนโยบายส่วนกลาง  

ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 4  เพ่ิมโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต   

นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

สนองกลยุทธ์ สพม.นศ. ข้อที่ 4  สร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษา    

จุดเน้น สพม.นศ.  
ด้านผู้เรียน ข้อที่ 2 นักเรียนมีความมุ่งม่ันในการศึกษาและการท างาน สามารถปรับตัวเข้า

กับพหุวัฒนธรรมบนพื้นฐานของวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 
ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อที่ 2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ 

สามารถและสมรรถนะ ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานต าแหน่ง 
ด้านการบริหารจัดการ ข้อที่ 1 สถานศึกษามีความเข้มแข็งและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน ด้านผู้เรียน ข้อที่ 2 จัดกิจกรรม โครงการที่หลากหลายตามความถนัด สนใจของ
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   
มาตรฐานที่  1. คุณภาพของผู้เรียน  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
ข้อที่ 1  มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
ข้อที่ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร คุณธรรมเป้าหมาย และค่านิยมที่ดีตามท่ี

สถานศึกษาก าหนด 
มาตรฐานที่  2. กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 ข้อที่ 3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
มาตรฐานที่  3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 ข้อที่ 1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 
 
 
 
 



 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :   นางสาวอุทัยวรรณ สังคานาคิน  
ระยะเวลาด าเนินงาน  :   พ.ค. 2564  -  ก.พ. 2565 
 
หลักการและเหตุผล 
           การพัฒนาบุคลากรการศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553  ที่มุ่งเน้นให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนที่
สมดุลย์ทุกด้านการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน  โดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และให้ผู้เรียนค้นพบความถนัดและความสามารถของตนเอง  โรงเรียน
จ าเป็นจะต้องจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้  
และพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ มาตรา 22 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545 กล่าวว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ ในการจัดการเรียนการสอน 
มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

มาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสม
ของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้ 

1.  ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน ชาติ 
และสังคมโลกรวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมา ของสังคมไทยและระบบการเมือง 

2.  ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนการบ ารุงรักษาและการใช้
ประโยชน์จาก ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย่างสมดุลยั่งยืน 

3.  ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิ
ปัญญา 

4.  ความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาการใช้ภาษา 
5.  ความรู้ทักษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงาน ที่เก่ียวข้องด าเนินการ 
1.  จัดเนื้อหาและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด ของผู้เรียนโดยค านึงถึงความ

แตกต่างระหว่างบุคคล 
2.  ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือ

ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
3.  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รัก

การอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
4.  จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้ สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้ง

ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 
5.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอ านวยความ

สะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ ทั้งสามารถใช้วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ 
ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยากรประเภทต่าง ๆ 



 

 

6. จัดการเรียนรู้ให้ได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือ กับบิดามารดา ผู้ปกครอง 
และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ    
 
 มาตรา 26 ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการ ของผู้เรียน ความ
ประพฤติการสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการ
สอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา ให้สถานศึกษาใช้วิธีการที่หลากหลายในการ
จัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อ และให้น าผลการประเมินผู้เรียนตามวรรคหนึ่งมาใช้ประกอบพิจารณาด้วย  

โรงเรียนชะอวดวิทยาคารจ าเป็นต้องพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื่องจากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 5 กลุ่มสาระ ได้แก่ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  และภาษาต่างประเทศ  มีผลการสอบอยู่ในระดับต่ ากว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ  และเมื่อพิจารณาในรายมาตรฐานพบว่ามีมาตรฐานการเรียนรู้ที่จ าเป็นต้องพัฒนาเร่งด่วนใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  โรงเรียนจึงจ าเป็นต้องจัดท าโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  5 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามศักยภาพของผู้เรียน มีเจตคติที่ดี ตลอดจนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันและอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
 
วัตถุประสงค์ 
   1.  เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึกท าแบบทดสอบ 
   2.  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักให้สูงขึ้น 
   3.  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 303 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จ านวน 159 คน รวม 

456 คน  ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  ด้านคุณภาพ 

1. ผู้เรียนได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง  5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น 
2. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สถานที่ด าเนินการ  :   โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
งบประมาณ  :  60,000  บาท 
การด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นวางแผนการด าเนินงาน โดยมีรายละเอียด

การด าเนินงานดังนี้ 
1.  จัดเตรียมเอกสารการจัดกิจกรรม 
2.  ชี้แจงปฏิทินปฏิบัติงานให้นักเรียนทราบ 
3.  จัดเตรียมตารางกิจกรรมพัฒนาความรู้ตาม

พ.ค. 64  
 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
และคณะครูตามค าสั่ง 
 



 

 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ตารางเรียนเสริมเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
 

2 ขั้นด าเนินการ 
ภาคเรียนที่ 1 - 2 
1. จัดเตรียมเอกสารการจัดกิจกรรม 
2. ชี้แจงปฏิทินปฏิบัติงานให้นักเรียนทราบ 
3. กิจกรรมพัฒนาความรู้ตามตารางเรียนเสริม

เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
4. จัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ในระดับเข้มข้น

เตรียมความพร้อมเพ่ือการศึกษาต่อใน 5  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
 

พ.ค. 64 
พ.ค. 64 

พ.ค. 64 - ก.พ. 65 
 

ม.ค. - ก.พ. 65 

 
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
และคณะครูตามค าสั่ง 
 
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
และคณะครูตามค าสั่ง 

3 ขั้นติดตามและประเมินผล ม.ค. 65 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
4 สรุปและรายงานผล มี.ค. 65 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
 
งบประมาณ :  ใช้กับนักเรียน (   ) ม.ต้น  (   ) ม.ปลาย  (  )  ม.ต้น และ ม.ปลาย  (   ) หลักสูตรเข้มข้น 
แหล่งงบประมาณ ()  เงินรายหัวนักเรียน   จ านวน  60,000   บาท  
                               (    )  เงินเรียนฟรี 15 ปี  (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 
                               (    )  เงินอ่ืน ๆ  จ านวน  -   บาท 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1 เอกสารรายงานโครงการ  - - 1,400 - 1,400 
2  ค่าตอบแทนวิทยากร 57,600 - - - 57,600 
3 ของที่ระลึกวิทยากร - -  1,000 - 1,000 
 
ประมาณการรายละเอียดค่าใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1 เอกสารรายงานโครงการ 14 เล่ม      100.00     1,400.00    

2 ของที่ระลึกวิทยากรกิจกรรมติวเข้มจาก
หน่วยงานภายนอก 

2 ชิ้น      500.00     1,000.00    

3 ค่าตอบแทนวิทยากรติวเข้ม GAT 
ภาษาไทย ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษา
ปีที่ 6  จ านวน 2 กลุ่ม ๆ ละ 2 ครั้ง ๆ 
ละ 3 ชม. ๆ ละ 1,000 บาท 

12 ชั่วโมง    1,200.00    14,400.00    



 

 

4 ค่าตอบแทนวิทยากรติวเข้ม GAT 
ภาษาอังกฤษ  ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 2 กลุ่ม ๆ ละ 
2 ครั้ง ๆ ละ 3 ชม. ๆ ละ 1,000 บาท 

12 ชั่วโมง    1,200.00    14,400.00    

5 ค่าตอบแทนวิทยากรติวเข้ม เตรียม
ความพร้อมเพ่ือการศึกษาต่อ ใน 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 2 กลุ่ม ๆ ละ 
3 ครั้ง ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 1,000 บาท 

24 ชั่วโมง    1,200.00     8,800.00    

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หกหมื่นบาทถ้วน)      60,000.00             -    
 
การวัดประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต(outputs) 
1.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 5 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

2.  ผู้เรียนได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3.  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
 

 
1.  สังเกต 
2.  สอบถาม/

สัมภาษณ์ 
3.  ทดสอบ 
4.  ประเมินความพึง  
    พอใจ 

 
1.  สังเกตพฤติกรรม 
2.  แบบสอบถาม/แบบ 
     สัมภาษณ์ 
3.  แบบทดสอบระดับชาติ 

5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
4.  แบบประเมินความพึง 
     พอใจ 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้ง 5 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ร้อยละ 100 

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ร้อยละ 80 
3.  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 

 
การทดสอบระดับชาติ 

 
แบบทดสอบระดับชาติ 

 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   1.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของผู้เรียนทั้ง 

5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
   2.  คณะครู มีประสบการณ์ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  
 



 

 

 
 
      ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                               (นางสาวอุทัยวรรณ  สังคานาคิน)    

                   ต าแหน่ง ครู 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                                   (นางสนิฎา วงศส์ุริยามาศ)         
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
 

(    )    อนุมัติ   (    )   ไม่อนุมัติ 
 
 

 (นางวิมล หนูชุม) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ  
ลักษณะโครงการ     (   )  ใหม่                               ( / )  ต่อเนื่อง 
สนองยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 1.  
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 1 , 2 , 3  
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ ข้อที่ 2 
สนองจุดเน้น สพม.นศ ด้านผู้เรียน ข้อที่ 1 , 2 ,  

ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  ข้อที่ 2 
ด้านการบริหารจัดการ ข้อที่ 1 

ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน : 
 มาตรฐานที่  1. คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อที่ 1, 2 , 3 , 4 , 5 , 6 
 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อที่ 1, 2 , 3 , 4 
มาตรฐานที่  2. กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ข้อที่ 1, 2 , 3 , 4 , 5 , 6 
มาตรฐานที่  3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ข้อที่ 1, 2 , 3 , 4 , 5  
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  :   นางสาวเกศริน  สิทธิฤกษ์ 
ระยะเวลาด าเนินงาน  :   พ.ค. 2564 –  มี.ค. 2565 
 
 
หลักการและเหตุผล 

มาตรา  22  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)   
พ.ศ.2545 ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียน ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเอง
ตามธรรมชาติ  และเต็มตามศักยภาพ” ประกอบกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา ยุคปฎิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 - 2561) ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา มุ่งเน้นให้
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ และการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ และความจ าเป็นที่หน่วยงานและ
บุคลากรทางการศึกษาควรปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 (ค.ศ.2001 – 2100 
หรือ พ.ศ.2544 - 2643) ซึ่งเป็นศตวรรษที่มีความรู้เป็นฐาน (Knowledge - based) ที่การรู้ (Literacy) 
หมายถึงการรู้ว่าจะใช้ความรู้และทักษะอย่างไรในบริบทของยุคสมัยที่มีการแข่งขันกับประเทศอ่ืนได้ และใน
ปัจจุบันการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและเกี่ยวข้องกับ
วิถีชีวิตของประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น  ส่งผลให้การด าเนินชีวิตของทุก ๆ คน  มีการพัฒนาและปรับตัวให้
เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงจ าเป็นต้องสร้างเด็กและ
เยาวชนให้มีความรู้  ความสามารถ ที่เปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ในปัจจุบัน  การจัดกิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความเป็นเลิศทางวิชาการ  วิชาชีพ  และมีสุนทรียภาพ
ด้านดนตรี  กีฬา  ศิลปะการแสดง  รวมถึงการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ  ในการเตรียมพร้อมให้เด็ก
และเยาวชนเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต   



 

 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษา
ให้แก่นักเรียน ให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ดี เก่ง มีคุณธรรมและจริยธรรม  จึงสร้าง
โอกาสให้แก่เด็กและเยาวชน ได้แสดงออกซึ่งศักยภาพและสุนทรียภาพ กิจกรรมสร้างสรรค์ ตลอดจน
สนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ ความสามารถ  ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทางวิชาการ ได้แสดงออกและท างานร่วมกันอย่างเต็มความสามารถ 
เริ่มจากการแข่งขันทักษะตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานสากล มีคุณภาพและ
สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 
วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือเป็นการประเมินผลการเรียนของผู้เรียนทางด้านวิชาการ 
   2. เพ่ือเป็นการส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียน 
   3. เพ่ือสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับนักเรียน 
 
เป้าหมาย 
    1. ด้านปริมาณ  

นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ร่วมแสดงผลงาน/นิทรรศการในการแข่งขันระดับ    
จังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ  และได้รับรางวัล ร้อยละ 50  70 และ 90 ตามล าดับนักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันทักษะทางวิชาการ 
    2. ด้านคุณภาพ 
 นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ บนพ้ืนฐานความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านในรูปแบบที่หลากหลาย ได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆที่โรงเรียนได้ด าเนินการ 
 
สถานที่ด าเนินการ  :  จังหวดันครศรีธรรมราช 
 
งบประมาณ  :  506,530    บาท 
 
กิจกรรมและการด าเนินการ 

ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ 
    - ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 

 
พ.ค.-มิ.ย.64 

 
- 

 
นางสาวเกศริน สิทธิฤกษ์

และ 
คณะกรรมการบริหารกลุ่ม

งานวิชาการ 

2. ขั้นด าเนินการ 
(1) กิจกรรมแข่งขันทักษะงานวันมัธยมศึกษา 

- ประชุมวางแผน 
- ฝึกซ้อมเพ่ือเข้าร่วมแข่งขัน 

 
ส.ค - ก.ย. 64 

 
240,000 

- (2) กิจกรรมแข่งขันทักษะงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจ าปี

 พ.ย.-ธ.ค.64 230,000 



 

 

การศึกษา 2564 ครั้งที่ 70 ประชุมวางแผน 
- ฝึกซ้อมเพ่ือเข้าร่วมแข่งขัน 

(3) กิจกรรมแข่งขันทักษะ/กิจกรรมส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางการวิชาการกลุ่มสาระต่างๆ 

- ประชุมวางแผน 
     - ฝึกซ้อมเพ่ือเข้าร่วมแข่งขัน 

พ.ค. 63-มี.ค.
65 

36,530  

3. ข้ันสรุปและประเมินผล มี.ค. 65  นางสาวเกศริน สิทธิฤกษ์   
และ 

คณะกรรมการบริหาร
กลุ่มงานวิชาการ 

 
งบประมาณ :  ใช้กับนักเรียน (   ) ม.ต้น  (   ) ม.ปลาย  ( / )  ม.ต้น และ ม.ปลาย  (  ) หลักสูตรเข้มข้น 
แหล่งงบประมาณ   (  )  เงินรายหัวนักเรียน จ านวน  ……………………………  บาท  
                         ( /)  เงินเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) จ านวน 506,530    บาท 

    (  )  เงินอ่ืน ๆ(ระบุ) รายได้สถานศึกษา     จ านวน   ……………………บาท 

 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1 

กิจกรรมแข่งขันทักษะงานวันมัธยมศึกษา 
(250,000) 

- - - - - 

- ค่าวัสดุใช้ในการฝึกซ้อม/แข่งขัน - - 69,200 - 69,200 
- ค่าตอบแทนครูและนักเรียน - 36,000  - - 36,000 
- ค่ายานพาหนะเหมาจ่าย - 60,000 - - 60,000 
- ค่าอาหารในการฝึกซ้อม - 37,030 - - 37,030 

 - ค่ารายหัวนักเรียน (สพม.) - 25,180 - - 25,180 
 - ค่ารายหัวนักเรียน (สหวิทยาเขต) - 12,590 - - 12,590 

รวมเงิน    (สองแสนสี่หม่ืนบาทถ้วน) 240,000 
2 กิจกรรมแข่งขันทักษะงานมหกรรม

ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจ าปี
การศึกษา 2564 ครั้งที่ 70  (230,000) 

- - - -  

 - ค่าวัสดุในการแข่งขันทักษะ - - 59,920 - 59,920 
 - ค่าเบี้ยเลี้ยงครูและนักเรียน - 70,080 - - 70,080 
 - ค่าพาหนะ - 60,000 - - 60,000 
 - ค่าอาหารในการฝึกซ้อม - 40,000 - - 40,000 



 

 

 รวมเงิน    (สองแสนสามหม่ืนบาทถ้วน) 230,000 
 

3 กิจกรรมแข่งขันทักษะ/กิจกรรมส่งเสริม
ความเป็นเลิศทางการวิชาการกลุ่มสาระ
ต่างๆ (35,530 ) 

     

 - ค่าวัสดุในการฝึกซ้อม/แข่งขัน    16,530  
 - ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 10   240  2,400  
 - ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 20   180  3,600  
 - ค่าพาหนะ    8,000  
 - ค่าอาหารในการฝึกซ้อม    6,000  

รวมเงิน    (สองหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 36,530 
 
ประมาณการรายละเอียดค่าใช้งบประมาณ 
ที ่ รายการ จ านวน

หน่วย 
ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 
 

1. กิจกรรมแข่งขันทักษะงานวันมัธยมศึกษา (240,000) 
1. ค่าวัสดุใช้ในการฝึกซ้อม/แข่งขัน   69,200 วัสดุฝึกซ้อม/วัสดุ

แข่งขัน 
2. ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 64 คน 100  6,400 (3วัน) 
3 ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 370  คน 80 29,600  
3. ค่ายานพาหนะเหมาจ่าย 40 คัน 1,500 60,000  
4. ค่าอาหารในการฝึกซ้อม 370 คน 100 37,000  
5 ค่ารายหัวนักเรียน (สพม.) 1,300 คน 20 26,000  
6 ค่ารายหัวนักเรียน (สหวิทยา

เขต) 
1,300 คน 10 13,000  

    รวมเงิน (สองแสนสี่หม่ืนบาทถ้วน ) 240,000  

2.กิจกรรมแข่งขันทักษะงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 70  (230,000) 
1. ค่าวัสดุในการฝึกซ้อม/แข่งขัน   59,920  
2. ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 25 240 24,000 4 วัน 
3. ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 64 180 46,080 4 วัน 
4. ค่าพาหนะ   60,000  
5 ค่าอาหารในการฝึกซ้อม   40,000  

รวมเงิน (สองแสนสามหม่ืนบาทถ้วน) 230,000    

3.กิจกรรมแข่งขันทักษะ/กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางการวิชาการกลุ่มสาระต่างๆ 
1. ค่าวัสดุในการฝึกซ้อม/แข่งขัน   16,530  
2. ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 10 คน 240 2,400  



 

 

3. ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 20  คน 180 3,600  
4. ค่าพาหนะ   8,000  
5 ค่าอาหารในการฝึกซ้อม   6,000  
      

รวมเงิน (สองหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 36,530    
 

การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Outputs) 
1. นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการและได้รับ
ประสบการณ์ตรง 
2. นักเรียน ครูและบุคลากรร.ร.ชะอวดวิทยาคาร 
   ได้เข้าร่วมแสดง/ร่วมชม/ผลงานนิทรรศการทางวิชาการ 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงในการพัฒนาตนเอง 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ศึกษางานมีประสบการณ์ตรง 
    สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
    และการพัฒนาตนเอง 

 
1. สอบถาม 
 
 
 
1. สอบถาม 

 
1. แบบสอบถาม 
 
 
 
1. แบบสอบถาม 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    1. นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะและได้แสดงผลงานและได้รับรางวัลในระดับจังหวัด ระดับภาค
และระดับชาติ 
    2. นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนชะอวดวิทยาคารมีวิสัยทัศน์ในด้านการศึกษา 
   

                           (ลงชื่อ)                                      ผู้เสนอโครงการ 
    (นางสาวเกศริน  สิทธิฤกษ์)  

               ต าแหน่ง  คร ู
 
                                 (ลงชื่อ).............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

            (นางสนิฎา  วงศ์สุริยามาศ) 
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

 
                       (      )    อนุมัติ              (       )   ไม่อนุมัติ 

 
      (ลงชื่อ).................................................. 

         (นางวิมล  หนูชุม) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 



 

 

6. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ (วันวิชาการโรงเรียน) 
ลักษณะโครงการ  (    )  ใหม่  (  /  ) ต่อเนื่อง 
สนองนโยบายส่วนกลาง   ยุทธศาสตร์ศธ. ข้อที่ 1   

  นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 2 , 3 , 4  
  สนองกลยุทธ์สพม.นศ.    ข้อที่ 2 ,  
  จุดเน้น สพม.นศ.        ด้านผู้เรียน ข้อที่ 1 , 2 

  ด้านการบริหารจัดการ  ข้อที่  1 
  สนองกลยุทธ์ โรงเรียน    ดา้นผู้เรียน ข้อที่ 1 , 2, 3 
    ด้านครู/บุคลากร  ข้อที่ 4 
  ด้านการบริหารจัดการ    ข้อที่ 1 

สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  
มาตรฐานที่  :  1. คุณภาพของผู้เรียน    

   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน      ข้อที่  1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7 
      1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   ข้อที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 
มาตรฐานที่  2. กระบวนการบริหารและการจัดการ  ข้อที่  3 
มาตรฐานที่  3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ข้อที่ 1 , 5 

     
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางอัจฉรา ไชยทอง และคณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารงานวิชาการ  

         โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
ระยะเวลาด าเนินงาน :  พ.ย. 2564  – ก.พ. 2565 
 
 
หลักการและเหตุผล 

มาตรา  22  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)   
พ.ศ.2545  กล่าวว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  
และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติ  และเต็มตามศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทางวิชาการ 
ได้แสดงออกและท างานร่วมกัน โดยจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลายตามศักยภาพของ
ผู้เรียน รวมทั้งจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเกิดการเรียนรู้ของผู้เรียน  

กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร เล็งเห็นความส าคัญของการจัดการศึกษา และ
การพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับความหลากหลายจากกิจกรรมต่างๆ การบูรณาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ชุมชนและหน่วยงานต่างๆได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ การจัดงานวันวิชาการ เป็นการ
เผยแพร่ผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในรอบปีการศึกษาให้กับสังคมรับทราบ และเป็นการน าเสนอ
ผลงานของผู้เรียนที่ผ่านมาตลอด 1 ปีการศึกษา อีกทั้งเป็นการจัดเวทีให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงทักษะ 
ความสามารถ ความรู้ต่างๆ ในเชิงวิชาการ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และสถานศึกษาต่างๆ 
ร่วมกัน 



 

 

ดังนั้น โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ (วันวิชาการ
โรงเรียน) ขึ้น 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือเผยแพร่ผลการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
2. เพ่ือน าผลงานของผู้เรียนเผยแพร่ให้กับผู้ปกครองและชุมชนรับทราบ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนได้เสนอออกซ่ึงความรู้ ความสามารถในด้านวิชาการ  
4. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานศึกษาต่างๆ ในเขตอ าเภอชะอวดและอ าเภอใกล้เคียง 

เป้าหมาย : 
ด้านปริมาณ 
    1.  ผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้ ประสบการณ์จากการเข้าร่วมงานวันวิชาการ 
    2.  สถานศึกษาต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจัดไม่น้อยกว่า 20 แห่ง 
ด้านคุณภาพ 

1.  นักเรียน  ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้เชิงบูรณา (วันวิชาการ) ร้อยละ 80 
 
สถานที่ด าเนินการ  :  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
งบประมาณ  :   235,000    บาท 
การด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 

1.  ประชุม  วางแผน 
2.  จัดส่งประกาศสอบวัดความรู้ และ 
หนังสือถึงโรงเรียนต่าง ๆ 

พ.ย. 2564 
 
ธ.ค. 2564 
 

นางอัจฉรา ไชยทอง และ
คณะกรรมการกลุ่ม
บริหารงานวิชาการ 

2. ขั้นด าเนินการ 
ภาคเรียนที่ 2 
1. กิจกรรมสอบวัดความรู้ 
 - รับสมัครสอบวัดความรู้ 
- สอบวัดความรู้ 
2. กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
3. กิจกรรมจัดนิทรรศการ 

ม.ค. 2564 –   ก.พ. 2565 
 
 
 ธ.ค. 2564 –  ม.ค. 2565 
 ม.ค. 2565 
 ม.ค. 2565 
 ม.ค. 2565 

นางอัจฉรา ไชยทอง และ
คณะกรรมการกลุ่ม
บริหารงานวิชาการ 

3. ขั้นติดตามและประเมินผล 
ก ากับ นิเทศ ติดตาม 

ก.พ. 2565 นางอัจฉรา ไชยทอง และ
คณะกรรมการกลุ่ม
บริหารงานวิชาการ 

4. สรุปและรายงานผล 
จัดท าสรุปและรายงานผล 
 

ก.พ. 2565 นางอัจฉรา ไชยทอง และ
คณะกรรมการกลุ่ม
บริหารงานวิชาการ 

 



 

 

งบประมาณ :  ใช้กับนักเรียน (   ) ม.ต้น  (   ) ม.ปลาย  ( / )  ม.ต้น และ ม.ปลาย  (  ) หลักสูตรเข้มข้น
แหล่งงบประมาณ (    )  เงินรายหัวนักเรียน จ านวน  - บาท  

( / )  เงินเรียนฟรี 15 ปี  (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)จ านวน  235,000 บาท 
(   )  เงินอื่น ๆ(ระบุ)…………………………………………………………… 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1 กิจกรรมสอบวัดความรู้ 9,000       9,000 
2 กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง

วิชาการ/น าเสนอผลงาน 
2,000 - 224,000  244,000 

รวม 11,000 - 224,000  235,000 
 
ประมาณการรายละเอียดค่าใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

หมายเหตุ 

1. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ 
ฝ่ายบริการทั่วไปและอาคารสถานที่ 
ตกแต่งเวทีและซุ้มประตูชื่องานวิชาการ 
แสงสียงและการแสดงเวทีกลาง 
ฝ่ายพิธีการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาศิลปะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) 
ฝ่ายสูจิบัตร 
ฝ่ายจัดท าเกียรติบัตร 
ฝ่ายรางวัลและของที่ระลึก 
ฝ่ายอาหาร 
ฝ่ายจัดสอบความเป็นเลิศ 
ฝ่ายกองเลขา 
ฝ่ายประเมินผล 

  8,200 
19,000 
20,000 
8,000 
1,500 

19,500 
9,500 
8,500 
9,000 
8,000 
9,000 
9,500 
9,500 
5,000 
1,800 

10,000 
25,000 
37,000 
9,000 
7,000 
1,000 

 

รวมเงิน 235,000  
* ถั๋วเฉลี่ยทุกรายการ 



 

 

การวัดประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต (Outputs) 
1.  ผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้ ประสบการณ์จากการเข้า
ร่วมงานวันวิชาการ 
 2.  สถานศึกษาต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจัดไม่
น้อยกว่า 20 แห่ง 

 
1. สอบถาม 
2. ประเมินความ  
พึงพอใจ 
 

 
1. แบบสอบถาม 
2. ประเมินความ   
พึงพอใจ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจต่อการจัด 
   โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณา (วันวิชาการ)  
   ร้อยละ 80 

 
1. สอบถาม 
 

 
1. แบบสอบถาม 
 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  ผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้ ประสบการณ์จากการเข้าร่วมงานวันวิชาการ 
    2.  สถานศึกษาต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจัดไม่น้อยกว่า 20 แห่ง 

3.  นักเรียน  ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้เชิงบูรณาการ (วันวิชาการ)  
 
 
 

(ลงชื่อ).............................................ผู้เสนอโครงการ 
          (นางอัจฉรา  ไชยทอง)  

                                ต าแหน่ง   ครู  วิทยฐานะ  ช านาญการพิเศษ 
 
 
    ลงชื่อ).............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

         (นางสนิฎา  วงศ์สุริยามาศ)  
                                         ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ  

 
                       (      )    อนุมัติ              (       )   ไม่อนุมัติ 

 
 

      (ลงชื่อ).................................................. 
            (นางวิมล  หนชูุม) 

              ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
 
 
 



 

 

7.  โครงการพัฒนางานห้องสมุดเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ  (    )  ใหม่ (  /  ) ต่อเนื่อง 
สนองนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 4    นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 5 
                               สนองกลยุทธ์ สพม.นศ.   ข้อที่ 5 
   จุดเน้น สพม.นศ.  ด้านผู้เรียน ข้อที่ 2 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ด้านผู้เรียน  ข้อที่ 3 
สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
มาตรฐานที่ 1. คุณภาพผู้เรียน  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ข้อที่ 6 
  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ข้อที่ 7 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ข้อที่ 5  
มาตรฐานที่ 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ข้อที่ 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวศิริเพ็ญ  หนูเกลี้ยง 
ระยะเวลาด าเนินงาน :   1 เมษายน  2564 – 31  มีนาคม  2565 
 

 
หลักการและเหตุผล    
 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้การเรียนรู้ของผู้เรียน และบุคลากรทางการศึกษา
รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่าและทั่วถึง 
สอดคล้องกับนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ที่มุ่งส่งเสริม
และสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 ห้องสมุดจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญที่สุดในโรงเรียน ที่รวบรวมหนังสือและความรู้ไว้อย่างมากมาย
โดยผู้สนใจต้องเข้าไปศึกษาค้นคว้า ดังนั้นการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับความ
สนใจของผู้ใช้บริการ มีบรรยากาศที่ดี มีมุมส่งเสริมการอ่าน มีส่วนช่วยให้ผู้สนใจมีความต้องการเข้าของสมุด
มากยิ่งขึ้น โครงการนี้จัดท าข้ึนเพ่ือปรับปรุงและจัดห้องสมุดให้มีบรรยากาศที่เหมาะสม ดึงดูดใจให้นักเรียน
และบุคลากรเข้ามาใช้บริการห้องสมุด ซึ่งจะส่งผลให้การเรียนการสอนสัมฤทธิ์ผลและมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ 
 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและผู้เรียนใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง 

2. เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสนองความต้องการของนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่านและการค้นคว้า 

3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 



 

 

เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
  1.  บุคลากรได้คันคว้าหาข้อมูลเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 
  2.  นักเรียน ครู และบุคลากร มีสื่อ  สิ่งพิมพ์ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมขึ้นร้อยละ 90 

ด้านคุณภาพ 
 1.  นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากสื่อใหม่ ๆ มีความรู้ความเข้าในการใช้ห้องสมุดและใช้

ห้องสมุดได้อย่างถูกต้อง 
 2.  ครูและนักเรียนเห็นความส าคัญของการหาข้อมูลและการใช้บริการห้องสมุด และการ

ด าเนินงานห้องสมุดได้รับการปรับปรุงให้มีความพร้อมในทุก ๆ ด้านผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในงาน
บริการห้องสมุด และมีประสบการณ์ในการใช้ห้องสมุดมากข้ึน 

 3.  นักเรียนได้รับความรู้และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากข้ึน มีนิสัยรักการอ่านเพิ่ม
มากขึ้น 

 4.  สื่อและสิ่งพิมพ์อยู่ในสภาพที่ดีมีความคงทนถาวร และให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ 
 

สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
งบประมาณ :      60,000 บาท 

การด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
เสนอโครงการ 

 
เม.ย. 2564 

 
งานห้องสมุด 

2 ขั้นด าเนินการ 
ภาคเรียนที่ 1 
-ประชุม – แต่งตั้งคณะกรรมการ 
-จัดท ารายงานจัดซื้อ - จัดจ้าง 
-ด าเนินงานตามโครงการ 
-กิจกรรมจัดซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์ 
 
-กิจกรรมรักการอ่าน 
 
-กิจกรรมดูแลระบบห้องสมุดดิจิทัล 
 
-กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสารนิเทศห้องสมุด 
 
-กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
 

 
 
พ.ค. 2564 
พ.ค. 2564 
พ.ค. 2564 
พ.ค. – ก.ย. 2564 
 
พ.ค. – ก.ย. 2564 
 
พ.ค. – ก.ย. 2564 
 
มิ.ย. – ส.ค.  2564 
 
ก.ค. – ส.ค. 2564 
 

 
 
งานห้องสมุด 
 
 
นางมณฑา   แก้วมณี 
นางลภารัตน์  รอดสง 
น.ส.ศิริเพ็ญ  หนูเกลี้ยง 
น.ส.สุกัญญา  นวนเสน 
นางอัจฉรา  ไชยทอง 
นายศรีหราช  ขุนทอง 
น.ส.ศิริเพ็ญ  หนูเกลี้ยง 
น.ส.สุกัญญา  นวนเสน 
น.ส.จารุณี  นิยมญาติ 
น.ส.จันทร์จิรา  บัวทอง 



 

 

-กิจกรรมจัดเตรียมและซ่อมแซมหนังสือ 
 
-กิจกรรมจัดบรรยากาศในห้องสมุด 
 

พ.ค. – ก.ย. 2564 
 
ก.ค. – ก.ย. 2564 
 
 

น.ส.ศิริเพ็ญ  หนูเกลี้ยง 
น.ส.อมรรัตน์ หิรัญรัตน์ 
น.ส.ศิริเพ็ญ  หนูเกลี้ยง 
น.ส.อมรรัตน์ หิรัญรัตน์ 

 ภาคเรียนที่ 2 
-ประชุม – แต่งตั้งคณะกรรมการ 
-จัดท ารายงานจัดซื้อ - จัดจ้าง 
-ด าเนินงานตามโครงการ 
-กิจกรรมจัดซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์ 
 
-กิจกรรมรักการอ่าน 
 
 
-กิจกรรมดูแลระบบห้องสมุดดิจิทัล 
 
-กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสารนิเทศห้องสมุด 
 
-กิจกรรมจัดเตรียมและซ่อมแซมหนังสือ 
 
 
-กิจกรรมจัดบรรยากาศในห้องสมุด 
 
 

 
พ.ย. 2564 
พ.ย. 2564 
พ.ย. 2564 
พ.ย. 2564 – มี.ค. 2565 
 
พ.ย. 2564 – มี.ค. 2565 
 
 
พ.ย. 2564 – มี.ค. 2565 
 
พ.ย. 2564 – ธ.ค. 2564 
 
พ.ย. 2564 – มี.ค. 2565 
 
 
ธ.ค. 2564 – มี.ค. 2565 
 

 
 
 
 
นางมณฑา   แก้วมณี 
นางลภารัตน์  รอดสง 
น.ส.ศิริเพ็ญ  หนูเกลี้ยง 
น.ส.สุกัญญา  นวนเสน 
น.ส.จารุณี  นิยมญาติ 
นางอัจฉรา  ไชยทอง 
นายศรีหราช  ขุนทอง 
น.ส.ศิริเพ็ญ  หนูเกลี้ยง 
น.ส.สุกัญญา  นวนเสน 
น.ส.ศิริเพ็ญ  หนูเกลี้ยง 
น.ส.อมรรัตน์ หิรัญรัตน์ 
น.ส.จันทร์จิรา  บัวทอง 
น.ส.ศิริเพ็ญ  หนูเกลี้ยง 
น.ส.อมรรัตน์ หิรัญรัตน์ 
 

3. ขั้นติดตามและประเมินผล 
ประเมินโครงการภาคเรียนที่ 1 
ประเมินโครงการภาคเรียนที่ 2 

 
ก.ย.  2564 
มี.ค.  2565 

 
งานห้องสมุด 

4 สรุปและรายงานผล 
สรุปผลโครงการภาคเรียนที่ 1 
รายงานผลโครงการภาคเรียนที่ 1 
สรุปผลโครงการภาคเรียนที่ 2 
รายงานผลโครงการภาคเรียนที่ 2 

 
ก.ย.  2564 
ก.ย.  2564 
มี.ค.  2565 
มี.ค.  2565 

 
งานห้องสมุด 

 
งบประมาณ :  ใช้กับนักเรียน (  )  ม.ต้น  (  )  ม.ปลาย  ( / )  ม.ต้นและม.ปลาย  (  )  หลักสูตรเข้มข้น 
แหล่งงบประมาณ  ( / )  เงินรายหัวนักเรียน  

(   )  เงินเรียนฟรี 15 ปี  (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 
                         (   )  เงินอื่น ๆ(ระบุ)…………………………………………………………………. 



 

 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสารนิเทศห้องสมุด ------ - 25,000 - 25,000 

2 กิจกรรมจัดซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์ - - 5,540 - 5,540 

3 กิจกรรมรักการอ่าน - - 5,000 - 5,000 

4 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด - - 2,500 - 2,500 

5 กิจกรรมจัดเตรียมและซ่อมแซมหนังสือ - - 8,960 - 8,960 

6 กิจกรรมจัดบรรยากาศในห้องสมุด - - - 8,000 8,000 

7 กิจกรรมดูแลระบบห้องสมุดดิจิทัล - 5,000 - - 5,000 

รวม 47,000 8,000 60,000 

 
ประมาณการรายละเอียดค่าใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1  จัดซื้อวัสดุสารนิเทศห้องสมุด - - 20,000  

รวมเงิน 20,000  
2 กิจกรรมจัดซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์ 

-เทคโนโลยีชาวบ้าน 
-ชีวจิต  
-หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 

 
24 ฉบับ 
24 ฉบับ 
290 ฉบับ 

 
50 
60 
10 

 
1,200 
1,440 
2,900 

 

รวมเงิน 5,540  
 
 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
3 กิจกรรมรักการอ่าน 

-จัดบอร์ดสาระความรู้และวันส าคัญ 
(อุปกรณ์จัดบอร์ด) 
-ประกวดยอดนักอ่าน (บันทึกการอ่าน) 
-ของรางวัล(อุปกรณ์เครื่องเขียน) 
-ของรางวัล(หนังสือส่งเสริมการอ่าน) 

 
 

ทุกวันส าคัญ 
2 ภาคเรียน 

2 ครั้ง 
2 ครั้ง 

 
 
- 
- 

1,000 
1,000 

 
 

1,000 
- 

2,000 
2,000 

 

รวมเงิน 5,000  



 

 

4 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
-วัสดุส าหรับจัดนิทรรศการ/กิจกรรม 
-ของรางวัลส าหรับจัดกิจกรรม 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
1,000 
1,500 

 

รวมเงิน 2,500  
5 กิจกรรมจัดเตรียมและซ่อมแซมหนังสือ 

-กาว ที โอ เอ ขนาด 32 ออนซ์ 
-เข็มเย็บกระดาษ เบอร์ 10 แม็กซ์ 
-เข็มเย็บกระดาษ เบอร์ 3 แม็กซ์ 
-เทปกาวแรกซีน(ติดสันปก) ขนาด 2 นิ้ว 
-เยื่อกาว 2 หน้าม้วน ½ นิ้ว 
-สติกเกอร์ PVC ตีเส้น 5 มิล 
-ผ้าแรกซีนหนาสีน้ าเงิน 
-ตลับหมึก Toner  Brother รุ่น TN-3448 
-บัตรสมาชิกห้องสมุดสีฟ้า 
-บัตรสมาชิกห้องสมุดสีชมพู 
-ลวดเสียบกระดาษ 
-แฟ้มสันหนารุ่นสีสดขนาด 2 นิ้ว 

 
4 ขวด 
1 โหล 
1 โหล 

12 ม้วน 
5 ม้วน 
10 ม้วน 
1 หลา 
1 กล่อง 
5 ห่อ 
3 ห่อ 
10 กล่อง 
3 แฟ้ม 

 
65 
88 
192 
50 
30 
15 
150 

4,590 
280 
280 
15 
80 

 
260 
88 
192 
600 
150 
150 
300 

4,590 
1,400 
840 
150 
240 

 

รวมเงิน 8,960  
6 กิจกรรมจัดบรรยากาศในห้องสมุด 

-ชั้นวางหนังสือแบบสูง ใช้ได้ 2 หน้า 
 

1 ชุด 
 

8,000 
 

8,000 
 

รวมเงิน 8,000  
 
 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
7 กิจกรรมดูแลระบบห้องสมุดดิจิทัล 

-ค่าบ ารุงระบบห้องสมุดดิจิทัล 
 

 
- 

 
- 

 
5,000 

 

รวมเงิน 5,000  
 
การวัดประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Outputs) 
-บุคลากรได้ค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมขึ้นร้อยละ 90 
-นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ห้องสมุด 
-นักเรียนทุกคนมีนิสัยรักการอ่านเพิ่มมากข้ึน 
-บุคลากรมีสื่อ สิ่งพิมพ์ได้ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมมากข้ึน 
 

 
-สอบถามความพึงพอใจ 
-บันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 

 
-แบบสอบถามความพึงพอใจ 
-แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 
 
 



 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
-นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากสื่อใหม่ ๆ  
-บุคลากรได้รับข่าวสารที่ทันสมัยอย่างทั่วถึง 
-นักเรียนได้รับความรู้เพ่ิมมากขึ้น 
-นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
-สื่อและสิ่งพิมพ์อยู่ในสภาพที่ดีมีความคงทนถาวรและ
ให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ 

 
-สอบถามความพึงพอใจ 
-บันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 

 
-แบบสอบถามความพึงพอใจ 
-แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 
 
 
 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
             1. นักเรียนได้ใช้ประโยชน์จากห้องสมุดเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    2. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
             3. ห้องสมุดมีบรรยากาศและวัสดุสารนิเทศที่เพียงพอ 
 
 
                                           ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอโครงการ 

                                         (นางสาวศิริเพ็ญ  หนูเกลี้ยง)   
   ต าแหน่ง หัวหน้างานห้องสมุด 

 
 

 ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
   (นางสนิฎา  วงศ์สุริยามาศ)   

                                            ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 

                                            (     )    อนุมัติ   (     )   ไม่อนุมัติ 
 

                                             ลงชื่อ..................................................... 
       (นางวิมล  หนชูุม) 

         ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  
 

 
 
 
 

 



 

 

8. โครงการจัดบริการแนะแนว 
ลักษณะโครงการ (   )  ใหม ่   ( /  ) ต่อเนื่อง 
สนองนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 4.   นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 4. 

สนองกลยุทธ์ สพม.นศ. ข้อที่ 4,6   
จุดเน้น สพม.นศ.  ด้านผู้เรียน ข้อที่ 1,2 
                               ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อที่ 1 
                               ด้านการบริหารจัดการ ข้อที่ 1, 2 

สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ด้านผู้เรียน ข้อที่ 2  
ด้านครู/บุคลากร ข้อที่ 2,3 
ด้านการบริหารจัดการ ข้อที่ 1,2 

สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   
มาตรฐานที่  1. คุณภาพของผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อที่ 5,6  
     1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อที่ 1,3,7 
มาตรฐานที่  2. กระบวนการบริหารและการจัดการ ข้อที่ 2,3,5 
มาตรฐานที่  3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ข้อที่ 3,5 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางอรสา  บุญรินทร์  และนางสาวกัณหา ม้าแก้ว 
 
ระยะเวลาด าเนินงาน  : พ.ค. 2564 – มี.ค. 2565 
 
 
หลักการและเหตุผล 
 หลักการและเหตุผล 
 การจัดบริการแนะแนวตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งเน้นให้
จัดให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจ ธรรมชาติของผู้เรียน และวิสัยทัศน์ของ
สถานศึกษา ที่ตอบสนองจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ให้
ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา การงานและอาชีพ ชีวิตและสังคมเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งกิจกรรมแนะแนว
นั้นนักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรม และผ่านการประเมินคุณภาพตามที่หลักสูตรก าหนดจึงจะจบช่วงชั้นได้ 
การจัดบริการแนะแนวทั้ง 5 บริการและการจัดกิจกรรมแนะแนว  
1 คาบ/สัปดาห์ จึงจ าเป็นต้องมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ อย่างพอเพียงในการจัดบริการและมีคุณภาพ ซึ่งเป็น
เรื่องส าคัญที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้อย่างแท้จริง และเพ่ือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลด้านการศึกษาของโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร และเพ่ือให้นักเรียนที่มีความ
สนใจโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร มีความเข้าใจถึงการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษามากยิ่งข้ึน 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพจากการฝึกทักษะการท าใบงาน ศึกษาใบความรู้ จากการจัดป้ายนิเทศ                            
เอกสารแนะน า และสื่อประกอบอื่นๆ   

2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 



 

 

3. เพ่ือเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โรงเรียนชะอวดวิทยาคารให้เป็นที่รู้จักท่ัวกัน 
 เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ 
1. ครู  นักเรียนได้รับริการด้านสื่อ อุปกรณ์ อย่างเพียงพอไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. ครู  นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดบริการแนะแนวไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ด้านคุณภาพ 
1. เกิดประสิทธิภาพด้านการจัดการเรียนการสอนของครู 
2. ได้มีการประชาสัมพันธ์โรงเรียนชะอวดวิทยาคารให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น 

สถานที่ด าเนินการ:   โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
งบประมาณ  : 14,000 บาท 
 
การด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

 
มี.ค. 2564 –พ.ค.2565 นางอรสา บุญรินทร์ 

และ 
นางสาวกัณหา ม้าแก้ว 2 ขั้นด าเนินการ 

    
พ.ค. 2564– มี.ค.2565 
 

3 ขั้นติดตามและประเมินผล 
 

ก.พ. 2564 – มี.ค. 2565 

4 สรุปและรายงานผล มี.ค. 2565 
 
งบประมาณ :  ใช้กับนักเรียน (   ) ม.ต้น  (   ) ม.ปลาย  ( / )  ม.ต้น และ ม.ปลาย  (  ) หลักสูตรเข้มข้น 
แหล่งงบประมาณ ( / )  เงินรายหัวนักเรียน จ านวน  14,000 บาท  
                               (   )  เงินเรียนฟรี 15 ปี  (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 

(   )  เงินอื่น ๆ(ระบุ)……………………………………………………………… 
 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1 
 
2 

จัดชื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา
กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ 

 
 

7,200 

 5,510 
 

1,290 6,800 
 

7,200 
รวม 7,200  5,510 1,290 14,000 

 
 
 



 

 

ประมาณการรายละเอียดค่าใช้งบประมาณ ปีการศึกษา 2564 
 

ที ่ รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

หมาย
เหตุ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
 

12 
13. 

กระดาษโฟโต้ 180 แกรม  (100 แผ่น) 
เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ 3 แม็กซ์ 
เยื่อกาว 2 หน้า 1 นิ้ว  
โฟมเทปกาว 2 หน้า ขนาด 24 ซม. *5 ม 3 M 
สติกเกอร์ใส ตัดขนาด A4 
เยื่อกาว 2 หน้า 1/2นิ้ว 
แฟ้มโชว์เอกสาร A 4 ตราช้างอย่างดี 
ไส้แฟ้ม A 4 ตราช้างอย่างดี 
กาว TOA ขนาด 32 ออนซ์ 
หมึกเติมคอมพิวเตอร์ brother ด า 
หมึกเติมคอมพิวเตอร์ brother  (สีแดง สีเหลือง 
สีน้ าเงิน) อย่างละขวด 
โต๊ะวางเอกสาร 
ค่าน้ ามันรถเพ่ือจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกต่อ 

2 
2 
10 
2 
5 
10 
90 
35 
65 
4 
 
1 
1 

1,800 กม. 
 

300 
350 
30 
220 
40 
15 
20 
4 
2 
4 
 
3 
1 
4 
 

600 
700 
300 
440 
200 
150 

1,800 
140 
130 
600 

 
450 

1,290 
7,200 

 

 

รวมเงิน (หนึ่งหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 14,000  
 
การวัดประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Outputs) 
1.  สื่อ อุปกรณ์ในการบริการจัดการเรียนการ 
สอนอย่างเพียงพอ 
2. ครู  นักเรียนได้รับริการด้านวัสดุ  สื่อ  
อุปกรณ์ อย่างเพียงพอ 

 
1.สอบถาม 
 
2.ส ารวจ 

 
1.แบบสอบถาม 
 
2.แบบส ารวจ 

3.  เกิดประสิทธิภาพด้านการจัดการเรียนการสอนของ 
คร ู

3.สอบถาม 
 

3.แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1.  ครูและนักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน 
การสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 
2.  ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนอย่างมี 
ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3.  ครู  นักเรียนมีความพึงพอใจในการ 
จัดบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
1.สอบถาม 
 
2.ส ารวจ 
 
3.สอบถาม 
 

 
1.แบบสอบถาม 
 
2.แบบส ารวจ 
 
3.แบบสอบถาม 



 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  เกิดประสิทธิภาพด้านการจัดการเรียนการสอนของครู 
2.  ครู  นักเรียนได้รับริการด้านวัสดุ  สื่อ อุปกรณ์ อย่างเพียงพอ 
3. ครู นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในอ าเภอชะอวด ได้รับข้อมูลข่าวสารการรับสมัครของ

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
 
 

(ลงชื่อ).............................................ผู้เสนอโครงการ 
           (นางอรสา  บุญรินทร์)  

  ต าแหน่ง ครู 
  
 
    (ลงชื่อ).............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

           (นางสนิฎา วงศ์สุริยามาศ)  
             ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
 
 

           (      )    อนุมัติ           (     )   ไม่อนุมัติ  
 
 

         (ลงชื่อ)............................................. 
                  (นางวิมล หนูชมุ)                                                                                                                                                                      

                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

9.  โครงการ สนับสนุนพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมโรงเรียนด้านเทคโนโลยี 
ลักษณะโครงการ (   )  ใหม่   ( / ) ต่อเนื่อง 
สนองนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 5  นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 3 

สนองกลยุทธ์ สพม.นศ. ข้อที่ 3   
จุดเน้น สพม.นศ.  ด้านผู้เรียน ข้อที่ 1 
   ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อที่ 2 
   ด้านการบริหารจัดการ ข้อที่ 1  

สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ด้านผู้เรียน ข้อที่ 1 
ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อที่ 4 

   ด้านการบริหารจัดการ ข้อที่ 2 
สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   
มาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้เรียน  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อที่ 3 , 4 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อที่ 1  

มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ข้อที่ 2.6 
มาตรฐานที่  3 กระบวยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ข้อที่ 3.2 
   
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายเสนาะ  ทรงประดิษฐ์ 
ระยะเวลาด าเนินงาน ตลอดปีการศึกษา 
 
 
หลักการและเหตุผล 

จากหลักสูตรแกนกลางทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ .ศ. 2551 ได้ก าหนดการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ครบทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาจะต้องจัดท านโยบายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ครบทั้ง 4 
ด้านดังกล่าว ไม่ใช่วัดประเมินผลสัมฤทธิ์เพียงด้านหนึ่งด้านใดเท่านั้น หรือในกรณีการก าหนดกลยุทธใน
ระดับชาติถึงระดับสถานศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียน โดยจะต้องได้รับการสนับสนุนจากสื่อ
ประเภทต่าง ๆ เพ่ือเป็นการกระตุ้น เร้า สร้างเจตคติ ค่านิยม วิสัยทัศน์ การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
การประเมินค่า เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ถาวร เช่น ในนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 5 
ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ,นโยบาย สพฐ . ในข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  , ในระดับ สพม .นศ.  สนองกลยุทธ ข้อที่ 3 ส่งเสริม พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและด้านผู้เรียนข้อที่ 1 นักเรียนเป็นคนดี เก่ง กล้า มีทักษะ มีจิตสาธารณะ อยู่อย่าง
พอเพียงและมีความสุข ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อที่ 2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ 
สามารถและสมรรรถนะ ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานต าแหน่ง ด้านการบริหารจัดการ ข้อที่ 
1  สถานศึกษามีความเข้มแข็งและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ , ในระดับโรงเรียน สนองกลยุทธ ด้านผู้เรียน ข้อ
ที่ 1 ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา และบูรณาการตามหลักปรัชญา



 

 

เศรษฐกิจพอเพียง ด้านครู/บุคลากร ข้อที่ 4 ส่งเสริมให้ครูสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ประยุกต์ใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้านการบริหารจัดการ ข้อที่ 2 จัดสนับสนุน สื่อ เทคโนโลยี 
และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เอ้ือต่อการเรียนรู้ และสนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนชะอวดวิทยาคารของชาติ วันส าคัญทางประเพณีและวัฒนธรรม จะช่วยให้
นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและตระหนักในการช่วยกันส่งเสริม อนุรักษ์รักษาขนบธรรมเนียม 
จารีตประเพณีท่ีดีสืบไป  

จากเหตุผลดังกล่าว ได้สอดรับกับนโยบายการพัฒนาการศึกษาระดับชาติที่เน้นให้ครูผู้สอนสร้างสื่อ
นวัตกรรมใหม่ๆขึ้น เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนบรรลุผลสัมฤทธิ์ในทุกด้าน 
 ด้วยสภาพปัจจุบันของโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบรรยากาศในด้านการ
เรียนการสอนที่ยังตอ้งปรับปรุงพัฒนาอีกในระดับหนึ่ง เช่น อาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการที่ไม่เพียงพอ ขาด
การบ ารุงรักษาจากผู้ช านาญการตลอดจนเจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่งานตามความรับผิดชอบด้วย
กระบวนการบริหารโครงสร้างงานที่ไม่สอดคล้องกับขอบข่ายหน้าที่และขาดการสนับสนุนอย่างจริงจั ง  ใน
ส่วนตัวผู้เรียนขาดความรู้รอบตัว วิสัยทัศน์ ค่านิยม ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน  ซึ่งกลายเป็นปัญหาส าคัญอย่างหนึ่ง
ของผลการเรียนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียน  ปัจจุบันงานโสตทัศนศึกษา มีความพร้อมในระดับ
หนึ่งในการรองรับ สนับสนุน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยการใช้สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ ๆ   
 ปัญหาส าคัญอย่างยิ่งประการหนึ่งก็คือ การใช้ห้องโสตทัศนศึกษาเป็นห้องเรียนประจ าของนักเรียน
(บางคาบ เอ้ือต่อครูในด้านสุขภาพ) ห้องโสตทัศนศึกษาจะต้องเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการใช้สื่อ
เทคโนโลยีเป็นส าคัญ และเรื่องไม่อาจมองข้าม ก็คือผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่ปัจจุบันค่อนข้างต่ า และติด 0 
ร มส ซึ่งเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ รอบตัวผู้เรียนที่มีแรงกระตุ้น และเร้าความสนใจมากกว่าการเรียนรู้ทั้งภายใน
ห้องเรียน นอกห้องเรียน จึงเป็นปัญหาส าคัญที่ท้าทายสถานศึกษา(โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร) ครูผู้สอน ที่
จะต้องสร้างแรงจูงใจ กระตุ้น เร้าและท้าทายให้เพียงพอกับการดึงดูดผู้เรียนเข้าสู่ห้องเรียนให้ได้ 

สรุปโดยภาพรวม การเรียนการสอน การเรียนรู้ ของทั้งครูผู้สอนและผู้เรียน จะสัมฤทธิ์ผลหรือไม่
อย่างไร ขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้เกี่ยวข้องและการด าเนินนโยบาย ว่าได้ศึกษาและเปิดกว้างมากน้อยเพียงใด 
ในการที่จะน าเอาหรือให้ความส าคัญงานโสตทัศนศึกษา ในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพียงใด 
และใช้ทุกตารางนิ้วภายในโรงเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้ของบุคลากรภายในโรงเรียน โดยเฉพาะผู้เรียน 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้ง
ผู้เกี่ยวข้อง 
  2. เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานแหล่งการเรียนรู้ในด้านเทคโนโลยีให้สอดรับกับการยกระดับ
ให้ครูมีการใช้สื่อและเทคโนโลยี 
 
เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
       สามารถสนองตอบความต้องการของบุคลากรภายในโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานอื่นๆได้
ร้อยละ 80 เช่นในด้านการสนับสนุนการเรียนการสอน  ให้บริการห้องประชุมสนสร้อยในทุกๆการขับเคลื่อน
การด าเนินของโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 



 

 

 ด้านคุณภาพ 
 บุคลากรภายในโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานอ่ืนๆได้รับประโยชน์อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพสูงสุด ครูสามารถใช้สื่อสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนส่งผลท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
สูงขึ้น  สถาบันอุดมแนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนจึงมีโอกาสศึกษาต่อในสถาบันที่ต้องการเพ่ิมมากขึ้ นที่
ได้รับความรู้จากการแนะแนว   
สถานที่ด าเนินการ  :  ห้องปฏิบัติการโสตทัศนศึกษา โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
งบประมาณ  44,700 บาท 
 
การด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

-ประชุมเจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา 
-ส ารวจวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ต้องการจัดซื้อ 
-ส ารวจวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ต้องส่งซ่อม/จ าหน่าย 

มีนาคม  64 
นายเสนาะและ

เจ้าหน้าที่ 

2 ขั้นด าเนินการ 
-จัดท า/เสนองบประมาณ 
-จัดซื้อ จัดจ้าง 
-พัฒนาคุณภาพการด าเนินงานสื่อและความพร้อมด้าน
เทคโนโลยีของห้องโสตทัศน ให้บริการห้องประชุมสน
สร้อยในทุกๆการขับเคลื่อนการด าเนินของโรงเรียนชะ
อวดวิทยาคาร 

พฤษภาคม 64- 
         มีนาคม 65 

นายเสนาะและ
เจ้าหน้าที่ 

3 ขั้นติดตามและประเมินผล 
-แบบส ารวจความต้องการ 
-แบบสัมภาษณ์ 
-แบบสอบถาม 

กุมภาพันธ์ 65 

นางสมใจ  
ทรงประดิษฐ์ 

นายวรัญญู ทะ
เดช 

4 สรุปและรายงานผล 
-สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 

กุมภาพันธ์ 65 

นางสมใจ  
ทรงประดิษฐ์, 
นายวรัญญู ทะ

เดช 
 
งบประมาณ  :  ใช้กับนักเรียน (    )  ม.ต้น  (    )  ม.ปลาย  ( / )  ม.ต้น และ ม.ปลาย   
แหล่งงบประมาณ ( / )  เงินรายหัวนักเรียน  

(   )  เงินเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) จ านวน   
(   )  เงินอื่น ๆ (ระบุ)……………..…………. 
 
 
 
 



 

 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ     

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1 ขั้นเตรียมการ - - - - 

44,700 บาท 
2 ขั้นด าเนินการ - - 6,100 บาท 38,600 บาท 

3 
ขั้นติดตามและ
ประเมินผล 

- - - - 

4 สรุปและรายงานผลฯ - - - - 
 
ประมาณการรายละเอียดค่าใช้งบประมาณ 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1 
น้ าหมึกเติม Brother DCP – 
T300  

1 ชุด  1,200 บาท 1,200 บาท  

2 
ล าโพงอเนกประสงค์ ขนาด
ล าโพง 15 นิ้ว 500 วัตต์  

1 ชุด 10,000 บาท 10,000 บาท  

3 
ไมค์ลอยไร้สาย
SOUNDVISION DW-
240D/HT 

1  ชุด 10,000 บาท 10,000 บาท  

4 
ชุดไมค์ลอยคาดศรีษะคู่ 
Soundvision SU-
890D/BT(HW-X)                                 

1  ชุด 10,000  บาท 10,100  บาท  

5 
ชุดไมค์ประชุมไร้สาย TADA 
U-4004  แบบ  4 ไมค์ 

1 ชุด 8,500  บาท 8,500  บาท  

6 กรรไกร 2  อัน 60  บาท 150  บาท  
7 กระดาษกาวย่น 2 หน้า 1 นิ้ว 6  อัน 20  บาท 120 บาท  
8 กาวลาเท็กซ์ 32 ออนซ์  2 ขวด 80  บาท 160  บาท  
9 ถ่านAA 2  กล่อง 400  บาท 800  บาท  
10 ถ่านAAA 1 กล่อง 45  บาท 400 บาท  
11 ถ่าน 9 โวลต์ 10  ก้อน 45  บาท 450  บาท  

12 
กระดาษโฟโต้ 180 แกรม
(50แผ่น) 

2  ซอง 220  บาท 440 บาท  

13 
ลวดเย็บกระดาษเบอร์ เบอร์ 
10 

1 กล่อง 150 บาท 150 บาท  

14 ลวดเย็บกระดาษเบอร์ เบอร์ 3 1  กล่อง 320  บาท 320  บาท  
15 มีดคัลเตอร์ใหญ่ 2 อัน 220 บาท 440  บาท  
16 ใบมีดคัลเตอร์ 18 มม. 30 2  ชุด 60  บาท 120  บาท  



 

 

องศา 
17 Anycast M12 Plus 1 ตัว 500  บาท 500  บาท  
18 ขาตั้งไมค์บูม 1  อัน 600 บาท 600 บาท  
19 ซองหนีบไมค์ 5  อัน 50  บาท 250  บาท  

รวม 44,700  บาท  
รวมเป็นเงิน  44,700 บาท  

 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต(Outputs) 
1.สามารถตอบสนองความต้องการของบุคลากรทั้งภายในโรงเรียน 
ชุมชนและหน่วยงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องได้ร้อยละ 80 
2. สามารถยกระดับคุณภาพและมาตรฐานแหล่งเรียนรู้ในด้าน
เทคโนโลยีและบริการอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
ได้ร้อยละ80 
3. สามารถส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรภายในโรงเรียน ให้มีใช้ และ
นวัตกรรมใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยีเพ่ือการสนับสนุนการเรียนการสอน
และกิจกรรมต่าง ๆได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
ได้ร้อยละ80 

1. ส ารวจ 
2. สัมภาษณ์ 
3. สอบถาม 

1.แบบส ารวจ 
2. แบบสัมภาษณ์ 
3. แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์(Outcomes) 
1. ครูผู้สอนได้พัฒนาตนเองในการใช้สื่อ ผลิตสื่อ นวัตกรรมและ
แหล่งเรียนรู้ได้ร้อยละ 90 อย่างมีคุณภาพีเยี่ยม 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด
ร้อยละ 90 

  

 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. บุคลากรภายในโรงเรียนได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
2. บุคลากรภายในโรงเรียน ชุมชน หน่วยงานต่าง ๆมีความประทับใจต่อการให้บริการ 
3. มีสถานที่ประชุม อบรมและสัมมนาที่มีความพร้อมในทุกด้าน 
4. นักเรียนมีวิสัยทัศน์ เจตคติ ค่านิยมต่อการใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น 

 
 
 
      ลงชื่อ……………………..………………..ผู้เสนอโครงการ 

           (นายเสนาะ   ทรงประดิษฐ์) 
      ต าแหน่ง หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา 

 



 

 

 
 
 
     (ลงชื่อ).............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                    (นางสนิฎา วงศ์สุริยามาศ)  
            ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
 
 

  (      )    อนุมัติ   (      )   ไม่อนุมัติ 
 
 

     (ลงชื่อ)..................................................... 
     (นางวิมล หนูชุม) 

         ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
 
 
 
      
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

10.  โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

ลักษณะโครงการ  (   )  ใหม่  ( / ) ต่อเนื่อง 
สนองนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ศธ. ข้อที่ 1,4,5 นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 1,3,4 

สนองกลยุทธ์ สพม.นศ. ข้อที่ 1,4     
จุดเน้น สพม.นศ. ด้านผู้เรียน ข้อที่ 1,2 
  ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อที่ 1,2 
  ด้านการบริหารจัดการ ข้อที่ 1,2 

สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ด้านผู้เรียน ข้อที่ 1,2 
ด้านครู/บุคลากร ข้อที่ 1,2,3 
ด้านการบริหารจัดการ ข้อที่ 1,2 

สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
มาตรฐานที่ 1.  คุณภาพของผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อที่ 1,2,3,4,5,6 
       1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อที่ 1,2,3,4 
มาตรฐานที่ 2. กระบวนการบริหารและการจัดการ ข้อที่ 3 
มาตรฐานที่ 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ข้อที่ 1,2,3,4,5  
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  : นางสุพัตรา  ไกรหา   
ระยะเวลาด าเนินงาน  :   ตลอดปีการศึกษา 2564 

 

 
หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนมาตรฐานสากลเป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาท่ี สพฐ. น ามาใช้เป็นมาตรการ 
เร่งด่วนในการยกระดับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าสากล ด้วยการให้โรงเรียนใน
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานที่
ก าหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 และเพ่ิมเติมสาระการเรียนรู้ความเป็นสากล 
จัดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการส าหรับโรงเรียนในโครงการเพ่ือแก้ปัญหาคุณภาพ
การศึกษาของประเทศไทย เพ่ือให้ผู้เรียนมีศักยภาพและความสามารถทัดเทียมกับผู้เรียนนานาประเทศด้วย
ระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร จึงได้จัดท าโครงการ โรงเรียนมาตรฐานสากล เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา พัฒนาผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลายและรอบด้านให้ก้าวทันกับการเรียนรู้ในยุคสตวรรศที่ 21  
ตลอดจนพัฒนาครูให้มีสรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
  - นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก 
  - ครูมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 - โรงเรียนมีการบริหารจัดการระบบคุณภาพ มีหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เทียบเคียง 
  มาตรฐานสากล 



 

 

 2. เพื่อเตรียมประเมินสถานศึกษามาตรฐานสากล 
  
เป้าหมาย 
   ด้านปริมาณ 

1. นักเรียนโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ทุกคนได้รับการพัฒนาตามรูปแบบโรงเรียนมาตรฐานสากล   
   ด้านคุณภาพ 

1. นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก 
2. ครูทุกคนมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 
สถานที่ด าเนินการ  :   โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

งบประมาณ  :  10,000  บาท 

การด าเนินงาน 
 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ 

 
มี.ค. 2564 
พ.ค. 2564 

คณะกรรมการ
ด าเนินการจัดการ
เรียนรู้ตามโครงการ
มาตรฐานสากล 

2. ขั้นด าเนินการ 
  1. เก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ 
  2. จัดรูปเล่มรายงาน 

ตลอดปีการศึกษา 
2564 

 

คณะกรรมการ
ด าเนินการจัดการ
เรียนรู้ตามโครงการ
มาตรฐานสากล 

3. ขั้นติดตามและประเมินผล 
   1. การตรวจสอบความสอดคล้องของรายงานกับเกณฑ์
รางวัลต่างๆ 

ก.พ.64 
 

 

คณะกรรมการ
ด าเนินการจัดการ
เรียนรู้ตามโครงการ
มาตรฐานสากล 

4. สรุปและรายงานผล 
   1. ปรับปรุงแก้ไขให้รายงานมีความถูกต้องสมบูรณ์ 

 
ก.พ. 64 

 
นางสุพัตรา ไกรหา 
 

 

งบประมาณ :  ใช้กับนักเรียน (  )  ม.ต้น  (  )  ม.ปลาย  ( / )  ม.ต้น และ ม.ปลาย  (  )  หลักสูตรเข้มข้น 
แหล่งงบประมาณ ( /  )  เงินรายหัวนักเรียน  จ านวน  ............10,000.............บาท       

(   )  เงินเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) จ านวน.................บาท 
(    )  เงินอ่ืน ๆ (ระบุ)…………………………………………………………………. 



 

 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. โรงเรียนมาตรฐานสากล        
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

3,000 - 7,000 - 10,000 

รวม 3,000 - 7,000 - 10,000 
 
ประมาณการรายละเอียดค่าใช้งบประมาณ 
 

ที ่ รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 

โรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
งบอุดหนุน 

รายหัว 
1 ไวนีลขนาดโปสเตอร์ 120x80 ตารางเซนติเมตร 26 แผ่น 200 5,200  
2 กระดาษโฟโต้ 135 แกรม (100 แผ่น) 1 ห่อ 300 300  
3 แฟ้มโชว์เอกสาร AAA A4ขนาด 2 นิ้ว สีฟ้า 10 แฟ้ม 120 1,200  
4 ไส้แฟ้ม 3 แพค 100 300  
5 วิทยากร (กรรมการ)   3,000  

รวม 10,000  
รวมทั้งสิ้น (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 10,000  

 
 
การวัดประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Outputs) 

1. นักเรียนและครูร่วมโครงการมาตรฐานสากล 
2. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับดี 

และดีมาก 

 
1.โครงงานกิจกรรม
การเรียนการสอน 
3. สอบถาม 
ความพึงพอใจ 
 
 

 
1. โครงงาน
นักเรียน 
2 แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. ร้อยละ 60 นักเรียนได้รับการพัฒนาตามโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากล 
2. ร้อยละ 60 นักเรียนเห็นความส าคัญและคุณค่าในการคิดและ

น าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  
3.  
4. ร้อยละ 60 นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ สื่อ และวัสดุอุปกรณ์ที่

ส่งเสริมการเรียนรู้    
   4. ร้อยละ 60นักเรียนมีความพึงพอใจโครงการในระดับดีและดีมาก 



 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนมีเจตคติที่ดีและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ต่อการเรียนการสอนตามโครงการ

มาตรฐานสากล 
2. นักเรียนผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  
 

  
     (ลงชื่อ).............................................ผู้เสนอโครงการ 

             (นางสุพัตรา ไกรหา)  
             ต าแหน่ง ครู   
 

 
     (ลงชื่อ).............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                      (นางสนิฎา วงศ์สุริยามาศ) 
   ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
 
 
 

     (      )    อนุมัติ   (       )   ไม่อนุมัติ 
 
 

      ลงชื่อ.................................................. 
(นางวิมล  หนูชุม) 

          ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

11. โครงการสถานศึกษาพอเพียง 
ลักษณะโครงการ (   )  ใหม่   ( /  ) ต่อเนื่อง 
สนองนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่  4,6              
                          นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 1,3,5 

สนองกลยุทธ์ สพม.นศ. ข้อที่  1,5,6  
จุดเน้น สพม.นศ. ด้านผู้เรียน ข้อที่ 1 

สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ด้านผู้เรียน ข้อที่ 1,2 
ด้านครู/บุคลากร ข้อที่ 1 
ด้านการบริหารจัดการ ข้อที่ 1,3 

สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   
มาตรฐานที่  1. คุณภาพของผู้เรียน  
                           1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อที่ 2 
        1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อที่ 1 
มาตรฐานที่  2. กระบวนการบริหารและการจัดการ ข้อที่ 1,5 
มาตรฐานที่  3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ข้อที่ 1,2,5 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวภาวณี ด่านศิระวานิชย์ 
 
ระยะเวลาด าเนินงาน  : พฤษภาคม   2564  -   มีนาคม  2565 
 
 
หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542   และแก้ไชเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  
มุ่งเน้นการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการในสถานศึกษา  ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษา
ด าเนินการด้วยความอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน สถานศึกษา  ชุมชน/ท้องถิ่น และการมีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้
สถานศึกษา    มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเละสามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ ตลอดจนสามารถจัดการวัดผลประเมินผล รวมทั้งการจัดปัจจัยเกื้อหนุน การพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษา 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนจึงเป็นบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกฝ่ายที่จะต้องร่วมมือกันรับผิดชอบ (All for education)  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ได้วิเคราะห์
สภาพปัญหาและคุณภาพการจัดการศึกษา พบว่า นักเรียนขาดความตระหนักในเรื่องการเรียน มีพฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์หลายด้าน เช่น ขาดความสนใจการเรียน ฟุ่มเฟือย ไม่มีเหตุผล ขาดภูมิคุ้มกันที่ดี คุณธรรม
จริยธรรมเสื่อมลง ไม่รู้เท่าทันยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวนักเรียน โรงเรียน         
ชะอวดวิทยาคาร ได้เห็นความส าคัญของการพัฒนาผู้เรียนจึงได้จัดท าโครงการสถานศึกษาพอเพียงขึ้ นเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนต่อไป 



 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ แหล่งจัดประสบการณ์ในโรงเรียน 

ให้มีสภาพและบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้  สู่การสร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญา”เศรษฐกิจ
พอเพียง” 

2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนน าความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

เป้าหมาย 
   ด้านปริมาณ 
   1.  นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมและได้ใช้บริการแหล่งการเรียนรู้ แหล่งจัดประสบการณ์สอดคล้องกับความ
ต้องการและศักยภาพการเรียนรู้ 

2. นักเรียนได้ผลงานการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
อย่างน้อยคนละ 1 ชิ้นงาน 

3. นักเรียนมีสมุดบัญชีรายได้จากโครงการธนาคารขยะ ห้องละ 1 เล่ม 
   ด้านคุณภาพ 
   1.  นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย รู้และเห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้แหล่งจัดประสบการณ์ใน
โรงเรียน มีความพึงพอใจ ร้อยละ 80 
   2.  นักเรียนได้เข้าร่วมในโครงการสถานศึกษาพอเพียงอย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 80 
 
สถานที่ด าเนินการ  :   โรงเรยีนชะอวดวิทยาคาร 
 
งบประมาณ   :  10,000  บาท 
 

การด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 
 

ขั้นเตรียมการ 
- ประชุม/วางแผน 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

 
พ.ค. 2564 
พ.ค. 2564 

 
ครูภาวณี ด่านศิระวานิชย์ 
และครูแกนน าสถานศึกษา
พอเพียง 2 ขั้นด าเนินการ 

- ประชุมครู 
- แต่งตั้งคณะท างาน 
- จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน 

 
มิ.ย. 2564 
มิ.ย. 2564 
มิ.ย. 2564 



 

 

 1. กิจกรรมเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
-ให้ความรู้นักเรียนรร.ชะอวดวิทยาคารเรื่อง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
-ให้ความรู้นักเรียนประถมศึกษาเรื่องหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
-จัดท าบอร์ดให้ความรู้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
-ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดท าป้ายค า
ขวัญ/รณรงค์เกี่ยวกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพีย 
  
2. กิจกรรมธนาคารขยะ 
-ให้นักเรียนส ารวจประเภทและปริมาณขยะ
ในโรงเรียน 
-ให้ความรู้นักเรียนรร.ชะอวดวิทยาคาร
เกี่ยวกับประเภทของขยะและการคัดแยก/
ก าจัดขยะ 
-ให้ความรู้นักเรียนประถมศึกษาเกี่ยวกับ
ประเภทของขยะและการคัดแยก/ก าจัดขยะ 
-ให้นักเรียนแต่ละห้องจัดท าบัญชีรายได้จาก
โครงการธนาคารขยะ ห้องละ 1 เล่ม 
-ให้ครูแต่ละกลุ่มสาระฯ / กลุ่มงาน จัดท า
บัญชีรายได้จากโครงการธนาคารขยะ สาระ
ฯ / กลุ่มงานละ 1 เล่ม 
-จัดซื้อถังขยะแบบแยกประเภท จ านวน 1 
ชุด วางประจ าจุดตามอาคารเรียน 
3. กิจกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ แหล่ง
จัดประสบการณ์ในโรงเรียนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
-บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกับแผนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละ
กลุ่มสาระฯ 
- นักเรียนร่วมพัฒนาและใช้บริการแหล่งการ
เรียนรู้ แหล่งจัดประสบการณ์สอดคล้องกับ
ความต้องการและศักยภาพการเรียนรู้ 
น าไปสู่การสร้างรายได้ 
 

มิ.ย.64 – 
ก.ค.65 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ก.ค.64 – 
ก.พ.65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส.ค.64 – 
ก.พ.65 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ครูภาวณี ด่านศิระวานิชย์ 
ครูแกนน าสถานศึกษา-
พอเพียง ครูและนักเรียน
ทุกคน คณะกรรมการสภา
นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
ครูแกนน าสถานศึกษา-
พอเพียง ครูและนักเรียน
ทุกคน คณะกรรมการสภา
นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครูแกนน าสถานศึกษา-
พอเพียง ครูและนักเรียน
ทุกคน  
 
 
 
 
 
 



 

 

4. การน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
-ส่งเสริมให้นักเรียนและครูน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
-นักเรียนและครูรายผลงานการปฏิบัติตน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
อย่างน้อยคนละ 1 ชิ้นงาน 

ส.ค.64 –  
ก.พ.65 

 

ครูแกนน าสถานศึกษา-
พอเพียง ครูและนักเรียน
ทุกคน  
 

3 ขั้นติดตามและประเมินผล 
-ประเมินความพึงพอใจแต่ละกิจกรรม 

ก.ค.64 –  
มี.ค.65 

 

ครูแกนน าสถานศึกษา
พอเพียง 

4 สรุปและรายงานผล ก.พ.65 –  
มี.ค.65 

ครูแกนน าสถานศึกษา
พอเพียง 

 
งบประมาณ :  ใช้กับนักเรียน (  )  ม.ต้น  (   )  ม.ปลาย ( /  ) ม.ต้น และ ม.ปลาย  
แหล่งงบประมาณ ( / )  เงินรายหัวนักเรียน   
                               (    )  เงินเรียนฟรี 15 ปี  (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 

(   )  เงินอื่น ๆ(ระบุ) เงินส ารองจ่าย – บาท 

 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1 กิจกรรมเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- 2,000 2,000 - 4,000 

2 โครงการธนาคารขยะ - - 3,550 - 3,550 
3 กิจกรรมการพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้ แหล่งจัดประสบการณ์
ในโรงเรียนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

- 2,000 - - 2,000 

4 การน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

- - - - - 

5 สรุปและรายงานผล - 150 300 - 450 
รวม - 4,150 5,850 - 10,000 

 
 
 
 



 

 

ประมาณการรายละเอียดค่าใช้งบประมาณ 
ที ่ รายการ จ านวน

หน่วย 
ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1 ป้ายโฟมให้ความรู้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ขนาด 1 x 1 
เมตร 

8 ชิ้น 250 2,000  

2 ของรางวัลส าหรับท ากิจกรรม 2
โรงเรียน ๆ ละ 1,000 บาท 

2 ชุด 1,000 2,000  

3 ชุดแยกขยะ  1 ชุด 3,550 3,550  
4 เมล็ดพันธุ์ผัก 50 ซอง 40 2,000  
5 กระดาษ เอ 4 1 รีม 100 100  
6 กระดาษโฟโต้180แกรม (50ผ่น) 1 แพ็ค 200 200  
7 ค่าเข้าเล่มรายงานโครงการ 3 เล่ม 50 150  

รวม 10,000  
 
การวัดประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Output) 
- นักเรียนมีส่วนร่วมและได้ใช้บริการแหล่งการ
เรียนรู้ แหล่งจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการ และศักยภาพการเรียนรู้ 
- นักเรียนได้ผลงานการปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างน้อยคนละ 1 
ชิ้นงาน 
-นักเรียนมีสมุดบัญชีรายได้จากโครงการธนาคาร
ขยะ ห้องละ 1 เล่ม 

 
1.  สอบถาม 
2.  ส ารวจ 
3.  สัมภาษณ์ 

 
1. แบบสอบถาม 
2. แบบส ารวจ 
3. แบบสัมภาษณ์ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
-นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย รู้และเห็น
คุณค่าของแหล่งเรียนรู้แหล่งจัดประสบการณ์ใน
โรงเรียน มีความพึงพอใจ ร้อยละ 80 
-นักเรียนได้เข้าร่วมในโครงการสถานศึกษา
พอเพียงอย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 80 

 
1.  สอบถาม 
2.  ส ารวจความพึงพอใจ 

 
1. แบบสอบถาม 
2. แบบส ารวจความ 
   พึงพอใจ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   1. ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ แหล่งจัดประสบการณ์ในโรงเรียน ให้มีสภาพและ
บรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้  สู่การสร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญา”เศรษฐกิจพอเพียง” 
   2. นักเรียนน าความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 



 

 

 
 
 
      ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                       (นางสาวภาวณี  ด่านศิระวานิชย์)    

   ต าแหน่ง   ครู     
        
      
                      ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                       (นางสนิฎา วงศ์สุริยามาศ)         
                             ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
 

    (    )    อนุมัติ   (    )   ไมอ่นุมัติ 
 
 
 
 
                                              (นางวิมล หนูชุม) 
                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

12. โครงการ : กระจูด OTOP  ชะอวด  
ลักษณะโครงการ   (  )  ใหม ่( / ) ต่อเนื่อง  
สนองนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 1,3,4   นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 1,2,3,5 
   สนองกลยุทธ์ สพม.นศ. ข้อที่ 2,4,5 
   จุดเน้น สพม. นศ. ด้านผู้เรียน ข้อที่ 1 , 2 
   ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อที่ 2 
   ด้านการบริหารจัดการ ข้อที่ 1 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน   ด้านผู้เรียน ข้อที่ 2 
   ด้านครู /บุคลากร ข้อที่ 1 
   ด้านการบริหารจัดการ ข้อที่ 1,2,3,4 
สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้าน โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 1.1 ผลสมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อที่ 5 ,6  
     1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ข้อที่ 1,2,3 
ผู้รับผิดชอบโครงการ: 1. นางปิยนุช  มามาก ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร  

       2. นางสาวสุพัตรา  รอดเรืองฤทธิ์     ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร  
       3  นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  

ระยะเวลาด าเนินงาน :  พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565  
 
 
หลักการและเหตุผล  

หลักสูตรแกนกลางกาศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา  มีความสุข  มี
ศักยภาพในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพได้  ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มี
จิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของตนเอง  และให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนดกรอบหลักสูตรท้องถิ่นเพ่ือเชื่อมโยงหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่นสู่การพัฒนาสถานศึกษาต่อไป  ฝ่ายงานพัฒนา
หลักสูตรได้เล็งเห็นความส าคัญของการที่จะอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เกี่ยวกับการสานกระจูดนี้  และ
อยากให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นดังกล่าว   จึงเปิดรายวิชาเพ่ิมเติม
กระจูด OTOP ชะอวดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรียนทุกคน  และได้เชิญวิทยากรท้องถิ่น
จ านวน 1 คน ซึ่งมีความช านาญและมีประสบการณ์ในงานอาชีพนี้โดยเฉพาะมาให้ความรู้กับนักเรียน  

 
วัตถุประสงค์  

1  เพ่ือปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน  
2  เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง   
3  เพ่ือให้นักเรียนน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  

 
 
 
 



 

 

เป้าหมาย    
ด้านปริมาณ  

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทุกคนได้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติม กระจูด OTOP               
ชะอวด และให้มี ความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นตนเอง  

ด้านคุณภาพ  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทุกคนผลิตชิ้นงานผลิตภัณฑ์กระจูดอย่างน้อยคนละ 1 ชิ้น  

สถานที่ด าเนินการ : ห้องคหกรรม โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  
งบประมาณ : 7,510 บาท  
การด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน  
ระยะเวลา
ด าเนินงาน  

ผู้รับผิดชอบ  

1.  ขั้นเตรียมการ  
-เสนอโครงการ  
-ติดต่อวิทยากรท้องถิ่นที่จะมาสอน  
-วางแผนร่วมกับครูผู้สอน  
-จัดเตรียมสถานที่  
-ท าหนังสือเชิญวิทยากร  
-จัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียน  

พฤษภาคม 2564 -
มีนาคม.2565 
  

1.นางปิยนุช    
2.นางสาวสุพัตรา  
3.นางสุดารัตน์    
  
  

2.  ขั้นด าเนินการ  
-เชิญวิทยากรมาให้ความรู้  

พฤศจิกายน 2564 -
กุมภาพันธ์ 2565 

3.  ขั้นติดตามและประเมินผล  
-สังเกตสภาพบรรยากาศ  
-ประเมินโครงการ  

พฤศจิกายน 2564 -
กุมภาพันธ์ 2565 

4.  สรุปและรายงานผล  
-น าผลที่ได้จากการประเมิน มาสรุปและประเมินผล
โครงการ  

มีนาคม 2565 

  
งบประมาณ :  ใช้กับนักเรียน ( / ) ม.ต้น  (   ) ม.ปลาย  (  )  ม.ต้น และ ม.ปลาย  (  ) หลักสูตรเข้มข้น  
แหล่งงบประมาณ ( / )  เงินรายหัวนักเรียน   

(   )  เงินเรียนฟรี 15 ปี  (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)  
(   )  เงินอ่ืน ๆ (ระบุ)………………………………………………………………….  

 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ  
เงินงบประมาณ  

รวม  
ตอบแทน  ใช้สอย  วัสดุ  ครุภัณฑ์  

1. จัดซื้อวัสดุสานกระจูด      7,510    7,510  
  รวม      7,510    7,510  
  



 

 

ประมาณการรายละเอียดค่าใช้งบประมาณ ภาคเรียนที่ 1  

ที ่ รายการ  
จ านวน
หน่วย  

ราคา/
หน่วย  

จ านวนเงิน  หมายเหตุ  

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

เส้นกระจูด  
กาว ทีโอเอ ขนาด 32 ออนซ์  
กระดาษกาวย่นหนังไก่(สี)ม้วนใหญ่ ขนาด 2 นิ้ว  
แปรงทาสี  2  นิ้ว  
วานิช (เคลือบเงา)  

290 มัด  
6 ขวด  
12 ม้วน  
6 อัน  

2 แกลลอน  

20  
65  
45  
30  

300  

5,800  
390  
540  
180  
600  

  

รวมเงิน (เจ็ดพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน)                             7,510    
การวัดประเมินผล (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการและควรเป็นค่าร้อยละ)  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  วิธีการประเมิน  เครื่องมือ  
ด้านปริมาณ  

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทุกคนมีวัสดุ อุปกรณ์
ส าหรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน 100 
เปอร์เซนต์ 

  
1.สังเกต  
2.สอบถาม  

  
1.แบบสังเกต  
2.แบบสอบถาม  

ด้านคุณภาพ  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทุกคนผลิตชิ้นงาน

ผลิตภัณฑ์กระจูดอย่างน้อยคนละ 1 ชิ้น  

  
1.ประเมินจาก
ชิ้นงาน  

  
1.แบบประเมินชิ้นงาน  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
          1  นักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน  

2  นักเรียนได้ฝึกเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง   
3  นักเรียนน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  

  
                            (ลงชื่อ).............................................ผู้เสนอโครงการ  

                                                         (นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว)  
                         ต าแหน่ง   ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  

   
(ลงชื่อ).............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  

      (นางสนิฎา  วงศ์สุริยามาศ)   
                 ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ  

  
  

          (      )    อนุมัติ (       )   ไม่อนุมัติ  
   

(ลงชื่อ)...............................................................  
                   (นางวิมล  หนูชุม)  

                       ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   



 

 

13.  โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ 
ลักษณะโครงการ  (    )  ใหม่  (  / ) ต่อเนื่อง 
สนองนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 1 พัฒนาหลัดสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล 

สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท  
สนองกลยุทธ์ สพม.12 ข้อที่ 1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
สนองจุดเน้น สพม.12 ด้านผู้เรียน 

ข้อที่ 1. นักเรียนเป็นคนเก่ง กล้า มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพีย 
และความสุข 

ข้อที่ 2. นักเรียนมีความมุ่งม่ันในการศึกษาและการท างาน สามารถปรับตัวเข้า
กับพหุวัฒนธรรมบนพ้นฐานของวัฒนธรรมที่ดีงามของคนไทย 

สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ด้านผู้เรียน 
ข้อที ่1. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ข้อที่ 2. จัดกิจกรรม โครงการที่หลาหลายตามความถนัด สนใจของผู้เรียน 
ข้อที่ 3 จัดกิจกรรม โครงการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐาน

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความเห็น

เห็นและแก้ปัญหา 
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตถกรรม 
4) มีความสามารถสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนข้อที่  
 1) มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร คุณธรรมเป้าหมาย และค่านิยมที่ดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
     2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
     3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
     4) สุขภาวะทางกาย และจิต สังคม 
  7) ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมหรือพัฒนาศักญภาพตามความถนัด 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริการและการจัดการ 
  2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
     2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของการศึกษา 



 

 

     2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุฯภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
  3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
     3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
     3.3 มีการบริหารจัดการในชั้นเรียนเชิงบวก 
     3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
     3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  : นายชูศักดิ์  นวลจุ้ย  หวัหน้างานกิจกรรมลูกเสือ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ระยะเวลาด าเนินงาน  : พฤษภาคม 2564  -  มีนาคม 2565 
 
 
หลักการและเหตุผล 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างรอบด้านเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ 
และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝัง และสร้างจิตส านึกของการท า
ประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้ใช้องค์ความรู้ ทักษะและเจตคติจากการเรียนรู้  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และประสบการณ์
ของผู้เรียนมาปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือช่วยให้ใช้เกิดสมรรถนะส าคัญ อันได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีทักษะ
การท างานและอยู่รวมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก อันได้แก่ รัก
ชาติ ศาสน์ กษตัริย์  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  
และมีจิตสาธารณะ การจัดกิจกรรมลูกเสือเป็นกระบวนการทางการศึกษาส าหรับเยาวชน มีวัตถุประสงค์ที่
จะสร้างบุคลิกภาพ และพัฒนาการทางสังคม โดยอยู่บนพ้ืนฐานปฏิบัติตามหลักการส าคัญของการลูกเสือที่
ได้ก าหนดขึ้น โดยยึดมั่นปฏิบัติตามหลักศาสนาความจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมือง ช่วยสร้างเสริมสันติภาพ
ความเข้าใจอันดีและการให้ความร่วมมือ ความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง การเข้าร่วมมือในการพัฒนา
สังคมด้วยการยกย่องและเคารพในเกียรติของบุคคลอ่ืนและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคมโลก เป็น
วิธีการพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ เรียนรู้โดยการกระท า วิธีการระบบหมู่ 
 การประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ  และการอยู่ค่ายพักแรมเป็นกระบวนการฝึกอบรมผู้เรียนที่ท ากับ
คนหมู่มาก  การปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับลูกเสือ ควรได้รับการฝึกฝนให้ปฏิบัติตน
ตามกติกา เป็นคนมีน้ าใจเมตตาอารี มีความเสียสละตั้งแต่เยาว์วัย โรงเรียนชะอวดวิทยามีความตระหนักใน
การที่จะพัฒนาผู้เรียนในการรับผิดชอบได้รับความรู้มีทักษะที่จ าเป็นในการพัฒนาตนเองสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนในสังคมวิถีประชาธิปไตยอย่างมีความสุข  จึงได้จัดการประเมินผลกิจกรรมลูกเสือและการอยู่ค่ายพัก
แรมลูกเสือ  - เนตรนารีขึ้น ส าหรับการจัดกิจกรรมชุมนุม และกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) เป็นการ



 

 

พัฒนาผู้เรียนให้รับผิดชอบได้รับความรู้ มีทักษะที่จ าเป็นในการพัฒนาตนเองสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนใน
สังคมวิถีประชาธิปไตยอย่างมีความสุข 
วัตถุประสงค์ 
   1.  เพ่ือให้นักเรียนแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรมอย่างเหมาะสม  
   2.  เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนเป็นผู้น า และผู้ตามที่ดี  
   3.  เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนท าตนให้เป็นประโยชน์ 
   4.  เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี มีประชาธิปไตย 
เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ 
    1.  นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    2.  นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมลูกเสือ อยู่ในระดับมาก 
    3.  นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ผ่านการประเมินผล มีความรู้และทักษะตามเป้าหมายของ
หลักสูตรเต็มตามศักยภาพรายบุคคล  มีความคิดสร้างสรรค์  มีความรู้และทักษะตามเป้าหมายของหลักสูตร 
เต็มตามศักยภาพรายบุคคล  มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  และ
สามารถน าทักษะกระบวนการไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
    ด้านคุณภาพ 

นักเรียนมีความรู้และทักษะตามเป้าหมายของหลักสูตรเต็มตามศักยภาพรายบุคคลมีความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์ มีคุณธรรม และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และสามารถน าทักษะกระบวนการไปใช้ใน 
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
 

สถานที่ด าเนินการ  :  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
 

งบประมาณ  : 60,000  บาท 
การด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 

  เสนอโครงการขออนุมัติ 
 
พฤษภาคม 

 
ครูชูศักดิ์  นวลจุ้ย 

2. ขั้นด าเนินการ 
ภาคเรียนที่ 1 
1. กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนาร ี
1.1)  ประชุมฝ่าย/งานกิจกรรม 
1.2)  จัดท าคู่มือกิจกรรมการเรียนการสอน 
1.3)  พิธีเข้าประจ ากองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
1.4)  วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 

 
 
 
พฤษภาคม 
พฤษภาคม 
พฤษภาคม 
1 ก.ค. 64 

 
 
 
ครูชูศักดิ์ นวลจุ้ย และ 
งานกิจกรรมลูกเสือ 
 

 ภาคเรียนที่ 2 
1. กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนาร ี
1.1)  วันราชสดุดีลูกเสือ 
1.2)  ประเมินผลการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
-เนตรนารี 

 
 
25 พ.ย. 2564 
กุมภาพันธ์ 2565 
 

 
 
ครูชูศักดิ์ นวลจุ้ย และ 
งานกิจกรรมลูกเสือ 
 



 

 

3. ขั้นติดตามและประเมินผล 
สอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 

 
พ.ค. - มี.ค. 

 
งานกิจกรรม 

4. สรุปและรายงานผล 
1.  สรุปผลโครงการ 
2.  รายงานผลโครงการ 

 
มีนาคม 

 
งานกิจกรรม 

 

งบประมาณ :  กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ใช้กับนักเรียน  ม.ต้น     
 
แหล่งงบประมาณ ( )  เงินรายหัวนักเรียน จ านวน   

( / )  เงินเรียนฟรี 15 ปี  (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)จ านวน  60,000  บาท 
  (   )  เงินอื่น ๆ (ระบุ)…………………………………………………………………. 
 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี - - - - - 
 1.  จัดท าคู่มือกิจกรรมการเรียนการสอน - - - - - 

 2.  พิธีเข้าประจ ากองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ - - - - - 

 3.  วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ - - - - - 

 4.  วันราชสดุดีลูกเสือ - - - - - 

 5.  ประเมินผลการจัดกิจกรรมลูกเสือ  
-เนตรนารี 

- - - - - 

     5.1 งบด าเนินการ ม.1 - - 8,000 - 8,000 

     5.2 งบด าเนินการ ม.2 - - 34,000 - 34,000 

     5.3 งบด าเนินการ ม.3   8,000  8,000 

 6. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ลูกเสือ - - 10,000 - 10,000 

รวม - - 60,000 - 60,000 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ประมาณการรายละเอียดค่าใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 

งบด าเนินการประเมินผลลูกเสือ ม.1 8,000 
1 ค่าอาหารกลางวันครู 25 40 2,000 2 วัน 

2 ค่าอาหารว่างครู 25 20 1,000 2 วัน 

3 ค่าน้ าดื่มครูและนักเรียน 60 50 3,000 2 วัน 

4 ค่าอุปกรณ์และวัสดุลูกเสือต่างๆ 
 

1 2,000 2,000  

งบด าเนินการประเมินผลลูกเสือ ม.2 34,000 

1 ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 50 คน 40 12,000 6 มื้อ 

2 ค่าน้ าดื่มถังใหญ่ 150 ถัง 10 1,500  

3 ค่าน้ าแข็ง 150 กิโลกรัม 3.0 450  

4 ค่าน้ าดื่มวันเดินทางไกลครูและ
นักเรียน 

40 โหล 50 2,000  

5 ค่าป้ายไวนิล 3 ชิ้น 500 1,500  

6 ค่าของรางวัลการแสดงนักเรียน 8 ชุด 250 2,000  

7 ค่าไวนิลเข้าค่ายลูกเสือ 1 แผ่น 1,200 1,200  

8 ค่าอุปกรณ์แต่งหน้า ดอกไม้ มาลัย 1 ชุด 1,500 1,500  

9 ค่าอุปกรณ์ และวัสดุอ่ืนๆ 1 ชุด 11,850 11,850  

งบด าเนินการประเมินผลลูกเสือม.3 8,000 

1 ค่าอาหารกลางวันครู 25 40 2,000 2 วัน 

2 ค่าอาหารว่างครู 25 20 1,000 2 วัน 

3 ค่าน้ าดื่มครูและนักเรียน 60 50 3,000 2 วัน 

4 ค่าอุปกรณ์และวัสดุลูกเสือต่างๆ 1 2,000 2,000  

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ลูกเสือ 10,000 

1 ผ้าฟางสองหน้า 1 5,000 5,000  

2 ผ้าฟางฟ้าขาวขนาด 4x6 1 5,000 5,000  

รวมเงิน (หกหม่ืนบาทถ้วน) 60,000  

 
 
 



 

 

การวัดประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต (Outputs) 
1. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ 
2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
3. นักเรียน  มีความรู้และทักษะตามเป้าหมายของ

หลักสูตรเต็มตามศักยภาพรายบุคคลมีความคิด
สร้างสรรค์  มีคุณธรรมและอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข  และสามารถน าทักษะกระบวนการไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

 
1.  ออก
แบบสอบถาม 
2.  ประเมินความ

พึงพอใจของ
นักเรียน 

 
1.  แบบสอบถาม 
2.  แบบประเมินความ

พึงพอใจของนักเรียน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. นักเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ได้เข้าร่วม

กิจกรรมลูกเสือ 
2. นักเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรมลูกเสืออยู่ในระดับมาก 
3. นักเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ผ่านการ

ประเมินผล มีความรู้และทักษะตามเป้าหมายของ
หลักสูตรเต็มตามศักยภาพ 

 
1.  สอบถาม 
2.  ประเมินความ

พึงพอใจของ
นักเรียน 

3.  สรุปการ
ประเมินผล 

 
1.  แบบสอบถาม 
2.  แบบประเมินความ

พึงพอใจของนักเรียน 

 
(ลงชื่อ).............................................ผู้เสนอโครงการ 

(นายชูศักดิ์  นวลจุ้ย)  
ต าแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือโรงเรียน 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                                     (นางสนิฎา วงศ์สุริยามาศ)         
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
(    )    อนุมัติ   (    )   ไม่อนุมัติ 

 
(นางวิมล หนูชุม) 

  ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
 

 
 
 
 
 



 

 

14. โครงการ วันส าคัญของโรงเรียน ชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ลักษณะโครงการ (   )  ใหม่   ( / ) ต่อเนื่อง 
สนองนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 1  นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 3 

สนองกลยุทธ์ สพม.นศ. ข้อที่ 1   
จุดเน้น สพม.นศ.   ด้านผู้เรียน ข้อที่ 1 , 2 

สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ด้านผู้เรียน ข้อที่ 1 
สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   
มาตรฐานที่  1. คุณภาพของผู้เรียน 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อที่ 1 , 2 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุปราณีต ปานมา และคณะกรรมการทีมงานกิจกรรมของโรงเรียน 
ระยะเวลาด าเนินงาน ตลอดปีการศึกษา 
 
 

หลักการและเหตุผล 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 

นั้น นอกจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้ว การจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ ร่วมด้วยจะช่วยให้
ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างกว้างขวาง ประกอบกับความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมประเพณีมากขึ้น ท าให้นักเรียนมีพฤติ กรรมที่
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่เหมาะสมมีมากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นการส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักเห็นคุณค่า
และประวัติความเป็นมาของวันส าคัญที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ปฏิบัติจริง และเกิดความใฝ่รู้ รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี
โครงการกิจกรรมวันส าคัญ เพ่ือให้นักเรียนและครูได้ร่วมกิจกรรมวันส าคัญกับชุมชนโดยการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับวันส าคัญต่าง ๆ เช่น วันส าคัญทางการเมืองการปกครอง วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วันส าคัญ
ของชาติ วันส าคัญทางประเพณีและวัฒนธรรม จะช่วยให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและ
ตระหนักในการช่วยกันส่งเสริม อนุรักษ์รักษาขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีท่ีดีสืบไป  
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมด้านความกตัญญูกตเวทีให้แก่นักเรียนที่พึงกระท าต่อบิดามารดา คุณครู และผู้มี

พระคุณ 
2.  เพ่ือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทยที่น่าภาคภูมิใจ เป็นการแสดงเอกลักษณ์ของ

วัฒนธรรมไทยได้อย่างดีเยี่ยมเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่ผู้มาร่วม 
3.  เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนได้ดี มีบุคลากรในท้องถิ่นให้ความสนใจและ

ร่วมมือด้วยดี 
เป้าหมาย 
   ด้านปริมาณ 

1. นักเรียนและบุคลากรร้อยละ 80 ของโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความส าคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์และกิจกรรมที่ส าคัญต่าง ๆ ของโรงเรียน 

2.  นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก 
 



 

 

ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความส าคัญของชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์และกิจกรรมที่ส าคัญต่าง ๆ ของโรงเรียน 
2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 

 
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  
งบประมาณ  60,000 บาท 
 
การด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
1.  ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
2.  เสนอโครงการขออนุมัติ 

มีนาคม  
 

นางสาวสุปราณีต 
ปานมา 

2. ขั้นด าเนินการ 
1. ประชุมฝ่ายกิจกรรม 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมต่างๆ 
3. ด าเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
ภาคเรียนที่ 1 
1.  วันไหว้ครู 
2.  วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 
3.  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
4.  วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 
5.  วันปิยมหาราช 
ภาคเรียนที่ 2 
6.  วันลอยกระทง 
7.  วันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 
8.  วันปัจฉิมนิเทศ 

 
มิถุนายน 

 
 
 

มิถุนายน 
กรกฎาคม 
สิงหาคม 

 
ตุลาคม 

 
ตุลาคม 

 
พฤศจิกายน 

ธันวาคม 
มีนาคม 

งานกิจกรรมนอก
หลักสูตร 

3. ขั้นติดตามและประเมินผล 
     สังเกตและประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

 
เวลาที่จัดกิจกรรม

นั้นๆ 

 
งานกิจกรรมนอก 

หลักสูตร 
4. สรุปและรายงานผล 

1.  สรุปโครงการ 
2.  รายงานผลโครงการ 

 
รายงานผล

หลังจากเสร็จสิ้น
การจัดกิจกรรม

นั้นๆ 

 
นางสาวมัตกาญจน์ 
เอียดด า 



 

 

งบประมาณ  :  ใช้กับนักเรียน (    )  ม.ต้น  (    )  ม.ปลาย  ( / )  ม.ต้น และ ม.ปลาย   
แหล่งงบประมาณ ( )  เงินรายหัวนักเรียน  

( / )  เงินเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)จ านวน  60,000  บาท 
(   )  เงินอื่น ๆ (ระบุ)……………..…………. 

 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1 วันไหว้ครู - - 9,340 - 9,340 
2 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10  - - 1,200 - 1,200 
3 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ

นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  

- - 1,200 - 1,200 

4 วันคล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 

- - 1,000 - 1,000 

5 วันปิยมหาราช - - 1,000 - 1,000 
6 วันลอยกระทง - - 20,340 - 20,340 
7 วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่   8,140  8,140 
8 วันปัจฉิมนิเทศ   17,780  17,780 

รวม - - 60,000 - 60,000 
 
ประมาณการรายละเอียดค่าใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 1 วันไหว้ครู 9,340 
1 ไวนิล  1 ผืน 1,200 1,200  
2 กระดาษเกียรติบัตร 1 ห่อ 140 140  
3 ของรางวัลพานไหว้ครูประเภท

สร้างสรรค์ ประเภทสวยงาม ทั้ง ม.ต้น
และ ม.ปลาย 

4 ชุด 2,000 8,000  

กิจกรรมที่ 2 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10  1,200 
1 ไวนิล  1 ผืน 1,200 1,200  

กิจกรรมที่ 3 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง (12 สิงหาคม) 

1,200 

1 ไวนิล 1 ผืน 1,200 1,200  
กิจกรรมที่ 4 วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 1,000 



 

 

บรมนาถบพิตร 
1 พวงมาลา 1 พวง 1,000 1,000  

กิจกรรมที่ 5 วันปิยมหาราช 1,000 
1 พวงมาลา 1 พวง 1,000 1,000  

กิจกรรมที่ 6 วันลอยกระทง 20,340 
1 ไวนิล 1 ผืน 1,200 1,200  
2 กระดาษเกียรติบัตร 1 ห่อ 140 140  
3 เงินรางวัลประกวดนางนพมาศ 7 รางวัล - 7,200  
4 เงินรางวัลประกวดกระทง 4 ชุด 2,200 8,800  
5 อุปกรณ์ตกแต่งเวทีและอ่ืนๆ   3,000  

กิจกรรมที่ 7 วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 8,140 
1 ค่าอุปกรณ์ตกแต่งเวที 1 4,140 4,140  
2 ค่าอุปกรณ์ชุดการแสดง 1 3,000 3,000  
3 ของรางวัลการแสดงชุดพิธีเปิด 1 ชุด 1,000 1,000  

กิจกรรมที่ 8 วันปัจฉิมนิเทศ 17,780 
1 สายรัดข้อมือ ขนาดหน้ากว้าง 12 มม. 

(ของที่ระลึกให้นักเรียน) 
490 เส้น 20 9,800  

2 ลูกโป่ง ก้านพร้อมจุกลูกโป่ง 490 ชุด 5 2,450  
3 ด้ายดิบ 18 ม้วน 35 630  
4 ไวนิล ข้อความ “ปัจฉิมนิเทศ” 1 ผืน 1,200 1,200  
5 ผ้าทอ (ของที่ระลึกวิทยากร) 1 ชิ้น 700 700  
6 อุปกรณ์ตกแต่งซุ้ม 1 ซุ้ม 3,000 3,000  

รวม (หกหมื่นบาทถ้วน) 60,000  
 
การวัดประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Outputs) 
1.  นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนได้เข้าร่วม 
    กิจกรรมที่มีความส าคัญของชาติ ศาสนา  
    พระมหากษัตริย์และกิจกรรมที่ส าคัญต่าง ๆ ของ 
    โรงเรียน 
2.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 
    ต่าง ๆ ของโรงเรียน 

 
1. สอบถาม 
2. ประเมินความพึง

พอใจของนักเรียน 
 

 
1. แบบสอบถาม 
2. แบบประเมินความ

พึงพอใจของนักเรียน 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1.  นักเรียนและบุคลากรร้อยละ 80 ของโรงเรียนได้ 
    เข้าร่วมกิจกรรมท่ีมีความส าคัญของชาติ ศาสนา  
    พระมหากษัตริย์และกิจกรรมที่ส าคัญต่าง ๆ ของ 

 
1. สอบถาม 
2. ประเมินความพึง

พอใจของ

 
1. แบบสอบถาม 
2. แบบประเมินความ

พึงพอใจของนักเรียน 



 

 

    โรงเรียน 
2.  นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการจัด 
    กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก 

นักเรียน 
 

 
 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  นักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรมด้านความกตัญญูกตเวทีที่พึงกระท าต่อบิดามารดา คุณครู 
และผู้มีพระคุณ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง 
 2.  นักเรียนได้เห็นคุณค่า และร่วมสืบสานวัฒนธรรม และประเพณีไทยที่น่าภาคภูมิใจ เป็นการ
แสดงเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยได้อย่างดีเยี่ยมเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่ผู้มาร่วม 
 3.  เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนได้ดี มีบุคลากรในท้องถิ่นให้ความ
สนใจและร่วมมือด้วยดี 
 
 
 

(ลงชื่อ).............................................ผู้เสนอโครงการ 
        (นางสาวสุปราณีต ปานมา)  

   ต าแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนอกหลักสูตร 
 
 
    (ลงชื่อ).............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

           (นางสนิฎา วงศ์สุริยามาศ)  
         ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
 

  (      )    อนุมัติ   (      )   ไม่อนุมัติ 
 
 

    (ลงชื่อ)..................................................... 
 (นางวิมล หนูชุม) 

  ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

15.  โครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
ลักษณะโครงการ (   )  ใหม่   () ต่อเนื่อง 
สนองนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 1 , 2 , 3 , 6 นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 2,3 

สนองกลยุทธ์ สพม.นศ. ข้อที่ 2,3   
จุดเน้น สพม.นศ.  ด้านผู้เรียน ข้อที่ 1 
ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อที่ 2 
ด้านการบริหารจัดการ ข้อที่ 1 

สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ด้านนักเรียน ข้อที่ 1,2 
ด้านครู/บุคลากร ข้อที่ 1 
ด้านการบริหารจัดการ ข้อที่ 2 

สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   
มาตรฐานที่  1. คุณภาพของผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อที่ 1 - 6 
       1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อที่ 1 -  4 
มาตรฐานที่  2. กระบวนการบริหารและการจัดการ ข้อที่ 3 -  6 
มาตรฐานที่  3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ข้อที ่1 - 5 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสนิฎา วงศ์สุริยามาศ และคณะครูห้องเรียนพิเศษ SMP, EIDP และคู่ขนาน SMP 

ระยะเวลาด าเนินงาน : 16 พฤษภาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 
 

 

หลักการและเหตุผล    
ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

มาตรา 10 วรรค 4 ก าหนดให้การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่
เหมาะสมโดยค านึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น และในมาตราที่ 28 ยังก าหนดให้หลักสูตรสถานศึกษา
ส าหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถต้องมีลักษณะหลากหลาย ทั้งนี้ให้จัดตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ
โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมกับวัยและศักยภาพ จัดการศึกษาโดยยึดหลักว่า นักเรียน
ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ 

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดเปิดห้องเรียนพิเศษในปีการศึกษา 
2543 เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ต่อมาในปีการศึกษา 2547 ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในสังกัดเปิดห้องเรียนพิเศษขึ้น เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ โดยมุ่งเน้นการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามความสนใจ พร้อมทั้งปลูกฝังให้มีเจตคติทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เพ่ือเป็น
ฐานในการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของประเทศ 

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดการศึกษาดังกล่าว จึงได้จัด
โครงการห้องเรียนพิเศษขึ้นตามความสนใจและความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง เพ่ือต้องการที่จะ
พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษให้ได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ โดยในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ได้จัดให้มีห้องเรียนพิเศษ 
และโครงการส่งเสริมความสามารถต่างๆ 4 รูปแบบ ดังนี้ 



 

 

1) ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Science Math Program: SMP) ระดับชั้น ม.1-3 
2) โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science 

Math Program: SMP) ระดับชั้น ม. 4-6  
3) ห้องเรียนคู่ขนานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ห้องคู่ขนาน SMP) ระดับชั้น ม.1-3 
4) โครงการส่งเสริมความสามารถนักเรียนทางด้านภาษาอังกฤษ (English Integration 

Development Program: EIDP) ระดับชั้น ม.1-3 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือพัฒนานักเรียนตามศักยภาพให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และทักษะทางภาษา

ทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน แสวงหาความรู้ในการศึกษาระดับสูงต่อไป 
3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เพ่ือเป็นฐานในการ

พัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย และของประเทศไทยสืบไป 

เป้าหมาย 
   ด้านปริมาณ  

1 นักเรียนร้อยละ 100  ในโครงการได้เรียนตามโครงสร้างหลักสูตรที่โครงการจัดให้ 
- รายวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ส าหรับนักเรียนห้องเรียน SMP และห้องเรียน

คู่ขนาน SMP 
- รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ส าหรับนักเรียนโครงการ EIDP 

2 นักเรียนร้อยละ 100  ในโครงการได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทางด้านวิชาการตามที่โรงเรียนและ
โครงการจัดให้ 

   ด้านคุณภาพ 
   1.  ร้อยละ 70 ของนักเรียนในโครงการฯ มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ า 3.00 
   2.  ร้อยละ 85 ของนักเรียนในโครงการฯ มีคะแนนทดสอบระดับชาติในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 
สถานที่ด าเนินการ  :     โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
งบประมาณ :  3,301,630 บาท 
  



 

 

การด าเนินงาน  
ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ     

 1.1 เสนอโครงการ พ.ค. 64  
2. ขั้นด าเนินการ      
2.1 ประชุมครูงานห้องเรียนพิเศษ พ.ค. 64 ครูห้องเรียนพิเศษทุกท่าน 
2.2 แต่งตั้งคณะท างาน พ.ค. 64   
2.3 จัดท าปฏทิินการปฏิบัติงาน พ.ค. 64  
2.4 จัดท ารายงานขอซื้อ – ขอจ้าง พ.ค. 64 ครูวจิรา 
2.5 กิจกรรมห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

(Science Math Program: SMP) ระดับ ม.1-3 
กิจกรรมที่ 1 สานสัมพันธ์ SMP 
กิจกรรมที่ 2 สอนเสริมศักยภาพทางดา้นวชิาการ 
กิจกรรมที่ 3 ค่ายวิชาการ SMP 
กิจกรรมที่ 4 ค่ายบูรณาการ SMP 
กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมความเป็นเลิศ (เสริมปฏิบัติการ

วิทย์-คณิต/แข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ระดับภาค/ระดบัประเทศ/อื่นๆ) 

กิจกรรมที่ 6 พัฒนาการเรียนการสอน SMP  
(ซื้อสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์/ปรับปรุงห้องเรียน/
บ ารุง สื่อ ครุภัณฑ์ ระบบไฟฟ้า) 

กิจกรรมที่ 7 ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) 

 
 
ก.ค. 64  
ก.ค. 64 - มี.ค. 65 
พ.ย. 64 
ส.ค. 64 
ก.ค. 64 – มี.ค. 65 
 
 
ก.ค. 64 – มี.ค. 65 
 
 
ก.ค. 64 – มี.ค. 65 

คณะครูงานห้องเรียน
พิเศษ SMP 
ครู 
ครูศันสนีย ์

2.6 กิจกรรมโครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMP) ม.4-6 
กิจกรรมที่ 1 สานสัมพันธ์ SMP 
กิจกรรมที่ 2 สอนเสริมศักยภาพทางดา้นวชิาการ 
กิจกรรมที่ 3 ค่ายวิชาการ SMP 
กิจกรรมที่ 4 ค่ายบูรณาการ SMP 
กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมความเปน็เลิศ (เสริมปฏิบัติการ

วิทย์-คณิต/แข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ระดับภาค/ระดบัประเทศ/อื่นๆ) 

กิจกรรมที่ 6 พัฒนาการเรียนการสอน SMP (ซื้อสื่อ 
วัสดุ ครุภัณฑ์/ปรบัปรุงห้องเรียน/บ ารุง 
สื่อ ครุภัณฑ์ ระบบไฟฟ้า) 

 
 
ก.ค. 64  
ก.ค. 64 - มี.ค. 65 
พ.ย. 64 
ส.ค. 64 
ก.ค. 64 – มี.ค. 65 
 
 
ก.ค. 64 – มี.ค. 65 
 
 

 

 

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
2.7 กิจกรรมห้องเรียนคู่ขนาน SMP ม.1-3 

กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ 2 สอนเสริมศักยภาพ  

 
ก.ค. 64 – มี.ค. 65 
ก.ค. 64 – มี.ค. 65 

 

2.8 กิจกรรมส่งเสริมความสามารถนักเรียนทางด้าน
ภาษาอังกฤษ (EIDP) ม.1-3 

 
 

 
 



 

 

ภาคเรียนที่ 1 
กิจกรรมที่ 1 จ้างครูชาวต่างชาติ 
กิจกรรมที่ 2 รับน้อง EIDP  
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมศักยภาพทางด้านวิชาการ        
กิจกรรมที่ 4 สื่อ อุปกรณ์ เพื่อการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ 5 Multi Skill Contest 
ภาคเรียนที่ 2 
กิจกรรมที่ 6 ส่งเสริมความเป็นเลิศ (สอบวัดความรู้) 
กิจกรรมที่ 7 ค่ายวิชาการสานสมัพันธ์ EIDP    

 
ก.ค. 64 – มี.ค. 65 
ก.ค. 64  
ก.ค. 64 – มี.ค. 65 
ก.ค. 64 – มี.ค. 65 
ก.ค. 64 – มี.ค. 65 
 
ก.ค. 64 – มี.ค. 65 
มี.ค. 65 

 
คณะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

3. ขั้นติดตามและประเมินผล 
-  ประเมินโครงการ 

 
มี.ค. 65 

 
นางสาวจุรีย์  ไก่แก้ว 
นางสาวสุปราณตี  ปานมา 

4. สรุปและรายงานผล 
1.  สรุปโครงการ 
2.  รายงานผลโครงการ 

 
มี.ค. 65 

นางสาวจุรีย์  ไก่แก้ว 
นางสาวสุปราณตี  ปานมา 

 

งบประมาณ :  ใช้กับนักเรียน (  )  ม.ต้น  (  )  ม.ปลาย  (  )  ม.ต้น และ ม.ปลาย  ( / )  หลักสูตรเข้มข้น 
แหล่งงบประมาณ (   )  เงินรายหัวนักเรียน จ านวน  ...................... บาท  
   (   )  เงินเรียนฟรี 15 ปี  (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

( / )  เงินอ่ืน ๆ  

ยอดยกมา (จากปีการศึกษาที่ผ่านมา) 1,436,630 บาท 

1) ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP) 430,304 บาท 

2) โครงการนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(SMP) 510,323 บาท 

3) ห้องเรียนคู่ขนาน SMP 289,140 บาท 

4) โครงการส่งเสริมความสามารถนักเรียนทางด้านภาษาอังกฤษ (EIDP) 206,863 บาท 

เก็บจากนักเรียน 1,865,000 บาท 
1) ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP)  
         -  เงินบ ารุงการศึกษา  102 คน x 5,000 บาทต่อปี 

510,000 บาท 

2) โครงการนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(SMP) 
     -  เงินบ ารุงการศึกษา  86 คน x 2,000 บาทต่อปี  
     -  เงินสนับสนุนโครงการ  86 คน x 3000 บาทต่อปี 

430,000 บาท 

3) ห้องเรียนคู่ขนาน SMP  
         -  เงินบ ารุงการศึกษา  270 คน x 2,000 บาทต่อปี 

540,000 บาท 

4) โครงการส่งเสริมความสามารถนักเรียนทางด้านภาษาอังกฤษ (EIDP) 
     -  เงินบ ารุงการศึกษา  77 คน x 2,000 บาทต่อปี  

         -  เงินสนับสนุนโครงการ  77 คน x 3000 บาทต่อป ี

385,000 บาท 

รวมทั้งหมด (สามล้านสามแสนหนึ่งพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) 3,301,630 บาท 



 

 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

กิจกรรมห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Science Math Program: SMP) ระดับ ม.1-3 

 ส ารองจ่ายโครงการ 10%     51,000 

1. สานสัมพันธ์ SMP   10,750  10,750 
2. สอนเสริมศักยภาพทางด้าน

วิชาการ 
102,600 36,600   139,200 

3. ค่ายวิชาการ SMP  114,200   114,200 
4. ค่ายบูรณาการ SMP 76,800 253,440   330,240 
5. ส่งเสริมความเป็นเลิศ (เสริม

ปฏิบัติการวิทย-์คณิต/แข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ ระดับภาค/
ระดับประเทศ/อื่นๆ) 

 80,000   80,000 

6. พัฒนาการเรียนการสอน SMP  
(ซื้อสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์/ปรับปรุง
ห้องเรียน/บ ารุง สื่อ ครุภัณฑ์ 
ระบบไฟฟ้า) 

 48,000 80,550 56,000 184,550 

7. ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟา้)  30,000   30,000 

รวม 179,400 562,240 91,300 56,000 888,940 

กิจกรรมโครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMP) ม.4-6 

 ส ารองจ่ายโครงการ 10%     43,000 

1. สานสัมพันธ์ SMP   18,750  18,750 
2. สอนเสริมศักยภาพทางด้าน

วิชาการ 
102,600 28,800   138,600 

3. ค่ายวิชาการ SMP  116,000   124,600 
4. ค่ายบูรณาการ SMP 76,800 233,880   310,680 
5. ส่งเสริมความเป็นเลิศ (เสริม

ปฏิบัติการวิทย-์คณิต/แข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ ระดับภาค/
ระดับประเทศ/อื่นๆ) 

 150,000   150,000 

6. พัฒนาการเรียนการสอน SMP  
(ซื้อสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์/ปรับปรุง
ห้องเรียน/บ ารุง สื่อ ครุภัณฑ์ 
ระบบไฟฟ้า) 

 51,000 71,693 32,000 154,693 

รวม 179,400 579,680 90,443 32,000 897,323 

      



 

 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

กิจกรรมห้องเรียนคู่ขนาน SMP ระดับ ม.1-3 

 ส ารองจ่ายโครงการ 10%     54,000 
1. ปรับปรุงห้องเรียนให้เอ้ือต่อการ

เรียนรู ้
 42,000 79,290 216,000 337,290 

2. สอนเสริมศักยภาพทางด้าน
วิชาการ 

232,200 205,650   437,850 

รวม 232,200 247,650 79,290 216,000 775,140 

กิจกรรมห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถนักเรียนทางด้านภาษาอังกฤษ (EIDP) ระดับ ม.1-3 

 ส ารองจ่ายโครงการ 10%     38,500 
1. จ้างครูชาวต่างชาต ิ 140,000    140,000 
2. ส่งเสริมศักยภาพทางด้านวิชาการ 82,500    82,500 
3. รับน้อง EIDP  25,600   25,600 
4. Multi Skill Contest  600 24,000  24,600 
5. ค่ายวิชาการ EIDP จังหวัดภูเก็ต   72,000 178,100 800  250,900 
6. ส่งเสริมความเป็นเลิศ  18,000   18,000 
7. สื่อ/อุปกรณ์พัฒนาทักษะการ

เรียนรู ้
 9,000 31,940  40,940 

8. สานสัมพันธ์ EIDP  14,400 3,000  17,400 

รวม 286,500 245,700 59,740  591,940 

รวมทุกกิจกรรม 877,500 1,635,270 320,773 304,000 3,153,343 

 
 
 
 
  



 

 

ประมาณการรายละเอียดค่าใช้งบประมาณ 

ที่ รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP) 940,304 

  ส ารองจ่ายโครงการ (10% ของเงินที่เก็บจากนักเรียน) 71,400   

  ยอดยกมา 430,304   

  เก็บนักเรียนจ านวน 102 คน ๆ ละ 5,000 บาทต่อป ี 102 คน   5,000  510,000   

กิจกรรมที่ 1 สานสัมพันธ์ SMP 10,750 
1 วัสดุอุปกรณ์ 1 ชุด   2,000  2,000   

2 ของที่ระลึกงานปัจฉิมนิเทศ 35 ชิ้น 250 8,750   

กิจกรรมที่ 2 สอนเสริมศักยภาพ  139,200 
1 ค่าตอบแทนครู จ านวน 3 กลุ่ม ๆ ละ 30 คร้ัง 

ๆ ละ 3 ชั่วโมง 
270 ชั่วโมง 300 81,000   

2 ค่าตอบแทนวทิยากรภายนอก (ติวเข้ม ม.3) 
จ านวน 1 กลุ่ม ๆ ละ 3 คร้ัง ๆ ละ 6 ชั่วโมง   

18 ชั่วโมง   1,200  21,600   

3 เสื้อโครงการ (ครูและนักเรียน) 122 คน 300 36,600   

กิจกรรมที่ 3 ค่ายวิชาการ SMP ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ (2 วัน) 114,200 
1 ค่ารถคันละ 5,000 (คิด 2 วัน) 2 คัน 10,000  20,000   

2 ค่าลงทะเบียนกิจกรรมนักเรียน 102 คน      500  51,000   

3 ค่าอาหารนักเรียน (เหมาจ่าย 5 มื้อ) 102 คน      300  30,600   

4 ค่าอาหารครู (เหมาจ่าย 4 มื้อ) 6 คน      300  1,800   

5 ค่าอาหารว่างนักเรียน (4 มื้อ) 102 คน      100  10,200   

6 ค่าอาหารว่างครู (4 มื้อ) 6 คน      100  600   

กิจกรรมที่ 4 ค่ายบูรณาการ SMP ณ ไอดินบูติค รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดพังงา สิงหาคม 
2564 (ม.1-3 จ านวน 102 คน ครู 6 คน จ านวน 3 วัน 2 คืน) 

330,240 

1 ค่าจ้างเหมารถโดยสารไมป่ระจ าทาง 3 วัน 3 คัน 24,000  72,000   

2 ค่าอาหาร มื้อละ 80 บาท 7 มื้อ 108 คน 560 60,480   

3 ค่าอาหารว่าง มื้อละ 30 บาท 4 มื้อ 108 คน 120 12,960   

4 ค่าที่พักและสถานที่ 3 วัน 2 คืน 108 คน   1,000  108,000   

5 ค่าวิทยากร ค่าย 3 วัน 2 คืน (16 ช.ม.) 4 คน 19,200  76,800   

       

       

       



 

 

ที่ รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมความเป็นเลิศ (เสริมปฏิบัติการวิทย์-คณิต/แข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ระดับภาค/ระดับประเทศ/อื่นๆ) 

80,000 

1 ค่ารถ+ค่าอาหาร+ค่าที่พัก (กันเงินไว้ในกรณีที่
สถานการณ์เปน็ปกต ิสามารถจัดกิจกรรมได้) 

      80,000   

กิจกรรมที่ 6 พัฒนาการเรียนการสอน SMP 184,550 

1 กล้องจุลทรรศน ์ 2 เครื่อง 28,000 56,000   

2 เสื้อกาวน์ 36 ตัว 500 18,000   

3 แอมมิเตอร์ 3 ชุด 600 1,800   

4 โวลต์มิเตอร์ 3 ชุด 600 1,800   

5 มัลติมิเตอร ์ 1 ชุด 1,500 1,500   

6 หมึกเติม (ชุดละ 4 สี สลีะ 350) 3 ชุด 1,400 4,200   

7 แว่นตาป้องกันสารพิษ 40 อัน 180 7,200   

8 กรวยแยกสาร ขนาด 250 ml 6 ชุด 780 4,680   

9 O-ring (วงแหวน) 3 นิ้ว พร้อมบอสเฮด 6 อัน 130 780   

10 บอสเฮด 6 อัน 190 1,140   

11 pH meter 1 เครื่อง 31,000 31,000   

12 ไมโครโฟนสายยาว 10 เมตร 3 อัน 1,000 3,000   

13 แฟ้ม 3 ห่วง คละส ี 10 แฟ้ม 125 1,250   

14 ไส้แฟ้ม 5 ห่อ 100 500   

15 กล่องใส่ของ (ส าหรับใส่โน๊ตบุค) 3 กล่อง 300 900   

16 โทรโข่งแบบมือถือ 2 เครื่อง 2,000 4,000   

17 ไวนิลโครงงานนักเรียน 24 แผ่น 200 4,800   

18 อุปกรณ์โครงงานนักเรียน 24 กลุ่ม 500 12,000   

19 ซื้อ/ซ่อมบ ารุง สื่อ วัสด ุครุภัณฑ์ ระบบไฟฟา้ 3 ห้อง 10,000 30,000   

กิจกรรมที่ 7 ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) 30,000 
1 ค่าไฟฟา้ตลอดปีการศึกษา (เหมาจ่าย) 3 ห้อง 10,000  30,000   

SMP ม.ต้น : รวมเป็นเงิน (แปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)    861,940 
 

 
  



 

 

 

ที่ รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 

2. ห้องเรียนโครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMP) 940,323 

  ส ารองจ่ายโครงการ (10% ของเงินที่เก็บจากนักเรียน) 43,000   

  ยอดยกมา 510,323   

  เก็บนักเรียน จ านวน 86 คน ๆ ละ 5,000 บาทต่อป ี 86 คน    5,000  430,000   

กิจกรรมที่ 1 สานสัมพันธ์ SMP 18,750 

1 วัสดุอุปกรณ์ 1 ชุด      5,000  5,000  

2 ของที่ระลึกงานปัจฉิมนิเทศ 15 ชิ้น 250 3,750   

3 อุปกรณ์ส าหรับนักเรียนท ากิจกรรมนอกสถานท่ี 1 ชุด 10,000 10,000   

กิจกรรมที่ 2 สอนเสริมศักยภาพ  138,600 
1 ค่าตอบแทนครู จ านวน 3 กลุ่ม ๆ ละ 30 คร้ัง 

ๆ ละ 3 ชั่วโมง 
270 ชั่วโมง 300 81,000   

2 ค่าตอบแทนวทิยากรภายนอก (ติวเข้ม ม.6) 
จ านวน 1 กลุ่ม ๆ ละ 4 คร้ัง ๆ ละ 6 ชั่วโมง   

24 ชั่วโมง    1,200  28,800   

3 เสื้อโครงการ (ครูและนักเรียน) 96 คน 300 28,800   

กิจกรรมที่ 3 ค่ายวิชาการ SMP ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (2 วัน) 124,600 
1 ค่ารถคันละ 6000 (คิด 2 วัน) 2 คัน  14,000  28,000   

2 ค่าลงทะเบียนกิจกรรมนักเรียน 86 คน       700  60,200   

3 ค่าอาหารนักเรียน (เหมาจ่าย 5 มื้อ) 86 คน       300  25,800   

4 ค่าอาหารครู (เหมาจ่าย 4 มื้อ) 5 คน      300  1,500   

5 ค่าอาหารว่างนักเรียน (4 มื้อ) 86 คน      100  8,600   

6 ค่าอาหารว่างครู (4 มื้อ) 5 คน      100  500   

กิจกรรมที่ 4 ค่ายบูรณาการ SMP ณ ไอดินบูติค รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดพังงา สิงหาคม 
2564 (ม.4-6 จ านวน 86 คน ครู 5 คน จ านวน 3 วัน 2 คืน) 

310,680 

1 ค่าจ้างเหมารถโดยสารไมป่ระจ าทาง 3 วัน 3 คัน  27,000  81,000   

2 ค่าอาหาร มื้อละ 80 บาท 7 มื้อ 91 คน 560 50,960   

3 ค่าอาหารว่าง มื้อละ 30 บาท 4 มื้อ 91 คน 120 10,920   

4 ค่าที่พักและสถานที่ 3 วัน 2 คืน 91 คน    1,000  91,000   

5 ค่าวิทยากร ค่าย 3 วัน 2 คืน (16 ช.ม.) 4 คน  19,200  76,800   

  



 

 

กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมความเป็นเลิศ (เสริมปฏิบัติการวิทย์-คณิต/แข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับ
ภาค/ระดับประเทศ/อื่นๆ) 

150,000 

1 ค่ารถ+ค่าอาหาร+ค่าที่พัก (กันเงินไว้ในกรณีที่
สถานการณ์เปน็ปกต ิสามารถจัดกิจกรรมได้) 

      150,000   

กิจกรรมที่ 6 พัฒนาการเรียนการสอน SMP 141,940 

1 เสื้อกาวน์ 42 ตัว      500  21,000   

2 ชุดทดลองเสน้แรงแม่เหล็ก 3 มิติ 1 ชุด    4,000  4,000   

3 ชุดสาธิตการสัน่พ้องของลูกตุ้ม 1 ชุด    1,260  1,260   

4 โมเมนตัม โลหะ 1 ชุด      650  650   

5 ไมโครมิเตอร์ 0-25 มม. 6 อัน      750  4,500   

6 เวอร์เนีย ขนาด 6 นิ้ว 3 อัน      610  1,830   

7 ชุดกลั่นสาร 1 ชุด    8,700  8,700   

8 ชุด molecular modeling sets  1 ชุด    5,900  5,900   

9 ชุด molecular modeling sets  1 ชุด    1,500  1,500   

11 ไมโครโฟนสายยาว 10 เมตร 3 อัน    1,000  3,000   

12 หมึกเติม (ชุดละ 4 สี สลีะ 350) 3 ชุด    1,400  4,200   

13 ล็อคเกอร์ ขนาด 12 ช่อง 4 ตู้    8,000  32,000   

14 โทรโข่งแบบมือถือ 1 เครื่อง    2,000  2,000   

15 ไวนิลโครงงานนักเรียน 30 แผ่น 200 6,000   

16 กระดาษ A4 80 แกรม 6 ลัง 593 3,553  

17 อุปกรณ์โครงงานนักเรียน 30 กลุ่ม 400 12,000   

18 ขาตั้งไวนิลส าหรับจัดแสดงนิทรรศการ 7 ชุด 1,200 8,400   

19 ซื้อ/ซ่อมบ ารุง สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ ระบบไฟฟา้ 3 ห้อง 10,000 30,000   

SMP ม.ปลาย : รวมเป็นเงิน (แปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยยีส่ิบสามบาทถ้วน)  897,323  
 

  



 

 

ที่ รายการ จ านวนหน่วย 
ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 

3. ห้องเรียนคู่ขนาน SMP 829,140 

  ส ารองจ่ายโครงการ (10% ของเงินที่เก็บจากนักเรียน) 54,000   

  ยอดยกมา 289,140   

  เก็บนักเรียนจ านวน 270 คน ๆ ละ 2,000 บาทต่อป ี 270 คน    2,000  540,000   

กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 337,290 
1 เครื่องขยายเสียง  3 เครื่อง 4,500 13,500   
2 ไมโครโฟนสายยาว 10 เมตร 3 อัน 1,000 3,000   
3 โปรเจคเตอร์ 3 เครื่อง 18,500 55,500   
4 จอแขวน  3 จอ 2,800 8,400   
5 เครื่องฉายทึบแสง  3 เครื่อง 9,500 28,500   
6 โต๊ะครูประจ าห้องเรียน 3 ตัว 5,000 15,000   
7 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะครบชุด  3 เครื่อง 15,000 45,000   
8 เครื่องส ารองไฟ 3 เครื่อง 3,000 9,000   
9 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ 3 ชุด 4,000 12,000   
10 ระบบอินเตอร์เน็ตพร้อมติดตั้งสาย LAN 3 ห้อง 2,000 6,000   
11 ปลั๊กสามตาอย่างด ี 3 อัน 400 1,200   
12 สาย HDMI พ่วงกับสาย AVG 3 ชุด 1,500 4,500   
13 อุปกรณ์ส่วนพ่วงตา่งๆ 3 ชุด 1,000 3,000   
14 โน๊ตบุ๊ค  3 เครื่อง 15,000 45,000   
15 เครื่องพริ้นต์ 3 เครื่อง 5,000 15,000   
16 กระดาษ A4 80 แกรม 3 ลัง 625 1,875   
17 กระดาษ A4 70 แกรม 30 ลัง 500 15,000   
18 ปากกาไวท์บอร์ด  30 แท่ง 20 600   
19 หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด 7 ขวด 70 490   
20 ปากกาเมจิกไพล็อตปากกลม น้ าเงิน 7 กล่อง 150 1,050   
21 แฟ้ม 3 ห่วง คละส ี 7 แฟ้ม 125 875   
22 ไส้แฟ้ม 10 ห่อ 100 1,000   
23 หมึกปริ้น 7 ชุด ๆ ละ 4 สี 28 ขวด 350 9,800   
24 ซื้อ/ซ่อมบ ารุง สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ ระบบไฟฟา้ 7 ห้อง     6,000  42,000   
       
       

กิจกรรมที่ 2 สอนเสริมศักยภาพ  437,850 
1 ค่าตอบแทนครู จ านวน 7 กลุ่ม ๆ ละ 30 คร้ังๆ 

ละ 3 ชั่วโมง 
630 ชั่วโมง 300 189,000   

2 ค่าตอบแทนวทิยากรภายนอก (ติวเข้ม ม.3) 36 ชั่วโมง    1,200  43,200   



 

 

ที่ รายการ จ านวนหน่วย 
ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 

จ านวน 2 กลุ่ม ๆ ละ 3 คร้ัง ๆ ละ 6 ชั่วโมง   
3 เสื้อโครงการ (ครูและนักเรียน) 285 คน 300 85,500   
4 ค่าลงทะเบียนกิจกรรมเสริมศักยภาพ (ถ้าสามารถ

จัดได้) 
270 คน 445 120,150  

ห้องเรยีนคู่ขนาน SMP : รวมเป็นเงิน (หกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเก้ารอ้ยหกสิบห้าบาทถ้วน)    647,965  
 

4. ห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถนักเรียนทางด้านภาษาอังกฤษ (EIDP) 591,863 
  ส ารองจ่ายโครงการ (10% ของเงินที่เก็บจากนักเรียน) 38,500   
  ยอดยกมา 206,863   
  เก็บนักเรียน จ านวน 77 คน ๆ ละ 5,000 บาทต่อป ี 77 คน    5,000  385,000   

กิจกรรมที่ 1 จ้างครูชาวต่างชาติ 132,000 
1 ค่าตอบแทนครูชาวตา่งชาติ 4 เดือน  33,000  132,000   
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมศักยภาพทางด้านวิชาการ 82,500 
1 ค่าตอบแทนครู จ านวน 3 กลุ่ม ๆ ละ 25 คร้ัง ๆ 

ละ 3 ชั่วโมง 
22
5 

ชั่วโมง 300 67,500   

2 ค่าตอบแทนวทิยากรภายนอก (ติวเข้ม)  15 ชั่วโมง    1000  15,000   
กิจกรรมที่ 3 รับน้อง EIDP 25,600 
1 ค่าอาหารว่างครูและนักเรียน จ านวน 100 คน 

ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 
100 คน        25  2,500   

2 เสื้อโครงการ (นักเรียน) 77 คน 300 23,100   
กิจกรรมที่ 4 Multi Skill Contest 24,600 
1 กิจกรรม Crossword Game   
  1.1 ของขวัญ 1 กิจกรรม 8,000  8,000    
  1.2 ค่าจ้างเข้าเล่ม 4 เล่ม       50  200   
2 กิจกรรม Speech Contest   
  2.1 ของขวัญ 1 กิจกรรม 8,000  8,000    
  2.2 ค่าจ้างเข้าเล่ม 4 เล่ม        50  200   
3 กิจกรรม Listening Contest   
  3.1 ของขวัญ 1 กิจกรรม 8,000  8,000    
  3.2 ค่าจ้างเข้าเล่ม 4 เล่ม        50  200   

 

  



 

 

กิจกรรมที่ 5 ค่ายวิชาการ EIDP ณ จังหวัดภูเก็ต  (นักเรียน ม.1-3 จ านวน 77 คน ครู 13 คน 
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน) 

251,100 

1 ค่าจ้างเหมารถโดยสารไมป่ระจ าทาง 3 วัน 2 คัน  36,000  72,000   

2 ค่าที่พัก 2 คืน ๆ ละ 1,200 32 ห้อง    2,400  76,800   

3 ค่าอาหารนักเรียน มื้อละ 60 บาท 5 มื้อ 77 คน 300 23,100   

4 ค่าอาหารครู มื้อละ 80 บาท 5 มื้อ 13 คน      400  5,200   

5 ค่าวิทยากร  6 คน  12,000  72,000   

3 ค่าจ้างเข้าเล่มเอกสาร 1 ชุด 500 500   

4 ค่าจ้างพิมพไ์วนิล 1 ชุด      500  500   

5 อุปกรณ์เกม 1 ชุด    800  800   

กิจกรรมที่ 6 ส่งเสริมความเป็นเลิศ  18,000 

1 ค่าจ้างเหมารถโดยสารไมป่ระจ าทาง 2 วัน ๆ ละ 
6,000 บาท 

1 คัน  12,000  12,000   

2 ค่าอาหาร ครูและนักเรียน 100 คน*1มื้อ*60บาท 100 คน 60 6,000   

กิจกรรมที่ 7 สื่อ/อุปกรณ์พัฒนาทักษะการเรียนรู ้ 40,940 

1 ชุดเคร่ืองเสียงไมโครโฟน 3 ชุด 5,000 15,000   

2 กระดาษ A4 6 ลัง 500 3,000   

3 กระดาษ Photo (150 แกรม) 10 ห่อ 200 2,000   

4 หมึกเติม (ชุดละ 4 สี สลีะ 350) 6 ชุด 1,400 8,400   

5 แฟ้มสันกว้าง 3 นิ้ว คละส ี 4 โหล 360 1,440   

6 สาย HDMI  3 เส้น 700 2,100   

7 ซื้อ/ซ่อมบ ารุง สื่อ วัสด ุครุภัณฑ์ ระบบไฟฟา้ 3 ห้อง 3,000 9,000  

กิจกรรมที่ 8 สานสัมพันธ์ EIDP 17,400 
1 ค่าอาหารครูและนักเรียน 100 คน *1 มื้อ*60 บาท 100 คน        60  6,000   

2 เสื้อกิจกรรม 24 ตัว 350 8,400   

3 อุปกรณ์เกม และของรางวัล 1 ชุด 3000 3,000   

ห้องเรียน EIDP : รวมเป็นเงิน (ห้าแสนเก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน)    592,140  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน)    3,153,343 

 

  



 

 

การวัดประเมินผล  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต (Outputs) 
1.  นักเรียนร้อยละ 90 ได้เข้าร่วมโครงการ

ห้องเรียนพิเศษ (จ านวน 482 คน) 

 
ส ารวจ 

 
แบบส ารวจ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
-    1.  นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 ร้อยละ 60  

    ของนักเรียนในโครงการ 
2.  นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์  
    คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 

 
1.  แบบสอบถามความพึง   
    พอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
2.  สังเกต 

 
1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการ 
    เรียน 
2. ผลการทดสอบ
ระดับชาติ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สามารถใช้ทักษะกระบวนการทา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในการประยุกต์ความรู้และแก้ปัญหาได้ รวมทั้งสามารถใช้ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

2. นักเรียนได้เรียนตามโครงสร้างหลักสูตรที่โครงการจัดให้ทั้งรายวิชาเพ่ิมเติมและเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
3. นักเรียนในโครงการได้ท าร่วมกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ท าให้เกิดทักษะและกระบวนการต่างๆในการ

ท างาน 
 
ลงชื่อ..........................................ผู้เสนอโครงการ     ลงชื่อ.......................................ผู้เสนอโครงการ 
   (นางสาวอุทัยวรรณ  สังคานาคิน)                                (นางสาวจุรีย์  ไก่แก้ว)    
ต าแหน่ง รองหัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ          ต าแหน่ง รองหัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางปิยนุช  มามาก)                                            (นางสนิฎา  วงศ์สุริยามาศ)         
ต าแหน่ง รองหัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ                 ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

(    )    อนุมัติ   (    )   ไม่อนุมัติ 
 

                   (นางวิมล  หนูชุม) 
          ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

 
 
 
 
 



 

 

16.  โครงการอ่านคล่อง เขียนคล่อง 
ลักษณะโครงการ  (    )  ใหม่  ( / ) ต่อเนื่อง 
สนองนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 1 , 4 , 6 นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 1 , 2 , 3 , 4 

สนองกลยุทธ์ สพม.นศ.  ข้อที่ 1 , 2 , 4    
จุดเน้น สพม.นศ.  ด้านผู้เรียน ข้อที่ 1 , 2 

ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อที่ 2 
ด้านการบริหารจัดการ ข้อที่ 1 

สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ด้านผู้เรียน ข้อที่ 1 , 2  
ด้านครู/บุคลากร ข้อที่ 1 , 3 , 4 
ด้านการบริหารจัดการ ข้อที่ 1 , 2 , 3 

สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   
มาตรฐานที่  1. คุณภาพของผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อที่ 1 , 2 , 3, 4, 5, 6 
       1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อที่ 1 , 2 ,3 , 4 
มาตรฐานที่  2. กระบวนการบริหารและการจัดการ  ข้อที่ 3 
มาตรฐานที่  3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ข้อที ่1 , 4 , 5 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  : นางสาวสุกัญญา  นวนเสน  , นายภัทรกร ศิริรัตน์   
 และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยทุกคน 
 

ระยะเวลาด าเนินงาน  :   ตลอดปีการศึกษา 2564 

 

หลักการและเหตุผล 
   การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งเน้นความส าคัญ 

ทั้งด้านความรู้ ความคิด  ความสามารถ  มีคุณธรรมจริยธรรม กระบวนการเรียนรู้และความรับผิดชอบต่อ
สังคม เพ่ือพัฒนาคนให้มี  ความสมดุล โดยยึดหลักผู้เรียนส าคัญที่สุด ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้  ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ทั้งได้ก าหนด
จุดมุ่งหมายประการส าคัญประการหนึ่งของหลักสูตรคือ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ใฝ่
เรียน รักการอ่าน การฟัง การพูด รักการเขียนและการค้นคว้า โดยต้องมีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้มี
ความสนใจ เหมาะสมและมีความพร้อมในการพัฒนาทักษะภาษาไทย  

   ประกาศนโยบาย  “ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้”  ของ  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ตามนโยบายพัฒนาการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ          
เพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชนไปสู่ความเป็นพลเมืองที่พร้อมสมบูรณ์ สามารถด ารงตนในสังคมอย่าง    
ปกติสุข ซึ่งการอ่านและการเรียนรู้หนังสือ (Reading & Literacy) เป็นทักษะที่จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับ    
การเรียนรู้ และการพัฒนาชีวิตสู่ความส าเร็จ การอ่านอย่างคล่องแคล่วและเข้าใจความหมายจะน ามาซึ่ง
ความรู้ และส่งเสริมให้เกิดการคิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณ แยกแยะและประยุกต์ใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อชีวิต พร้อมทั้งสมารถถ่ายทอดสื่อสารให้ผู้อ่ืนทราบและเข้าใจได้ ซึ่งเป็นทักษะส าคัญของศตวรรษที่ 21 
หากนักเรียนบกพร่องหรือขาดความสามารถในการอ่าน การเรียนรู้ไม่อาจก้าวหน้าได้ และจะประสบ   
ความยากล าบากในการด ารงชีวิต จึงเป็นหน้าที่ของครูผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องพัฒนาความสามารถ  
ในการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการสื่อสารให้แก่ประชาชน



 

 

ตั้งแต่วัยเยาว์ เพ่ือให้เรียนรู้ในระดับที่ซับซ้อนขึ้นเมื่อเติบใหญ่จนกระทั่งสามารถดูแลตนเอง มีอาชีพและ
รายได้ เป็นนักคิดและเรียนรู้ตลอดชีวิต  ใช้เวลายาวนานถึง 15 ปี หรือในวัยของการศึกษาภาคบังคับ      
จึงจ าเป็นต้องพัฒนาการศึกษาในช่วงนี้ให้มั่นคง ซึ่งการอ่านออกเขียนได้ การอ่านคล่องเขียนคล่องและ
สื่อสารได้เป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญสูงสุดอันดับแรกๆ ของการพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียน การพัฒนา
ความสามารถการอ่าน นอกจากครูจะต้องมีองค์ความรู้ เข้าใจทักษะกระบวนการพัฒนาความสามารถการ
อ่านของนักเรียนทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนที่ต้องได้รับการเอาใจใส่เป็นพิเศษเพราะปัจจัยความแตกต่าง
ทางสติปัญญาแล้ว ความแตกต่างทางพ้ืนฐานของครอบครัวก็เป็นปัจจัยส าคัญที่ควรค านึงถึงในการพัฒนา
ความสามารถการอ่านของนักเรียน  

   ด้วยเหตุนี้ เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาให้กับนักเรียนที่มีปัญหาในทักษะการอ่านไม่คล่อง การเขียน     
ไม่คล่อง ได้เรียนรู้และพัฒนาความสามารถของตนเองได้อย่างถูกต้อง ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  จึงได้ก าหนดให้มีโครงการอ่านคล่อง เขียนคล่อง เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการ
พัฒนาในการอ่านการเขียนที่ดีข้ึน อันเป็นขั้นพ้ืนฐานในการเรียนรู้และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนให้
เป็นประชากรที่มีคุณภาพ ตลอดจนการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความภาคภูมิใจ  

 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านไม่คล่อง  เขียนไม่คล่อง ของนักเรียนโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
 2. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนทุกระดับชั้น 
ให้สูงขึ้น 
 3. เพ่ือให้นักเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรมทางภาษาไทย 
 4. เพ่ือให้นักเรียนเห็นความส าคัญและคุณค่าในการคิดและน าไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
  

เป้าหมาย 
   ด้านปริมาณ 

3. ร้อยละ 80 นักเรียนโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ทุกคน  ได้รับการพัฒนาทักษะการอ่านคล่อง
เขียนคล่อง  

4. นักเรียนโรงเรียนชะอวดวิทยาคารทุกคน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยที่สูงขึ้น ร้อยละ 5 

5. ร้อยละ 80 นักเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรมทางภาษาไทยในระดับดีและดีมาก 
6. ร้อยละ 80 นักเรียนเห็นความส าคัญและคุณค่าในการคิดและน าไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   

 
   ด้านคุณภาพ 

นักเรียนโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร มีผลสัมฤทธิ์ทางทักษะภาษาไทย การฟัง การพูด การอ่าน การ
เขียนที่สูงขึ้น สามารถอ่านคล่อง เขียนคล่อง พัฒนาความคิดได้อย่างสร้างสรรค์ มีความพึงพอใจในกิจกรรม
ทางภาษาไทย เห็นความส าคัญและคุณค่าของภาษาไทย พร้อมน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และ
สามารถพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ และวัสดุอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม  
สถานที่ด าเนินการ  :   โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
งบประมาณ  :     2,980    บาท 
 
 



 

 

 
การด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 

3. ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
4. จัดท าโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติจากผู้บริหาร 

 
เม.ย. 2564 
เม.ย. 2564 

น.ส.สุกัญญา นวนเสน 
นายภัทรกร ศิริรัตน์ 
และครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยทุกคน 

2. ขั้นด าเนินการ 
1.  ประชุมวางแผนแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน    
     คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
2.  ก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ และกิจกรรมที่จะ 
     ด าเนินกิจกรรม 
     - กิจกรรมการอ่าน     - กิจกรรมการเขียน 
3.  จัดซื้อวัสดุและเตรียมการ 
4.  ประชาสัมพันธ์นักเรียน 
5.  ส ารวจคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล 
6.  ด าเนินกิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่องร่วมกับ        
    คลินิกภาษาตามวัน  เวลา และสถานที่ที่ก าหนด 
          ( ณ ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระภาษาไทย)    

 
เม.ย. 2564 

 
พ.ค. 2564 

 
 
 

พ.ค. 2564 
พ.ค. 2564 

พ.ค. 64 – ก.ค. 64ตลอด
ปีการศึกษา 2564 

 

 
น.ส.สุกัญญา นวนเสน 
นายภัทรกร ศิริรัตน์ 
และครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยทุกคน 
 

3. ขั้นติดตามและประเมินผล 
1. ทดสอบการอ่านและการเขียน  
2. สังเกตและประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 

 
ตลอดปีการศึกษา 2564 

 

น.ส.สุกัญญา นวนเสน 
นายภัทรกร ศิริรัตน์ 
และครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยทุกคน 

4. สรุปและรายงานผล 
1. สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. สรุปความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
3. รายงานผลการจัดกิจกรรม 

 
ก.พ. 2564 

น.ส.สุกัญญา นวนเสน 
นายภัทรกร ศิริรัตน์ 
 

 

งบประมาณ :  ใช้กับนักเรียน (  )  ม.ต้น  (  )  ม.ปลาย  ( / )  ม.ต้น และ ม.ปลาย  (  )  หลักสูตรเข้มข้น 
 

แหล่งงบประมาณ (  /  )  เงินรายหัวนักเรียน  จ านวน  ...........2,980.............บาท       
(    )  เงินเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)จ านวน ..........-........บาท 
(    )  เงินอ่ืน ๆ (ระบุ)………………………-………………………………………… 

 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. กิจกรรมอ่านคล่อง เขียนคล่อง - - 2,980 - - 
รวม - - 2,980 - - 

 



 

 

ประมาณการรายละเอียดค่าใช้งบประมาณ 
 

 

 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย 
ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 

กิจกรรมอ่านคล่อง เขียนคล่อง  งบอุดหนุน 
รายหัว 

1 กระดาษโฟโต้ 120 แกรม (100 แผ่น) 1 ห่อ 220 220  
2 ซองถนอมเอกสาร 11 รู A4 (500ซอง) 3 แพ็ค 440 1,320  
3 แฟ้มโชว์เอกสาร AAA A4ขนาด 2 นิ้ว สีม่วง 12 แฟ้ม 120 1,440  

รวม 2,980  
รวมทั้งสิ้น (สองพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 2,980  

 
 

การวัดประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต (Outputs) 
3. นักเรียนและครูได้เข้าร่วมกิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่อง 
4. นักเรียนมีทักษะทางภาษาไทย 
5. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมอ่านคล่องเขียน

คล่องในระดับด ี

 
1. ทดสอบการอ่าน  
2. ทดสอบการเขียน 
3. ประเมินความพึง
พอใจ 
 
 

 
1. แบบทดสอบ   
  การอ่าน  
2. แบบทดสอบ   
  การเขียน 
3. แบบประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. ร้อยละ 80 นักเรียนโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ทุกคน   

ได้รับการพัฒนาทักษะการอ่านคล่องเขียนคล่อง  
2. นักเรียนโรงเรียนชะอวดวิทยาคารทุกคน  มีผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่สูงขึ้น ร้อยละ 5 
3. ร้อยละ 80 นักเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรมทางภาษาไทย

ในระดับดีและดีมาก 
     4. ร้อยละ 80 นักเรียนเห็นความส าคัญและคุณค่าในการคิดและ  
         น าไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม    

 
 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร อ่านคล่อง เขียนคล่องทุกคน 
2. นักเรียนโรงเรียนชะอวดวิทยาคารมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ต่อรายวิชาภาษาไทยที่สูงขึ้น 
3. นักเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรมทางภาษาไทยในระดับดี 

           4. นักเรียนเห็นความส าคัญและคุณค่าของภาษาไทยและน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
  

 
 
 



 

 

 
 
(ลงชื่อ).............................................ผู้เสนอโครงการ      (ลงชื่อ).............................................ผู้เสนอโครงการ 
       (นางสาวสุกัญญา  นวนเสน)                   (นายภัทรกร ศิริรัตน์) 
               ต าแหน่ง ครู                             ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง 
 
 

(ลงชื่อ)........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                             (นางสนิฎา  วงศ์สุริยามาศ) 

         ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวชิาการ 
 
 

(      )    อนุมัต ิ  (       )   ไม่อนุมัต ิ
 
 

       (ลงชื่อ)........................................................... 
                                      (นางวิมล  หนชูุม) 

               ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวทิยาคาร 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

17. โครงการวันส าคัญทางภาษาไทย 
ลักษณะโครงการ  (    )  ใหม่  ( / ) ต่อเนื่อง 
สนองนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 1 , 4 นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 3 , 4 

สนองกลยุทธ์ สพม.นศ.  ข้อที่ 2 ,4 , 6   
จุดเน้น สพม.นศ.  ด้านผู้เรียน ข้อที่ 1 , 2 

ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อที่ 2 
ด้านการบริหารจัดการ ข้อที่ 1, 2  

สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ด้านผู้เรียน ข้อที่ 1, 2  
ด้านครู/บุคลากร ข้อที่ 2, 3, 4 
ด้านการบริหารจัดการ ข้อที่ 1, 2, 3 

สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   
มาตรฐานที่  1. คุณภาพของผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อที่ 2 , 5 , 6 
       1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อที่ 1, 2, 3, 4, 7  
มาตรฐานที่  2. กระบวนการบริหารและการจัดการ     ข้อที ่ 5, 7 
มาตรฐานที่  3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ข้อที่ 1 , 2, 3, 4, 5 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  : นางสาวจารุณี  นิยมญาติ  , นางสาวกนกวรรณ  เหมทานนท์                  
                              และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยทุกคน 
 

ระยะเวลาด าเนินงาน  :  ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 – 30  กรกฎาคม 2564 
 
 
หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๔๕  หมวดที่ ๑    
บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการตามมาตรา ๖ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปตามเพ่ือพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมในการด ารงชีวิต     
สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 ชนชาติไทยนั้นเป็นชนชาติที่มีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของตนเองมาตั้งแต่โบราณไม่ว่าจะเป็นการพูด       
การไหว้ การแต่งกาย ฯลฯ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมายาวนานหลายยุค
หลายสมัย  แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ท าให้ภาษาไทยที่
เป็นภาษาประจ าชาติได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีนี้ด้วย ภาษาไทยทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนก็เริ่ม
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งทุกวันนี้นับวันจะเสื่อมลงไปเรื่อยๆ เพราะอิทธิพลตะวันตก และตลอดจนความเจริญต่างๆ
ทางเทคโนโลยี มีการน าส านวนภาษาต่างประเทศเข้ามาพูดปะปนไทยค าอังกฤษค า ปัญหาเหล่านี้หากไม่   
เร่งแก้ไข และท าให้ภาษาไทยก็จะเสียหายมากยิ่งขึ้น และที่ส าคัญคนในปัจจุบันนี้ยังไม่ทราบถึงที่มาที่ไปของ
วันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เพ่ือกระตุ้นจิตส านึก
ให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของ “ภาษาไทย”ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ที่ส าคัญอย่างหนึ่งของชาติ 
นอกเหนือจากวัฒนธรรมอื่นๆและด้วยเนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันระลึกถึงสุนทรภู่ยอดกวีเอก
ของไทยรวมทั้งยังถือเป็นวันภาษาไทยด้วยเพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานของสุนทรภู่ให้นักเรียน



 

 

เห็นถึงความส าคัญของภาษาไทย ปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความซาบซึ้งในวิชาภาษาไทย  อันเป็นการช่วย
ส่งเสริมวิชาภาษาไทยให้ด าเนินไปอย่างได้ผลที่สูงขึ้น 

   ดังนั้น ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร อ าเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวจึงจัดให้มีวันส าคัญทางภาษาไทยขึ้นมา เพ่ือให้นักเรียนได้
ตระหนักถึงความเป็นไทย ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนรักและสนใจในภาษาไทยมากยิ่งขึ้น 

 

วัตถุประสงค์ 
          1.  เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ผู้ทรงเป็น 
นักปราชญ์และนักภาษาไทยรวมทั้งน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระองค์ท่ีได้ทรงแสดงความห่วงใย    
และพระราชทานแนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษาไทย  

2. เพ่ือเชิดชูเกียรติคุณสุนทรภู่ยอดกวีเอกของแผ่นดินและของโลก 
          3. เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทยของนักเรียนรวมทั้งเพ่ือยกมาตรฐานการเรียนการ 
 ภาษาไทยในสถานศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลดียิ่งขึ้น  

     4. เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย 

  5. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย  
  6. เพ่ือส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน     
  

เป้าหมาย 
    ด้านปริมาณ 

- ร้อยละ 80 นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 
- ร้อยละ 80 นักเรียนมีความรู้จากการเข้าชมนิทรรศการวันภาษาไทยแห่งชาติ 
- ร้อยละ 80 นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสุนทรภู่  
- ร้อยละ 80 นักเรียนมีความรู้จากการเข้าชมนิทรรศการสุนทรภู่ 
- ร้อยละ 80 นักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดทักษะทางภาษาไทย   

    ด้านคุณภาพ 
- นักเรียนและบุคลากรตระหนักถึงความส าคัญของภาษาไทยและเข้าร่วมกิจกรรม 
- นักเรียนได้รับความรู้และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาไทย 
- นักเรียนมีจิตส านึกที่ดีในการร่วมอนุรักษ์เอกลักษณ์ทางภาษาไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย 
- นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ตามศักยภาพของตนเองได้ 
- นักเรียนรักการเรียนรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง   

 

สถานที่ด าเนินการ  :   โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
 

งบประมาณ  :      20,800   บาท  
 
 
 
 
 
 



 

 

การด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 

1. 1. ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
2. 2. จัดท าโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติจากผู้บริหาร

โรงเรียน 
3.  ประชาสัมพันธ์นักเรียน 

 
เมษายน 2564 
เมษายน 2564 

 
พฤษภาคม 2564 

นางสาวจารุณี  นิยมญาติ  
นางสาวกนกวรรณ เหมทานนท์ 
และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยทุกคน 

2. ขั้นด าเนินการ 
2.1.  วางแผนกิจกรรมตามโครงการ  
         - จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ 
         - รายงานกิจกรรมวันสุนทรภู่ 

 
พฤษภาคม 2564 
มิถุนายน 2564 
มิถุนายน 2564 

นางสาวจารุณี  นิยมญาติ  
นางสาวกนกวรรณ เหมทานนท์ 
และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยทุกคน 

 2.2  วางแผนกิจกรรมตามโครงการ 
  - จัดกิจกรรมวันภาษาไทย 

        - รายงานกิจกรรมวันภาษาไทย 

กรกฎาคม 2564 
กรกฎาคม 2564 
กรกฎาคม 2564 

นางสาวจารุณี  นิยมญาติ  
นางสาวกนกวรรณ เหมทานนท์ 
และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยทุกคน 

3. ขั้นติดตามและประเมินผล 
สังเกตและประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

 
มิถุนายน 2563 - 
 กรกฎาคม 2564 

นางสาวจารุณี  นิยมญาติ  
นางสาวกนกวรรณ เหมทานนท์ 
และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยทุกคน 

4. สรุปและรายงานผล 
สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมและประเมินผล 
รายงานผลการจัดกิจกรรม 

 
กรกฎาคม 2564 
กรกฎาคม 2564 

 
นางสาวจารุณี  นิยมญาติ  
นางสาวกนกวรรณ เหมทานนท์ 

 

 

งบประมาณ :  ใช้กับนักเรียน (  )  ม.ต้น  (  )  ม.ปลาย  ( / )  ม.ต้น และ ม.ปลาย  (  )  หลักสูตรเข้มข้น 

แหล่งงบประมาณ (  /  )  เงินรายหัวนักเรียน  จ านวน  ............20,800...............บาท       
(    )  เงินเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) จ านวน .........-.......บาท 
(    )  เงินอ่ืน ๆ (ระบุ)…………………………-……………………………………….  
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

 วันส าคัญทางภาษาไทย 2,000 15,800 3,000 - - 
รวมทั้งสิ้น  2,000 15,800 3,000 - 20,800 

 

 
 
 



 

 

ประมาณการรายละเอียดค่าใช้งบประมาณ 
 

 

 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
วันส าคัญทางภาษาไทย(วันสุนทรภู่ และ วันภาษาไทยแห่งชาติ) งบอุดหนุนรายหัว 

1 ค่าเช่าชุดแสดงละคร 20 ชุด 200 4,000  
2 ค่าเช่าชุดการแสดงโขน 2 ชุด 1,500 3,000  
3 ค่าแต่งหน้า-ท าผม 10 คน 200 2,000  
4 ไวนิล ขนาด 3x5 ม. 1 แผ่น 3,000 3,000  
5 รางวัล   

- แต่งกลอน 6 รางวัล 100 600  
- วาดภาพ 6 รางวัล 100 600  
- ตอบค าถาม 100 รางวัล 20 2,000  
-ป้ายนิเทศวัน              
ภาษาไทย+วันสุนทรภู ่

12 รางวัล 200 2,400  

- เกียรติบัตร 200 ใบ 1 200  
6 อาหารว่าง 1 วัน 1,000 1,000  
7. ค่าตอบแทนวิทยากร 1 วัน 2,000 2,000  

รวม 20,800  
รวมทั้งสิ้น (สองหม่ืนแปดร้อยบาทถ้วน) 20,800  

 

 
การวัดประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Outputs) 

1.นักเรียนและครูได้เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาไทย 
2.นักเรียนมีทักษะทางภาษาไทย 
3.นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาไทยใน
ระดับดีและดีมาก 

 
ส ารวจ 
ประเมิน 

 
 

 
แบบส ารวจ 
แบบประเมิน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม วันสุนทรภู่ 
2. ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม วันภาษาไทย 
3. ร้อยละของนักเรียน มีความรู้เกี่ยวกับท่ีมาของวันส าคัญทาง

ภาษาไทย ตระหนัก เห็นคุณค่าและร่วมอนุรักษ์ภาษาไทย 
๔. ระดับความพึงพอใจของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา      
    ต่อกิจกรรมวันส าคัญทางภาษาไทย  
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชที่ได้ 

ทรงแสดงความห่วงใยและพระราชทานแนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษาไทย   
2. นักเรียนสามารถแสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์  และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  



 

 

3. นักเรียนเห็นคุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยทางด้านการใช้ภาษาไทย    
4. นักเรียนสามารถส่งเสริมและสืบสานมรดกทางวรรณศิลป์ของสุนทรภู่ ให้เยาวชนและบุคคล 
5. นักเรียนทราบท่ีมาและความส าคัญของวันส าคัญทางภาษาไทย 
6. นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาไทยท้ังการฟัง พูด อ่านและเขียนท่ีมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

 
 

 
ลงชื่อ……………………..……………………ผู้เสนอโครงการ       ลงชื่อ……………………..……………………ผู้เสนอโครงการ                                  
     (นางสาวจารุณี  นิยมญาติ)                                  (นางสาวกนกวรรณ  เหมทานนท์) 
           ต าแหน่ง คร ู                                                         ต าแหน่ง คร ู
 
 
 
 
 
 
 

                     ลงชื่อ…………….……………………………….ผู้เห็นชอบโครงการ 
                               (นางสนิฎา  วงศ์สุริยามาศ ) 

         ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 
 
 

(     )  อนุมัติ  (     )  ไม่อนุมัติ 
 
 
 

ลงชื่อ……………..………………………………….  
             (นางวิมล  หนูชุม ) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

18.  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ลักษณะโครงการ  (    )  ใหม่  ( / ) ต่อเนื่อง 
สนองนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 1 , 4 นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 2 , 3 , 4 

สนองกลยุทธ์ สพม.นศ.   ข้อที่  2 , 4   
จุดเน้น สพม.นศ.    ด้านผู้เรียน ข้อที่ 1, 2 

    ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อที่ 2 
    ด้านการบริหารจัดการ ข้อที่ 1, 2 

สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ด้านผู้เรียน ข้อที่ 1 , 2   
ด้านครู/บุคลากร ข้อที่ 2 
ด้านการบริหารจัดการ ข้อที่ 1, 2 

สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   
มาตรฐานที่  1. คุณภาพของผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6  
       1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อที่ 1, 3 
มาตรฐานที่  2. กระบวนการบริหารและการจัดการ      ข้อที ่3 
มาตรฐานที่  3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ข้อที ่1, 2, 3, 4 , 5  
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  นางสาวศิริพร  ศรีไชย  , นางสาวธนพร ทองลมุล   
และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยทุกคน 

ระยะเวลาด าเนินงาน  :   ตลอดปีการศึกษา 2564 

 

หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนที่สมบูรณ์ 

และสมดุลทั้งด้านจิตใจ ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ 
ความสามารถทั้งด้านวิชาการ วิชางานและวิชาชีพ เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
พ่ึงตนเองได้ อยู่กับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

วิชาภาษาไทย มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีพ้ืนความรู้ทักษะการฟัง การดู การพูด การอ่านและการเขียน  
การส่งเสริมความสามารถทางภาษาไทยของผู้เรียนจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูจะต้องจัดกิจกรรมเพ่ื อพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียน  ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในด้านการใช้ภาษาและการแสดงออกให้ถูกต้อง
เหมาะสมทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน โดยครูจะต้องจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับหลักสูตรและเนื้อหาวิชาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเพ่ิมผลการ สอบ
ระดับประเทศ (O-NET) รายวิชาภาษาไทยให้สูงขึ้น 

 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ครูมีสื่อและนวัตกรรมส าหรับใช้ประกอบการสอนอย่างพอเพียง 
 2. เพื่อให้ครูสร้างสื่อเพ่ือใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
 3. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
 4. เพ่ือเพ่ิมผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) วิชาภาษาไทย   

 



 

 

เป้าหมาย 
   ด้านปริมาณ 
          1.  นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 

2. ร้อยละ 60 ครูมีสื่อการเรียนการสอนเพียงพอส าหรับใช้ประกอบการสอน 
3. ร้อยละ 5 ผลการสอบ O-NET สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา  

   ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยและผลทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  
2. ครูมีสื่อการเรียนการสอนเพียงพอส าหรับใช้ประกอบการสอนอย่างเพียงพอ 

 

สถานที่ด าเนินการ  :   โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
งบประมาณ  :    1,750  บาท 
การด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 

   1. ครูรับทราบผลการสอบ O-NET 
   2. ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือวางแผน 
การด าเนินงาน 
   3.จัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติจากผู้บริหาร 

 
เม.ย. 2564 
เม.ย. 2564 

นางสาวศิริพร  ศรีไชย
นางสาวธนพร  ทองลมลุ 
และครูกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทยทุกคน 

2. ขั้นด าเนินการ 
   1. ประชุมเพ่ือก าหนดทิศทางและวางแผนการ
ด าเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    2. วิเคราะห์หาสาระการเรียนรู้ที่นักเรียนได้ 
คะแนนน้อย 
    3. ครูแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้โดยสอดแทรก
แนวข้อสอบ O-NET 
    4. สร้างสื่อประกอบการเรียนการสอนและ
จัดซื้อสื่อการสอนและจัดซื้อสื่อการสอนส าเร็จรูป 
    5. ครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการ 
จัดการเรียนรู้ 
    6. เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เทคนิคการท า 
ข้อสอบO-NET วิชาภาษาไทย 

 
เม.ย. 2564 

 
เม.ย. 2564 
เม.ย. 2564 

 

พ.ค. 2564 
 

ตลอดปีการศึกษา 2564 

ธ.ค. 2564 

 
นางสาวศิริพร  ศรีไชย
นางสาวธนพร  ทองลมลุ 
และครูกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทยทุกคน 
 

3. ขั้นติดตามและประเมินผล 
    นิเทศติดตามประเมินผลโครงการ 

 
ตลอดปีการศึกษา 2564 

นางสาวศิริพร  ศรีไชย
นางสาวธนพร  ทองลมลุ 
และครูกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทยทุกคน 

4. สรุปและรายงานผล 
    สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 
    ประเมินจากการตอบแบบสอบถาม 

 
ก.พ. 65 

 
นางสาวศิริพร  ศรีไชย
นางสาวธนพร  ทองลมลุ 



 

 

    รายงานผลการจัดกิจกรรม 
    ปรับปรุงการด าเนินโครงการ 

 

 

งบประมาณ :  ใช้กับนักเรียน (  )  ม.ต้น  (  )  ม.ปลาย  ( / )  ม.ต้น และ ม.ปลาย  (  )  หลักสูตรเข้มข้น 
 

แหล่งงบประมาณ ( /  )  เงินรายหัวนักเรียน  จ านวน  ............ 1,750  .............บาท       
(   )  เงินเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)จ านวน ..........-..........บาท 
(    )  เงินอ่ืน ๆ (ระบุ)………………………-…………………………………………. 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

- - 1,750   - 1,750   

รวม - - 1,750   - 1,750   
 

 
ประมาณการรายละเอียดค่าใช้งบประมาณ 
 

 

 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

หมายเหตุ 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
งบอุดหนุน 

รายหัว 
1 หมึกเติม EPSON  รหัส L003 สีด า 2 หลอด 350 700  
2 หมึกเติม EPSON  รหัส L003 สีแดง 1 หลอด 350 350  
3 หมึกเติม EPSON  รหัส L003 สีเหลือง 1 หลอด 350 350  
4 หมึกเติม EPSON  รหัส L003 สีฟ้า 1 หลอด 350 350  

รวม 1,750    
รวมทั้งสิ้น (หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 1,750    

 
การวัดประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Outputs) 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น 
2. นักเรียนมีผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)สูงขึ้น 
3. นักเรียนมีทักษะทางภาษาไทย 
4. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ในระดับดีและดีมาก 

 
 
1. ทดสอบการเรียน  
2. สอบถามความพึง
พอพอใจ 
 
 
 

 
1. แบบประเมิน
ความพึงพอใจ   
 
2. แบบทดสอบ 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
5. ร้อยละ 80 นักเรียนเห็นความส าคัญและคุณค่าในการคิดและ

น าไปใชไ้ด้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  



 

 

6. ร้อยละ 80 นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ สื่อ และวัสดุอุปกรณ์ที่
ส่งเสริมการเรียนรู้    

7. ร้อยละ 80 นักเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ในระดับดีและดีมาก 

8. ร้อยละ 80 นักเรียนโรงเรียนชะอวดวิทยาคารทุกคน มผีลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยทีสู่งขึ้น  

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนมีเจตคติที่ดีและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น 
2. นักเรียนมีผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผา่นมา 
3. นักเรียนเห็นความส าคัญและคุณค่าของภาษาไทยและน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  

 
 
(ลงชื่อ).............................................ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ).............................................ผู้เสนอโครงการ 
        (นางสาวธนพร  ทองลมลุ)    (นางสาวศิริพร  ศรีไชย) 
             ต าแหน่ง ครู                                   ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย 

 
       

    (ลงชื่อ).............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
    (นางสนิฎา  วงศ์สุริยามาศ) 

 ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวชิาการ 
 
 

   (      )    อนุมัต ิ  (       )   ไม่อนุมัต ิ
 
 
    (ลงชื่อ)................................................... 

                                   (นางวิมล  หนชูุม) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวทิยาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

19. โครงการพัฒนางานห้องปฏิบัติการทางภาษา และห้องส านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

ลักษณะโครงการ  (   )  ใหม ่  ( / ) ต่อเนื่อง 
สนองนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 6  นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 4 

สนองกลยุทธ์ สพม.นศ.   ข้อที่ 4 , 5 , 6   
จุดเน้น สพม.นศ.    ด้านผู้เรียน ข้อที่ 1 , 2 
     ด้านการบริหารจัดการ  ข้อที่ 1 

สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ด้านผู้เรียน ข้อที่ 1 
   ด้านครู/บุคลากร  ข้อที่ 3 , 4 
   ด้านการบริหารจัดการ  ข้อที่ 2 , 3 
สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   
มาตรฐานที่  1. คุณภาพของผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อที่ 3 , 4 , 5 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อที่ 1 , 6 
มาตรฐานที่  2. กระบวนการบริหารและการจัดการ  ข้อที่  1 , 4 , 5 , 6 
มาตรฐานที่  3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ข้อที ่2 , 3 , 5   

ผู้รับผิดชอบโครงการ  : นางสาวจิราวรรณ  บัวเกตุ   และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยทุกคน 
 
 

ระยะเวลาด าเนินงาน  :  ตลอดปีการศึกษา 2564 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งเน้นความส าคัญทั้งด้าน

ความรู้ ความคิด  ความสามารถ  มีคุณธรรมจริยธรรม กระบวนการเรียนรู้และความรับผิดชอบต่อสังคม 
เพ่ือพัฒนาคนให้มี  ความสมดุล โดยยึดหลักผู้เรียนส าคัญที่สุด ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้  ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ทั้งได้ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ประการส าคัญประการหนึ่งของหลักสูตรคือ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการ
อ่าน การฟัง การพูด รักการเขียนและการค้นคว้า โดยต้องมีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้มีความพร้อม 
น่าสนใจ เหมาะสมและมีความพร้อมในการพัฒนาทักษะภาษาไทย  

ด้วยเหตุนี้ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาให้นักเรียนได้ใช้แหล่งการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม ทางกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  จึงก าหนดให้มีโครงการปรับปรุง พัฒนาห้องปฏิบัติการ 
และห้องส านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีเครื่องมือ อุปกรณ์ในการเรียน
การสอนที่พร้อมใช้งานได้อย่างเหมาะสมและหลากหลาย มีบรรยากาศน่าเรียน น่าอยู่ น่าศึกษามากยิ่งขึ้น 
ตลอดจนสามารถใช้เครื่องมือได้อย่างช านาญการ 

 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนางานห้องปฏิบัติการ ห้องส านักงาน  สื่อ นวัตกรรมต่างๆให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
2. เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้สะอาด สวยงาม เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3. เพ่ือให้บริการพ้ืนฐานและสวัสดิการแก่ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ เพียงพอและท่ัวถึง 
4. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนได้มีการใช้สื่อ นวัตกรรมในการเรียนการสอน  

 

 



 

 

เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 

 ร้อยละ 80 นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ สื่อ และวัสดุอุปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสมและหลากหลาย 

ด้านคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนชะอวดวิทยาคารทุกคน  สามารถใช้แหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม  วัสดุ  

อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและหลากหลาย 
 

สถานที่ด าเนินการ  :   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  
 

งบประมาณ  :      31,880     บาท   
 

การด าเนินงาน  
 

 

งบประมาณ :  ใช้กับนักเรียน  (    )  ม.ต้น     (    )  ม.ปลาย   
( /  )  ม.ต้น และ ม.ปลาย   (    )  หลักสูตรเข้มข้น  

 

แหล่งงบประมาณ      (  / )  เงินรายหัวนักเรียน จ านวน    …………31,880……….บาท    
       (     )  เงินเรียนฟรี 15 ปี  (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)  จ านวน  ....-....... บาท 

                            (     )  เงินอ่ืน ๆ (ระบุ)…………………………………………………………… 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

 
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆในห้องปฏิบัติการ
ทางภาษา และห้องส านักงานกลุ่มสาระ   
การเรียนรู้ภาษาไทย 

- - 21,880 10,000  

รวม - - 21,880 10,000 31,880 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 

1. ประชุมปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท าโครงการ 
2.   วางแผนการด าเนินงาน 
3.   จัดท าโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ  

 
เม.ย. 2564 
เม.ย. 2564 
เม.ย. 2564 

 
น.ส.จิราวรรณ  บัวเกต ุ
และคณะครูกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย 

2. ขั้นด าเนินการ 
1. แต่งตั้งคณะท างาน 
2. ด าเนินการตามโครงการ /จัดซื้อ 

 

 

พ.ค. 2564 
พ.ค. 2564 

 

 
 
 
 
 

น.ส.จิราวรรณ  บัวเกต ุ
และคณะครูกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย  

3. ขั้นติดตามและประเมินผล 
1. จัดท าบัญชีวัสดุอุปกรณ์  
2. ประเมินโครงการ  

 
ตลอดปีการศึกษา

2564 

 

น.ส.จิราวรรณ  บัวเกต ุ
และคณะครูกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย 

4. สรุปและรายงานผล 
1. สรุปโครงการ  

2. รายงานผลโครงการ  

 
 

มกราคม 2565 
 

น.ส.จิราวรรณ  บัวเกต ุ
 



 

 

 
 

ประมาณการรายละเอียดค่าใช้งบประมาณ 
 

 

 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

กิจกรรมพัฒนางานห้องปฏิบัติการและห้องส านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
งบอุดหนุน 

รายหัว 
1. เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ 10 2 ตัว 60 120  
2. ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 3 1 โหล 192 192  
3. ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 2 โหล 84 168  
4. ลวดเสียบกระดาษ เบอร์ 1N (50 ตัว) 30 กล่อง 8 240  
5. เยื่อกาว 2 หน้า ม้วน 1 นิ้ว 20 ม้วน 30 600  
6. สก๊อตเทปใส ม้วนใหญ่ หนา 1 นิ้ว 6 ม้วน 40 240  
7. กระดาษโฟโต้ ขนาด135 แกรม (100 แผ่น) 3 ห่อ 220 660  
8. กาวแท่งยูฮู 21 กรัม 20 หลอด 70 1,400  
9. บอร์ดจัดนิทรรศการ ขนาด 1x2 เมตร 1 แผ่น 5,500 5,500  
10. หมึกเติม EPSON  รหัส L003 สีด า 10 หลอด 350 3,500  
11. หมึกเติม EPSON  รหัส L003 สีแดง 4 หลอด 350 1,400  
12. หมึกเติม EPSON  รหัส L003 สีเหลือง 4 หลอด 350 1,400  
13. หมึกเติม EPSON  รหัส L003 สีฟ้า 4 หลอด 350 1,400  
14. ใบมีดคัตเตอร์ขนาดใหญ่ 6 ห่อ 20 120  
15. กรรไกร ขนาด 9 นิ้ว 2 อัน 65 130  
16. โฟมเทปกาว 2 หน้า ขนาด 24 ซม*3ม3M 6 ม้วน 135 810  
17. ล าโพงเคลื่อนที ่ 1 ตัว 7,000 7,000  

ยอดยกไป 24,880  
 
 

 

 
 

 
2 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

กิจกรรมพัฒนางานห้องปฏิบัติการและห้องส านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ต่อ) 
งบอุดหนุน 

รายหัว 
 ยอดยกมา 24,880  

18. ไมโครโฟน 2 ชุด 1,500 3,000  
19. ตู้ใส่เสื้อผ้า  ขนาด 5 ฟุต 1 ตัว 4,000 4,000  

รวม 31,880  
รวมเงินทั้งสิ้น ( สามหม่ืนหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน )   

 
การวัดประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Outputs) 

1. นักเรียนและครูนักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ สื่อ และ
 
 - ส ารวจ 

 
-แบบส ารวจ 



 

 

วัสดุอุปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้     
2. นักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้แหล่งเรียนรู้ สื่อ 

และวัสดุอุปกรณ์ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้     

- สอบถาม 
  

-แบบสอบถาม 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. ร้อยละ 80 นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ สื่อ และวัสดุ   

อุปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้    
2. ร้อยละ 80 นักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้แหล่ง 

เรียนรู้ สื่อ และวัสดุอุปกรณ์ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้     
 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. มีห้องปฏิบัติการ ห้องส านักงาน  สื่อ นวัตกรรมต่างๆทีเ่อ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
2. มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ทีส่ะอาด สวยงาม และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3. ให้บริการพ้ืนฐานและสวัสดิการแก่ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ เพียงพอและทั่วถึง 
4. ครูผู้สอนได้มีการใช้สื่อ นวัตกรรมและวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอนครบสมบูรณ์ 
 
 

 

             ลงชื่อ……………………..……………………ผู้เสนอโครงการ 
        (นางสาวจิราวรรณ   บวัเกตุ) 

                                                                   ต าแหน่ง  คร ู
 
 

ลงชื่อ…………….…………………………….ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางสนิฎา  วงศ์สุริยามาศ) 

                        ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

 

(     )  อนุมัติ  (     )  ไม่อนุมัติ 
 

ลงชื่อ……………………………………..………………………………….  
                           (นางวมิล  หนูชุม ) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
 
 
 
 
 
 



 

 

20.  โครงการอ่านคิดวิเคราะห์สื่อสารความรู้ตามแนว PISA 

ลักษณะโครงการ  (  /  )  ใหม่  (   ) ต่อเนื่อง 
สนองนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 1 , 4 นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 1 , 2 , 4 

สนองกลยุทธ์ สพม.นศ.  ข้อที่ 1 , 2 , 4   
จุดเน้น สพม.นศ.  ด้านผู้เรียน ข้อที่ 1 , 2 

สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ด้านผู้เรียน ข้อที่ 1 , 2   
ด้านครู/บุคลากร ข้อที่ 1 , 4 
ด้านการบริหารจัดการ ข้อที่ 1  

สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   
มาตรฐานที่  1. คุณภาพของผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อที่ 1 , 2 , 5 , 6 
       1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อที่ 1 
มาตรฐานที่  2. กระบวนการบริหารและการจัดการ     ข้อที่ 1 , 3 
มาตรฐานที่  3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ข้อที ่1 , 4 , 5  
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  : นางสุพัตรา  ไกรหา และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยทุกคน 
 

ระยะเวลาด าเนินงาน  :   ตลอดปีการศึกษา 2564 

 

หลักการและเหตุผล 
กระทรวงศึกษาธิการ เล็งเห็นความส าคัญของการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีนโยบายให้ทุก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาที่มีระบบ เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนไปสู่ความเป็น
พลเมืองที่สมบูรณ์ และสามารถด ารงตนในสังคมอย่างปกติสุข ซึ่งการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 
เป็นทักษะหนึ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการเรียนรู้ และการพัฒนาสู่ความส าเร็จ การอ่านอย่างคล่องแคล่ ว 
และเข้าใจความหมายจะน ามาซึ่งความรู้และส่งเสริมให้เกิดการคิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณ แยกแยะ และ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตพร้อมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้ ความคิดให้ผู้อ่ืนทราบและเข้าใจ
ได้ ซึ่งเป็นทักษะที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21  

โรงเรียนชะอวดวิทยาคารเห็นความส าคัญการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ซึ่งเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติของ PISA เป็นการประเมินความสามารถของ
นักเรียนกลุ่มอายุ 15 ปี ซึ่งสากลถือว่าเป็นวัยการศึกษาภาคบังคับ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 เพ่ือการ
ขับเคลื่อนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA จึงเตรีมความพร้อมในการส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาการรู้
เรื่องการอ่านคิดวิเคราะห์สื่อสารความรู้ตามแนว PISA 

 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาการรู้เรื่องการอ่านคิดวิเคราะห์สื่อสาร 
              ความรู้ตามแนวPISA 
 2. เพื่อให้นักเรียนอ่านอย่างคล่องแคล่ว และเข้าใจความหมายซึ่งน าสู่ความรู้ 
 3. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย   



 

 

เป้าหมาย 
    ด้านปริมาณ 

นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น  
    ด้านคุณภาพ 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น 
 

สถานที่ด าเนินการ  :   โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

งบประมาณ  :    2,590 บาท 

การด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
1. ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
2.จัดท าโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน 

 
เม.ย. 2564 
เม.ย. 2564 

นางสุพัตรา ไกรหา 
และครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยทุกคน 

2. ขั้นด าเนินการ 
1. ประชุมเพ่ือก าหนดทิศทางและวางแผนการด าเนินการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. วิเคราะห์หาสาระการเรียนรู้ที่จะช่วยพัฒนาการอ่าน
วิเคราะห์เพื่อการสื่อสาร 
3. ครูแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้โดยสอดแทรกแนว
ข้อสอบตามแนวPISA 
4. ครูใช้คลังข้อสอบตามแนวPISA สร้างสื่อประกอบการ
เรียนการสอน 
5. ครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 

 
เม.ย. 2564 

 
เม.ย. 2564 
เม.ย. 2564 

 

เม.ย. 2564 
ตลอดปีการศึกษา 2564 
 

ตลอดปีการศึกษา 2564 

 
นางสุพัตรา ไกรหา 
และครูกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย
ทุกคน 
 

3. ขั้นติดตามและประเมินผล 
    นิเทศติดตามประเมินผลโครงการ 

 
ตลอดปีการศึกษา 

2564 

นางสุพัตรา ไกรหา 
และครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยทุกคน 

4. สรุปและรายงานผล 
  -  สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 
  -  ประเมินจากการตอบแบบสอบถาม 
  -  รายงานผลการจัดกิจกรรมและปรับปรุงการด าเนิน
โครงการ 

 
ก.พ. 64 

 
นางสุพัตรา ไกรหา 
 

 

งบประมาณ :  ใช้กับนักเรียน (  )  ม.ต้น  (  )  ม.ปลาย  ( / )  ม.ต้น และ ม.ปลาย  (  )  หลักสูตรเข้มข้น 
 

แหล่งงบประมาณ ( /  )  เงินรายหัวนักเรียน  จ านวน  ............2,590.............บาท       
(   )  เงินเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)  จ านวน .......-.......บาท 
(    )  เงินอ่ืน ๆ (ระบุ)…………………………………………………………………. 



 

 

 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. อ่านคิดวิเคราะห์สื่อสารความรู้ 
ตามแนว PISA 

- - 2,590 - 2,590 

รวม - - 2,590 - 2,590 
 

ประมาณการรายละเอียดค่าใช้งบประมาณ 
 

 

 

ที ่ รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 

อ่านคิดวิเคราะห์สื่อสารความรู้ตามแนว PISA  
งบอุดหนุน 

รายหัว 
1 กระดาษปกการ์ด คละสี 2 ห่อ 95 190  
2 แฟ้มโชว์เอกสาร AAA A4ขนาด 2 นิ้ว สีฟ้า 5 แฟ้ม 120 600  
3 กระดาษโฟโต้ 180 แกรม (100 แผ่น) 1 ห่อ 300 300  
4 บอร์ดเสนอค าไทย (ค าและความหมายค าไทย) 1 ป้าย 1,500 1,500  

รวม 2,590  
รวมทั้งสิ้น (สองพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 2,590  

 

การวัดประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Outputs) 

6. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น 
7. นักเรียนมีทักษะทางภาษาไทย 
8. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการอ่านคิด

วิเคราะห์สื่อสารความรู้ตามแนว PISAในระดับดีและดีมาก 

 

1. ทดสอบการเรียน  
2. สอบถาม 
ความพึงพอพอใจ 
 
 
 

 

1. แบบทดสอบ 
2. แบบประเมิน
ความพึงพอใจ   
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
9. ร้อยละ 80 นักเรียนเห็นความส าคัญและคุณค่าในการคิดและ

น าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  
10. ร้อยละ 80 นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ สื่อ และวัสดุอุปกรณ์ที่

ส่งเสริมการเรียนรู้    
11. ร้อยละ 80 นักเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรมการอ่านคิด

วิเคราะห์สื่อสารความรู้ตามแนวPISAในระดับดีและดีมาก 
12. ร้อยละ 80 นักเรียนโรงเรียนชะอวดวิทยาคารทุกคน            

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่สูงขึ้น  
 
 

 
 



 

 

ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. นักเรียนมีเจตคติที่ดีและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น 
2. นักเรียนเห็นความส าคัญและคุณค่าของภาษาไทยและน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  

     
 

(ลงชื่อ).............................................ผู้เสนอโครงการ 
                (นางสุพัตรา ไกรหา)  
                             ต าแหน่ง   คร ู 

  
 
      (ลงชื่อ)......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

           (นางสนิฎา วงค์สุริยามาศ) 
  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 

 

(      )    อนุมัติ  (       )   ไม่อนุมัติ 
 
 

     (ลงชื่อ)................................................... 
                                  (นางวิมล หนูชุม) 

      ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

21. โครงการ  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ลักษณะโครงการ (   )  ใหม่   ( / ) ต่อเนื่อง 
สนองนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 1 , 5 นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 1 , 4 

สนองกลยุทธ์ สพม.นศ. ข้อที่ 4   
จุดเน้น สพม.นศ.   ด้านผู้เรียน ข้อที่ 1 

สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ด้านผู้เรียน ข้อที่ 1 , 2  
สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   
มาตรฐานที่  1. คุณภาพของผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 
       1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อที่ 1 
มาตรฐานที่  3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ข้อที ่1 , 2  
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  นางกาญจนา ชูเมฆา และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ระยะเวลาด าเนินงาน  :  ปีการศึกษา 2564 

 
 
หลักการและเหตุผล    

เป้าหมายของการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาชาติคือ การพัฒนาคนและคุณภาพของคนให้เป็น
ผู้ที่มีปัญญา รู้จักเหตุและผล รู้จักแก้ปัญหาได้อย่างชาญฉลาด รู้ทันการเปลี่ยนแปลง มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มุ่งพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงามทั้งในการท างาน และการอยู่ร่วมกัน จะเห็นว่า การจัดการ
ศึกษาในปัจจุบันได้ให้ความส าคัญในเรื่องการแก้ปัญหา วัตถุประสงค์ประการหนึ่งในการศึกษาวิชา
คณิตศาสตร์คือ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา ฝึกกระบวนการคิด ท าให้ผู้เรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์หา
เหตุผล กล่าวว่า การแก้ปัญหาควรจะเป็นจุดเน้นที่ส าคัญในหลักสูตรคณิตศาสตร์ เป็นเป้าหมายพ้ืนฐานใน
การสอนคณิตศาสตร์ และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับการเรียนคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหาเป็นสิ่งส าคัญ สามารถ
ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้แนวคิดและทักษะต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ 

ดังนั้น การเรียนการสอนคณิตศาสตร์จึงควรเน้นช่วยผู้เรียน ให้ได้รับการฝึกประสบการณ์เพ่ือ
พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นทักษะที่ส าคัญยิ่งที่จะต้องพัฒนาให้เกิดในตัวผู้เรียน เพ่ือ
น าไปใช้ในการด ารงชีวิต การแก้ปัญหาเป็นพฤติกรรมพ้ืนฐานของมนุษย์ ส่วนใหญ่ที่สุดของความคิดขณะที่
มนุษย์ยังมีสติจะเกี่ยวข้องกับปัญหา มนุษย์มีการแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลาเพ่ือบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึง
จ าเป็นต้องมีการพัฒนาครู พัฒนาสื่อ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีความเท่าทันกับความ
เจริญก้าวหน้าของโลกที่เกิดขึ้นซึ่งเกิดจากการรู้จักแก้ปัญหาของมนุษย์ ทักษะการแก้ปัญหานี้จะส่งผลต่อ
ทักษะอ่ืน ๆ ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ และความคิดวิจารณญาณ และส่งเสริมกลยุทธ์ต่าง ๆ ได้แก่ การ
สังเกต การออกแบบ การตัดสินใจ การระดมสมองท างานเป็นกลุ่ม และใช้เป็นเครื่องมือหาค าตอบ การ
แก้ปัญหาเป็นกิจกรมที่ส าคัญในการด ารงชีวิตของมนุษย์ ดังนั้น การแก้ปัญหาจึงมีความส าคัญในการจัด
การศึกษาของมนุษย์ 



 

 

 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 2.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา 
 3.  เพ่ือส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมการเรียนการสอนที่ทันสมัย เพียงพอ และมี
คุณภาพ 
 4.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
เป้าหมาย 
   ด้านปริมาณ 
    1.  ร้อยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมดได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
 2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมดได้รับทราบความรู้ทางคณิตศาสตร์จากการจัดป้ายนิเทศความรู้ 
 3.  ร้อยละ 100  ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ด าเนินการจัดท าสื่อการเรียนการสอน

ให้เป็นระบบระเบียบ และมีความหลากหลายในการใช้งาน  ครบทุกรายวิชา 
 4. จัดท าป้ายนิเทศความรู้ทางคณิตศาสตร์ครบร้อยละ 100 ของจ านวนป้ายนิเทศทั้งหมด 
 5. ครูผู้สอนร้อยละ 100 ได้ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมการเรียนการสอนที่ทันสมัย ต่อการ

จัดการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
 6.  ปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนครบทั้ง 2 ห้อง 
   ด้านคุณภาพ 
 ผู้เรียนซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนชะอวดวิทยาคารได้เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยผ่านการฝึกทักษะในการ
คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ ส่งผลให้ 
 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนผ่านเกณฑ์ทุกคน 
 2.  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย O – net  สูงขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 3.  นักเรียนโรงเรียนชะอวดวิทยาคารได้รับทราบความรู้ทางคณิตศาสตร์ทางป้ายนิเทศความรู้ทาง

คณิตศาสตร์           
 4. ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมการเรียนการสอนที่ทันสมัย 
 5. โรงเรียนมปีฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
 
สถานที่ด าเนินการ :  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
งบประมาณ :  82,000 บาท 

การด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
1.  ประชุมบุคลากรเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาการ 
    จัดการเรียนการสอน 
2.  ส ารวจ รายการที่จะด าเนินการตามโครงการ 
3.  เสนอขออนุมัติโครงการ 
 

 
มี.ค.  

 
มี.ค.  
เม.ย.  

 
นางกาญจนา ชูเมฆา 



 

 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

2. ขั้นด าเนินการ 
- ประชุมคร ู
- แต่งตัง้คณะท ำงำน 
- จดัท ำปฏทินิกำรปฏบิตังิำน 
- ด าเนินการตามโครงการ 

 
มิ.ย. 
มิ.ย. 
มิ.ย. 
ก.ค. 

 
 
นางกาญจนา ชูเมฆา 
 

  2.1  กิจกรรมที่ 1 วัสดุ อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
-จัดซื้อวัดสุ อุปกรณ์ สื่อการสอนออนไลน์ ส าหรับใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

 
 

ส.ค. 

 
 
 

  2.2  กิจกรรมที่ 2 ป้ายนิเทศความรู้ทางคณิตศาสตร์ 
- จัดท าป้ายนิเทศให้ความรู้ทางคณิตศาสตร์  
- จัดท าข่าวสารประชาสัมพันธ์ตามโอกาสที่กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
- จัดท าข้อมูลสารสนเทศภายในห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

ตลอดปี
การศึกษา 

 

นางสาวจันทร์ทิพย์  
 

2.3  กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ 
- จัดซื้อสื่อเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ประจ า
ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ 1 และ 2  
- จัดห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ให้มีป้ายความรู้และให้
เป็นแหล่งเรียนรู้กับนักเรียน 

 
ส.ค. 

 
ตลอดปี

การศึกษา 

 

3. ขั้นติดตามและประเมินผล 
1.  ติดตามผลการด าเนินงาน 
2.  ประเมินผลการด าเนินงาน  

 
ตลอดปี

การศึกษา 

 
นางกาญจนา ชูเมฆา 

4. สรุปและรายงานผล มี.ค.64 นางสาวสุปราณตี ปานมา 
 
งบประมาณ :  ใช้กับนักเรียน (   ) ม.ต้น  (   ) ม.ปลาย  ( / ) ม.ต้น และ ม.ปลาย (   )  หลักสูตรเข้มข้น 
แหล่งงบประมาณ ( / )  เงินรายหัวนักเรียน จ านวน  82,000  บาท 
   (   )  เงินเรียนฟรี 15 ปี  (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 

(   )  เงินอื่น ๆ(ระบุ)  ส ารองจ่าย จ านวน  ............  บาท 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1 วัสดุ อุปกรณ์การจัดการเรียน
การสอนสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

  29,246  29,246 

2 ป้ายนิเทศความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ 

  1,754  1,754 

3 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทาง
คณิตศาสตร์ 

  7,000 44,000 51,000 

รวม   38,000 44,000 82,000 
 
ประมาณการรายละเอียดค่าใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

หมาย
เหตุ 

กิจกรรมที่ 1 วัสดุ อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ 29,246 
1 ฟิวเจอร์บอร์ด 3มิล 65*61ซม.คละสี 30 แผ่น 18 540  
2 กาวน้ า 50 มล. UHU 6 หลอด 31 186  
3 กาวลาเท็กซ์ 8 ออนซ์ ยี่ห้อ TOA 6 ขวด 29 174  
4 ปืนยิงกาวร้อน 20 วัตต์ 4 อัน 120 480  
5 ปืนยิงกาวร้อน 100 วัตต ์ 2 อัน 399 798  
6 กาวแท่งร้อน ขนาดเล็ก 2 ห่อ 175 350  
7 กาวแท่งร้อน ขนาดใหญ่ 2 ห่อ 347 694  
8 ดินสอสีไม้ยาว (12สี) 6 กล่อง 60 360  
9 กรรไกร ขนาด 6  นิ้ว 6 อัน 55 330  
10 คัตเตอร์ขนาดใหญ่  พลาสติก 6 เล่ม 25 150  
11 กระดาษปรุ๊ฟ 48 แผ่น 5 240  
12 สีไม้ (ชนิด 24 สี ) 3 กล่อง 150 450  
13 กระดาษร้อยปอนด์ (ห่อละ 50แผ่น ) 8 ห่อ 150 1,200  

14 ปากกามาร์คเกอร์ 2 หัว หมึกคละสี (12 ด้าม/
แพ็ค) ตราม้า 

2 กล่อง 180 360  

15 กระดาษโฟโต้ 120 แกรม 4 ห่อ   220       880   
16 กระดาษโฟโต้ 180 แกรม 2ห่อ    300       600   
17 กาวแท่งยูฮู  ขนาด 21 กรัม 2 หลอด     70    140   
18 กาว TOA  ขนาด 32 ออนซ์ 3 ขวด     65       195   
19 กระดาษสีท าปก A4 ชนิดหอม คละสี (50 แผ่น) 4 ห่อ   95    380   
20 กระดาษการ์ดขาว 120 แกรม ขนาด A4 4 ห่อ  120       480   



 

 

21 โฟมเทปกาว 2 หน้า ขนาด 24 ซม. X 5 ม. 3M 2 ม้วน    220      440   
22 เยื่อกาว 2 หน้า ม้วน ½ นิ้ว 6 ม้วน        15         90   
23 เยื่อกาว 2 หน้า ม้วน 3/4 นิ้ว 6 ม้วน    25       150   
24 ใบมีดคัตเตอร์ปลายแหลมเล็ก 3 ห่อ      15         45   
25 ใบมีดคัตเตอร์ปลายแหลมใหญ่ 3ห่อ       20      60   
26 สติกเกอร์ใสแผ่นใหญ่ 20 แผ่น   25      500   
27 เทปกาวผ้าติดสันปก ขนาด 1 นิ้ว 10 หลาอย่างดี 5 ม้วน    35       175   
28 สติกเกอร์ใส ขนาด A4 (50 แผ่น) 4 ห่อ   200       800   
29 เข็มเย็บกระดาษ เบอร์ 10 แม็กซ์ 10 โหล   84       840   
30 เข็มเย็บกระดาษ เบอร์ 8 แม็กซ์ 4 โหล     144       576   
31 เข็มเย็บกระดาษ เบอร์ 35 แม็กซ์ 4 โหล    144       576   
32 เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ 10 แม็กซ์ HD10N 9 อัน    75       675   
33 น้ าหมึกเติมแป้นประทับตราม้า สีแดง 4 ขวด        15         60   
34 น้ าหมึกเติมแป้นประทับตราม้า สีน้ าเงิน 1 ขวด      15         15   
35 น้ ายาลบค าผิด ชนิดปากเหล็ก เพนเทล 9 อัน      75       675   
36 คลิปบอร์ดพลาสติก มีสปริงหนีบที่หัว ชนิดมีฝาปิด 

ขนาด A4 
2 อัน   80       160  

 

37 ลวดเสียบกระดาษเบอร์ 1 (100 ตัว) 20 กล่อง    15       300   
38 เหล็กหนีบด าชนิดพับได้ เบอร์ 110 10 โหล    35       350   
39 เหล็กหนีบด าชนิดพับได้ เบอร์ 111 10 โหล    25       250   
40 เหล็กหนีบด าชนิดพับได้ เบอร์ 112 10 โหล   20       200   
41 ตลับสายไฟคอมพิวเตอร์ 3 ช่อง อย่างดี 5 โหล    495     2,475   
42 วัสดุส าหรับการเรียนการสอน   10,874  
กิจกรรมที่ 2 ป้ายนิเทศความรู้ทางคณิตศาสตร์ 1,754 
1 กระดาษโฟโต้ 120 แกรม 1  220   220   
2 กระดาษโฟโต้ 180 แกรม 1  300 300   
3 กาวแท่งยูฮู  ขนาด 21 กรัม 2   70    140   
4 กระดาษสีท าปก A4 ชนิดหอม คละสี (50 แผ่น) 1    95     95   
5 กระดาษการ์ดขาว 120 แกรม ขนาด A4 1   20   120   
6 โฟมเทปกาว 2 หน้า ขนาด 24 ซม. X 5 ม. 3M 1  220   220   
7 เยื่อกาว 2 หน้า ม้วน ½ นิ้ว 2    15    30  
8 เยื่อกาว 2 หน้า ม้วน 3/4 นิ้ว 2    25     50   
9 ใบมีดคัตเตอร์ปลายแหลมเล็ก 1    15  15   
10 ใบมีดคัตเตอร์ปลายแหลมใหญ่ 1    20      20  
11 สติกเกอร์ใส ขนาด A4 (50 แผ่น) 1  200  200   
12 เข็มเย็บกระดาษ เบอร์ 10 แม็กซ์ 1    84      84   
13 น้ ายาลบค าผิด ชนิดปากเหล็ก เพนเทล 2   75     150   



 

 

 
การวัดประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Outputs) 
1. ผลงานและชิ้นงานของนักเรียน 
2.  สื่อการเรียนการสอนของครู 
3.  แผนการจัดการเรียนรู้ 
4.  ป้ายนิเทศความรู้ทาง 
     คณิตศาสตร์  

 
1.  ประเมินผลงานและชิ้นงาน 
2.  ประเมินสื่อการสอนของครู 
3.  ประเมินแผนการสอนของครู 
4.  ติดตามการจัดบอร์ดของนักเรียน 
 

 
1.  แบบประเมิน 
2.  แบบประเมิน 
3.  แบบประเมิน 
4.  แบบประเมินการจัด 
    ป้ายนิเทศ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 
    ผู้เรียน 
2.  เจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
 

 
1.  ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
2.  สังเกตและสอบถามนักเรียน 

 
1.  แบบทดสอบ 
 
2.  แบบสอบถามเจตคติ 
   ที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   1. กระบวนการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพและเกิด 
       ประสิทธิผลต่อนักเรียนเพิ่มขึ้น 
   2. นักเรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหาเพ่ิมข้ึน 
   3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มข้ึน 
 
 
     (ลงชื่อ).............................................ผู้เสนอโครงการ 

                  (นางกาญจนา ชูเมฆา)  
ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

 

14 ลวดเสียบกระดาษเบอร์ 1 (100 ตัว) 2   15     30   
15 เหล็กหนีบด าชนิดพับได้ เบอร์ 110 1  35     35   
16 เหล็กหนีบด าชนิดพับได้ เบอร์ 111 1    25     25   
17 เหล็กหนีบด าชนิดพับได้ เบอร์ 112 1    20    20   
กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์  51,000 
1 ล าโพง 18 นิ้ว ยี่ห้อ hotrock มีพาวเวอร์ในตัว 1 ตัว 8,000 8,000  
2 ไมค์สาย ขนาด 10 เมตร 4 ตัว ยี่ห้อ shure 4 ตัว 1,500 6,000  
3 อุปกรณ์สายสัญญาณต่อพ่วง 1 ชุด 1,000 1,000  
4 โต๊ะ  20 โต๊ะ 1,500 30,000  
5 เก้าอ้ีพลาสติกกลม 50 ตัว 120 6,000  

รวม (แปดหม่ืนสองบาทถ้วน) 82,000  



 

 

 
 
     (ลงชื่อ).............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                      (นางสนิฎา วงศ์สุริยามาศ)  
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

 
(     )    อนุมัติ   (     )   ไม่อนุมัติ 

 
 

     (ลงชื่อ)............................................. 
   (นางวิมล หนูชุม) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

22. โครงการ  อบรมความรู้ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรมคณิตศาสตร์ GSP 

ลักษณะโครงการ (   )  ใหม่   ( / ) ต่อเนื่อง 
สนองนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 1 , 5 นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 1 , 4 

สนองกลยุทธ์ สพม.นศ. ข้อที่ 4   
จุดเน้น สพม.นศ.   ด้านผู้เรียน ข้อที่ 1 

สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ด้านผู้เรียน ข้อที่ 1 , 2  
สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   
มาตรฐานที่  1. คุณภาพของผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อที่ 1 - 6 
       1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อที่ 1 - 4 
มาตรฐานที่  3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ข้อที ่1 , 2  
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  นางกาญจนา ชูเมฆา และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ระยะเวลาด าเนินงาน  :  5-6 มิถุนายน 2564  

 
 
หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทในทุกๆสาขางาน ซึ่งก็อ านวยประโยชน์อย่างยิ่ง
ต่อผู้ใช้งาน แม้กระทั้งในวงการวิชาการศึกษา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ก็เข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนรู้
ของผู้สอน เช่น การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์พ้ืนฐานในการเสนองาน และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการ
เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นใหม่ๆของทั้งครูและผู้เรียน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมเหล่านี้มีส่วนให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาเต็มตามศักยภาพของตนได้ ซึ่งโปรแกรม The Geometer’ 
Sketchpad (GSP) ก็เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่มีส่วนส าคัญในการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ได้ดี เพราะโปรแกรม GSP สามารถสร้างสื่อการเรียนรู้ทางเรขาคณิต ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจในบท
นิยาม และทฤษฎีบทต่างๆได้ดี เนื่องจากโปรแกรม GSP ท าให้สามารถเคลื่อนที่รูป จุด เส้น หรือส่วนต่างๆ
ได้อย่างเป็นอิสระ เป็นต้น 
 ดังนั้นทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร จึงได้ท าโครงการอบรม
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP ขึ้นเพ่ือให้ครูผู้สอนและนักเรียนสามารถใช้โปรแกรม GSP ใน
การจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสดแก่ผู้เรียน 
 
วัตถุประสงค์ 
    1.  เพ่ือให้นักเรียนสามารถใช้โปรแกรม GSP ช่วยในการช่วยในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ประสิทธิภาพ

มากขึ้น 
 2.  เพ่ือให้นักเรียนเห็นประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนโดยมีโปรแกรม GSP เป็น

ตัวเชื่อมระหว่างเทคโนโลยีกับสาระวิชาคณิตศาสตร์ 
 3.  ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ตามความถนัดและความสนใจ 
 



 

 

เป้าหมาย 
   ด้านปริมาณ 
    1.  นักเรียนจ านวน 40 คน ได้รับความรู้พ้ืนฐานการใช้โปรแกรมคณิตศาสตร์ GSP 
 2.  นักเรียน 40 คน วิทยากรภายนอก 1 คน และครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 16 คน ได้

เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความรู้ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรมคณิตศาสตร์ GSP 
   ด้านคุณภาพ 
   1.  นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับโปรแกรมคณิตศาสตร์ GSP  
   2.  นักเรียนเห็นประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนโดยมีโปรแกรม GSP เป็นตัวเชื่อม 
       ระหว่างเทคโนโลยีกับสาระวิชาคณิตศาสตร์ และต่อยอดสู่การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
สถานที่ด าเนินการ  :  ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
งบประมาณ  :  18,000  บาท 
การด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
1.  ขออนุมัติโครงการ 
2.  ประชุมปรึกษาหารือ 
3.  แต่งตั้งคณะท างาน 
4.  วางแผนการท างาน 
5.  จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน 

 
มี.ค.  
มี.ค.  
พ.ค.  
พ.ค.  
พ.ค. 

 
นางกาญจนา ชูเมฆา 

2. ขั้นด าเนินการ 
ภาคเรียนที่ 1 
1.  ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนที่สนใจโครงการ 
2.  จัดเตรียมเอกสารการจัดกิจกรรม 
3.  ชี้แจ้งปฏิทินปฏิบัติงานให้ครูและนักเรียนทราบ 
4.  จัดกิจกรรมอบรมความรู้ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ 
     โปรแกรมคณิตศาสตร์ GSP 

  
 

พ.ค.  
พ.ค.  
พ.ค.  

5-6 มิ.ย. 
 

 
 
ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

3. ขั้นติดตามและประเมินผล 
1.  ประเมินโครงการ 
2.  นิเทศภายใน 

 
มิ.ย. 

 

 
นางกาญจนา ชูเมฆา 

4. สรุปและรายงานผล 
1.  สรุปโครงการ 
2.  รายงานผลโครงการ 

 
ก.ค. 

 

 
นางสาวสุปราณีต 
ปานมา 

 

งบประมาณ :  ใช้กับนักเรียน (  )  ม.ต้น  (  )  ม.ปลาย  (/ )  ม.ต้น และ ม.ปลาย  (  )  หลักสูตรเข้มข้น 
แหล่งงบประมาณ ( / )  เงินรายหัวนักเรียน  จ านวน  18,000 บาท  

(   )  เงินเรียนฟรี 15 ปี  (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
(   )  เงินอื่น ๆ(ระบุ)…………………………………………………………………. 



 

 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1 
 

อบรมความรู้ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้
โปรแกรมคณิตศาสตร์ GSP 

2,000  10,360 5,640 - 18,000 

รวม 2,000  10,360 5,640 - 18,000 
 

ประมาณการรายละเอียดค่าใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าอาหารกลางวันครูและนักเรียน จ านวน 

57 คน 2 มื้อ มื้อละ 50 บาท 
57 คน 

 
100 

 
5,700  

2 ค่าอาหารว่างครูและนักเรียนจ านวน 57 
คน 4 มื้อๆละ 20บาท 

57 คน 
 

80 
 

4,560  

3 ค่าตอบแทนวิทยากร 2 วัน 1,000 2,000  
4 เข้าเล่มรายงานโครงการ 3 เล่ม 100 300  
5 แผ่น CD  1 กล่อง 350 350  
6 น้ าดื่ม  10 แพ็ค 60 600  
7 ซองใส่แผ่น CD กระดาษสา (50แผ่น) 1 กล่อง 50 50  
8 กระดาษสี เอ4 ชนิดสี(50 แผน่) 3 ห่อ 90 270  
9 กระดาษ Photo 180 แกรม(100 แผ่น) 4 ห่อ 300 1,200  
10 กระดาษ A4(70แกรม) 6 รีม 105 630  
11 หมึกด า EPSON L3110 4 สีๆละขวด 4 ขวด 350 1,400  
12 ดินสอชนิดดี 4 โหล 55 220  
13 กระดาษกาวย่นหนังไก ม้วนใหญ่ ขนาด 

2 นิ้ว 
5 ม้วน 50 250  

14 แฟ้มกระดุมเดียวสีพ้ืน 47 แฟ้ม 10 470  
รวมเงิน (หนึ่งหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 18,000  

การวัดประเมินผล  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต (Outputs) 
1.  คร ูวิทยากรภายนอกและนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู จ านวน 17 คน  ร่วมจัด
กิจกรรมพัฒนาความรู้ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้
โปรแกรมคณิตศาสตร์ GSP  

2.  นักเรียน 40 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม
คณิตศาสตร์ GSP 

 
1.  สังเกต 
2.  สอบถาม 
 

 
1.  แบบประเมินการจัดกิจกรรม 
2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 



 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
-    1.  ครูสามารถใช้โปรแกรม GSP เพ่ือช่วยในการ

จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเรียนรู้
คณิตศาสตร์ได้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
1.  สังเกต 
2.  สอบถาม 
 

 
1.  แบบประเมินการจัดกิจกรรม 
2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

2.  นักเรียนเห็นประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีใน
การเรียนการสอนโดยมีโปรแกรม GSP เป็น
ตัวเชื่อมระหว่างเทคโนโลยีกับสาระวิชา
คณิตศาสตร์และต่อยอดสู่การแข่งขันทักษะ 

3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 

  

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   1.  ครูผู้สอนมีความรู้ สามารถในการใช้โปรแกรม GSP ช่วยในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเรียนรู้   
       คณิตศาสตร์ได้ประสิทธิภาพมากขึ้น 
   2.  นักเรียนเห็นประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนโดยมีโปรแกรม GSP 
    
 

                             (ลงชื่อ).............................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                                  (นางกาญจนา ชูเมฆา) 

                      ต าแหน่ง   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
 
 

     (ลงชื่อ).............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นางสนิฎา วงศ์สุริยามาศ)  

     ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

 
 

 

(      )    อนุมัติ   (      )   ไม่อนุมัติ 
 
 
 
     (ลงชื่อ)............................................. 

            (นางวิมล หนูชุม) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

 
 
 
 



 

 

23. โครงการ  ค่ายคณิตศาสตร์และบูรณาการกับทัศนศึกษา ครั้งที่ 10 (Math Camp 10) 

ลักษณะโครงการ (   )  ใหม่   ( / ) ต่อเนื่อง 
สนองนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 1 , 5 นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 1 , 4 

สนองกลยุทธ์ สพม.นศ. ข้อที่ 1 , 4   
จุดเน้น สพม.นศ.   ด้านผู้เรียน ข้อที่ 1 

สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ด้านผู้เรียน ข้อที่ 1 , 2  
สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   
มาตรฐานที่  1. คุณภาพของผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อที่ 1 - 6 
       1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อที่ 1 - 4 
มาตรฐานที่  3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ข้อที ่1 , 2  
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  นางกาญจนา ชูเมฆา และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ระยะเวลาด าเนินงาน  :  7-8 สิงหาคม 2564  

 
 
หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง  เรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  และใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์  รวมทั้งมีความยืดหยุ่นสนองความต้องการของผู้เรียน  
ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ  ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา  ทุกสถานที่  และเรียนรู้ได้จากสื่อการ
เรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ทุกประเภท  รวมทั้งจากเครือข่ายการเรียนรู้ต่างๆที่ผู้เรียนและผู้สอนใช้ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ด้วยตนเอง 
 การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์   ควรเน้นให้ผู้เรียนได้รับการฝึกประสบการณ์เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหา  ซึ่งเป็นทักษะที่ส าคัญยิ่งที่จะต้องพัฒนาให้เกิดในตัวผู้เรียน  เพ่ือน าไปใช้ใน
การด ารงชีวิต  และเพ่ือเป็นการเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ได้ตระหนักถึงความส าคัญในประเด็นนี้  จึงได้จัดโครงการค่าย
คณิตศาสตร์ขึ้น  เพ่ือฝึกให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการเรียนรู้  สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวได้ด้วยตนเอง  
ด้วยการคิดเป็น  ท าเป็น  แก้ปัญหาเป็น  มองการณ์ไกลในการแสวงหาความรู้  อีกทั้งยังฝึกการอยู่ร่วมกัน  
การท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ  การยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้นักเรียนมีนิสัยเป็นคนช่างสังเกต  ค้นหาข้อมูล  เก็บรวบรวมข้อมูล  วางแผนและสรุปสิ่งที่ได้

พบเห็นด้วยตนเอง 
 2.  เพ่ือให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงนอกเหนือจากท่ีเรียนในห้องเรียนด้วยตนเอง 
 3.  เพ่ือฝึกให้นักเรียนได้อยู่ร่วมกัน  รู้จักปรับตัวกับผู้อ่ืน  และช่วยเหลือผู้อื่นได้ 
 4.  เพ่ือฝึกให้นักเรียนมีวินัย  รู้จักเสียสละ  ตรงต่อเวลา  เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 



 

 

 5.  เพ่ือให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง  น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและ
เสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ได้ 

 
เป้าหมาย 
  ด้านปริมาณ 
 1.  คร ูนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและวิทยากรภายนอก รวม 20 คน ร่วมจัดกิจกรรมค่าย

คณิตศาสตร์และบูรณาการณ์กับทัศนศึกษา  
 2.  นักเรียน ม.ต้นและม.ปลายที่สนใจ จ านวน 90 คนได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 
 ด้านคุณภาพ 
 1.  นักเรียนได้รับความรู้และพัฒนาความสามารถตามจุดประสงค์ท่ีวางไว้ 
 
สถานที่ด าเนินการ  :  หอประชุมโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
งบประมาณ  :  45,800 บาท 
 
การด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 

1.  เสนอโครงการ 
 

มี.ค.  
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ทุกคน 

 2.  อนุมัติโครงการ เม.ย.   
2. ขั้นด าเนินการ 

ภาคเรียนที่ 1 
1.  ประชุม-แต่งตั้งคณะท างาน 
2.  จัดท ารายงานจัดซื้อ-จัดจ้าง 
3.  จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 

 
 

มิ.ย. 
ก.ค. 

7-8 ส.ค. 

 
 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ทุกคน 

3. ขั้นติดตามและประเมินผล 
สังเกตสภาพบรรยากาศและประเมิน
โครงการ 

 
ส.ค. 

 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ทุกคน 

4. สรุปและรายงานผล 
1.  สรุปโครงการ 
2.  รายงานผลโครงการ 

 
ส.ค. 

 
นางสาวสุปราณีต   ปานมา 

 
งบประมาณ :  ใช้กับนักเรียน (  )  ม.ต้น  (  )  ม.ปลาย  ( / )  ม.ต้น และ ม.ปลาย  (  )  หลักสูตรเข้มข้น 
แหล่งงบประมาณ (   )  เงินรายหัวนักเรียน   
   ( / )  เงินเรียนฟรี 15 ปี  (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) จ านวน  35,000 บาท 

( / )  เงินอ่ืน ๆ  เก็บเงินนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 90 คนๆละ 120 บาท  
       จ านวน 10,800 บาท 

 
 



 

 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

 
1 
 

 
จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 

 
7,500 

 
- 
 

 
38,300 

 
- 

 
45,800 

รวม 7,500 - 38,300 - 45,800 
 
ประมาณการรายละเอียดค่าใช้งบประมาณ  

ที ่ รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1 ค่าอาหาร 2 มื้อๆ 60 บาท (กล่อง) 110 คน 120 13,200  
2 อาหารว่าง 4 มื้อๆละ 20 บาท 110 คน 80 8,800  
3 ค่าตอบแทนวิทยากรจัดกิจกรรมฐาน 5 คน 1,500 7,500  
4 ค่าเข้าเล่มรายงาน 3 เล่ม 100 300  
5 อุปกรณ์ประจ าฐานต่างๆ 1 ชุด 5,200 5,200  
6 เสื้อค่าย 90 ตัว 120 10,800  

  รวมเงิน 45,800  
 
การวัดประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Outputs) 
1.  ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 85 
2.  นักเรียนจ านวน 90 คน และครู นักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู และวิทยากรภายนอกรวม 20 
คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 

 
1.  สังเกต 
2.  สอบถาม 
 

 
1. แบบประเมินการ

จัดกิจกรรมค่าย
คณิตศาสตร์ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1.  นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
2.  นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในทางคณิตศาสตร์ 
3.  นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงนอกเหนือจากท่ีเรียนใน

ห้องเรียน 

 
1.  สังเกต 
2.  สอบถาม 
 

 
1.  แบบประเมินการ

จัดกิจกรรมค่าย
คณิตศาสตร์ 

 
 
 
 



 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ สามารถใช้ทักษะกระบวนการทาง คณิตศาสตร์ในการประยุกต์
ความรู้และแก้ปัญหาได้ 
 
 
 

                             (ลงชื่อ).............................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                                  (นางกาญจนา ชูเมฆา) 

                      ต าแหน่ง   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 

     (ลงชื่อ).............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นางสนิฎา วงศ์สุริยามาศ)  

     ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

 
 
 

 

(      )    อนุมัติ   (      )   ไม่อนุมัติ 
 
 
 
     (ลงชื่อ)............................................. 

            (นางวิมล หนูชุม) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

24. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
ลักษณะโครงการ (   )  ใหม่   ( / ) ต่อเนื่อง 
สนองนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 2 , 4  นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 4 

สนองกลยุทธ์ สพม.นศ. ข้อที่ 2 , 4   
จุดเน้น สพม.นศ. ด้านผู้เรียน ข้อที่ 1 , 2 
ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อที่ 2 
ด้านการบริหารจัดการ ข้อที่ - 

สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ด้านผู้เรียน ข้อที่ 1 
ด้านครู/บุคลากร ข้อที่ 4 
ด้านการบริหารจัดการ ข้อที่ 2 , 3 

สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   
มาตรฐานที่  1. คุณภาพของผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อที่ 5 
       1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อที่ 1 
มาตรฐานที่  2. กระบวนการบริหารและการจัดการ ข้อที่ 3 , 4 
มาตรฐานที่  3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ข้อที ่3 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางขนิษฐา  ใจดี  คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 
หลักการและเหตุผล    
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ระบุไว้ในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 
22 ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียน ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่า
ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด” ประกอบกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา ยุคปฎิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 - 2561) ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา มุ่งเน้นให้พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ และความจ าเป็นที่หน่วยงานและบุคลากร
ทางการศึกษาควรปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 (ค.ศ.2001 – 2100 หรือ 
พ.ศ.2544 - 2643) ซึ่งเป็นศตวรรษที่มีความรู้เป็นฐาน (Knowledge - based) ที่การรู้ (Literacy) 
หมายถึงการรู้ว่าจะใช้ความรู้และทักษะอย่างไรในบริบทของยุคสมัยที่มีการแข่งขันกับประเทศอ่ืนได้ ซึ่งครู
วิทยาศาสตร์ควรมีความรู้ความสามารถรู้จักและเข้าใจหลักสูตร รู้วิธีการตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน 
รู้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ รู้วิธีการใช้ข้อมูลและน าเสนอ รู้จักทรัพยากรและแหล่ง
เรียนรู้ รู้วิธีสอนให้นักเรียนเข้าใจตนเอง รู้วิธีส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ร่วมกัน และรู้วิธีการวัดประเมินผล 
สามารถจัดกิจกรรมที่ปลูกฝังความรู้และทักษะต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 ให้นักเรียนได้น าความ 
เข้าใจในแนวคิดหลักไปประยุกต์ใช้จริงหรือน าไปอธิบายปรากฏการณ์รอบตัว 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ได้ด าเนินการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ การเรียนรู้จากประสบการณ์
ตรงที่หลากหลายตรงตามความต้องการ มีความสุขในการเรียนรู้ ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล เตรียมการ



 

 

สอน ใช้สื่อที่ผสมผสานความรู้สากลกับภูมิปัญญาไทย จัดบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดหาและพัฒนา
แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย และพัฒนาความคิดของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง 
 ส าหรับในปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องการพัฒนาการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้ทันสมัยครอบคลุมทุกด้านทั้งทางด้านการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ การ
จัดท าหลักสูตรท้องถิ่น ความพร้อมของวัสดุ – อุปกรณ์ การทดลองทางวิทยาศาสตร์  การจัดแหล่งเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ให้มีบรรยากาศการเรียน  และการพัฒนานักเรียนและครูวิทยาศาสตร์สู่การท าโครงงานหรือ
วิจัยในชั้นเรียนร่วมกับหน่วยงานภายนอก รวมทั้งส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่การแข่งขันทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ในเวทีระดับภาคและระดับประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเป็นแนวทางพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ให้สูงขึ้น  
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ให้มีสภาพและบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย มีประสบการณ์การแข่งขันทักษะ

ทางวิทยาศาสตร์ในเวทีต่างๆทั้งระดับภาคหรือระดับประเทศ 
3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนและครูร่วมท ากิจกรรมทางวิทยาศาสตร์หรือวิจัยในชั้นเรียนร่วมกับ

หน่วยงานภายนอก 
เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า ร้อยละ 65 
2. นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย รู้และเห็นคุณค่าของการท ากิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 

การศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน มีความพึงพอใจ ร้อยละ 80 
3. นักเรียนและครูได้จัดท ากิจกรรมทางวิทยาศาสตร์หรือวิจัยในชั้นเรียนตามความสนใจสอดคล้อง

กับศักยภาพ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก อย่างน้อย 1 เรื่องต่อปีการศึกษา 
ด้านคุณภาพ 

1. นักเรียนได้ใช้บริการการศึกษาวิทยาศาสตร์ ทั้งด้านห้องเรียนปฏิบัติการ อุปกรณ์การเรียนรู้ สื่อ
การเรียนรู้ เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และแหล่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 

2. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์ในเวทีต่างๆ ทั้งในระดับภาคหรือ
ระดับประเทศ 

3. นักเรียนและครูได้พัฒนาเรียนรู้สู่การท ากิจกรรมทางวิทยาศาสตร์หรือวิจัยในชั้นเรียนร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก 

 
ระยะเวลาด าเนินงาน : 15 พฤษภาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 
สถานที่ด าเนินการ :  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
งบประมาณ : 120,000 บาท 
การด าเนินงาน  
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ     
  เสนอโครงการ พ.ค. 64 ครูศันสนีย์ 
2. ขั้นด าเนินการ      



 

 

2.1 ประชุมครูกลุ่มสาระ พ.ค. 64 ครูกลุ่มสาระฯทุกท่าน 
2.2 แต่งตั้งคณะท างาน พ.ค. 64  ครูขนิษฐา 
2.3 จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน พ.ค. 64 ครูผกามาศ 
2.4 จัดท ารายงานขอซื้อ – ขอจ้าง พ.ค. 64 ครูชนกนาฏ 
2.5 กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ให้มีสภาพและบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
- ห้อง 211 (ฟิสิกส์/โลก ดาราศาสตร์ 

อวกาศ) 
- ห้อง 212 (วิทย์ ม.1,ม.2) 
- ห้อง 213 (ส านักงาน) 
- ห้อง 213 (เตรียมวิทย์) 
- ห้อง 214 (เคมี) 
- ห้อง 215 (วิทย์ ม.3 ) 
- ห้อง 216 (ชีววิทยา) 

พ.ค. 64 – มี.ค.65 ครูกลุ่มสาระฯทุกท่าน 
 
ครูศันสนีย์ , ครูเกศริน 
 
ครูมณฑา/ครูวรัญญู 
ครูกลุ่มสาระฯทุกท่าน 
ครูกลุ่มสาระฯทุกท่าน 
ครูผกามาศ/ครูขนิษฐา 
ครูวจิรา /ครูชนกนาฏ 
ครูจุรีย์/ครูขวัญธิดา 

2.6 
กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

พ.ค. 64 – มี.ค.65 ครูวจิรา 

2.7 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประชุม อบรม 
สัมมนา และระบบนิเทศภายใน 

พ.ค. 64 – มี.ค.65 ครูชนกนาฏ 

2.8 
กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียน 

พ.ค. 64 – มี.ค.65 ครูจุรีย์ 

2.9 
กิจกรรมจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ พัฒนา
นวัตกรรม/สื่อการเรียนรู้ วัสดุ อุปกรณ์ 
สารเคมี เครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์ 

พ.ค. 64 – มี.ค.65 
ครูขวัญธิดา 

2.10 กิจกรรมการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ พ.ค. 64 – มี.ค.65 ครูจุรีย์ 
2.11 กิจกรรมการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน พ.ค. 64 – มี.ค.65 ครูรัตนชัย 

2.12 
กิจกรรมปรับปรุงห้องสมุดวิทยาศาสตร์ 
ระบบการยืม คืนและใช้สื่อวิทยาศาสตร์ 
หนังสือยืมเรียน 

พ.ค. 64 – มี.ค.65 
ครูผกามาศ 

2.13 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์เรียนซ่อมเสริม-ติวเข้ม และการ
จัดสอนแทน 

พ.ค. 64 – มี.ค.65 
ครูขนิษฐา 

2.14 กิจกรรมพัฒนาการใช้ ICT ในห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 

พ.ค. 64 – มี.ค.65 
ครูขวัญธิดา 

2.15 กิจกรรมสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

พ.ค. 64 – มี.ค.65 
ครูจุรีย์ 

3. ขั้นติดตามและประเมินผล   
3.1 สังเกตภาพบรรยากาศห้องปฏิบัติการและ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
พ.ค. 64 – มี.ค.65 

ครูกลุ่มสาระฯทุกท่าน 



 

 

3.2 ประเมินความพึงพอใจแต่ละกิจกรรม พ.ค. 64 – มี.ค.65 ครูกลุ่มสาระฯทุกท่าน 
4. สรุปและรายงานผล   
4.1 สรุปแต่ละกิจกรรม/ รายงานแต่ละกิจกรรม พ.ค. 64 – มี.ค.65 ครูกลุ่มสาระฯทุกท่าน 
4.2 รายงานโครงการ มี.ค.65 ครูศันสนีย์ 
 

งบประมาณ :  ใช้กับนักเรียน (  )  ม.ต้น  (  )  ม.ปลาย  ( / )  ม.ต้น และ ม.ปลาย  (  )  หลักสูตรเข้มข้น 
แหล่งงบประมาณ ( / )  เงินรายหัวนักเรียน  จ านวน  120,000 บาท 

(   )  เงินเรียนฟรี 15 ปี  (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)  
(   )  เงินอื่น ๆ(ระบุ)..................................................... 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1 พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ - - 62,024 57,976 120,000 
รวม - - 62,024 57,976 120,000 

 
ประมาณการรายละเอียดค่าใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ จ านวน หน่วย ราคา  รวม  

  สารเคมี         

1 C8H10 ไซลีน 450 cc. 4 ขวด 130          520  

2 เปอร์เม้าท ์50 cc. 2 ขวด 450          900  

3 เอททิลแอลกอฮอล ์95% (เอทานอล) 450ซีซ ี 8 ขวด 100          800  

4 H2O น้ ากลั่นบริสุทธ์ิ 1000 cc 24 ขวด 25          600  

5 สารละลายไอโอดีน 1% 450cc 1 ขวด 115          115  

  วัสดุสาขาเคม ี         

6 เครื่องช่ังดิจิตอล 2 ต าแหน่ง 1 เครื่อง 15,000      15,000  

7 ถุงมือยางขาว(100อัน/กล่อง) 1 กล่อง 250          250  

8 ขวดวัดปริมาตรขนาด 100ml 11 ใบ 250        2,750  

9 กระบอกตวงขนาด 50 ml 5 อัน 145          725  

10 หลอดหยด 10cm (10อัน/ชุด) 2 ชุด 110          220  

11 ลูกยางหลอดหยด (10อัน/ชุด) 2 ชุด 50          100  

12 ลูกยางปิเปต 11 อัน 45          495  

13 Organic Student Set 1 ชุด 2,900        2,900  

14 กระดาษเซลโลเฟน ขนาด 36*40 นิ้ว (5 แผ่น/ชุด) 3 ชุด 95          285  

15 กระดาษกรอง Whatman No.1 ขนาด 110 มม. 2 ชุด 330          660  



 

 

16 บิวเรต 50 ซีซ ี 1 อัน 1500        1,500  

17 Universal Indicator Test Papers (MERCK) 1 กล่อง 590          590  

  วัสดุ - อุปกรณ์ สาขาชีววิทยา         

18 กล้องจุลทรรศน ์ 1 ตัว 27,976      27,976  

19 แผ่นปิดสไลด ์ 3 กล่อง 40          120  

20 แผ่นสไลด ์ 2 กล่อง 118          236  

21 ชุดผ่าตัดสแตนเลสชุดใหญ ่(14ช้ินต่อชุด) 5 ชุด 950        4,750  

22 ถาดผ่าตดั 5 ใบ 450        2,250  

23 โถแก้วย้อมสไลด์แนวนอน 10 ใบ 500        5,000  

24 เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสง 1 เครื่อง 900          900  
 

25 
 โปโตมเิตอร ์(เครื่องวัดการคายน้ า) 1 เครื่อง 1,800        1,800  

  วัสดุ - อุปกรณ์ สาขาฟิสกิส ์         

26 แอมมิเตอร ์ 3 ชุด 600        1,800  

27 โวลตม์ิเตอร ์ 3 ชุด 600        1,800  

28 มัลตมิิเตอร ์ 1 ชุด 1,500        1,500  

29 หม้อแปลง 2 ตัว 2,500        5,000  

30 ถุงทราย 500 กรัม 12 ถุง 40          480  

31 เครื่องช่ังสปริง 15 อัน 150        2,250  

32 สายไฟพร้อมคลบิปากจรเข ้ 10 ชุด 60          600  

33 ชุดแก้วสแต๊กพร้อมที่จับเวลาและผ้ารองเล่นครบชุด 2 ชุด 1,610        3,220  

34 ตลับเมตรยาว 2 เมตร 3 ตัว 50          150  

  วัสดุ - อุปกรณ์ สนับสนนุการจัดการเรียนการสอน         

35 คอมพิวเตอร์โนต๊บุค 1 ชุด 15,000      15,000  

36 ไมค์หนีบปกเสื้อ 4 ชุด 1,500        6,000  

37 ตัวแปลงสญัญาณ Converter VGA to HDMI 1 ชุด 550          550  

38 หมึกเตมิปริ้นเตอร ์Brother DPC-T300  1 ชุด 1,500        1,500  

ที ่ รายการ จ านวน หน่วย ราคา  รวม  

39 หมึกเตมิปริ้นเตอร ์Brother DPC-T310  2 ชุด 1,500        3,000  

40 กระดาษการ์ดขาว  180 แกรม เอ4 3 ห่อ 120          360  

41 เยื่อกาว 2 หน้า ม้วน 1/2 นิ้ว 11 ม้วน 15          165  



 

 

42 เยื่อกาว 2 หน้า ม้วน 3/4 นิ้ว 12 ม้วน 25          300  

43 เข็มเย็บกระดาษ เบอร์ M8-1M  แม๊กซ ์ 1 โหล 144          144  

44 เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ 35 แม็กซ์ # 50R มีที่ถอน 2 เครื่อง 350          700  

45 เข็มเย็บกระดาษ เบอร์ 35 แม็กซ์  1 โหล 144          144  

46 เครื่องเจาะกระดาษชนิด 2 รู เพาเวอร์ 2 รู ใหญ่ #700 1 เครื่อง 220          220  

47 สีเมจิ 12 สี หัวกลมเล็ก ตราไพล๊อต 6 ชุด 75          450  

48 โฟมเทปกาว 2  หน้า ขนาด 24 ซม.*2 ม. 3M 6 ม้วน 80          480  

49 กระดาษบรุ๊ฟขาว ขนาด 31*43 นิ้ว 100 แผ่น 5          500  

50 สติ๊กเกอร์ใส A4 (50 แผ่น) 2 ห่อ 200          400  

51 กระดาษกาวย่นหนังไก่ม้วนใหญ่ขนาด 2 นิ้ว 3Mแท้ 5 ม้วน 45          225  

52 ดินสอสไีม้คลอรีน ยาว 24 ส ี 6 กล่อง 120          720  

53 แผ่นพลาสติกเคลือบบัตร ขนาด เอ4 1 ห่อ 600          600  

54 แท่นใส่สก็อตเทป ขนาดใหญ ่ 1 อัน 120          120  

55 สก็อตเทปใส ขนาด3/4 นิ้ว 6 ม้วน 30          180  

รวม    120,000  
ขอถั่วเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
การวัดประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Outputs) 
1) ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์มีวัสดุ- 

อุปกรณ์ เพียงพอและสามารถตอบสนองความ
ต้องการในการสนับสนุนการเรียนการสอนได้
อย่างน้อยร้อยละ 80 

2) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษา สอดคล้องกับวิชาที่เรียนอย่างน้อย
ร้อยละ 80 

3) นักเรียนและครูได้พัฒนาการเรียนรู้สู่การท า
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์หรือวิจัยในชั้นเรียน
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก อย่างน้อยร้อยละ 80 

 
1. ส ารวจ 
2. สอบถาม 
3. สัมภาษณ์ 

 
1. แบบส ารวจ 
2. แบบประเมิน 
3. แบบสัมภาษณ์ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มวิชา

วิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า ร้อย
ละ 65 

2) นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย รู้และเห็น

 
1.  ส ารวจ 
2.  สอบถาม 
3.  สัมภาษณ์ 

 
1. แบบส ารวจ 
2. แบบประเมิน 
3.   แบบสัมภาษณ์ 



 

 

คุณค่าของแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน 
มีความพึงพอใจต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ร้อยละ 80 

3) นักเรียนและครูได้น าเสนอการท ากิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์หรือวิจัยในชั้นเรียนตามความ
สนใจสอดคล้องกับศักยภาพ ร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก ในงานวิชาการโรงเรียนหรืองานอื่นๆ
ร้อยละ 80 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย มีประสบการณ์การแข่งขันทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ในเวทีต่างๆ ทั้งระดับภาคหรือระดับประเทศ 

2. ได้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการกับกิจกรรมการแข่งขันทักษะทาง
วิทยาศาสตร์อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับความสนใจ ศักยภาพผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ 
ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา 

3. ได้ส่งเสริมให้นักเรียนและครูร่วมท าโครงงานวิทยาศาสตร์หรือวิจัยในชั้นเรียนร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก 

4. ได้ร่วมมือกับชุมชนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
5. ได้ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นครูมืออาชีพ ให้สามารถพัฒนาผลงงานการจัด

การศึกษาสู่การท าผลงานทางวิชาการเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ 
 
  

ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ         ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ    
       (นางศันสนีย์  สมสีแสง)                                       (นางขนิษฐา   ใจดี) 
     แผนงาน/โครงการกลุ่มสาระ                    หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                                     (นางสนิฎา วงศ์สุริยามาศ)         
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
(    )    อนุมัติ   (    )   ไม่อนุมัติ 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัตโิครงการ 

         (นางวิมล หนูชุม) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 



 

 

25.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบเว็บไซต์เพื่อการศึกษา(e-Learning)” 
ลักษณะโครงการ  (      )  ใหม่  (  ) ต่อเนื่อง 
สนองนโยบายส่วนกลาง 

สนองยุทธศาสตร์ ศธ.     ข้อที่ 4. ข้อที่ 5.  
สนองนโยบาย สพฐ.      ข้อที่ 1 , 2 , 3  , 4  
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ. ข้อที่ 1. , 2 , 4.  
   ด้านผู้เรียน  ข้อที่ 2.  
   ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อที่ 2.  

สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ด้านผู้เรียน  ข้อที่ 1 , 2  
   ด้านครู/บุคลากร ข้อที่ 1 , 2 , 3 , 4 
สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   
มาตรฐานที่  1. คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อที่ 1, 2 , 3 ,  
มาตรฐานที่  3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ข้อที่ 3.1 , 3.2 , 3.5 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายศรีหราช  ขุนทอง นางชัชฎา  เทพอ านวย  และนางอัจฉรา  ไชยทอง 
ระยะเวลาด าเนินงาน : มิถุนายน 2564 - กันยายน 2564 
 
 
หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 
22กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และ
เต็มตามศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 

ปัจจุบันคอมพิวเตอร์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีบทบาทอย่างมากต่อการเรียนการสอนสื่อการเรียนการ
สอนเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะ ประสบการณ์ จากแหล่งความรู้ไปสู่ผู้เรียน และท าให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปัจจุบันสื่อการสอนมีหลากหลายรูปแบบ ค าว่า e-Learning คือ การเรียน การ
สอนในลักษณะ หรือรูปแบบใดก็ได้ ซึ่งการถ่ายทอดเนื้อหานั้น กระท าผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดีรอม 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต หรือ ทางสัญญาณโทรทัศน์ หรือ สัญญาณดาวเทียม (Satellite) ฯลฯ เป็นต้น 
เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยซีดีรอม, การเรียนการสอนบนเว็บ (Web-Based Learning), การเรียนออนไลน์ 
(On-line Learning) เป็นต้น 

ดังนั้น การออกแบบเว็บไซต์จึงเป็นอีกหนึ่งสื่อการเรียนรู้ที่จ าช่วยให้ผู้เรียนได้มีเครื่องมือที่จะพัฒนา
องค์ความรู้ต่างๆ สามารถเข้าไปศึกษาความรู้ ทบทวน เรียนซ้ าได้ตลอดเวลาไม่จ ากัดและสามารถเผยแพร่
บนโลกออนไลน์แบ่งปันความรู้ให้กับผู้อ่ืนได้อีกด้วย  

ฝ่ายพัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสาร โรงเรียนชะอวดวิทยาคารจึงตระหนักและ เห็น
ความส าคัญของพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบเว็บไซต์เพ่ือการศึกษา
(e-Learning)” 



 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นักเรียนความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต์เพ่ือการศึกษา(e-Learning) 
2. เพ่ือให้นักเรียนสร้างและออกแบบเว็บไซต์เพ่ือการศึกษาเป็นของตัวเองได้ 

เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 

นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 40 คน 
ด้านคุณภาพ 
นักเรียนสามารถสร้างและออกแบบเว็บไซต์เพ่ือการศึกษาเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ส าหรับการเรียน

การสอนมาบูรณาการได้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สถานที่ด าเนินการ :  หอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์(126) 
งบประมาณ : 7,000 บาท 

การด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
1. ส ารวจความต้องการของนักเรียนเกี่ยวกับ
โปรแกรมท่ีต้องอบรม 
2. รับสมัครนักเรียนที่สนใจจ านวน 40 คน 
3. จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับอบรม 

 
มิถุนายน  2564 
 
กรกฎาคม 2564
สิงหาคม 2564 

 
คณะครูคอมพิวเตอร์ 

2. ขั้นด าเนินการ 
ภาคเรียนที่ 1 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ออกแบบเว็บไซต์เพ่ือ
การศึกษา(e-Learning)” 

 
 
สิงหาคม 2564 

 
 
คณะครูคอมพิวเตอร์ 
 

3. ขั้นติดตามและประเมินผล กันยายน 2564 คณะครูคอมพิวเตอร์ 
4. สรุปและรายงานผล กันยายน 2564 คณะครูคอมพิวเตอร์ 

 
งบประมาณ :  ใช้กับนักเรียน (  )  ม.ต้น  (  )  ม.ปลาย  ( )  ม.ต้น และ ม.ปลาย  (  )  หลักสูตรเข้มข้น 
แหล่งงบประมาณ ( )  เงินรายหัวนักเรียน  จ านวน 7,000 บาท 
   (   )  เงินเรียนฟรี 15 ปี  (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) จ านวน   

(   )  เงินอื่น ๆ   

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1 เอกสารประกอบการอบรม   800   
2 กระดาษโฟโต้ท าเกียรติบัตร   440   
3 แฟลชไดรฟ์   2,000   



 

 

4 อาหาร/อาหารว่าง 
ของนักเรียน  จ านวน 40 คน 
วิทยากร จ านวน 3 คน 
ผู้ช่วยวิทยากร จ านวน 4 คน 

 3,760    

ประมาณการรายละเอียดค่าใช้งบประมาณ 
ที ่ รายการ จ านวน

หน่วย 
ราคา/หน่วย จ านวน

เงิน 
หมายเหตุ 

1 เอกสารประกอบการอบรม 40 20 800  
2 กระดาษกลอสซี่อิงค์เจ็ทA4 180แกรม 

100แผ่น HI-JET NP184-100 
1 440 440  

2 อาหาร จ านวน 1 มื้อ มื้อละ 50 บาท 47 50 2,350  
3 อาหารว่าง จ านวน 2 มื้อๆละ 15บาท 47 30 1,410  
4 แฟลชไดรฟ์ 10 200 2,000  

รวมเงิน 7,000  
การวัดประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Outputs) 
นักเรียนสามารถออกแบบและสร้างเว็บไซต์ได้ร้อยละ 90 

แบบสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบและ
สร้างเว็บไซต์ ร้อยละ 90 

แบบสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต์เพ่ือการศึกษา 
2. นักเรียนมีเว็บไซต์เพ่ือการศึกษาเป็นของตัวเอง 

 
    (ลงชื่อ).............................................ผู้เสนอโครงการ 

           (นายศรีหราช  ขุนทอง)  
ครู 

 
    (ลงชื่อ).............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

            (นางสนิฎา วงศ์สุริยามาศ)  
          รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
(      )    อนุมัติ   (       )   ไม่อนุมัติ 

    (ลงชื่อ)............................................. 
 (นางวิมล หนุชุม) 

  ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 



 

 

26.  โครงการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน(ICT) 
ลักษณะโครงการ  (      )  ใหม่  (  ) ต่อเนื่อง 
สนองนโยบายส่วนกลาง 

สนองยุทธศาสตร์ ศธ.     ข้อที่ 4. ข้อที่ 5.  
สนองนโยบาย สพฐ.      ข้อที่ 1 , 2 , 3  , 4  
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ. ข้อที่ 1. , 2 , 4.  
   ด้านผู้เรียน  ข้อที่ 2.  
   ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อที่ 2.  

สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ด้านผู้เรียน  ข้อที่ 1 , 2  
   ด้านครู/บุคลากร ข้อที่ 1 , 2 , 3 , 4 
สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   
มาตรฐานที่  1. คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อที่ 1, 2 , 3 ,  
มาตรฐานที่  3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ข้อที่ 3.1 , 3.2 , 3.5 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายศรีหราช  ขุนทอง นางชัชฎา  เทพอ านวย  และนางอัจฉรา  ไชยทอง 
ระยะเวลาด าเนินงาน : มิถุนายน 2564 - กันยายน 2564 
 
 

 

หลักการและเหตุผล 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ตระหนักถึงประโยชน์และความส าคัญ  ในการน า

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในด้านการจัดการศึกษา จะเห็นได้จากนโยบายด้านการศึกษาได้ก าหนดให้จัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งปรากฏในจุดเน้น 
ให้เพ่ิมศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีเพ่ือให้มี
ความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต” 

ดังนั้นสถานศึกษาจึงมีหน้าที่ด าเนินการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ด้วยการ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และสามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา โดยมุ่งพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้
อย่างหลากหลายต่อเนื่องและทันสมัย โดยจะพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ
ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพร้อมกัน ด้วยเหตุนี้จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาและ
ปรับปรุง ซ่อมแซม สื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการเรียนรู้ต่อไป  

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้พร้อมส าหรับจัดการเรียนกานสอน 
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 



 

 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

- มีคอมพิวเตอร์ที่พร้อมใช้งานได้ร้อยละ90 

เชิงคุณภาพ 
- ได้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพ 

สถานที่ด าเนินการ :  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

งบประมาณ : 43,000 บาท 

การด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. 
 

ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้พร้อมส าหรับ
จัดการเรียนการสอน 

ปีการศึกษา 2564 คณะครูคอมพิวเตอร์ 

งบประมาณ :  ใช้กับนักเรียน ( )  ม.ต้น  ( )  ม.ปลาย  (/ )  ม.ต้น และ ม.ปลาย  (  )  หลักสูตรเข้มข้น 
แหล่งงบประมาณ ( / )  เงินรายหัวนักเรียน  จ านวน 43,000 บาท 
   (    )  เงินเรียนฟรี 15 ปี  (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) จ านวน...........บาท 

(    )  เงินอื่น ๆ   

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1 พัฒนา ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ให้พร้อมส าหรับ
การจัดการเรียนการสอน 

  22,000 21,000 43,000 

 
ประมาณการรายละเอียดค่าใช้งบประมาณ 
ที ่ รายการ จ านวน

หน่วย 
ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1 (2in1) USB HP (KM100) Black 40 400 16,000  
2 Projector Acer X1326AWH 2 15,000 15,000  
3. BROTHER DCP-T520W + Wi-Fi 1 6,000 6,000  
4. ชุดเรียนรู้วิทยาการค านวณเชิงปฏิบัติการ

ผ่านหุ่นยนต์ 
1 6,000 6,000  

รวมเงิน 43,000  
 
 



 

 

การวัดประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต (Outputs) 
คอมพิวเตอร์พร้อมใช้งานร้อยละ90 

การใช้งานจริง แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
นักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้บริการ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ร้อยละ90 

แบบสอบถาม แบบสอบถาม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ได้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพ 
2. การรจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
    (ลงชื่อ).............................................ผู้เสนอโครงการ 

           (นายศรีหราช  ขุนทอง)  
ครู 

 
    (ลงชื่อ).............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

            (นางสนิฎา วงศ์สุริยามาศ)  
          รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

(      )    อนุมัติ   (       )   ไม่อนุมัติ 

    (ลงชื่อ)............................................. 
 (นางวิมล หนุชุม) 

  ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

27.  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สังคมศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 

ลักษณะโครงการ  (    )  ใหม่  ( ) ต่อเนื่อง 

สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 1 , 2 ,  
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ. ข้อที่ 1 , 2  
สนองจุดเน้น สพม.นศ. ด้านผู้เรียน ข้อที่ 1 , 2 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ด้านผู้เรียน  ข้อที่ 1 , 2  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 
 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  ข้อที่ 1 , 2 , 3 , 4 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ข้อที่ 1 , 2 , 3 ,  
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมทุกคน 

ระยะเวลาด าเนินงาน : 16 พฤษภาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 
 
 

หลักการและเหตุผล 
              กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้คนไทย
ได้เรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้คนไทยทุกกลุ่ม ทุกวัยมีคุณภาพ มีความพร้อมทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มี
จิตส านึกของความเป็นไทยมีความเป็นพลเมืองที่ดี ตระหนักและรู้คุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรมที่ดีงาม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ 
              การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งเน้นความส าคัญทั้ง
ด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือ
พัฒนาคนให้มีความสมดุล โดยยึดหลักผู้เรียนส าคัญที่สุด ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มความสามารถ ทั้งได้ก าหนดจุดหมาย
ประการส าคัญประการหนึ่งของหลักสูตร คือมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน เข้าใจใน
ตนเองและผู้อ่ืน มีความอดทน ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรม สามารถน าไปปรับใช้ในการด าเนิน
ชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศและสังคมโลก 
               แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 – 2564) ที่มุ่งหวังคนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบและ
กระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ พัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ 
ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม 
จริยธรรม รู้จักสามัคคี และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพ่ือน า
ประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศลดลง 
 



 

 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือให้นักเรียนเป็นคนดี มีปัญญา สามารถเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  
2.  เพ่ือให้นักเรียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียนเต็มตามศักยภาพ  
3.  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถพิเศษได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ 

 

เป้าหมาย 
   ด้านปริมาณ 
   นักเรียนโรงเรียนชะอวดวิทยาคารทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมทักษะกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   ด้านคุณภาพ 
   นักเรียนเห็นความส าคัญในการจัดการเรียนรู้ สามารถหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ ต่างๆ ได้ เกิด
ทักษะการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ รู้จักใช้แหล่งการเรียนรู้ สื่อ และวัสดุ  อุปกรณ์ที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ได้รับความรู้เพ่ิมเติมจากกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ และสามารถน าความรู้ที่  ได้จากการจัดกิจกรรม
ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

 

สถานที่ด าเนินการ  :  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
งบประมาณ  :  57,000 บาท 
 

การด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
1.  ประชุมปรึกษาหารือในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม 
    ศึกษาฯ ส ารวจสื่อวัสดุต่างๆ 
2.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

16 พ.ค. 2564 ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา 

2. ขั้นด าเนินการ 
   จัดซื้อ จัดจ้างสื่อ ลงทะเบียนคุมวัสดุ สื่อ 
ภาคเรียนที่ 1-2 
-กิจกรรม ใช้สื่อการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน 
-วัสดุอุปกรณ์ติดตั้งในห้องปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้ 

16 พ.ค. 64 – 
31 มี.ค. 65 

ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา 

3 ขั้นติดตามและประเมินผล 
   สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรมการเรียน,ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

16 พ.ค. 64 –  
31 มี.ค. 65 

ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา 

4 สรุปและรายงานผล 
   จัดท าสรุปและรายงานผลตามโครงการ 

 31 มี.ค. 65 
ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา 

 
งบประมาณ :  ใช้กับนักเรียน (  )  ม.ต้น  (  )  ม.ปลาย  (√ )  ม.ต้น และ ม.ปลาย  (  )  หลักสูตรเข้มข้น 
แหล่งงบประมาณ  ( √ )  เงินรายหัวนักเรียน  จ านวน  57,000 บาท 

(    )  เงินเรียนฟรี 15 ปี  (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)  
     (    )  เงินอ่ืน ๆ (ระบุ)…………………………………………………………………. 



 

 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1 วัสดุ สื่อประกอบการเรียนรู้ จ านวน 
14 รายการ 

- - 6,105 - 6,105 

2 ครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้ 
จ านวน 7 รายการ 

- - 4,620 46,275 50,895 

รวม 57,000 
 
ประมาณการรายละเอียดค่าใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

หมายเหตุ 

1. กิจกรรมสื่อการเรียนการสอน 6,105 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
 
14. 

กระดาษโฟโต้ 120 แกรม 
กรรไกร 8 นิ้ว 
ปากกาเขียนกระดานไวท์บอร์ด สีน้ าเงิน 
น้ าหมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด สีน้ าเงิน 
กระดาษชาร์ทสี (4 สี) ขนาด 31*43 นิ้ว 
กระดาษกาวย่นหนังไก่(สี)ม้วนใหญ่ ขนาด 2 นิ้ว  
เครื่องเย็บกระดาษ No.10 
เครื่องเย็บกระดาษ No.35  
ลวดเย็บกระดาษ No.10-1M 
กระดาษสีท าปกตัด เอ4 ชนิดหอมคละสี (50 แผ่น) 
เยื่อกาว 2 หน้าม้วน 1 นิ้ว 
ขี้ผึ้งนับกระดาษ  
แผนที่ม้วนชนิดไม้แขวน 100x150 cm. (ลักษณะ
ทางกายภาพของทวีปเอเชีย) 
แผนที่ม้วนชนิดไม้แขวน 100x150 cm.  
(ภูมิภาคของทวีปเอเชีย) 

2 ห่อ 
5 ตัว 

24 ด้าม 
4 ขวด 

20 แผ่น 
6 ม้วน 
5 ตัว 
2 ตัว 
1 โหล 
1 โหล 
5 ม้วน 
3 กล่อง 
1 ม้วน 

 
1 ม้วน 

170 
30 
20  
75 
10 
45 
60 
300 
90 
170 
20 
35 

1,500 
 

1,500 

340 
150 
480 
300 
200 
270 
300 
600 
90 
170 
100 
105 

1,500 
 

1,500 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

2. กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 50,895 

1. 
 
2. 
 

3. 
 

4. 
 

 โปรเจคเตอร์ Epson EN-TW570  
 
จอโปรเจคเตอร์ Vertex Wall Screen 120นิ้ว  
 
โต๊ะท างาน  
 
สายไฟแบบล้อเก็บเก็บสายไฟ มอก.VTC 3x1.5 (สาย
กลม) Etecton En-1M31520 ปลั๊กกราวด์ 3 ช่อง 

1 เครื่อง 
 

1 ตัว 
 

3 ตัว  
 

1 ตัว 
 

30,000 
 

4,500 
 

1,300 
 

1,800 
 

30,000 
 

4,500 
 
3,900 

 
1,800 

 

 



 

 

 
5. 
 

6. 
 

7. 

 
สายล าโพง Pro 2x1.5 (สายกลม) 
 
แจ๊คต่อสายล าโพง Speakon 
 
ล าโพงอเนกประสงค์NPE MK-15BAT 

 
1 ม้วน 

 
4 ตัว 

 
1 ตัว 

 
2,500 

 
80 
 

7,875 

 
2,500 

 
320 

 
7,875 

รวมเงิน 57,000  
 
การวัดประเมินผล  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Outputs) 
   นักเรียนและครูร้อยละ 80 ได้เข้าร่วมกิจกรรมทักษะ
กระบวนการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

 
สอบถามความคิดเห็น 

 
แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
    นักเรียนร้อยละ 80 เห็นความส าคัญในการจัดการเรียนรู้ 
สามารถหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้ เกิดทักษะ
การเรียนรู้คิดวิเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ รู้จักใช้แหล่ง 
เรียนรู้ สื่อ และวัสดุอุปกรณ์ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 

 
สอบเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

 
แบบทดสอบ 
 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   1.  นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
   2.  นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร    
   3.  นักเรียนมีคุณลักษณะ และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
 
    (ลงชื่อ).............................................ผู้เสนอโครงการ 

          (นางเพ็ญนภา  สุคตะ)  
            ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

 
      (ลงชื่อ).............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

         (นางสนิฎา  วงศ์สุริยามาศ )  
         ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
 

   (      )    อนุมัติ   (       )   ไม่อนุมัติ 
 

    (ลงชื่อ)............................................. 
 ( นางวิมล  หนูชุม ) 

  ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 



 

 

28.  โครงการตระหนักรู้ ต้านทุจริต ภัยใกล้ตัว 
ลักษณะโครงการ             (  / ) ใหม่ (     ) ต่อเนื่อง  

สนองนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 3  
สนองนโยบาย สพฐ.                ข้อที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   

สนองกลยุทธ สพม.นศ.               ข้อที ่1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
สนองจุดเน้น สพม.นศ.             ด้านผู้เรียน ข้อที่ 1 , 2  
    ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อที่ 1  
         ด้านการบริหารจัดการ ข้อที่ 2  
สนองกลยุทธโรงเรียน  ด้านผู้เรียน  ข้อที่ 1  
        ด้านครู/บุคลากร  ข้อที่ 1  
         ด้านการบริหารจัดการ  ข้อที่ 1  
สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน    

1.1 ผลสัมฤทธิทางวิชาการของผู้เรียน  ข้อที่ 2  
  1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ข้อที ่1    

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ ข้อที่ 3  
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ  ข้อที่ 1  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน  พฤษภาคม 2564 - มีนาคม 2565 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 การทุจริต  ได้ฝังรากลึกในสังคมไทยมาเป็นเวลายาวนาน ในอดีตลักษณะการทุจริตไม่ซับซ้อนนัก  
แต่ในสังคมไทยปัจจุบันยิ่งมายิ่งมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น อันเป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นถึงด้านคุณธรรม และ
จริยธรรมที่หดหายไป กลายเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง  
 แนวทางการด าเนินโครงการ “ตระหนักรู้ ต้านทุจริต ภัยใกล้ตัว”เป็นกิจกรรมในหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา เพ่ือการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti – Corruption Education และหนึ่งในหลักสูตร
ก็คือ หลักสูตรการศึกษาพ้ืนฐาน(รายวิชาเพ่ิมเติม การป้องกันการทุจริต) โดยการสร้างชุดการเรียนการสอน
ด้านการป้องกันการทุจริต เพ่ือป้องกัน ปลูกฝังนักเรียนให้เกิดความตระหนัก รู้ เข้าใจ คิดอย่างมีหตุผล 
แยกแยะคุณธรรม จริยธรรมได้ เป็นดีซื่อตรง ไม่เห็นแก่ตัว มีกิริยามารยาท รู้จักการท ามาหากินสร้างชีวิตให้
เจริญรุ่งเรืองได้อย่างถูกต้องตามหลักค าสอนในทางศาสนาที่นับถือ ซึมซับคุณค่าแห่งการท าความดี สร้าง
ความรู้สึกรับผิดชอบในบริบทของสังคมไทยปัจจุบัน ปลูกฝังค่านิยม ทัศนคติการไม่ทุจริตให้กับเด็กนักเรียน 
ให้มีจติส านึกของการมีคุณธรรมไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตน รู้จักประโยชน์ส่วนรวม ผ่านกระบวนการเป็น
นักเรียนที่มีคุณภาพ เป็นทรัพยากรที่จะพัฒนาประเทศไปสู่ความเจริญมั่นคง รักชาติในทางที่ถูก 

ดังนั้นโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร จึงได้ด าเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรทุจริตศึกษา ใช้เป็นแนวทางใน
การจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างความตระหนัก ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมป้องกันการทุจริตและสร้างวัฒนธรร
ต่อต้านการทุจริตให้แก่ผู้เรียน 



 

 

 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนเกิดความตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริตใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

2. เพ่ือให้สามารถน าความรู้ไปแยกแยะ ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม 
 

3. เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 

นักเรียนโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจหลักการคิดการต่อต้านการ
ทุจริต ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต สามารถน าความรู้เกี่ยวกับการ
ต่อต้านและป้องกันการทุจริตไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 เชิงคุณภาพ 

นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
ได้เข้าร่วมโครงการ ตระหนักรู้ ต่อต้านทุจริต ภัยใกล้ตัวทุกคน 
 

4. วิธีการด าเนินงาน 

 งบประมาณ...3000..บาท 
ที ่ รายระเอียดของกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมแบ่งความรับผิดชอบ เม.ย. 64 ครูกล่มสาระสังคมฯ 
2 หัวหน้าโครงการ เขียนและเสนอโครงการ 

- ศึกษาบริบทของโรงเรียนในทุกมิติ 
- วางแผนการด าเนินโครงการ 

2 - 5 เม.ย. 64 นางสมใจ   ทรงประดิษฐ์ 

3 เสนอโครงการเพ่ือความเห็นชอบ 7 เม.ย. 64 ผู้อ านวยการโรงเรียน 
4 ด าเนินการตามแผน 

- ครูผู้สอนแต่ละระดับชั้นที่รับผิดชอบจัดท า
ปฏิทินก าหนดการเรียนรู้ 
- ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้าน
ทุจริต 

พ.ค. 64 ครูกล่มสาระสังคมฯ 

5 ตรวจสอบประเมินผลครึ่งปีการศึกษา ต.ค. 64 ครูกล่มสาระสังคมฯ 
6 ปรับปรุงการด าเนินการโครงการ ต.ค. 64 ครูกล่มสาระสังคมฯ 
7 ประเมินสรุปผลรายงาน มี.ค. 65 ครูกล่มสาระสังคมฯ 

 
งบประมาณ : ใช้กับนักเรียน (   ) ม.ต้น  (   ) ม.ปลาย  ( / ) ม.ต้นและม.ปลาย (   ) หลักสูตรเข้มข้น 
แหล่งงบประมาณ ( / ) เงินรายหัวนักเรียน จ านวน 3,000 บาท 
   (   ) เงินเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 
   (   ) เงินอ่ืน ๆ (ระบุ)........................................................................... 
 
 



 

 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อุปกรณ์ 

1 ชุดการเรียนส าเร็จรูป - - 3,000 บาท - 3,000 บาท 
รวม 3,000 บาท 

  

5. การประเมิน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (Outputs) 
   นักเรียนโรงเรียนชะอวดวิทยาคารทุกคน
เข้าร่วมโครงการตระหนักรู้ ต่อต้านทุจริต 
ภัยใกล้ตัว 

 
- ตรวจเช็คการเข้าร่วม
โครงการ 

 
- แบบตรวจเช็คการเข้า
ร่วมโครงการ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
    นักเรียนโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ร้อย
ละ 80 มีความรู้ความเข้าใจหลักการคิดการ
ต่อต้านการทุจริต ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการ
ทุจริต สามารถน าความรู้เกี่ยวกับการ
ต่อต้านและป้องกันการทุจริตไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

 
- การสังเกต 
- การเข้าร่วมโครงการ 
- ชุดการเรียนการสอน
การต่อต้านการทุจริต 

 
- แบบสังเกต 
- แบบประเมิน 
- แบบชุดการเรียนการ
สอนการต่อต้านการทุจริต 

 

6.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 นักเรียนตระหนักและเห็นความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต  มีเจตคติที่ถูกต้องต่อการต่อต้าน
และป้องกันการทุจริต ตลอดจนสามารถน าความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านและป้องกันการทุจริตไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 

                                        (ลงชื่อ)          ผู้เสนอโครงการ 

                                                (นางสมใจ    ทรงประดิษฐ์) 
           ต าแหน่ง หัวหน้าโครงการ 
 
 

            (ลงชื่อ)         ผู้เห็นชอบโครงการ 

         (นางสนิฏา     วงศ์สุริยามาศ) 
     รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ  
 

   (      )    อนุมัติ   (       )   ไม่อนุมัติ 
 

            (ลงชื่อ)          ผู้อนุมัติโครงการ 

              (นางวิมล      หนูชุม) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 



 

 

29.  โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย 

ลักษณะโครงการ  (    )  ใหม่  ( √ ) ต่อเนื่อง 

สนองนโยบายส่วนกลาง 

สนองกลยุทธ์ ศธ         ข้อที่ 3 , 4 
นโยบาย สพฐ           ข้อที่ 2 , 5 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ ข้อที่ 2 , 5 
สนองจุดเน้น สพม.นศ ด้านผู้เรียน ข้อที่ 1 , 2  

สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ด้านผู้เรียน  ข้อที่ 1 
สนองมาตรฐานการศึกษาของสถาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ข้อที่  1, 2 , 3 , 4  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ข้อที่  3.1, 3.2 , 3.3 , 3.4 , 3.5 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ครูเกวลิน  เกตุแก้ว 
                            :  ครเูสนาะ  ทรงประดิษฐ์ 

ระยะเวลาด าเนินงาน  :  17 พฤษภาคม 2564 – กรกฏาคม 2564 

 
 

หลักการและเหตุผล 
การศึกษาของเยาวชนในอดีต มีรากฐานมาจากการใช้หลักพุทธธรรมมาอบรมสั่งสอนประกอบกับ

วิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ได้รับการหล่อหลอมจากหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา   ในปัจจุบัน
โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน  ซึ่งเป็นอนาคตของชาติขาดจิตส านึกในทางที่ดีและสร้างสรรค์ จึงจ าเป็นที่จะต้อง
ปลูกฝังศีลธรรมแก่เยาวชนกระทรวงศึกษาธิการ มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสร้างโอกาสทาง
การศึกษาให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้คนไทยทุกกลุ่ม ทุกวัยมีคุณภาพ มีความพร้อมทั้งทางร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา มีจิตส านึกของความเป็นไทยมีความเป็นพลเมืองที่ดี  ตระหนักและรู้คุณค่าของ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมที่ดีงาม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองต่อทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ 
        การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งเน้นความส าคัญทั้งด้าน
ความรู้ ความคิด ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือพัฒนาคน
ให้มีความสมดุล โดยยึดหลักผู้เรียนส าคัญที่สุด ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มความสามารถ ทั้งได้ก าหนดจุดหมายประการส าคัญ
ประการหนึ่งของหลักสูตร คือมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน เข้าใจในตนเองและผู้อ่ืน 
มีความอดทน ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรม สามารถน าไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต เป็นพลเมือง
ดีของประเทศและสังคมโลก 

แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 – 2564) ที่มุ่งหวังคนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบและ



 

 

กระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ พัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ 
ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม 
จริยธรรม รู้จักสามัคคี และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพ่ือน า
ประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศลดลง 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และ

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 

เป้าหมาย 
   ด้านปริมาณ 

1. นักเรียนร้อยละ 80 เห็นความส าคัญวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา มีความรู้และเข้าใจวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา ปฏิบัติกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา และสามารถประพฤติปฏิบัติตนได้อย่าง
ถูกต้อง 

2. นักเรียนร้อยละ 80 ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สร้างสรรค์สุขประโยชน์แก่
ตนเองครอบครัว  ชุมชนและประเทศชาติ 

  ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนโรงเรียนชะอวดวิทยาคารมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ

วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
2. นักเรียนภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 

 

สถานที่ด าเนินการ  :  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
 
งบประมาณ :  10,700 บาท 
 
 
การด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
1.  ประชุมปรึกษาหารือในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม 
ศึกษาฯ 
2.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

17 พ.ค. 2564 ครูเกวลิน  เกตุแก้ว 
ครูเสนาะ  ทรงประดิษฐ์ 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ทุกคน 
 

2. ขั้นด าเนินการ 
ภาคเรียนที่ 1 

1   มิ.ย. 64 – 
30 ก.ค. 64 

ครูเกวลิน  เกตุแก้ว 
ครูเสนาะ  ทรงประดิษฐ์ 



 

 

กิจกรรม  
1. น านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปร่วม
กิจกรรมที่วัดในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา คือวัน
เข้าพรรษา โดยการน าเทียนพรรษาถวายวัด จ านวน 4
วัด ได้แก่ 
       - วัดศรีมาประสิทธิ์ 
       - วัดหมื่นระงับรังสรรค์ 
       - วัดรักขิตวัน 
       - วัดท่าเสม็ด 

 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ทุกคน 
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4 
 
 
 

3 
ขั้นติดตามและประเมินผล 
สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรม 

ก.ค. 2564 
ครูเกวลิน  เกตุแก้ว 
ครูเสนาะ  ทรงประดิษฐ์ 
 

4 สรุปและรายงานผล 
จัดท าสรุปและรายงานผลตามโครงการ 

 31 ส.ค. 64 
ครูเกวลิน  เกตุแก้ว 
ครเูสนาะ  ทรงประดิษฐ์ 

 
งบประมาณ :  ใช้กับนักเรียน (  )  ม.ต้น  (  )  ม.ปลาย  (√ )  ม.ต้น และ ม.ปลาย  (  )  หลักสูตรเข้มข้น 
แหล่งงบประมาณ  (   )  เงินรายหัวนักเรียน จ านวน  …….. บาท 

( √ )  เงินเรียนฟรี 15 ปี  (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) จ านวน 10,700 บาท 
   (    )  เงินอ่ืน ๆ (ระบุ)…………………………………………………………………. 
 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

2 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 
จ านวน 1 รายการ 

- - 10,700 - 10,700 

รวม 10,700 
 
ประมาณการรายละเอียดค่าใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

หมายเหตุ 

1. กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา  
1. 
2. 

เทียนพรรษา พร้อมเครื่องสังฆทาน 
เอกสารสรุปรายงาน 

4 ชุด 
3 เล่ม 

2,600 
  100 

10,400 
    300 

 

รวมเงิน 10,700  
 
 
 
 



 

 

การวัดประเมินผล  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Outputs) 
1.นักเรียนและครูร้อยละ 80 ได้เข้าร่วม 
  กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
2.นักเรียนร้อยละ 80 ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวัน
ส าคัญของชาติ ศาสน์ กษัตริย์  

 
สอบถามความคิดเห็น 

 
แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1.นักเรียนร้อยละ 80 เห็นความส าคัญและปฏิบัติ
ตนในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาได้ 
2.นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้เข้าใจหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา สามารถประพฤติปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้ 

 
-สังเกตพฤติกรรม 
 

 
-แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  

2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
 
    (ลงชื่อ).............................................ผู้เสนอโครงการ 

            (นางเกวลิน  เกตุแก้ว)  
                                                           ต าแหน่ง คร ู
 
             (ลงชื่อ).............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

         (นางสนิฎา  วงศ์สุริยามาศ )  
        ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
   (      )    อนุมัติ   (       )   ไม่อนุมัติ 

 
    (ลงชื่อ)............................................. 

 ( นางวิมล  หนูชุม ) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

 
 
 
 



 

 

30.  โครงการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง 
ลักษณะโครงการ  (    )  ใหม ่  ( √ ) ต่อเนื่อง 
สนองนโยบายส่วนกลาง          ยุทธศาสตร์ ศธ.     ข้อที่ 1 , 4                          
                                       นโยบาย สพฐ.     ข้อที่ 3 , 5 
                                       สนองกลยุทธ์ สพม.นศ.   ข้อที่  2 , 4 
                                       สนองจุดเน้น สพม.นศ.    ข้อที่ 1 , 2 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ด้านผู้เรียน   ข้อที่ 1 , 2 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อที่ 1 , 2 , 3 , 4 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ข้อที่ 3.1 , 3.2 , 3.3 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  นายสาธร  มหาสวัสดิ์, นางสมใจ  ทองประดิษฐ์ และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมทุกคน 
ระยะเวลาด าเนินงาน : 16 พฤษภาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 
 
 

หลักการและเหตุผล 
             การศึกษาของเยาวชนในอดีต มีรากฐานมาจากการใช้หลักพุทธธรรมมาอบรมสั่งสอนประกอบกับ
วิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ได้รับการหล่อหลอมจากหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา   ในปัจจุบัน
โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน  ซึ่งเป็นอนาคตของชาติขาดจิตส านึกในทางที่ดีและสร้างสรรค์ จึงจ าเป็นที่จะต้อง
ปลูกฝังศีลธรรมแก่เยาวชน 

กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้คนไทยได้
เรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้คนไทยทุกกลุ่ม ทุกวัยมีคุณภาพ มีความพร้อมทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มี
จิตส านึกของความเป็นไทยมีความเป็นพลเมืองที่ดี ตระหนักและรู้คุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรมที่ดีงาม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ 
              การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งเน้นความส าคัญทั้ง
ด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือ
พัฒนาคนให้มีความสมดุล โดยยึดหลักผู้เรียนส าคัญที่สุด ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มความสามารถ ทั้งได้ก าหนดจุดหมาย
ประการส าคัญประการหนึ่งของหลักสูตร คือมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน เข้าใจใน
ตนเองและผู้อ่ืน มีความอดทน ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรม สามารถน าไปปรับใช้ในการด าเนิน
ชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศและสังคมโลก 
               แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 – 2564) ที่มุ่งหวังคนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา เพ่ื อพัฒนาระบบและ
กระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ พัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ 
ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติ



 

 

การศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม 
จริยธรรม รู้จักสามัคคี และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพ่ือน า
ประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศลดลง 

วัตถุประสงค์ 
   1.  เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   2.  เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการเรียน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อ่ืนได้ 
   3.  เพ่ือให้นักเรียนอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข 

เป้าหมาย 
   ด้านปริมาณ 

1. นักเรียนร้อยละ 80 เห็นความส าคัญของการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง มีความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา  

2. นักเรียนร้อยละ 80 ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สร้างสรรค์สุขประโยชน์แก่
ตนเอง ครอบครัว  ชุมชนและประเทศชาติ 

   ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนและครูได้เข้าร่วมกิจกรรมสอบธรรมศึกษาสนามหลวง 
2. นักเรียนได้รับความรู้จากการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง 
3. นักเรียนได้รับความรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

สถานที่ด าเนินการ  :  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
 
การด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
1.  ประชุมปรึกษาหารือในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม 
    ศึกษาฯ  
2.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

16 พ.ค. 2564 ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา 

2. ขั้นด าเนินการ 
   ภาคเรียนที่ 1-2 
กิจกรรม  
   1. ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมสมัคร
สอบธรรมศึกษาสนามหลวง 
   2. ติดต่อพระอาจารย์เพ่ือติวความรู้แก่นักเรียน 
   3. นักเรียนสอบธรรมศึกษาสนามหลวง 
   4. ประกาศผล มอบเกียรติบัตร 

มิ.ย. 64 
8 พ.ค. 64 – 
31 มี.ค. 65 

ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
 
 
 

3 ขัน้ติดตามและประเมินผล 
   สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรม 

8 พ.ค. 64 –  
31 มี.ค. 65 

ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา 



 

 

4 สรุปและรายงานผล 
   จัดท าสรุปและรายงานผลตามโครงการ 

 31 มี.ค. 65 
ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา 

 
งบประมาณ :  ใช้กับนักเรียน (  )  ม.ต้น  (  )  ม.ปลาย  (√ )  ม.ต้น และ ม.ปลาย  (  )  หลักสูตรเข้มข้น 
แหล่งงบประมาณ   ( √ )  เงินอื่น ๆ (ระบุ)  งบอุดหนุนการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

       
  

 
ประมาณการรายละเอียดค่าใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

หมายเหตุ 

1. กิจกรรมสอบธรรมศึกษาสนามหลวง  
      
      
      
      
      
      

   
การวัดประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Outputs) 
1.นักเรียนและครูร้อยละ 80 ได้เข้าร่วม 
  กิจกรรมสอบธรรมศึกษาสนามหลวง 
2. นักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมสอบธรรมศึกษา 

 
สอบถามความคิดเห็น 

 
แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1.นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้เข้าใจหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา สามารถประพฤติปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้ 
2.นักเรียนร้อยละ 80 สอบผ่านธรรมศึกษา
สนามหลวงและเลื่อนระดับสูงได้ 

 
-สังเกตพฤติกรรม 
-สังเกตการท าข้อสอบธรรม
ศึกษาสนามหลวง 

 
-แบบสังเกตพฤติกรรม 
-ผลการสอบธรรม
ศึกษาสนามหลวง 
 

 
 
 
 



 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   1.  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   2.  นักเรียนเห็นคุณค่าของการเรียน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อ่ืนได้ 
   3.  นักเรียนอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
 
    (ลงชื่อ).............................................ผู้เสนอโครงการ 

          (นายสาธร  มหาสวสัดิ์)  
     ต าแหน่ง ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 
    (ลงชื่อ).............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

          (นางสนิฏา  วงศ์สุริยามาศ)  
            ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
 
 

                 (      )    อนุมัติ                  (       )   ไม่อนุมัติ 
 
 

    (ลงชื่อ)............................................. 
   (นางวิมล  หนูชุม) 

  ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

31.  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ลักษณะโครงการ  (    )  ใหม่  (   ) ต่อเนื่อง 
สนองนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 4     

นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 3  , 5  
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ. ข้อที ่2 , 4 , 5 
จุดเน้น สพม.นศ. ด้านผู้เรียน ข้อที่ 1 , 2                                                          
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ด้านผู้เรียน   ข้อที่ 2 

สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อที่ 6 
 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อที่ 1, 2, 3, 4 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ข้อที่ 3.1 , 3.2 , 3.3 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ:  นางอัมพร  แสงจันทร์ 
ระยะเวลาด าเนินงาน :  พฤษภาคม 2564 – 15 มีนาคม 2565 
 
 

 
หลักการและเหตุผล 

การศึกษาเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ ในการจัดการเรียนการสอน
กระบวนจัดการเรียนรู้การสอนที่จะให้บรรลุตรงวัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น    นักเรียนจะต้องได้
ฝึกประสบการณ์ น าความรู้ที่ได้รับมาใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและถ่ายทอดความรู้ความสามารถที่ได้รับ
จากการเรียนทัศนศิลป์  ดนตรี  นาฏศิลป์ไทย พร้อมทั้งแข่งขันทักษะทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ง
กันและระหว่างสถานศึกษาอ่ืนๆ เป็นการสร้างพัฒนาทักษะความสามารถและประสบการณ์ สมรรถภาพ ซึ่ง
ครูทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์  ควรมีความรู้ความสามารถรู้จักและเข้าใจหลักสูตร รู้วิธีการตรวจสอบ
ความเข้าใจของนักเรียน รู้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางด้านศิลปะ รู้วิธีการใช้ข้อมูลและน าเสนอ รู้จัก
ทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ รู้วิธีสอนให้นักเรียนเข้าใจตนเอง รู้วิธีส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ร่วมกัน และรู้
วิธีการวัดประเมินผล  สามารถจัดกิจกรรมที่ปลูกฝังความรู้และทักษะต่าง ๆ ให้นักเรียนได้น าความเข้าใจใน
แนวคิดหลักไปประยุกต์ใช้จริงหรือน าไปอธิบายปรากฏการณ์รอบตัว โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
โรงเรียนชะอวดวิทยาคารได้ด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด
วิเคราะห์ การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่หลากหลายตรงตามความต้องการ  มีความสุขในการเรียนรู้ ครู
รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล  เตรียมการสอน  ใช้สื่อที่ผสมผสานความรู้สากลกับภูมิปัญญาไทย  จัดบรรยากาศ
เอ้ือต่อการเรียนรู้  จัดหาและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย และพัฒนาความคิดของผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง  

ส าหรับในปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะต้องการพัฒนาการเรียนการสอนทัศนศิลป์ 
ดนตรี และนาฏศิลป์  ให้ทันสมัยครอบคลุมทุกด้านทั้งทางด้านการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ การจัดท า
หลักสูตรท้องถิ่น ความพร้อมของวัสดุ – อุปกรณ์  เทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การจัด แหล่งเรียนให้มีบรรยากาศการเรียน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้นอกสถานศึกษาให้กับ



 

 

นักเรียน และการพัฒนานักเรียน  พร้อมทั้งแข่งขันทักษะทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและ
ระหว่างสถานศึกษาอ่ืนๆ เป็นการสร้างพัฒนาทักษะความสามารถและประสบการณ์ การน านักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆในโรงเรียน  ชุมชน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน  ชุมชน  จะส่งผลให้นักเรียนมี
ความสุขในการเรียนรู้ศิลปะและเป็นแนวทางพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาทัศนศิลป์ ดนตรี และ
นาฏศิลป์ และให้สูงขึ้น  
 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทางด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ ได้เต็มศักยภาพ 
2.  เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนการสอนทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ ตรงตามความสนใจ

ของนักเรียน 
3. เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกความช านาญตามความถนัดของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
4. เพ่ือคัดเลือกนักเรียนไปแข่งขันในระดับต่างๆ 

เป้าหมาย 
    ด้านปริมาณ 
 1.  นักเรียนได้รับการเรียนการสอนทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์  ได้เต็มศักยภาพ ใช้ของเรียน
ปฏิบัติการ อุปกรณ์การเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและแหล่งการ    
เรียนรู้ศิลปะ ร้อยละ 100   

2.  นักเรียนโรงเรียนชะอวดวิทยาคารเข้าร่วมการแข่งขันทักษะและกิจกรรมการแสดงทั้งใน
โรงเรียนและชุมชน   หน่วยงานภายนอกร้อยละ   75 
    ด้านคุณภาพ 
 1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ 

2.  นักเรียนฝึกทักษะตามความสามารถและความถนัดของตนเกิดความช านาญ  และเข้าร่วมการ
แข่งขัน หรือการแสดงในและนอกสถานศึกษา เห็นคุณค่าศิลปะด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์  

 

 สถานที่ด าเนินการ  :  โรงเรยีนชะอวดวิทยาคาร 

งบประมาณ :  50,000  บาท 

การด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ(P) 
เสนอโครงการ 
อนุมัติโครงการ 

 
พ.ค. 64 

 

นางอัมพร   แสงจันทร์ 

2. ขั้นด าเนินการ(D) 

ภาคเรียนที่ 1 

กิจกรรม จัดซื้อจัดหาวัสดุส านักงาน  

กิจกรรมทัศนศิลป์ 

 
 

พ.ค. – ต.ค. 64 
 
 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 

 



 

 

กิจกรรมดนตรีไทย 

กิจกรรมนาฏศิลป์ 

ภาคเรียนที่ 2 

กิจกรรมทัศนศิลป์ 

กิจกรรมดนตรีไทย 

กิจกรรมนาฏศิลป์ 

 
 
 

 
ต.ค. 64 - ก.พ. 65 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

3. ขั้นติดตามและประเมินผล(A) 
ประเมินโครงการ 

มี.ค. 65 นางอัมพร   แสงจันทร์ 

4. สรุปและรายงานผล/ปรับปรุงและ
พัฒนา(C) 
สรุปโครงการ 

รายงานผลโครงการ 

มี.ค. 65  

นางอัมพร   แสงจันทร์ 

 
งบประมาณ :  ใช้กับนักเรียน (  )  ม.ต้น  (  )  ม.ปลาย  ( / )  ม.ต้น และ ม.ปลาย  (  )  หลักสูตรเข้มข้น 
แหล่งงบประมาณ ( / )  เงินรายหัวนักเรียน  จ านวน  50,000  บาท  

(    )  เงินเรียนฟรี 15 ปี  (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
   (    )  เงินอื่น ๆ(ระบุ)…………………………………………………………………. 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

กิจกรรม จัดซื้อจัดหาวัสดุส านักงาน 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. กระดาษโฟโต้บาง      

2. กระดาษโฟโต้หนา      

3 หมึกเติม 4 สี ( Brother DCP-
T510W) 

     

4 หมึกเติม 4 สี ( Epson)      

รวม 2,128 

 
 
 
 
 
 



 

 

ประมาณการรายละเอียดค่าใช้งบประมาณ 
กิจกรรม จัดซื้อจัดหาวัสดุส านักงาน 

 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ  กิจกรรม ทัศนศิลป์ 

 
 
 

ที ่ รายการ จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1. กระดาษโฟโต้บาง 1 รีม 120 120  
2. กระดาษโฟโต้หนา 1 รีม 230 230  
3 หมึกเติม 4 สี ( Brother DCP-

T510W) 
1 ชุด 1,129 1,129  

4 หมึกเติม 4 สี ( Epson) 1 ชุด 649 649  
รวมราคาสินค้า   2,128 

จ านวนภาษีมูลค่าเพ่ิม  
จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น   (สองพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1 แม็กยิง      
2 เข็มแม็กยิง      
3 กระดาษกาวย่น ขนาด 1 นิ้ว      
4 มีดคัตเตอร์ใหญ่      
5 ใบมีดคัตเตอร์ใหญ่      
6 มีดคัตเตอร์เล็ก      
7 ใบมีดคัตเตอร์เล็ก      
8 กระดาษโฟโต้แบบบาง      
9 ชุดสีอะคริลิค(กล่อง) 

ยี่ห้อ Reeves 
     

10 แฟ้มตราช้าง 3 ห่วง (A4)      
11 กระดาษร้อยปอนด์(A4)หยาบ

(ครีม) 
     

12 กระดาษร้อยปอนด์(A3)ยี่ห้อ 
เรนาซอง  เนื้อหยาบ 

  
 

  

13 พู่กันกลมเบอร์ 12      
14 เฟรมผ้าใบ ขนาด60x80      
15 สมุดสะเก็ตปกแข็ง      

รวม 4,462 



 

 

ประมาณการรายละเอียดค่าใช้งบประมาณ  กิจกรรม ทัศนศิลป์ 

 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ กิจกรรมดนตรีไทย 

ที ่ รายการ จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1 แม็กยิง 1 299 299  
2 เข็มแม็กยิง 2 20 40  
3 กระดาษกาวย่น ขนาด 1 นิ้ว 5 15 75  
4 มีดคัตเตอร์ใหญ่ 2 155 310  
5 ใบมีดคัตเตอร์ใหญ่ 2 180 360  
6 มีดคัตเตอร์เล็ก 2 79 158  
7 ใบมีดคัตเตอร์เล็ก 2 80 160  
8 กระดาษโฟโต้แบบบาง 2 110 220  
9 ชุดสีอะคริลิค(กล่อง)ยี่ห้อ Reeves 2 250 500  
10 แฟ้มตราช้าง 3 ห่วง (A4) 5 120 600  
11 กระดาษร้อยปอนด์(A4)หยาบ(ครีม) 1 240 240  
12 กระดาษร้อยปอนด์(A3)ห้อ เรนาซอง 

เนื้อหยาบ 
2 120 240  

13 พู่กันกลมเบอร์ 12 6 60 360  
14 เฟรมผ้าใบ ขนาด60x80 3 200 600  
15 สมุดสะเก็ตปกแข็ง 2 150 300  

รวมราคาสินค้า  
จ านวนภาษีมูลค่าเพ่ิม  

จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น   (สี่พันสี่ร้อยหกสิบสองบาทถ้วน) 4,462 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1 สายซอด้วง สายเอก      
2 สายซอด้วง สายทุ้ม      
3 สายซออู้ สายเอก      
4 สายซออู้ สายทุ้ม      
5 สายจะเข้ สายเอก      
6 สายจะเข้ สายทุ้ม      
7 สายจะเข้ สายลวด      
8 ไม้ขิม      
9 ตะกั่ว      
10 ไม้ฆ้องวงใหญ่      
11 ไม้ฆ้องวงเล็ก      
12 ไม้ระนาดเอก(ไม้นวม)      



 

 

 
ประมาณการรายละเอียดค่าใช้งบประมาณ  กิจกรรม ดนตรีไทย 

 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ กิจกรรมนาฏศิลป์ 

13 ไม้ระนาดทุ้ม      
14 ลูกฆ้องวงใหญ่       

รวม 14,410 

ที ่ รายการ จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1 สายซอด้วง สายเอก 4 เส้น 50 200  
2 สายซอด้วง สายทุ้ม 4 เส้น 50 200  
3 สายซออู้ สายเอก 4 เส้น 50 200  
4 สายซออู้ สายทุ้ม 4 เส้น 50 200  
5 สายจะเข้ สายเอก 4 เส้น 55 220  
6 สายจะเข้ สายทุ้ม 4 เส้น 55 220  
7 สายจะเข้ สายลวด 4 เส้น 55 220  
8 ไม้ขิม 4 เส้น 150 600  
9 ตะกั่ว 1 ก้อน 250 250  
10 ไม้ฆ้องวงใหญ่ 1 คู ่ 900 900  
11 ไม้ฆ้องวงเล็ก 1 คู ่ 900 900  
12 ไม้ระนาดเอก(ไม้นวม) 1 คู ่ 900 900  
13 ไม้ระนาดทุ้ม 1 คู ่ 900 900  
14 ลูกฆ้องวงใหญ่  1 วง 8,500 8,500  

รวมราคาสินค้า 14,410 
จ านวนภาษีมูลค่าเพ่ิม  

จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น   (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน)  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1 เครื่องแต่งกาย+เครื่องประดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

    
 

2 เครื่องแต่งกาย+เครื่องประดับ
ภาคเหนือ 

  
 

 
 

3 เครื่องแต่งกาย+เครื่องประดับ
ภาคใต้ 

    
 

4 เครื่องแต่งกาย+เครื่องประดับ
ภาคกลาง 

    
 

5 ตู้ใส่เสื้อผ้า-เครื่องประดับ      



 

 

 

ประมาณการรายละเอียดค่าใช้งบประมาณ  กิจกรรม นาฏศิลป์  

 

รวมประมาณการรายละเอียดค่าใช้งบประมาณ 

 

 

6 เครื่องส าอาง-กล่องใส่
เครื่องประดับต่างๆ 

    
 

รวม 29,000 

ที ่
     

รายการ จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1 เครื่องแต่งกาย+เครื่องประดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

2  ชุด  2,500 5,000  

2 เครื่องแต่งกาย+เครื่องประดับภาคเหนือ 2  ชุด  2,500 5,000  
3 เครื่องแต่งกาย+เครื่องประดับภาคใต้ 2 ชุด    2,500 5,000  
4 เครื่องแต่งกาย+เครื่องประดับภาคกลาง 2 ชุด    2,500 5,000  
5 ตู้ใส่เสื้อผ้า-เครื่องประดับ 1 ตู้ 5,000 5,000  
6 เครื่องส าอาง-กล่องใส่เครื่องประดับ

ต่างๆ 
 4,000 4,000  

รวมราคาสินค้า 29,000 
จ านวนภาษีมูลค่าเพ่ิม  

จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น   (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  

ที ่
 

กิจกรรม จ านวนเงิน หมายเหตุ 
(ผู้รับผิดชอบ) 

1 กิจกรรม จัดซื้อจัดหาวัสดุส านักงาน 2,128 นางอัมพร แสง
จันทร์ 

2 กิจกรรมทัศนศิลป์ 4,462 น.ส.จิรา จริตงาม 

น.ส.อมรรัตน์ 
หิรรััตน์ 

3 กิจกรรมดนตรีไทย 14,410 น.ส.ขวัญจิรา  
นวลแป้น 

น.ส.สุรัญญา หนู
สุข 

4 กิจกรรมนาฏศิลป์ 29,000 นางอัมพร แสง
จันทร์ 

รวมทั้งสิ้น 50,000   
จ านวนภาษีมูลค่าเพ่ิม  

จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น   (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  



 

 

การวัดประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต (Outputs) 
   นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนและส่งผล 
   ต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 
   นักเรียน ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ  80 

1. ส ารวจ 
2. ประเมินความพึง
พอใจนักเรียน-
ผู้ปกครองนักเรียน 

1. แบบส ารวจ 
2. แบบประเมินความพึง
พอใจนักเรียน-ผู้ปกครอง
นักเรียน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
   มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปะ  ดนตรี /  
   นาฏศิลป์ / ทัศนศิลป์  
   ร้อยละ 80  มีคุณภาพระดับ ดีมาก 

1. ส ารวจ 
2. ประเมินความพึง
พอใจ-ผู้ปกครอง
นักเรียน 
 

1. แบบส ารวจ 
2. แบบประเมินความพึง
พอใจ-ผู้ปกครองนักเรียน 

 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   1.  ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทางด้านทัศนศิลป์ดนตรี และนาฏศิลป์   ได้เต็มศักยภาพ 
   2.  ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนการสอนดนตรี นาฏศิลป์ และทัศนศิลป์  ตรงตามความสนใจของนักเรียน 
   3.  ผู้เรียนที่ได้เรียนรู้ด้านดนตรี นาฏศิลป์ และทัศนศิลป์  ได้รับคุณค่าทางด้านประโยชน์  ใช้สอย   
       และทางด้านจิตใจ 

 
(ลงชื่อ).............................................ผู้เสนอโครงการ 
          (นางอัมพร  แสงจันทร์)  

   ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
 
 
 
    (ลงชื่อ).............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

         (นางสุนิฎา  วงศ์สุริยามาศ)  
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
 

 
(      )    อนุมัติ   (       )   ไม่อนุมัติ 

 
 

    (ลงชื่อ)............................................. 
 (นางวิมล หนูชุม) 

  ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
 



 

 

32.  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านดนตรี 
ลักษณะโครงการ  (    )  ใหม่  (   ) ต่อเนื่อง 
สนองนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 4   

นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 2 , 3 , 5  
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ. ข้อที่ 2 , 4 , 5 

จุดเน้น สพม.นศ. ด้านผู้เรียน ข้อที่ 1 , 2                                                         
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ด้านผู้เรียน  ข้อที ่2 
สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อที่ 6 
  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อที่ 1, 2, 3, 4 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ข้อที่ 3.1 , 3.2 , 3.3 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นายวรรณวิทย์   ควนวิไล 
ระยะเวลาด าเนินงาน :   พฤษภาคม  2564 – 15 มีนาคม 2565 
 
 

หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ที่ระบุไว้ในหมวด 4  แนวการจัดการศึกษา มาตรา 

22  ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียน ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือ
ว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด” ประกอบกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา  ยุคปฎิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สอง  (พ.ศ. 2552 – 2561)  ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา  มุ่งเน้นให้พัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ และการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  และความจ าเป็นที่หน่วยงานและ
บุคลากรทางการศึกษาควรปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 (ค.ศ.2001 – 2100 
หรือ พ.ศ. 2544 – 2643) ซึ่งเป็นศตวรรษที่มีความรู้เป็นฐาน (Knowledge – based) ที่การรู้ (Literacy) 
หมายถึงการรู้ว่าจะใช้ความรู้และทักษะอย่างไรในบริบทของยุคสมัยที่มีการแข่งขันสูงให้สามารถประกอบ
อาชีพและด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขและช่วยให้ประเทศสามารถแข่งขันกับประเทศอ่ืนได้  ซึ่งครูดนตรี 
ควรมีความรู้ความสามารถรู้จักและเข้าใจหลักสูตร รู้วิธีการตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน รู้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางด้านศิลปะ รู้วิธีการใช้ข้อมูลและน าเสนอ รู้จักทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ 
รู้วิธีสอนให้นักเรียนเข้าใจตนเอง รู้วิธีส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ร่วมกัน และรู้วิธีการวัดประเมินผล  สามารถ
จัดกิจกรรมที่ปลูกฝังความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 ให้นักเรียนได้น าความเข้าใจใน
แนวคิดหลักไปประยุกต์ใช้จริงหรือน าไปอธิบายปรากฏการณ์รอบตัว โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
โรงเรียนชะอวดวิทยาคารได้ด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด
วิเคราะห์ การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่หลากหลายตรงตามความต้องการ  มีความสุขในการเรียนรู้ ครู
รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล  เตรียมการสอน  ใช้สื่อที่ผสมผสานความรู้สากลกับภูมิปัญญาไทย  จัดบรรยากาศ
เอ้ือต่อการเรียนรู้  จัดหาและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย และพัฒนาความคิดของผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง  



 

 

ส าหรับในปีการศึกษา 2564 การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  คุณลักษณะด้าน
ศิลปะ ด้านดนตรี ซึ่งจ าเป็นต่อผู้เรียนที่จะท าให้กระบวนการจัดการเรียนรู้บรรลุตามวัตถุประสงค์  จาก
หลักการดังกล่าวกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะต้องการพัฒนาการเรียนการสอนดนตรี  ให้ทันสมัยครอบคลุม
ทุกด้านทั้งทางด้านการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ การจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น ความพร้อมของวัสดุ – 
อุปกรณ์  เทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง การจัด แหล่งเรียนให้มีบรรยากาศ
การเรียน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้นอกสถานศึกษาให้กับนักเรียน และการพัฒนานักเรียน  จะส่งผล
ให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้ศิลปะและเป็นแนวทางพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาดนตรี 
ให้สูงขึ้น  
วัตถุประสงค์ 
    1.  เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทางด้านดนตรี  ได้เต็มศักยภาพ 
   2.  เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนการสอนดนตรี ตรงตามความสนใจของนักเรียน 
    3. เพ่ือคัดเลือกนักเรียนไปแข่งขันในระดับต่างๆ 
    4.  เพ่ือให้ผู้เรียนที่ได้เรียนรู้ด้านดนตรี ได้รับคุณค่าทางด้านประโยชน์  ใช้สอย  และทางด้านจิตใจ 
เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ 
1.  เพ่ือให้การเรียนการสอนดนตรี ได้เต็มศักยภาพ  นักเรียนได้ใช้ห้องเรียนปฏิบัติการ อุปกรณ์การ    

เรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและแหล่งการเรียนรู้ศิลปะในโรงเรียน ร้อย
ละ 85   
    2. นักเรียนโรงเรียนชะอวดวิทยาคารเข้าร่วมการแข่งขันทักษะและกิจกรรมการแสดงทั้งในโรงเรียน
และชุมชนหน่วยงานภายนอกร้อยละ   75 
    ด้านคุณภาพ 
   1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ 
   2. นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทางด้านดนตรี ที่หลากหลาย ได้สอดคล้องกับความต้องการ และ
ศักยภาพ  การเรียนรู้และเห็นคุณค่าทางด้านดนตรี 
  

สถานที่ด าเนินการ  :  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
งบประมาณ : 100,000 บาท 

การด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ(P) 
เสนอโครงการ 
อนุมัติโครงการ 

พ.ค. 64 นายวรรณวิทย์  ควนวิไล 

2. ขั้นด าเนินการ(D) 
ภาคเรียนที่ 1 
  กิจกรรม การเรียนการสอนวิชาดนตรี 
ภาคเรียนที่ 2 
  กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาดนตรี 

พ.ค. 64 นายวรรณวิทย์  ควนวิไล 



 

 

3. ขั้นติดตามและประเมินผล(A) 
   ประเมินโครงการ 

มี.ค. 65 นายวรรณวิทย์  ควนวิไล 

4. สรุปและรายงานผล/ปรับปรุงและ
พัฒนา(C) 
สรุปโครงการ 

 รายงานผลโครงการ 

มี.ค. 65 นายวรรณวิทย์  ควนวิไล 

 

งบประมาณ :  ใช้กับนักเรียน (  )  ม.ต้น  (  )  ม.ปลาย  ( / )  ม.ต้น และ ม.ปลาย  (  )  หลักสูตรเข้มข้น 
แหล่งงบประมาณ ( / )  เงินรายหัวนักเรียน จ านวน  100,000  บาท  

(   )  เงินเรียนฟรี 15 ปี  (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 
   (   )  เงินอื่น ๆ(ระบุ)…………………………………………………………………. 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1 หนังกลองใหญ่ 26 นิ้ว      

2 หนังกลองใหญ่ 24 นิ้ว      

3 หนังกลองใหญ่ 22 นิ้ว      

4 หนังกลองใหญ่ 20 นิ้ว      

5 หนังกลองใหญ่ 18 นิ้ว      

6 หนังกลองสแนร์(บน)      

7 หนังกลองสแนร์(ล่าง)      

8 หนังกลองชุด      

 -Bass Drum      

 -สแนร์(บน)(ล่าง)      

 -Tom1(บน)(ล่าง)      

 - Tom2(บน)(ล่าง)      

 -พลอทอม(บน)(ล่าง)      

9 ไม้ตีกลองใหญ่ 26 นิ้ว      

10 ไม้ตีกลองใหญ่ 24 นิ้ว      

11 ไม้ตีกลองใหญ่ 22 นิ้ว      



 

 

12 ไม้ตีกลองใหญ่ 20 นิ้ว      

13 ไม้ตีกลองใหญ่ 18 นิ้ว      

14 ไม้ตีกลองสแนร์      

15 ไม้ตีกลองชุด      

16 น้ ามันสไลด์ทรอมโบน      

17 น้ ามันทรัมเป็ต      

18 ลิ้นแซ็กโซโฟนเทเนอร์      

19 ลิ้นแซ็กโซโฟนอัลโต้      

20 สายกีตาร์ไฟฟ้า      

21 สายกีตาร์เบส      

22 สายกีต้าร์โปร่งไฟฟ้า      

23 แร็คใส่แอมป์กีต้าร์      

24 คีย์บอร์ด(SYNTHSIZER)      

รวม 100,000 
 

ประมาณการรายละเอียดค่าใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ  
จ านวน
หน่วย  

ราคา/
หน่วย  จ านวนเงิน  หมายเหตุ  

1 หนังกลองใหญ่ 26 นิ้ว 2 แผ่น 1,800 3,600  

2 หนังกลองใหญ่ 24 นิ้ว 2 แผ่น 1,700 3,400  

3 หนังกลองใหญ่ 22 นิ้ว 2 แผ่น 1,600 3,200  

4 หนังกลองใหญ่ 20 นิ้ว 2 แผ่น 1,500 3,000  

5 หนังกลองใหญ่ 18 นิ้ว 2 แผ่น 1,400 2,800  

6 หนังกลองสแนร์(บน) 2 แผ่น 2,500 5,000  

7 หนังกลองสแนร์(ล่าง) 2 แผ่น 2,100 4,200  

8 หนังกลองชุด   

 -Bass Drum 1 แผ่น 1,300 1,300  

-สแนร์(บน)(ล่าง) 1 ชุด 1,080 1.080  

-Tom1(บน)(ล่าง) 1 ชุด 1,120 1,120  



 

 

- Tom2(บน)(ล่าง) 1 ชุด 1,160 1,160  

-พลอทอม(บน)(ล่าง) 1 ชุด 1,300 1,300  

9 ไม้ตีกลองใหญ่ 26 นิ้ว 1 คู ่ 1,900 1.900  

10 ไม้ตีกลองใหญ่ 24 นิ้ว 1 คู ่ 1,800 1,800  

11 ไม้ตีกลองใหญ่ 22 นิ้ว 1 คู ่ 1,800 1,800  

12 ไม้ตีกลองใหญ่ 20 นิ้ว 1 ค่ 1.700 1.700  

13 ไม้ตีกลองใหญ่ 18 นิ้ว 1 คู ่ 1,700 1.700  

14 ไม้ตีกลองสแนร์ 6 คู ่ 450 2,700  

15 ไม้ตีกลองชุด 6 คู ่ 150 900  

16 น้ ามันสไลด์ทรอมโบน 6 ขวด 240 1,440  

17 น้ ามันทรัมเป็ต 6 ขวด 300 1,800  

18 ลิ้นแซ็กโซโฟนเทเนอร์ 1 กล่อง 2,700 2,700  

19 ลิ้นแซ็กโซโฟนอัลโต้ 1 กล่อง 2,000 2,000  

20 สายกีตาร์ไฟฟ้า 2 ชุด 205 410  

21 สายกีตาร์เบส 1 ชุด 700 700  

22 สายกีต้าร์โปร่งไฟฟ้า 3 ชุด 180 540  

23 แร็คใส่แอมป์กีต้าร์ 1 ตู้ 4,750 4,750  

24 คีย์บอร์ด(SYNTHSIZER) 1 42,000 42,000  

รวมราคาสินค้า 100,000 
จ านวนภาษีมูลค่าเพ่ิม  

จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น   (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  
การวัดประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Outputs) 
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนและส่งผล
ต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 

 
1. ส ารวจ 
2. ประเมินความพึงพอใจ
นักเรียน-ผู้ปกครองนักเรียน 

 
1. แบบส ารวจ 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ
นักเรียน-ผู้ปกครองนักเรียน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปะ ดนตรีร้อย
ละ 80 มีคุณภาพระดับดีมาก 

 
1. ส ารวจ 
2. ประเมินความพึงพอใจ
นักเรียน-ผู้ปกครองนักเรียน 

 
1. แบบส ารวจ 
2. ประเมินความพึงพอใจ
นักเรียน-ผู้ปกครองนักเรียน 

 



 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทางด้านดนตรี  ได้เต็มศักยภาพ 
2.  ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนการสอนดนตรี ตรงตามความสนใจของนักเรียน 
3.  นักเรียนไปแข่งขันในระดับต่างๆ 
4.  ผู้เรียนที่ได้เรียนรู้ด้านดนตรี ได้รับคุณค่าทางด้านประโยชน์    ใช้สอย  และทางด้านจิตใจ 

 
 
 
 (ลงชื่อ).............................................ผู้เสนอโครงการ 
          (นายวรรณวิทย์  ควนวิไล)  

ต าแหน่ง ครูวิทยฐานะครู ช านาญการพิเศษ 
 
 
 
    (ลงชื่อ).............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

      (นางสนิฎา  วงศ์สุริยามาศ)  
                            ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
  

 
 

(      )    อนุมัติ   (       )   ไม่อนุมัติ 
 

    (ลงชื่อ)............................................. 
 (นางวิมล  หนูชุม) 

  ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

33.  โครงการ  พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ลักษณะโครงการ  (   )  ใหม่   ( / ) ต่อเนื่อง 
สนองนโยบายส่วนกลาง สนองยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 2 , 4  
                               สนองนโยบาย สพฐ.      ข้อที่ 3  
   สนองกลยุทธ์ สพม.12 ข้อที่ 1 , 2 , 3 , 4 
   สนองจุดเน้น สพม.12 ด้านผู้เรียน ข้อที่ 1 , 2   

ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อที่ 2 
ด้านการบริหารจัดการ ข้อที่ 1 

สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ด้านผู้เรียน ข้อที่ 1 , 2 , 3 
ด้านครู/บุคลากร ข้อที่ 1 , 2 
ด้านการบริหารจัดการ 2 , 3 

สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   
มาตรฐานที่  1. คุณภาพของผู้เรียน   

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 
          1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  ข้อที่ 1 , 3 , 7  
มาตรฐานที่  2. กระบวนการบริหารและการจัดการ  ข้อที่ 2.2 , 2.3  , 2.5  
มาตรฐานที่  3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ข้อที่ 3.1 ,  3.2 , 3.5  
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :   นางสาวมัตถกาญจน์   เอียดด า และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ระยะเวลาด าเนินงาน  :   พฤษภาคม 2564 – มีนาคม  2565 
 
 

หลักการและเหตุผล    
 ในสังคมโลกปัจจุบันการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจ าวัน  
เนื่องจากเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสาร  การศึกษา  การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ  การ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก  และตระหนักถึงความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก  น ามาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่างๆ  ช่วยพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืนดีขึ้น  เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม  
ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  การคิด สังคม เศรษฐกิจ  การเมือง  การปกครอง  มีเจตคติที่ดีต่อการใช้
ภาษาต่างประเทศ  และใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารได้  รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้ง่ายและ
กว้างขึ้นและมีวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต 
 และตามพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2542  การจัดการเรียนการสอนมุ่ง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก  ตามความสนใจและความถนัดของตนเอง  แล้ว
น ามาบูรณาการเป็นองค์ความรู้ของตนจนสามารถน ามาขยายผลยังบุคคลอ่ืนๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ  



 

 

รวมทั้งในปีพุทธศักราช 2553  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  เส้นทางสู่
ความส าเร็จการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.2552-2561) ที่มุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน 4 
ใหม่ ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่  ครูยุคใหม่  สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่  และระบบ
บริหารจัดการใหม่  ที่มุ่งหวังพัฒนาให้เป็นคนเก่ง  คนดีและมีความสุข  เป็นคุณภาพของเด็กไทยในอนาคต  
เป็นผู้ที่มีความสามารถ คิดเป็น  ท าเป็น  แก้ปัญหาเป็น  ก้าวไกลสู่สากลและมีความเป็นพลเมืองที่สมบูรณ์ 
          อนึ่งผลการสอบระดับชาติ (O-NET) ของผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 
6 อยู่ในระดับต่ า  ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางการปฏิรูประบบใหม่  
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สมาคมอาเซียน  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงจัดท าโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ความเข้าใจและสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ 
 2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม  ประเพณีของเจ้าของภาษา 
 3. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 4. เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว ส าเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. เพ่ือให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงานต่างๆ ของโรงเรียน 
 

เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
             - ครู จ านวน 12 คน และนักเรียนทุกคนของโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

ด้านคุณภาพ 
- ผู้เรียนมีทักษะ  กระบวนการ  เกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพของตนเอง 
- บุคลากรของกลุ่มสาระปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีต่อผู้เรียน 

สถานที่ด าเนินการ :  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  อ.ชะอวด  จ.นครศรีธรรมราช, โรงแรมมาร์ลิน อ.เมือง   
จ.สุราษฎร์ธาน,ี อ.ขนอม  จ.นครศรีธรรมราช, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 
งบประมาณ  216,000 บาท 

การด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
   - ประชุม/วางแผน 
   - จัดท าโครงการ/เสนอขออนุมัติ 
  

 
เมษายน 2564 

 
 
 
 
 
 

2. ขั้นด าเนินการ 
ภาคเรียนที่ 1 
   - กิจกรรม English Camp (3 วัน 2 คืน สุราษฎร์-ขนอม) 

 
 
พฤษภาคม –  



 

 

   - กิจกรรม พัฒนาสื่ออุปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
   - กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้จีน (1 วัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) 
ภาคเรียนที่ 2 
   - กิจกรรม วันคริสต์มาส  
   - กิจกรรม วันตรุษจีน 
 

กันยายน 2564 
 
 
พฤศจิกายน 2564 
– กุมภาพันธ์ 2565 

ครูกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

3. ขั้นติดตามและประเมินผล 
  - ติดตามผลการด าเนินงานเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา 

 
กุมภาพันธ์  2565 
 

4. สรุปและรายงานผล 
  - จัดท ารายงานสรุปผลโครงการ 
   

 
มีนาคม 2565 

นางสาวมัตถ
กาญจน ์ เอียดด า 

 
งบประมาณ :  ใช้กับนักเรียน (  )  ม.ต้น  (   )  ม.ปลาย  ( / )  ม.ต้นและ ม.ปลาย  
แหล่งงบประมาณ  ( / )  เงินรายหัวนักเรียน จ านวน 90,000 บาท      

              ( / )  เงินเรียนฟรี 15 ปี  (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) จ านวน 30,000 บาท 
                        ( / )  เงินอ่ืน ๆ เก็บนอกจากนักเรียน 80 คนๆละ 1,200 บาท จ านวน 96,000 บาท 

 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1 กิจกรรม English Camp  
(3 วัน 2 คืน สุราษฎร์-ขนอม) 
- รถบัส 2 คัน # 3 วัน 
- ค่าลงทะเบียนอบรม 
- ค่าท่ีพักโรงแรมมาร์ลิน สุราษฎร์ธานี (1คืน) 
- ค่าท่ีพัก ขนอม นครศรีธรรมราช (1คืน) 
- ค่าอาหารนักเรียนคนละ 2 มื้อๆละ 60 บาท 
- ค่าอาหารครูคนละ 2 มื้อๆละ 80 บาท 
- ค่าไวนิล 
*เงินเรียนฟรี 30,000  
*เงินอุดหนุน 20000 
*เงินเก็บนอกจากนักเรียน 80 คนๆละ 1,200 บาท 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 146,000 

 
 



 

 

2 กิจกรรม พัฒนาสื่ออุปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

- กาว ทีโอเอ ขนาด 32 ออนซ์ 

- เยื่อกาว 2 หน้า ม้วน 0.5 นิ้ว 

- โฟมเทปกาว 2 หน้า ขนาด 24 ซ.ม. 

- ไส้แฟ้ม A4 (20 ซอง)  

- เหล็กหนีบด าชนิดพับได้เบอร์ 108  

- โฟมบอร์ดบุคลากร 

- โต๊ะกิจกรรมหน้าไม้ขนาด 60*120 

- เก้าอ้ีพลาสติกหัวกลม superwave 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34,320 

3 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้จีน 

(1 วัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) 
- รถบัส 2 คัน # 1 วัน 
- ค่าวิทยากร 
- ค่าอาหาร 1 มื้อ 

- ค่าไวนิล 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

  
19,440 

 
 
 

4 กิจกรรม วันคริสต์มาส 

- ของรางวัลประกวดการแข่งขันจัดบอร์ดวันคริสต์มาส 
ม.ต้น 6 รางวัล  ม.ปลาย 4 รางวัล   

- พลุ 4 โหล 

- ของตกแต่งเทศกาล 

- ของที่ระลึก 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10,120 
 
 

5 กิจกรรม วันตรุษจีน 

- ของรางวัลประกวดการแข่งขันคัดลายมือจีน ม.ต้น 3 
รางวัล  ม.ปลาย 3 รางวัล   

- ของรางวัลประกวดการแข่งขันร้องเพลงจีน ม.ต้น 3 
รางวัล  ม.ปลาย 3 รางวัล   

- ตัดกระดาษส่งความสุข (กระดาษ,กรรไกร) 

- ชุดจีน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6,120 

 

รวม   



 

 

***เงินเรียนฟรีและเงินอุดหนุนรายหัวที่โรงเรียนอนุมัติให้กลุ่มสาระ 120,000 บาท 

***เงินเก็บจากนักเรียนเพ่ือจัดกิจกรรม English Camp 80 คนๆละ 1,200 บาท รวม 96,000 บาท 

216,000 

 

ประมาณการรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1 กิจกรรม English Camp (3 วัน 2 คืน สุราษฎร์-ขนอม)   146,000  

 1) รถบัส 3 วัน 2 คัน 24,000 48,000  

 2) ค่าลงทะเบียนอบรม 80 คน 300 24,000  

 3) ค่าท่ีพักโรงแรมมาร์ลิน สุราษฎร์ธานี (1คืน) 30 ห้อง 900 27,000  

 4) ค่าที่พัก ขนอม นครศรีธรรมราช (1คืน) 30 ห้อง 1,200 36,000  

 5) ค่าอาหารนักเรียนคนละ 2 มื้อๆละ 60 บาท 80 คน 120 9,600  

 6) ค่าอาหารครูคนละ 2 มื้อๆละ 80 บาท 6 คน 160 960  

 7) ค่าไวนิล 1 ผืน 440 440  

2 กิจกรรม พัฒนาสื่ออุปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

  34,320  

 1) กาว ทีโอเอ ขนาด 32 ออนซ์ 2 ขวด 65 130  

 2) เยื่อกาว 2 หน้า ม้วน 0.5 นิ้ว 10 ม้วน 15 150  

 3) โฟมเทปกาว 2 หน้า ขนาด 24 ซ.ม. 5 ม. 3 M 2 ม้วน 210 420  

 4) ไส้แฟ้ม A4 (20 ซอง)  25 ชุด 20 500  

 5) เหล็กหนีบด าชนิดพับได้เบอร์ 108 2 โหล 60 120  

 6) โฟมบอร์ดบุคลากร 1 แผ่น  1,000  

 7) โต๊ะกิจกรรมหน้าไม้ขนาด 60*120 20 ตัว 1300 26,000  

 8) เก้าอ้ีพลาสติกหัวกลม superwave 40 ตัว 150 6,000  

3 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้จีน  
(1 วัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) 

  19,440  

 1) รถบัส 1 วัน (ไป-กลับ 94 คน )  2 คัน 5,500 11,000  

 2) ค่าวิทยากร 2 คน 1,000 2,000  



 

 

 3) ค่าอาหาร 1 มื้อ  94 คน 60 5,640  

 4) ค่าไวนิล 1 ผืน 800 800  

4 กิจกรรม วันคริสต์มาส   10,120  

 1) ของรางวัลประกวดการแข่งขันจัดบอร์ดวันคริสต์มาส  
ม.ต้น 6 รางวัล  ม.ปลาย 4 รางวัล   

10 รางวัล 1,000x2 
800x2 
600x2 
500x2 
400x1 
300x1 

6,500  

 2) พลุ 4 โหล 240 960  

 3) ของตกแต่งเทศกาล   1,460  

 4) ของที่ระลึก   1,200  

5 กิจกรรม วันตรุษจีน   6,120  

 1) ของรางวัลประกวดการแข่งขันคัดลายมือจีน ม.ต้น 3 รางวัล  
ม.ปลาย 3 รางวัล 

6 รางวัล 300 1,800  

 2) ของรางวัลประกวดการแข่งขันร้องเพลงจีน ม.ต้น 3 รางวัล  
ม.ปลาย 3 รางวัล 

6 รางวัล 300 1,800  

 3) ตัดกระดาษส่งความสุข  

(กระดาษแดงแผ่นใหญ่ไหว้เจ้า 78*108 ซ.ม.) 

30 แผ่น 25 750  

 4) ตัดกระดาษส่งความสุข (กรรไกร) 6 อัน 45 270  

 5) ชุดจีน 2 ชุด 750 1,500  

รวมทั้งสิ้น  ***เงินเรียนฟรีและเงินอุดหนุนรายหัวที่โรงเรียนอนุมัติให้กลุ่มสาระ 120,000 บาท 
***เงินเก็บจากนักเรียนเพ่ือจัดกิจกรรม English Camp 80 คนๆละ 1,200 บาท รวม 96,000 

บาท 

216,000 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

การวัดประเมินผล  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต (Outputs) 
 1.  ผู้เรียนมีทักษะ  กระบวนการ  เกิดการ
เรียนรู้เต็มตามศักยภาพของตนเอง 
 2. บุคลากรของกลุ่มสาระปฏิบัติงานเพื่อ
ประโยชน์ทางการศึกษาส่งผลให้เกิดคุณภาพท่ีดี
ต่อผู้เรียน 

 
   - ส ารวจ 
   - สอบถาม 
   - ติดตามประเมินโครงการ 

 
   - แบบประเมินความ 
     พึงพอใจของนักเรียน 
   - แบบสอบถาม 
 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
  1. นักเรียนพึงพอใจต่อการรับบริการและส่งผล
ต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนให้สูงขึ้นร้อยละ 80 
 

 
   - ส ารวจ 
   - สอบถาม 
   - ติดตามประเมินโครงการ 

    
   - แบบประเมินความ 
     พึงพอใจของนักเรียน 
   - แบบสอบถาม 
 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          1. ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจและสามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 
          2. ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม  ประเพณีของเจ้าของภาษา มีเจตคติที่ดีต่อวิชา
ภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพ่ิมมากขึ้น 
          3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสูงขึ้นร้อยละ5  
          4. บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศปฏิบัติงานมีความคล่องตัว ส าเร็จลุล่วงอย่างมี  
              ประสิทธิภาพ 
          5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีวัสดุ ครุภัณฑ์เพียงพอ ในการจัดกิจกรรมการเรียน 
              การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
      ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                (นางสาวมัตกาญจน์   เอียดด า)    

                ต าแหน่ง   คร ู
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                                 (นางสนิฎา   วงศส์ุริยามาศ)         
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
(    )    อนุมัติ   (    )   ไม่อนุมัติ 

 
                    (นางวิมล   หนูชุม) 

                        ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 



 

 

34.  โครงการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ลักษณะโครงการ (   )  ใหม่   () ต่อเนื่อง 
สนองนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 4   

นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 4 
สนองกลยุทธ์ สพม.12 ข้อที่ 4   
จุดเน้น สพม.12    

- ด้านผู้เรียน ข้อที่ 1 
- ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อที่ 1 

สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ด้านผู้เรียน ข้อที่ 1 
ด้านครู/บุคลากร ข้อที่ 1 

สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   
มาตรฐานที่  1. คุณภาพของผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อที่ 5 , 6 
       1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อที่ 3 , 4 , 6 , 7 
มาตรฐานที่  2. กระบวนการบริหารและการจัดการ ข้อที่ 2 
มาตรฐานที่  3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ข้อที ่3 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายชิตพล   เต็มนา 
ระยะเวลาด าเนินงาน   มิถุนายน 2564 และ พฤศจิกายน 2564 
 
 
หลักการและเหตุผล 

จากยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งได้ก าหนดให้
เพ่ิมโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยก าหนดนโยบาย ในข้อที่ 
4 ไว้ว่า การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อผู้สอนมีการจัดเตรียมการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งในการด าเนินการเพ่ือการจัดการเรียนการสอนนั้น  ผู้สอนต้องมีความ
จ าเป็นต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆในส านักงานกลุ่มสาระฯ เพ่ือเป็นเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านเอกสาร หรือ
วัสดุ สื่ออ่ืนใดประกอบการสอน  ซึ่งถ้าส านักงานกลุ่มสาระฯมีความพร้อมในวัสดุอุปกรณ์ส านักงานแล้ว  ก็
จะส่งผลให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น อันจะส่งผลให้ผลการเรียนโดยรวมของนักเรียน
สูงขึ้นตามไปด้วย  จึงขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงานเพ่ือช่วยในการสนับสนุนการเรียนการสอนของ
นักเรียนต่อไป 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้บุคลากรมีความพร้อมในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน 
2. เพ่ือช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ศักยภาพสูงสุด 

 
 



 

 

เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 

- นักเรียนโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ได้มีวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
ด้านคุณภาพ 
 - ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้รับการพัฒนาความสามารถอย่างเต็มตามศักยภาพ 
สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
งบประมาณ  30,000 บาท 
การด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมการ 
- เสนอโครงการขออนุมัติ 
- ประชุมฝ่าย/งานกิจกรรม 
- จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน 
- ด าเนินงานตามปฏิทิน 

พฤษภาคม 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 
 

2 ขั้นด าเนินการ 
ภาคเรียนที่ 1 
- กิจกรรม จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
ภาคเรียนที่ 2 
- กิจกรรม จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

 
 
มิถุนายน 
 
พฤศจิกายน 

 

3 ขั้นติดตามและประเมินผล 
- สอบถามความพึงพอใจต่อการจัด

กิจกรรม 

 
มิถุนายนและ
พฤศจิกายน 

 

4 สรุปและรายงานผล         
      -      สรุปผลโครงการ 
      -      รายงานผลโครงการ 

 
มิถุนายนและ
พฤศจิกายน 

 

 
งบประมาณ  ใช้กับนักเรียน   (    ) ม.ต้น (    ) ม.ปลาย (  ) ม.ต้นและม.ปลาย              

(   ) หลักสูตรเข้มข้น 
แหล่งงบประมาณ   ( ) เงินรายหัวนักเรียน 
  (     ) เงินเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)      

(     ) เงินอ่ืนๆ(ระบุ)................................. 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์   2,000 28,000 30,000 
       

 



 

 

ประมาณการรายละเอียดค่าใช้งบประมาณ  ภาคเรียนที่ 1  
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1 โปรเจคเตอร์  1 ชุด 19,500 19,500  
2 หมึกปริ้นเตอร์ Epson 003 4 สี 2 ชุด 1,000 2,000  
3 เครื่องส ารองไฟ  1 เครื่อง 1,500 1,500  
4 ตู้ล าโพงพร้อมแอมป์แบบล้อลาก  1 ชุด 7,000 7,000  

รวมเงิน 30,000  
 
 

การวัดประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต (Outputs) 
1. นักเรียนโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ได้

มีวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนอย่าง
เพียงพอ 

1. ออกแบบสอบถาม 
2. ประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียน 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบประเมินความพึง
พอใจของนักเรียน 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้รับการ
พัฒนาความสามารถอย่างเต็มตามศักยภาพ 

1. สอบถาม 
2. ประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียน 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบประเมินความพึง
พอใจของนักเรียน 

 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. บุคลากรมีความพร้อมในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน 
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ศักยภาพสูงสุดเป้าหมาย 

 
 
      ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                    (นายชิตพล   เต็มนา)   

               ต าแหน่ง คร ู
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                                     (นางสนิฎา  วงศ์สุริยามาศ)         
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

 
(    )    อนุมัติ   (    )   ไม่อนุมัติ 

 
 

     (นางวิมล   หนชูุม) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 



 

 

35.  โครงการ ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ลักษณะโครงการ (   )  ใหม่   ( ) ต่อเนื่อง 
สนองนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่  5   

นโยบาย สพฐ. ข้อที่   3  
สนองกลยุทธ์ สพม.12 ข้อที่    4   
จุดเน้น สพม.12    

- ด้านผู้เรียน ข้อที่ 1  
- ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อที่ 2 

สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ด้านผู้เรียน ข้อที่  1 , 2 , 3 
ด้านครู/บุคลากร ข้อที่  1 , 3  
ด้านการบริหารจัดการ ข้อที่  1 , 2 , 3 

สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   
มาตรฐานที่  1. คุณภาพของผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อที่  2 , 5 , 6 
       1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อที่ 3 , 4 , 6 , 7 
มาตรฐานที่  2. กระบวนการบริหารและการจัดการ ข้อที่ 2.3 , 2.5 
มาตรฐานที่  3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ข้อที ่3.1  
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ:  นายชิตพล  เต็มนา 
ระยะเวลาด าเนินงาน:   พฤษภาคม 2564 –  กรกฎาคม 2564  
 
 
หลักการและเหตุผล 
           จากยุทศาสตร์ของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ซึ่งได้ก าหนดให้
มีส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาโดยก าหนดนโยบาย สพฐ. ในข้อที่ 3 ไว้ว่า ต้องมี
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาจึงควรจะต้องมีพร้อมซึ่งวัสดุ
อุปกรณ์ส าหรับการฝึกปฏิบัติ  จากหลายๆปีที่ผ่านมาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนปรากฏว่ายัง
ค่อนข้างขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์การฝึก นักเรียนมีอุปกรณ์ในการฝึกไม่เพียงพอท าให้ไม่สามารถฝึกปฏิบัติได้
อย่างเต็มความสามารถ  ดังนั้นจึงต้องมีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ิมเติม  เนื่องจากอุปกรณ์เดิมที่มีอยู่
ในตอนนี้ค่อนข้างช ารุดเสียเป็นส่วนมากเนื่องจากการใช้งาน  จึงขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการ
พัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้มีอุปกรณ์การเรียนการสอนเพียงพอกับจ านวนนักเรียนที่เรียนในแต่ละรายวิชา 
2. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพสูงสุด 

 
 
 



 

 

เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร มีวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 
ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนได้รับการพัฒนาความสามารถอย่างเต็มตามศักยภาพ 

สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
งบประมาณ  50,000 บาท   
การด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา/ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 1.  ขั้นเตรียมการ 
- เสนอโครงการขออนุมัติ 
- ประชุมฝ่าย/งานกิจกรรม 
- จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน 
- ด าเนินงานตามปฏิทิน 

2. ขั้นด าเนินการ 
ภาคเรียนที่ 1 
- กิจกรรม จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
3.ขั้นติดตามและประเมินผล 
- สอบถามความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 
4. สรุปและรายงานผล         
  -      สรุปผลโครงการ 
  -      รายงานผลโครงการ 

พฤษภาคม 
 
 
 
 
มิถุนายน 
 
 
 
 
กันยายน 
 
 
กันยายน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 
 

 
งบประมาณ : ใช้กับนักเรียน  (    ) ม.ต้น (    ) ม.ปลาย (   ) ม.ต้นและม.ปลาย             
                               (   ) หลักสูตรเข้มข้น 
แหล่งงบประมาณ (  ) เงินรายหัวนักเรียน  
                              (    ) เงินเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)  

           (    ) เงินอื่นๆ (ระบุ)................................. 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ภาคเรียนที่ 1   21,450 28,550 50,000 

 

 
 



 

 

ประมาณการรายละเอียดค่าใช้งบประมาณ ภาคเรียนที่ 1 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1 วอลเลย์บอล มิกาซ่า MVA300 20 ลูก 1,000 20,000  
2 ลูกแบดมินตันขนไก่  5 หลอด 250 1,250  
3 จักรขว้างไม้ 1 กก. 3 อัน 650 1,950  
4 ชุดเสาวอลเลย์บอล & เซปักตะกร้อ 1 ชุด 19,500 19,500  
5 เสาอากาศวอลเลย์บอล  2 คู ่ 500 1,000  
6 แหลนอลูมิเนียม 700 กรัม 1 อัน 2,500 2,400  
7 แหลนอลูมิเนียม 600 กรัม 1 อัน 2,500 2,400  
8 ไม้พาด อลูมิเนียม 59309 1 อัน 2,000 1,500  

รวมเงิน 50,000  
 

การวัดประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต (Outputs) 
   นักเรียนมีสื่อและอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม
กีฬา 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
   นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
ท าให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 

1. ออกแบบสอบถาม 
2. ประเมินความพึง

พอใจของนักเรียน 
 

1. สอบถาม 
2. ประเมินความพึง

พอใจของนักเรียน 
3. สรุปการประเมินผล 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบประเมิน

ความพึงพอใจ
ของนักเรียน 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบประเมิน

ความพึงพอใจ
ของนักเรียน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนมีอุปกรณ์การเรียนการสอนเพียงพอกับจ านวนนักเรียนที่เรียนในแต่ละรายวิชา 
2. นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพสูงสุด 

 

      ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                    (นายชิตพล   เต็มนา)   

              ต าแหน่ง คร ู
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                                     (นางสนิฎา  วงศ์สุริยามาศ)         
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

 
(    )    อนุมัติ   (    )   ไม่อนุมัติ 

 
            (นางวิมล   หนูชุม) 

            ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 



 

 

36.  โครงการ  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 
ลักษณะโครงการ (   )  ใหม่   () ต่อเนื่อง 
สนองนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 3   

นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 3 
สนองกลยุทธ์ สพม.12 ข้อที่ 2   
จุดเน้น สพม.12   ด้านผู้เรียน ข้อที่ 1 

สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ด้านผู้เรียน ข้อที่ 2 
ด้านครู/บุคลากร ข้อที่ 3 

สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   
มาตรฐานที่  1. คุณภาพของผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อที่ 6 
       1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อที่ 4 , 6 , 7 
มาตรฐานที่  2. กระบวนการบริหารและการจัดการ ข้อที่ 3 
มาตรฐานที่  3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ข้อที ่1 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายชิตพล   เต็มนา 
ระยะเวลาด าเนินงาน      พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 
 

 
หลักการและเหตุผล 

จากยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งได้ก าหนดให้
มีการผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ โดยก าหนด
นโยบายในข้อที่ 3 ไว้ว่าต้องมีการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และกลยุทธ์ในข้อที่ 2 คือ
การส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน น าหลักสูตร
สู่การปฏิบัติ  จะเห็นได้ว่ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาได้เป็นตัวแทนของอ าเภอในการจัดส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับจังหวัดและระดับที่สูงๆขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้ด าเนินการตามจุดเน้นด้าน
ผู้เรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ข้อที่ 1 ซึ่งกล่าวไว้ว่านักเรียนเป็นคนดี เก่ง กล้า 
มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียงและมีความสุข  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้
เล็งเห็นว่านอกจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติเพ่ือพัฒนา
สมรรถภาพทางกายให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีแล้ว  การส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษในด้านการกีฬาและกรีฑาก็มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาตนเองให้เต็มตาม
ศักยภาพที่นักเรียนมี  ซึ่งนักเรียนเหล่านี้ควรที่จะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่เพ่ือสร้างชื่อเสียงให้กับ
โรงเรียนและตนเองต่อไปในโอกาสข้างหน้า 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนทักษะความสามารถทางด้านกีฬา-กรีฑาและคัดเลือกเป็นตัวแทนของ

โรงเรียนส่งเข้าร่วมการแข่งขันในระดับท่ีสูงขึ้น 
2. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพสูงสุด 

 
เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ 
 1. นักเรียนโรงเรียนชะอวดวิทยาคารที่มีความสามารถพิเศษ ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและกรีฑา
ในระดับท่ีสูงขึ้น ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  

2. นักเรียนได้รับการฝึกฝนความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ  



 

 

ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนได้รับรางวัลและประสบการณ์จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับสูง 
2. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการฝึกฝนอย่างเต็มตามศักยภาพ 

 
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
งบประมาณ   60,000  บาท 
การด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 

- เสนอโครงการขออนุมัติ 
- ประชุมฝ่าย/งานกิจกรรม 
- จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน 
- ด าเนินงานตามปฏิทิน 

พฤษภาคม 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 

 

2. ขั้นด าเนินการ 
ภาคเรียนที่ 1 
- กิจกรรม น านักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและกรีฑาในระดับ
ที่สูงขึ้นไป 
ภาคเรียนที่ 2 
- กิจกรรม น านักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและกรีฑาในระดับ
ที่สูงขึ้นไป 

 
พฤษภาคม 
 
 
 
ตุลาคม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 

 

3. ขั้นติดตามและประเมินผล 
- สอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 

มีนาคม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 

4. สรุปและรายงานผล         
- สรุปผลโครงการ 
- รายงานผลโครงการ 

 
มีนาคม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 

 
 
งบประมาณ  ใช้กับนักเรียน   (    ) ม.ต้น (    ) ม.ปลาย (  ) ม.ต้นและม.ปลาย             
     (   ) หลักสูตรเข้มข้น 
แหล่งงบประมาณ   ( ) เงินรายหัวนักเรียน  

(    ) เงินเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)   
(    ) เงินอื่นๆ(ระบุ)................................. 

 

 
 
 
 
 



 

 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ภาคเรียนที่ 1-2 

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
จังหวัด 
- เซปักตะกร้อ 
- วอลเลย์บอล 
- ฟุตบอล 

  
 
1,000 
3,000 
15,000 

 
 
1,000 
2,000 
3,000 

 25,000 
 
 
 
 

2. กิจกรรมการแข่งขันกรีฑา  30,000 5,000  35,000 
รวม (หกหมื่นบาทถ้วน) 60,000 

 

ประมาณการรายละเอียดค่าใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1 แข่งขันกีฬา 3 ประเภท ได้แก่,เซปัก
ตะกร้อ,วอลเลย์บอล,ฟุตบอล 

  25,000 
 

 - ชุดกีฬา  30 คน 150 4,500  
 - ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน  30 คน 320 9,600  
 - ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 5 คน 500 2,500  
 - ค่าเดินทาง 12 วัน 600 7,200  
 - อุปกรณ์เสริม(เฉพาะกีฬา) 12 ชิ้น 100 1,200  
2 กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

ณ ศูนย์ธรรมศาสตร์รังสิต 
  35,000 

 

 - เก็บตัวฝึกซ้อม 12 วัน จ านวนนักกีฬา 
12 คน 

12 มื้อ 900 10,800 
 

 - ค่าน้ ามัน 1,638 กม. 4 6,552  
 - ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 5 วัน 12 คน 900 10,800  
 - ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 5 วัน 3 คน 1,200 3,600  
 - ค่าท่ีพัก 4 ห้อง 4 คืน 812 3,248  

รวม (หกหมื่นบาทถ้วน) 60,000  
 

 
 
 
 
 
 



 

 

การวัดประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต (Outputs) 
1. นักเรียนได้รับการฝึกฝน

ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 

1. นักเรียนได้รับรางวัลและ
ประสบการณ์จากการเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาในระดับสูง 

1. ออกแบบสอบถาม 
2. ประเมินความพึง

พอใจของนักเรียน 
1. สอบถาม 
2. ประเมินความพึง

พอใจของนักเรียน 
3. สรุปการประเมินผล 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบประเมินความพึง

พอใจของนักเรียน 
1. แบบสอบถาม 
2. แบบประเมินความพึง

พอใจของนักเรียน 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนทักษะความสามารถทางด้านกีฬา-กรีฑาและคัดเลือกเป็นตัวแทนของ

โรงเรียนส่งเข้าร่วมการแข่งขันในระดับท่ีสูงขึ้น 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพสูงสุด 

 
      ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                     (นายชิตพล   เต็มนา)   

                 ต าแหน่ง คร ู
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                                     (นางสนิฎา  วงศ์สุริยามาศ)         
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

 

(    )    อนุมัติ   (    )   ไม่อนุมัติ 
 

           (นางวิมล   หนชูุม) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

37.  โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพ 
ลักษณะโครงการ (   )  ใหม่   (  ) ต่อเนื่อง 
สนองนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 4  นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 1 , 2 , 3 

สนองกลยุทธ์ สพ.นศ. ข้อที่ 1 , 2 , 4 , 5 , 6   
จุดเน้น สพม.นศ.  ด้านผู้เรียน ข้อที่ 1  

สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ด้านผู้เรียน ข้อที่ 1 , 2  
ด้านครู/บุคลากร ข้อที่ 4 
ด้านการบริหารจัดการ ข้อที่ 2 , 3 , 4  

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มาตรฐานที่  1. คุณภาพของผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อที่ 5 , 6 
       1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อที่ 1  
มาตรฐานที่  3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ข้อที ่1 , 2 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ: นายวิเชียร  บุญรัตน์ 
ระยะเวลาด าเนินงาน :  2564 - มีนาคม 2565 
 

 
หลักการและเหตุผล    

มาตรา 22 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 กล่าวว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือ
ว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และ
เต็มตามศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน  

ในการด าเนินงานรวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ซึ่งแบ่งเป็น
สาระย่อยดังนี้ งานช่าง งานเกษตร คหกรรม และงานธุรกิจ มีความจ าเป็นที่ต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์  สื่อการ
เรียนการสอน เครื่องใช้ส านักงานในการจัดด าเนินงานโครงการต่างๆ การพิมพ์งาน รายงานต่างๆ ซึ่งเป็น
ของใช้วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุถาวร เพ่ือการจัดเก็บและด าเนินงานได้อย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มสาระการรู้การงานอาชีพ ตระหนักและเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์ การเรียนการสอนเพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้นเกิดผลดีต่อการนักเรียน ครู โรงเรียนและชุมชนต่อไป 
วัตถุประสงค์ 

3. เพ่ือจัดซื้อ สื่อ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงาน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุถาวร เพ่ืออ านวยความ
สะดวก ให้กับครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  

4. เพ่ือให้การด าเนินงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพมีระบบ และประสิทธิภาพ 
 

เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 

1. นักเรียนทุกคนในรายวิชาเพ่ิมเติมและวาชาการงานอาชีพ 



 

 

2. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  มีสื่อ อุปกรณ์ วัสดุ เครื่องใช้ส านักงานที่มีคุณภาพ ที่
สามารถน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีระบบ และเกิดประโยชน์ในวงกว้าง และมีประสิทธิภาพ 

ด้านคุณภาพ 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สามารถน าสื่อ อุปกรณ์ วัสดุ เครื่องใช้ส านักงานที่มีคุณภาพ 

มาประยุกต์ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและ
โรงเรียน 
สถานที่ด าเนินการ:   กลุ่มสาระการงานอาชีพ  
งบประมาณ: 32,999  บาท 
การด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
ส ารวจราคาวัสดุ/อุปกรณ์ 

เมษายน 2564 นายวิเชียร บุญรัตน์ 

2. ขั้นด าเนินการ 
ภาคเรียนที่ 1-2 
กิจกรรม จัดชื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุ
ส านักงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

พฤษภาคม2564 - 
มีนาคม 2565 

นายวิเชียร บุญรัตน์ 

3. ขั้นติดตามและประเมินผล กันยายน 2564 นายวิเชียร บุญรัตน์ 
4. สรุปและรายงานผล มีนาคม 2565 นายวิเชียร บุญรัตน์ 
 
งบประมาณ :  ใช้กับนักเรียน  (    )  ม.ต้น   (    )  ม.ปลาย   (   )  ม.ต้น และ ม.ปลาย   

(    )  หลักสูตรเข้มข้น 
แหล่งงบประมาณ  ( )  เงินรายหัวนักเรียน   

(    )  เงินเรียนฟรี 15 ปี  (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)  
(    )  เงินอ่ืน ๆ(ระบุ) ………………. 

 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

           งานช่างอุตสาหกรรม 
1 จัดซื้อวัสดุส านักงาน/สื่อ   30,184 - 30,184 
            งานคหกรรม 
2 จัดซื้อวัสดุ   2,816 - 2,816 
 

 
 
 
 



 

 

ประมาณการรายละเอียดค่าใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 

งานช่างอุตสาหกรรม 
1 เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 1*2 นิ้ว 1.2 มม. 20 เส้น 290 5,800    
2 เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 1*1 นิ้ว 1.2 มม. 10 เส้น 175 1,750    
3 เหล็กแป็บด า 4 หุน 20 เส้น 210 4,200   
4 ทินเนอร์ AAA 3   ปิ๊บ 600.0  1,800    

5 
ไม้พ้ืนเฌอร่าขอบวี สีธรรมชาติ ขนาด 
3.0*10*300 ซม. 15 แผ่น 235 3,525   

6 ใบเจียรเหล็ก ขนาด 4 นิ้ว 12  ใบ 30  360    
7 สีน้ ามัน ตราเป็ดหงส์ (คละสี) 6 กระป๋อง 430 2,580   
8 แปรงทาสีขนาด 1 นิ้ว 36 ด้าม 15 540   
9 แปรงทาสีขนาด 2 นิ้ว 24 ด้าม 30 720   
10 ลูกบล็อก เบอร์ 8  5 ตัว 35 175   
11 สว่านไฟฟ้า makita ขนาด  1 เครื่อง 1,780 1,780   
12 เครื่องเจียรไฟฟ้า makita 4 นิ้ว 1 เครื่อง 1,760 1,760   
13 ชุดดอกสว่าน makita 2 ชุด 990 1,980   
14 ใบเลื่อยตัดเหล็กไฮสปีด สีส้ม  20 ใบ 38 760   
15 โครงเลื่อยตัดเหล็ก 6 คัน 219 1,314   
16 ไขควงตอกด้ามทะลุปากแบน 6 นิ้ว 6 ด้าม 95 570   
17 ไขควงตอกด้ามทะลุปากแฉก 6 นิ้ว 6 ด้าม 95 570   

รวม สามหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน 30,184   

 

ที ่ รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ยอดยกมา 30,184  
งานคหกรรม 
1 เข็มสอยผ้า เบอร์ 10 10 ห่อ 10  100     
2 ผ้าสักหลาด  20 ชิ้น 45  900     
3 กระดาษย่นหน้าเดียว (ห่อละ 50 แผ่น)  2 ห่อ 150  300    
4 กระดาษย่นสองหน้า  2 โหล 60  120     
5 กรรไกรตัดเล็บ ขนาดใหญ่ เบอร์ 609  6 อัน 35  210    
6 ชุดตัดขวดพลาสติกส าหรับงานฝีมือ  2 ชุด 320  640    
7 เข็มถักโครเชต์ เบอร์ 6  2 โหล 140  280    



 

 

8 พวงกุญแจ  100 อัน 100  100    
9 ด้ายเย็บผ้าวีนัส คละสี 11 หลอด 15  165    

รวม สองพันแปดร้อยสิบห้าบาทถ้วน 2,815   
รวมทั้งสิ้น สามหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน 32,999   

 

การวัดประเมินผล  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต (Outputs) 
1. นักเรียน มีวัสดุ อุปกรณ์และสื่อ ส าหรับใช้ใน
กิจกรรมการเรียนการสอนพอเพียง 

 
1. การสังเกต 
2. การประเมิน 

 
1. แบบสังเกต 
2. แบบประเมิน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. นักเรียนมีผลการเรียนสูงขึ้น 
2. นักเรียนมีชิ้นงานจากกิจกรรมการเรียนการ
สอนทุกคน 

 
1. การสอบถาม 
2. การสัมภาษณ์ 
 

 
1. แบบสอบถาม 
2. แบบสัมภาษณ์ 
 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพสามารถน าสื่อ อุปกรณ์ วัสดุ เครื่องใช้ส านักงานที่มีคุณภาพมา
ประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 

2. ผลการด าเนินงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ มีระบบ และประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

 
(ลงชื่อ).............................................ผู้เสนอโครงการ 

              (นางสุดารัตน์   ขวัญแก้ว )  
                                    ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
 

ลงชื่อ).............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                   (นางสนิฎา  วงศ์สุริยามาศ)  

                       ต าแหน่ง รองผู้อ านวยกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 

(     )    อนุมัติ   (     )   ไม่อนุมัติ 
 

 
 

 (ลงชื่อ)............................................. 
                      (นางวิมล  หนูชุม) 

       ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
 



 

 

38.  โครงการลด 0 ลด ร   
ลักษณะโครงการ  ( / )  ใหม่ (  ) ต่อเนื่อง  
สนองนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 1,2,3    

นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 1,2,3,5 
   สนองกลยุทธ์ สพม.นศ. ข้อที่ 2,3,4 
   จุดเน้น สพม. นศ. ด้านผู้เรียน ข้อที่ 1 , 2 
   ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อที่ 2 
   ด้านการบริหารจัดการ ข้อที่ 1 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน    
   ด้านครู /บุคลากร ข้อที่ 1,2,3,4 
   ด้านการบริหารจัดการ ข้อที่ 1,2,3,4 
สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้าน โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ:  นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  
ระยะเวลาด าเนินงาน :  พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565  

 
 

หลักการและเหตุผล  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข         

มีศักยภาพในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพได้  เนื่องจากข้อจ ากัดของนักเรียนโรงเรียนชะอวดวิทยา
คาร มีศักยภาพด้านการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน มาจากการอบรมสั่งสอนจากครอบครัวที่แตกต่าง จึงเป็นปัจจัย
หนึ่งซึ่งมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของงนักเรียน ซึ่งในแต่ละปีการศึกษาที่ผ่านมา มีนักเรียนจ านวน
หนึ่งที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 

เพ่ือให้จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ลดน้อยลง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ได้มีโครงการ ลด 0 ลด ร ของนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชากของกลุ่มสาระการงานอาชีพ           
เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวให้ลดลง 
 
วัตถุประสงค์  

1  เพ่ือลดจ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ให้ลดลงร้อยละ 100  
2  เพ่ือให้ครูผู้สอนได้น าการวิจัยมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน   

เป้าหมาย    
ด้านปริมาณ  
นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ 

100 เปอร์เซ็นต์ 



 

 

ด้านคุณภาพ  
นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพมีผลการเรียนในระดับ 2.5 

ขึ้นไป 90 เปอร์เซ็นต์ 
 

สถานที่ด าเนินการ :  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  
งบประมาณ : -  
การด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน  
ระยะเวลา
ด าเนินงาน  

ผู้รับผิดชอบ  

1.  ขั้นเตรียมการ  
- เสนอโครงการ  
- วางแผนร่วมกับครูผู้สอน  

พฤษภาคม 2564 -
มีนาคม.2565 
  

 
1. นางสุดารัตน์ ขวัญแก้ว 
2. นายสาโรจน์ รัตนค า 
3. นายสานิตย์ แจ้งจุล 
4. นางจิราพร ควนวิไล 
5. นายวิเชียร บุญรัตน์ 
6. นางฉลวย หนูจันทร์ 
  

2.  ขั้นด าเนินการ  
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
- วิเคราะห์ปัญหาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
- ศึกษาวิธีการแก้ปัญหา 
- น าวิธีการไปแก้ปัญหากับผู้เรียน 

พฤษภาคม 2564 -
กุมภาพันธ์ .2565 

3.  ขั้นติดตามและประเมินผล  
-จากผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 
- จากผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 
-ประเมินโครงการ  

พฤศจิกายน 2564 -
กุมภาพันธ์ 2565 

4.  สรุปและรายงานผล  
-น าผลที่ได้จากการประเมิน มาสรุปและประเมินผล
โครงการ  

มีนาคม 2565 

  
งบประมาณ :  ใช้กับนักเรียน (  ) ม.ต้น  (   ) ม.ปลาย  (  )  ม.ต้น และ ม.ปลาย  (  ) หลักสูตรเข้มข้น  
แหล่งงบประมาณ (   )  เงินรายหัวนักเรียน   

(   )  เงินเรียนฟรี 15 ปี  (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)  
(   )  เงินอ่ืน ๆ (ระบุ)………………………………………………………………….  

รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ  
เงินงบประมาณ  

รวม  
ตอบแทน  ใช้สอย  วัสดุ  ครุภัณฑ์  

- - - - - - - 
- - - - - - - 

  

ประมาณการรายละเอียดค่าใช้งบประมาณ ภาคเรียนที่ 1  
     หมายเหตุ  
       



 

 

การวัดประเมินผล  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  วิธีการประเมิน  เครื่องมือ  

ด้านปริมาณ  
นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้การงานอาชีพมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ 100 
เปอร์เซ็นต์ 

 
  1.สังเกต  
  2.บันทึก 

  
  1.แบบสังเกต  
  2.แบบบันทึก 

ด้านคุณภาพ  
นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้การงานอาชีพมีผลการเรียนในระดับ 2.5    
ขึ้นไป 90 เปอร์เซ็นต์ 

 
  1.สังเกต  
  2.บันทึก 

  
  1.แบบสังเกต  
  2.แบบบันทึก 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
          1  นักเรียนมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ 100 เปอร์เซ็นต์  
         2  คุณครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพมีผลงานวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยคนละ 1 เรื่อง 
ต่อ 1 ภาคเรียน   
  
 
 

                            (ลงชื่อ).............................................ผู้เสนอโครงการ  
                                                         (นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว)  

                         ต าแหน่ง   ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  
  
  

(ลงชื่อ).............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
      (นางสนิฎา  วงศ์สุริยามาศ)   

                 ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ  
  

   
          (      )    อนุมัติ (       )   ไม่อนุมัติ  

  
  

(ลงชื่อ)...............................................................  
                   (นางวิมล  หนูชุม)  

                       ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   
 
 
 
 



 

 

39.  โครงการอะไรก็ไม่ไร้ค่า 
ลักษณะโครงการ   ( / )  ใหม ่  (  ) ต่อเนื่อง  
สนองนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 1,2,3   นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 1,2,3,4,5 
   สนองกลยุทธ์ สพม.นศ. ข้อที่ 1,2,4,5 
   จุดเน้น สพม. นศ. ด้านผู้เรียน ข้อที่ 1 , 2 
   ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อที่ 2 
   ด้านการบริหารจัดการ ข้อที่ 1 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน   ด้านผู้เรียน ข้อที่ 1 
   ด้านการบริหารจัดการ ข้อที่ 1,2,3,4 
สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้าน โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

1.1 ผลสมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อที่ 5 ,6  
 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ข้อที่ 1,2,3 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ:  นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  
ระยะเวลาด าเนินงาน :  พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565  
 
 

หลักการและเหตุผล  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข         

มีศักยภาพในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพได้  เนื่องจากในบริเวณโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร มีวัสดุที่
เหลือใช้จ านวนมากที่ทิ้งไปโดยไม่มีคุณค่า หากสามารถน าวัสดุดังกล่าวมาเพ่ิมคุณค่าจะท าให้นักเรียน
สามารถน าไปใช้ หรือจ าหน่ายเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต 

เพ่ือให้จ านวนของวัสดุเหลือใช้ดังกล่าวมีคุณค่า และมีราคา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพจึง
ได้มีโครงการให้นักเรียนน าวัสดุเหลือใช้ดังกล่าวมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประดิษฐ์เป็น
ชิ้นงานต่าง ๆ ตามท่ีนักเรียนได้วางแผนไว้ 

 
 

วัตถุประสงค์  
1  เพ่ือลดจ านวนวัสดุเหลือใช้ในโรงเรียนให้น้อยลงร้อยละ 90 
2  เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุส าหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้น้อยลง 
3. เพ่ือให้นักเรียนสามารถวางแผนในการจัดการวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 

 



 

 

เป้าหมาย    
ด้านปริมาณ  

วัสดุเหลือใช้ในโรงเรียนลดน้อยลงร้อยละ 90 
ด้านคุณภาพ  

นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการงานอาชีพ สามารถประดิษฐ์ชิ้นงาน
จากวัสดุเหลือใช้ได้อย่างน้อยคนละ 1 ชิ้น 

 

สถานที่ด าเนินการ :  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  
งบประมาณ : -  
การด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน  
ระยะเวลา
ด าเนินงาน  

ผู้รับผิดชอบ  

1.  ขั้นเตรียมการ  
- เสนอโครงการ   - วางแผน 

พฤษภาคม 2564 -
มีนาคม.2565  

 
1. นางสุดารัตน์ ขวัญแก้ว 
2. นายสาโรจน์ รัตนค า 
3. นายสานิตย์ แจ้งจุล 
4. นางจิราพร ควนวิไล 
5. นายวิเชียร บุญรัตน์ 
6. นางฉลวย หนูจันทร์ 
  

2.  ขั้นด าเนินการ  
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
 

พฤษภาคม 2564 -
กุมภาพันธ์ .2565 

3.  ขั้นติดตามและประเมินผล  
-จากผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 
-จากผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 
-ประเมินโครงการ  

พฤศจิกายน 2564 -
กุมภาพันธ์ 2565 

4.  สรุปและรายงานผล  
-น าผลที่ได้จากการประเมิน มาสรุปและประเมินผล
โครงการ  

มีนาคม 2565 

 งบประมาณ :  ใช้กับนักเรียน (  ) ม.ต้น  (   ) ม.ปลาย  ( / )  ม.ต้น และ ม.ปลาย  (  ) หลักสูตรเข้มข้น  
แหล่งงบประมาณ (   )  เงินรายหัวนักเรียน   

(   )  เงินเรียนฟรี 15 ปี  (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)  
(   )  เงินอ่ืน ๆ (ระบุ)………………………………………………………………….  

รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ  
เงินงบประมาณ  

รวม  
ตอบแทน  ใช้สอย  วัสดุ  ครุภัณฑ์  

- - - - - - - 
 

ประมาณการรายละเอียดค่าใช้งบประมาณ ภาคเรียนที่ 1  
     หมายเหตุ  

    
 
 



 

 

การวัดประเมินผล  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  วิธีการประเมิน  เครื่องมือ  

ด้านปริมาณ  
        วัสดุเหลือใช้ในโรงเรียนลดน้อยลงร้อยละ 90 

 

  1.สังเกต  
  2.บันทึก 

   1.แบบสังเกต  
  2.แบบบันทึก 

ด้านคุณภาพ  
        นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระ
การงานอาชีพ สามารถประดิษฐ์ชิ้นงานจากวัสดุเหลือ
ใช้ได้อย่างน้อยคนละ 1 ชิ้น 

 

 
  1.สังเกต  
  2.บันทึก 

  
  1.แบบสังเกต  
  2.แบบบันทึก 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
          1  ปริมาณขยะในโรงเรียนลดน้อยลง   
          2. นักเรียนสามารถแยกประเภทของขยะได้ 
  
 

                            (ลงชื่อ).............................................ผู้เสนอโครงการ  
                                                         (นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว)  

                         ต าแหน่ง   ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  
   
 

(ลงชื่อ).............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
      (นางสนิฎา  วงศ์สุริยามาศ)   

                 ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ  
  
 

          (      )    อนุมัติ (       )   ไม่อนุมัติ  
   
 

(ลงชื่อ)...............................................................  
                   (นางวิมล  หนูชุม)  

                       ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   
 
 
 
 
 
 
 



 

 

40. โครงการ บริหารจัดการกลุ่มงานการเงินและพัสดุ 
ลักษณะโครงการ (   )  ใหม่   ( / ) ต่อเนื่อง 
สนองนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 6  นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 6 

สนองกลยุทธ์ สพม.12 ข้อที่ 6   
จุดเน้น สพม.12   ด้านการบริหารจัดการ ข้อที่ 1 

สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ด้านการบริหารจัดการ ข้อที่ 1 , 2 , 3 , 4 
สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   
มาตรฐานที่  2. กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ข้อที ่1 , 2 , 6 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนินงาน  :  ปีการศึกษา 2564 
 

 
หลักการและเหตุผล    

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  และ (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 24(5) กล่าวว่า สถานศึกษาต้องสนับสนุนให้ผู้สอน
สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจ
เรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ และหมวดที่ 6 มาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 50 กล่าวว่า ให้สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสาร
หลักฐานต่างๆที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ตลอดจนให้บุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษา 
รวมทั้งผู้ปกครองผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในส่วนที่พิจารณาเห็นว่า
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา ตามค าร้องขอของส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมิน
คุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่ส านักงานดังกล่าวรับรอง ที่ท าการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษานั้น  

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ งานบริหารจัดท างบประมาณ กลุ่มงานการเงินและพัสดุ         
โรงเรียนชะอวดวิทยาคารนับเป็นหัวใจในการบริหารจัดการ  เพ่ือสนับสนุนทุกกลุ่มบริหาร / งาน / ฝ่าย   
ในโรงเรียนให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ   และถูกต้องตามระเบียบ  เอ้ืออ านวยให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง   ส่งผลไปสู่ตัวนักเรียน ท าให้โรงเรียนมีคุณภาพ   ตามระบบประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา  จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงพัฒนาระบบงานการเงินและพัสดุ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิ
บาล ตลอดจนการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ป้องกันการทุจริตและความผิดพลาดที่จะ
เกิดขึ้นกับงานการเงินและพัสดุของโรงเรียน จึงใช้หลักการบริหารความเสี่ยง เป็นเครื่องมือในการปรับปรุง
และพัฒนาระบบงานการเงิน การบัญชีและพัสดุ ตลอดจนการปฏิบัติงานอื่นให้ก าเนินตามกลยุทธ์ เป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
อย่างถูกต้อง โรงเรียนชะอวดวิทยาคารจึงจ าเป็นต้องจัดท าโครงการ 



 

 

 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือก าหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มงานงบประมาณ 
 2.  เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานการศึกษา 
 3.  เพ่ือบริหารจัดการ งานต่าง ๆ  ของกลุ่มบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 
 4.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครู บุคลากร ผู้ปกครองและชุมชน 
 5.  ส่งเสริมการจัดท าแผนงบประมาณระยะกลางของโรงเรียนให้สอดคล้องและแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 
 
เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
   1.  มีแผนบริหารความเสี่ยงไว้เป็นแนวทางการควบคุม ติดตามและการปฏิบัติงาน 
   2.  มีระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆที่ง่ายต่อการค้นหาและตรวจสอบ 
   3.  ทุกหน่วยงานในโรงเรียนได้รับบริการงานการเงินและพัสดุ ร้อยละ 90 
   ด้านคุณภาพ 
   1.  ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี อย่างทั่วถึงจากการบริหารงบประมาณท่ีมี 
       ประสิทธิภาพ 
   2.  โรงเรียนมีการบริหารงบประมาณท่ีเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
สถานที่ด าเนินการ  :  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
งบประมาณ  :  1,098,100 บาท 

 

การด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
1.  เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
2.  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
3.  มอบหมายและปฏิบัติงาน 

 
มี.ค.  

 
นางจิราพร  ควนวิไล 
นางอรอุมา นิตย์วิมล 
น.ส.สุปราณีต  ปานมา 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 งานใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค 
1.  รับใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภคท้ัง ค่ากระแสไฟฟ้า  
    ค่าน้ าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณียากรและ 
    ค่าบริการอื่นๆ 
2.  ผู้บริหารอนุมัติการจ่ายเงิน 
3. ช าระค่าสาธารณูปโภคประจ าเดือนหรือตามโอกาส 
    การใช้จ่าย 
4.  รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร 

 
ตลอดปี

การศึกษา 
 

 
นางจิราพร  ควนวิไล 
 



 

 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมที่ 2  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและบ ารุงรักษา        
รถมินิบัส 

1.  ส ารวจการใช้น้ ามันรถยนต์ ตรวจเช็คสภาพวัสดุ
อะไหล่และการบ ารุงรักษารถยนต์ 

2.  อนุมัติจากผู้บริหารในการจัดซื้อ/จัดจ้างและ
บ ารุงรักษา 

3.  ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างและบ ารุงรักษารถยนต์ 
4.  รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร 

ตลอดปี
การศึกษา 

 

นางจิราพร  ควนวิไล 
นางอรอุมา นิตย์วิมล 
 

กิจกรรมที่ 3 ซ่อมบ ารุงวัสดุครุภัณฑ์ (พัสดุกลาง) 
1.  ส ารวจวสัดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้งาน 
2.  ขออนุมัติจากผู้บริหารในการจัดซ่อมบ ารุง 
3.  ด าเนินการจัดซ่อมบ ารุงวัสดุอุปกรณ์ 
4.  รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร 

ตลอดปี
การศึกษา 

 

นางอรอุมา นิตย์วิมล 
 

กิจกรรมที่ 4  งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ 
จัดท าเอกสารงานแผน 
 

เม.ย.  – 
 พ.ค.  

น.ส.สุปราณีต       
ปานมา 
 

กิจกรรมที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนฯ ก.พ.-มี.ค. น.ส.สุปราณีต       
ปานมา 
 

กิจกรรมที่ 6 พัฒนาส านักงานกลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ 
1.  ส ารวจวสัดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้งาน 
2.  ขออนุมัติจากผู้บริหารในการจัดซื้ออุปกรณ์ 
3.  ด าเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามระเบียบพัสดุ 

พ.ค. 62 –  
เม.ย. 63 

 

นางอรอุมา นิตย์วิมล 
 

 
กิจกรรมที่ 7 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ท าเอกสารการ
เรียนรู้และเอกสารราชการ 

ตลอดปี
การศึกษา 

นางอรอุมา นิตย์วิมล 

3. 
 
 
 

ขั้นติดตามและประเมินผล 
1.  ก ากับ ดูแลและติดตามการด าเนินงาน 
2.  ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 
3.  รายงานผลการด าเนินงาน 

 
พ.ค.  –  
เม.ย.  

 

 
นางจิราพร  ควนวิไล 
น.ส.สุปราณีต  ปานมา
นางอรอุมา นิตย์วิมล 

4. สรุปและรายงานผล 
- รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องเป็น
แนวทางในการด าเนินงานพัฒนางานต่อไป 

 
มี.ค.  

นางจิราพร  ควนวิไล 
น.ส.สุปราณีต  ปานมา 

 
 



 

 

งบประมาณ :  ใช้กับนักเรียน (  )  ม.ต้น  (  )  ม.ปลาย  ( / )  ม.ต้น และ ม.ปลาย  (  )  หลักสูตรเข้มข้น 
แหล่งงบประมาณ ( / )  เงินรายหัวนักเรียน  

(   )  เงินเรียนฟรี 15 ปี  (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
(   )  เงินอื่น ๆ(ระบุ)…………………………………………………………………. 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1 งานใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค 
(ค่ากระแสไฟฟ้า  น้ าประปา  โทรศัพท์ 
อินเตอร์เน็ต  ไปรษณียากร ขยะ อ่ืนๆ) 

- 
 

850,000 
 

- 
 

- 
 

850,000 

2 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและบ ารุงรักษารถมินบิัส - 15,000 - - 15,000 
3 ซ้ือซ่อมบ ารุงวัสดุครุภัณฑ์ (พัสดุกลาง) - 72,365 - - 72,365 
4 งานแผนและสารสนเทศ  - - 3,200 - 3,200 
5 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนฯ 20,000    20,000 
6 พัฒนาส านักงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ - - 18,000 19,535 37,535 
7 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ท าเอกสารการเรียนรู้

และเอกสารราชการ 
- 100,000 - - 100,000 

รวม 20,000 1,037,365 21,200 19,535 1,098,100 
 
ประมาณการรายละเอียดค่าใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 2 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและบ ารุงรักษารถมินิบัส 15,000 
1 น้ ามันเชื้อเพลิง   5,220  
2 ภาษีรถยนต์   3,000  
3 ประกันคุ้มครองผู้ประสบภัย   2,780  
4 ค่าซ่อมบ ารุง   4,000  

กิจกรรมที่ 4 งานแผนและสารสนเทศ 3,200 
1 ท าและเข้าเล่มแผนปฏิบัติการ 18 เล่ม 150 2,700  
2 เข้าเล่มเอกสารงานแผนและอ่ืนๆ 5 เล่ม 100 500  

กิจกรรมที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนฯ 20,000 
1 อาหารกลางวัน 2 มื้อๆละ 80 บาท  80 คน 160 12,800  
2 อาหารว่างและเครื่องดื่ม 3 มื้อๆละ 30 บาท 80 คน 90 7,200  

กิจกรรมที่ 5 พัฒนาส านักงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 37,535 
1 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะครบชุด (รวมจอรับภาพ เม้าส์    

คีบอร์ด ) 
1 เครื่อง 15,000 15,000 

 

2 เครื่องส ารองไฟ 1 ตัว 3,000 3,000  



 

 

3 แฟ้มเอกสารขนาด 1.5 นิ้ว 3 ห่วง คละสี 20 แฟ้ม 125 2,500  
4 ไส้แฟ้ม (ห่อละ 100 ไส้) 5 ห่อ 110 550  
5 เหล็กหนีบ เบอร์ 111 3 โหล 25 75  
6 เหล็กหนีบ เบอร์ 108 3 โหล 60 180  
7 ลวดหนีบ เบอร์ 1 (100 ตัว) 20 กล่อง 15 300  
8 กาวแท่งยูฮู 21 กรัม 6 หลอด 70 420  
9 กรรไกร ขนาด 9 นิ้ว 3 เล่ม 65 195  
10 โฟมเทปกาว 2 หน้า ขนาด 24*50 ซ.ม. (3M) 2 ม้วน 30 60  
11 เยื่อกาว 2 หน้า ขนาด 1 นิ้ว 5 ม้วน 30 150  
12 คัตเตอร์ขนาดเล็ก สแตนเลส 5 เล่ม 30 150  
13 เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ 10 2 อัน 70 140  
14 เข็มเย็บกระดาษ เบอร์ 10 1 โหล 75 75  
15 กระดาษโฟโต้ 180 แกรม 1 ห่อ 300 300  
16 หมึกพิมพ์ brother สีด า แดง เหลือง น้ าเงิน อย่างละ 

1ขวด 
4 ขวด 300 1,200 

 

17 หมึกพิมพ์ EPSON l3110 ทุกสี 4 ขวด 300 1,200  
18 ตลับหมึก EPSON LQ 310  4 ตลับ 200 800  
19 หมึก hp laser jet 4 ตลับ 2,150 8,600  
20 ขี้ผึ้งนับแบงค์ 3 ตลับ 40 120  
21 สก๊อตเทปใส ม้วนใหญ่  2 ม้วน 40 80  
22 กระดาษการ์ดสี 4 ห่อ 95 380  
23 กระดาษการ์ดขาว 4 ห่อ 140 560  
24 สายชาร์ทคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค 1 เส้น 1,000 1,000  
 คลิปบอร์ดพลาสติก คละสี 5 อัน 100 500  
      

กิจกรรมที่ 6 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ท าเอกสารการเรียนรู้และเอกสารราชการ 100,000 
1 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 12 เดือนๆละ 800 บาท 4 เครื่อง 800*12 38,400  
2 ค่าถ่ายเอกสาร กระดาษขาวด า แผ่นละ 0.35 บาท 

กระดาษสีแผ่นละ 5 บาท(จ่ายตามจริง) 
- - 61,600  

รวมเงิน   
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การวัดประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต (Outputs) 
   บุคลากรในโรงเรียนทุกคนได้ใช้บริการงาน 
   พัสดุและสาธารณูปโภคโดยทั่วถึง       

 
การสังเกต  
 

 
แบบรายงานผลประเมินการ
ปฏิบัติงาน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
   บริการเกี่ยวกับการพัสดุได้รวดเร็ว และ 
   มีควบคุมการใช้จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภคได้          

 
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

 
แบบรายงานผลประเมินการ
ปฏิบัติงาน 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนชะอวดวิทยาคารได้รับการบริการที่ดี  สามารถบริหารจัดการใช้
งบประมาณเพ่ือด าเนินงานตามโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลดีต่อการจัดการศึกษา  และ
ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 15 ปี  อย่างทั่วถึง 
    
 
    (ลงชื่อ).............................................ผู้เสนอโครงการ 
            (นางสาวสุปราณีต  ปานมา) 
                                      ต าแหน่ง ครู 
  
 
 

    (ลงชื่อ).............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางสาวธัญญ์จุฑา ผกากรอง)  

           ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
  
 
 
 
 

(    )    อนุมัติ   (    )   ไม่อนุมัติ 
 
 
 

    (ลงชื่อ)............................................. 
 (นางวิมล หนูชุม) 

  ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

41.  โครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  (    )  ใหม่  ( / ) ต่อเนื่อง 

สนองนโยบายส่วนกลาง  
ยุทธศาสตร์ ศธ.   ข้อที่ 1 พัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
   ข้อที่ 2 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ   
จัดการศึกษา 

นโยบาย สพฐ.   ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ข้อที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  มี
มาตรฐาน และลดความเลื่อมล้ าทางการศึกษา 
ข้อที่ 6 ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา   

สนองกลยุทธ์ สพม.นศ. ข้อที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง  
   ข้อที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ข้อที่ 4 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทาง
การศึกษา 
ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริม ให้ทุกภาคส่วน มีส่วนในการจัด
การศึกษา 

จุดเน้น สพม.นศ.  ด้านครู และบุคลากรทางการศึกษา  
ข้อที่ 1 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ   
ของวิชาชีพ 
ข้อที่ 2 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ สามารถ และสมรรถนะตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตราฐานต าแหน่ง 

สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ด้านครู/บุคลากร  
ข้อที่ 1 ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้านการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
ข้อที่ 2 ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพครู ด้านการปฏิบัติหน้าที่  

สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   
มาตรฐานที่  2. กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวชนกนาฏ   กาญจนภักดิ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2564 
 



 

 

หลักการและเหตุผล 
        จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ./2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ตามหมวด 7 ครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา   ที่มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่เหมาะสมกับ
การเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีความพร้อมและเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และพัฒนาบุคลากรประจ าการอย่างต่อเนื่องให้เทียบเคียง
มาตรฐานสากล  ประกอบการพัฒนาให้เป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพเพื่อรองรับการประเมินภายนอก ตลอดจนให้
หน่วยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากร  บุคคลในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   โดยน าประสบการณ์ ความรอบรู้ ความ
ช านาญ และภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา  และยกย่องเชิดชูผู้ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา เป็นการ
สร้างความตระหนักให้ครูและบุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม  ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ตลอดจนสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา   เพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว   โรงเรียนชะอวดวิทยาคารโดยกลุ่ม
บริหารงานบุคคล จึงได้จัดให้มีโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพครู บุคลากรอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพสูงข้ึนตามความมุ่งหวังของการจัดการศึกษาแห่งชาติ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
2. เพ่ือสร้างประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพ่ิมพูนความรู้แก่บุคลากร 
3. เพ่ือให้ครูมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
4. เพ่ือให้มีจ านวนครูและบุคลากรสนับสนุนเพียงพอ 
5. เพ่ือให้มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน 
6. เพ่ือให้ครูแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ  

เป้าหมาย  
ด้านปริมาณ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน  68 คนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ด้านคุณภาพ 

1. ครูมีความรู้ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ  หมั่นพัฒนาตนเอง  และมีครูเพียงพอ 
2. ครูมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพ่ิมขึ้น 
3. ครูมีผลงานวิจัย  โครงงาน  หนังสือ บทความ หรือเป็นวิทยากร 
4. ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
5. ครูเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเทศ 
6. ครูมีขวัญและก าลังใจมากยิ่งขึ้น 

 
กิจกรรมและการด าเนินการ 

ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ 
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 

 - รองฯ ธัญญ์จุฑา ผกากรอง 
 

2. ขั้นด าเนินการ    
2.1 กิจกรรมสร้างขวัญก าลังใจและยกย่องเชิดชู
เกียรติครู  บุคลากรและนักเรียน ประจ าปี
การศึกษา 2564 

ตลอดปี
การศึกษา 

2,000 นางเพ็ญนภา  สุคตะ     
นางสาวรัชดาภรณ์ ศิริค า 
นางสาวกนกวรรณ  เหมทา
นนท์ 



 

 

นางสาวชนกนาฏ  กาญจน
ภักดิ ์

2.2 กิจกรรมจัดจ้างครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
(ครูอัตราจ้าง   7  คน   วิทยากร 1 คน  
ลูกจ้างชั่วคราว  5  คน ) 

พฤษภาคม
2564-
เมษายน2565 

1,269,660 นางสาวรัชดาภรณ์ ศิริค า 
นางสาวกนกวรรณ  เหมทา
นนท์ 
นางสาวจันทร์จิรา  บัวทอง 

2.3 กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา(อบรม/ประชุม/สัมมนา) 

ตลอดปี
การศึกษา 

96,042 รองฯ ธัญญ์จุฑา ผกากรอง 
นางสาววจิรา  สังข์ทอง 
นางสาวรัชดาภรณ์ ศิริค า 
นางสาวกนกวรรณ  เหมทา
นนท์ 
นางสาวชนกนาฏ  กาญจน
ภักดิ ์

2.4 กิจกรรมมุทิตาจิตและมอบของขวัญแก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุ
ราชการ 

กันยายน 
2564 

2,000 นางสาววจิรา สังข์ทอง 
นางสาวกนกวรรณ  เหมทา
นนท์ 
นางสาวชนกนาฏ กาญจน
ภักดิ ์

2.5 กิจกรรมการแสดงความยินดีการย้ายของ
ข้าราชการครู 

ตลอดปี
การศึกษา 

2,000 นางสาววจิรา  สังข์ทอง 
นางสาวกนกวรรณ  เหมทา
นนท์ 
นางสาวชนกนาฏ กาญจน
ภักดิ ์

2.6 กิจกรรมพัฒนางานบริหารงานบุคคล ตลอดปี
การศึกษา 

31,058 รองฯ ธัญญ์จุฑา ผกากรอง 
นางสาวชนกนาฎ  กาญจน

ภักดิ ์
นางสาวรัชดาภรณ์  ศิริค า 

3. ขั้นประเมินผล 
สรุปและประเมินผล 

มีนาคม 
2565 

- นางสาวชนกนาฎ  กาญจน
ภักดิ ์

นางสาวกนกวรรณ  เหมทา
นนท์ 
 

 
แหล่งงบประมาณ  ( / ) เงินรายหัวนักเรียน  1,402,760 บาท 

(    ) เงินเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
   (   ) เงินอ่ืน ๆ   (สมทบจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) 

 



 

 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1 กิจกรรมสร้างขวัญก าลังใจและยกย่องเชิด
ชูเกียรติครู  บุคลากรและนักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

- 2,000 - - 2,000 

2 กิจกรรมจัดจ้างครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
(ครูอัตราจ้าง 7 คน   วิทยากร 1 คน  
ลูกจ้างชั่วคราว 5 คน ) 

1,269,660 - - - 1,269,660 

3 กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา(อบรม/ประชุม/สัมมนา) 

96,042 - - - 96,042 

4 กิจกรรมมุทิตาจิตและมอบของขวัญแก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุ
ราชการ 

- 2,000 - - 2,000 

5 กิจกรรมการแสดงความยินดีการย้ายของ
ข้าราชการครู 

- 2,000 - - 2,000 

6 กิจกรรมพัฒนางานบริหารงานบุคคล - - 10,058 21,000 31,058 

รวม 1,365,702 6,000 10,058 21,000 1,402,760 
 
ประมาณการรายละเอียดค่าใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ จ านวน
หน่วย 

ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1 กิจกรรมสร้างขวัญก าลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติครู  
บุคลากรและนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2564 

2,000  

 - มอบช่อดอกไม้ครูบรรจุใหม่ - - 2,000  
2 กิจกรรมจัดจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา 1,269,660  
 - ค่าจ้างครูอัตราจ้าง 7 คน   

วิทยากร 1 คน  
ลูกจ้างชั่วคราว 5 คน 

- - 1,269,660  

3 กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(อบรม/ประชุม/สัมมนา) 

96,042  

 - ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และ 
ค่าท่ีพัก 

- - 96,042  

4 กิจกรรมมุทิตาจิตและมอบของขวัญแก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ 

2,000  

 - เลี้ยงรับ เลี้ยงส่ง - - -  



 

 

 - มอบของที่ระลึก - - 2,000  
5 กิจกรรมการแสดงความยินดีการย้ายของข้าราชการครู 2,000  
 - เลี้ยงรับ เลี้ยงส่ง - - -  
 - มอบของที่ระลึก - - 2,000  
6 กิจกรรมพัฒนางานบริหารงานบุคคล 31,058  
 - ชั้นวางเอกสารลิ้นชัก 5 ชั้น  4 อัน 600 2,400  
 - กล่องใส่เอกสาร 2 ช่อง 4 อัน 150 600  
 - สมุดเบอร์ 2 12 เล่ม 50 600  
 - กระดาษ A4 80 แกรม 

(Double A) 
1 ลัง 557 

557 
 

 - ปากกาเขียนไวท์บอร์ด   
(สีด า  สีน้ าเงิน) 

3 ด้าม 20 60 
 

 - กาวลาเท็กซ์  8  ออนซ์  3  ขวด 30 90  
 - แฟ้มใส่เอกสาร หนา  1 นิ้ว   

(สีม่วง สีส้ม สีเขียว สีน้ าเงิน) 
24 แฟ้ม 55 1,320 

 

 - ซองเอกสารพลาสติก 11 รูป 
 A4  แพ็ค 20 ซอง  

24 แพ็ค 25 600 
 

 - Faber-Castell 
ปากกาลูกลื่น 1444  
คละสี 0.5 มม.  
(แพ็ค 10 ด้าม) 

3 แพ็ค 100 300 

 

 - คลิปด า 50 มม. (กล่อง12
ตัว) ตราช้าง E108 

5 กล่อง 70 350 
 

 - พริ้นเตอร์ สี Brother  
รุ่น DCP-T310 

1 เครื่อง 5,000 5,000 
 

 - หมึกเติม Brother  
รุ่น DCP-T310 

1 ชุด 1,200 1,200 
 

 - ลวดเสียบกระดาเบอร์ 1 24 กล่อง 15 360  
 - กระดาษปกการ์ดสีฟ้า  2 ห่อ 160 320  
 - กระดาษโฟโต้ 180 แกรม 1 ห่อ 300 300  
 - เข็มเย็บกระดาษ 

เบอร์ 10 แม็กซ์ 
12 กล่อง 75 75 

 

 - เข็มเย็บกระดาษ 
เบอร์ 3 แม็กซ์ 

6 กล่อง 90 90 
 

 - สก็อตเทปใส ม้วนใหญ่ 
ขนาด ½ นิ้ว 

2 ม้วน 20 40 
 

 - แท่นใส่สก็อตเทป  
ขนาดกลาง 

1 อัน 85 85 
 



 

 

 - เยื่อกาว 2 หน้า ม้วน ½ นิ้ว  6 ม้วน 15 90  
 - กาวยูฮู ขนาด 21 กรัม 1 หลอด 40 40  
 - ดินสอด า HB ธรรมดา  3 โหล 42 126  
 - กรรไกร 6 นิ้ว อย่างดี 2 เล่ม 35 70  
 - คัตเตอร์ขนาดใหญ่ พลาสติก  2 เล่ม 25 50  
 - Post-it กระดาษโพส์อิน 

2X3 นิ้ว 3 M 
1 แพ็ค 40 40 

 

 - ใบมีดคัตเตอร์ปลายแหลม
ใหญ ่

1 ชุด 20 20 
 

 - ซองน้ าตาลชยายช้างมีครุฑ 
A4  หนาพิเศษ 

12 ซอง  5 60 
 

 - แฟ้มกระดุมเดียวสีพ้ืน 12 ซอง 10 120  
 - น้ ายาลบค าผิด 5 ขวด 25 75  
 - ไม้บรรทัดเหล็ก 12 นิ้ว  2 อัน 30 60  
 - ป้ายชื่อตั้งโต๊ะแผ่นใส  

15 นิ้ว ชนิด 2 หน้า 
6 อัน 160 960 

 

 - คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 1 เครื่อง 15,000 15,000  
 
6. การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัด แหล่งที่มาข้อมูล เงื่อนไขความส าเร็จ 
1. ครูและบุคลากรเข้าร่วมโครงการ บัญชีลงเวลาเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 
2. ครูมีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 
-  รายงาน 
-  สมุดบันทึกความดี 

ร้อยละ 80 

ตัวช้ีวัด แหล่งที่มาข้อมูล เงื่อนไขความส าเร็จ 
3. ครูมีความมุ่งม่ันและอุทิศตนในการสอนและ

พัฒนานักเรียน 
รายงานการปฏิบัติงาน (SAR) ร้อยละ 80 

4. ครูแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ 
เป็นประจ า รับฟังความคิดเห็น ใจกว้างและ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

รายงาน ร้อยละ 80 

5. จ านวนครูและบุคลากรสนับสนุนมีเพียงพอ ค าสั่งจ้างรายงาน ร้อยละ 80 
6. สถานศึกษามีการจัดการข้อมูลสารสนเทศ

อย่างครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน 
สารสนเทศ ร้อยละ 80 

7. ครูผ่านการประเมินความเชี่ยวชาญเฉพาะ เกียรติบัตร ร้อยละ 35 
8. ครูมีผลงานวิจัย  โครงงาน  หนังสือ บทความ

หรือเป็นวิทยากร 
รายงานการวิจัย 
หนังสือเชิญเป็นวิทยากร 

ร้อยละ 95 

9. ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน
การสอน 

สื่อนวัตกรรม ร้อยละ 95 



 

 

10.ครูเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในระดับจังหวัด  ระดับภาค 

การศึกษาดูงานทั้งในระดับ
จังหวัด  ระดับภาค 

ร้อยละ 90 

11.ครูได้รับการพัฒนาอย่างน้อยคนละ 20 
ชั่วโมง/ปีการศึกษา 

ค าสั่งไปราชการ 
เกียรติบัตร 

ร้อยละ 100 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ครูและบุคลากรโรงเรียนชะอวดวิทยาคารได้รับการพัฒนาและส่งเสริมการพัฒนาตนเองเป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง 

2. ครูและบุคลากรโรงเรียนชะอวดวิทยาคารได้รับการพัฒนาและส่งเสริมเพ่ือยกระดับวิทยฐานะของ
ข้าราชการครูให้มีความเจริญก้าวหน้าตามพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.2547 

3. ครูและบุคลากรโรงเรียนชะอวดวิทยาคารมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางด้านวิชาการ 

4. ครูและบุคลากรโรงเรียนชะอวดวิทยาคารสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร 
5.  ครูและบุคลากรโรงเรียนชะอวดวิทยาคารสามารถใช้สื่อ ICT ในการจัดการเรียนการสอน การวัด

และประเมินผล และการเผยแพร่ผลงาน ทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ 
6. ครูและบุคลากรโรงเรียนชะอวดวิทยาคารสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการ

เรียนการสอนกับนานาชาติ 
 
 
    (ลงชื่อ).............................................ผู้เสนอโครงการ 
                (นางสาวชนกนาฎ  กาญจนภักดิ์)  

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
 

    (ลงชื่อ).............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นางสาวธัญญ์จุฑา  ผกากรอง)  

                                         ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

 
(      )    อนุมัติ   (       )   ไม่อนุมัติ 

 
     

       (ลงชื่อ)........................................................ 
                         (นางวิมล  หนูชุม) 

                       ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
 
 
42.  โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน 



 

 

ลักษณะโครงการ  (    )  ใหม่  ( / ) ต่อเนื่อง 

สนองนโยบายส่วนกลาง  
ยุทธศาสตร์ ศธ.   ข้อที่ 2 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบาย สพฐ.   ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ. ข้อที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
จุดเน้น สพม.นศ.  ด้านครู และบุคลากรทางการศึกษา  

ข้อที่ 1 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ   
ของวิชาชีพ 
ข้อที่ 2 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ สามารถและสมรรถนะตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานต าแหน่ง 

สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ด้านครู/บุคลากร  
ข้อที่ 2 ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพครู ด้านการปฏิบัติหน้าที่  
ข้อที่ 3 สร้างแรงจูงใจ ส่งเสริมให้ครูใช้การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   
มาตรฐานที่  2. กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาววจิรา  สังข์ทอง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2564 
หลักการและเหตุผล 
         ปัจจุบันโรงเรียนต้องมีการพัฒนาตนเองให้เป็นไปตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ครู
และ บุคลากรทางการศึกษาเป็นส่วนส าคัญประการหนึ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาในทุกๆด้าน เพราะครูและ
บุคลากร ทางการศึกษาคือตัวจักรที่ขับเคลื่อนกระบวนการต่างๆ ให้ด าเนินไปตามยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาให้
ผู้เรียนเป็น คนเก่ง ดี มีความสุข มีความเป็นไทย ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  
  โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ท าให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เปิดโลก
ทัศน์ มีการพัฒนาตนเอง ได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย แลกเปลี่ยนแนวคิดจากโรงเรียนที่ศึกษาดูงาน
และน ามา ปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพของโรงเรียน ซึ่งจะท าให้การ
เรียนการสอนมประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือน าความรู้ที่ได้มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
2. เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับบุคลากรในโรงเรียน 
3. เพ่ือส่งเสริมขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

เป้าหมาย  
ด้านปริมาณ 



 

 

 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชะอวดวิทยาคารร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนา 
ด้านคุณภาพ 

7. ครูน าความรู้ที่ได้มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
8. ครูได้เพ่ิมพูนประสบการณ์จากการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
9. ครูได้รับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
กิจกรรมและการด าเนินการ 

ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ 
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 

 
พฤษภาคม 

2564 

 
- 

 
รองฯ ธัญญ์จุฑา ผกากรอง 
 

2. ขั้นด าเนินการ    
- ด าเนินงานตามโครงการ 
(การอบรมสัมมนา และการศึกษาดูงาน) 

พฤษภาคม – 
มีนาคม 2564 

100,000 นางสาววจิรา  สังข์ทองและ
คณะกลุ่มบริหารงานบุคคล 

3. นิเทศ ติดตาม ก ากับ มีนาคม 2564  รองฯ ธัญญ์จุฑา ผกากรอง 
นางสาววจิรา  สังข์ทอง 

4. ประเมินผล มีนาคม 2564  นางสาวรัชดาภรณ์  ศิริค า 
5. รายงานผล มีนาคม 2564  นางสาวรัชดาภรณ์  ศิริค า 

นางสาวชนกนาฎ  กาญจน
ภักดิ ์

นางสาวกนกวรรณ  เหมทา
นนท์ 

แหล่งงบประมาณ  ( / ) เงินรายหัวนักเรียน  100,000  บาท 
(    ) เงินเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

   (   ) เงินอ่ืน ๆ   (สมทบจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1 การอบรมสัมมนาและ การศึกษาดูงาน - 100,000 - - 100,000 
รวม - 100,000 - - 100,000 

 
 
 
 
ประมาณการรายละเอียดค่าใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 



 

 

หน่วย 
1 - ค่าพาหนะ ค่าท่ีพักและ 

ค่าของที่ระลึก 
 

- - 100,000  

 
6. การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัด แหล่งที่มาข้อมูล เงื่อนไขความส าเร็จ 
12.ครูและบุคลากรทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง การสอบถาม ร้อยละ 80 
13.ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการส่งเสริมขวัญ 
และก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

การสอบถาม ร้อยละ 80 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ครูน าความรู้ที่ได้มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
2. ครูได้เพ่ิมพูนประสบการณ์จากการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
3. ครูได้รับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

 
 
    (ลงชื่อ).............................................ผู้เสนอโครงการ 
                     (นางสาววจิรา  สังข์ทอง)  
                                                        ต าแหน่ง ครู  
 
 
    (ลงชื่อ).............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

         (นางสาวธัญญ์จุฑา  ผกากรอง)  
                                         ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

 
 
 

(      )    อนุมัติ   (       )   ไม่อนุมัติ 
 

     
       (ลงชื่อ)........................................................ 

                           (นางวมิล  หนูชุม) 
                       ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

 
 
43.  โครงการพัฒนางานส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป (งานสารบรรณ) 
 



 

 

ลักษณะโครงการ  (    )  ใหม่  ( / ) ต่อเนื่อง 
สนองนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่  6     นโยบาย สพฐ. ข้อที่  6  

สนองกลยุทธ์ สพม.นศ.  ข้อที่ 6     
จุดเน้น สพม.นศ.  ด้านการบริหารจัดการ ข้อที่ 1 

สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ด้านการบริหารจัดการ ข้อที่ 1 , 3 , 4  
สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   
มาตรฐานที่  2.  กระบวนการบริหารและการจัดการ   ข้อที่ 6 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  นางสาวจิราวรรณ  บัวเกตุ 
 
ระยะเวลาด าเนินงาน  :  ตลอดปีการศึกษา 2564 
 
 
หลักการและเหตุผล    

จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ด้านการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้  
 ฝ่ายส านักงานบริหารกลุ่มทั่วไป กลุ่มบริหารทั่วไป จึงจัดท าโครงการขึ้นเพ่ือพัฒนางานให้สนับสนุน
การด าเนินงานของฝ่ายและสอดคล้องตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 
 
วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารทั่วไปด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย เกิดผลดีต่อทางราชการ 
เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ 
      กลุ่มบริหารทั่วไปด าเนินงานกลุ่มได้ด้วยความเรียบร้อย 100 เปอร์เซ็นต์ 

ด้านคุณภาพ 
     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจในการได้รับบริการจากงาน 
กลุ่มบริหารทั่วไปในระดับดี  
 
สถานที่ด าเนินการ  :  ส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป  
  
งบประมาณ  :    50,011  บาท   
 
 
 
 
การด าเนินงาน  
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 



 

 

ด าเนินงาน 
1 ขั้นเตรียมการ   

   ประชุมจัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
เมษายน 2564 คณะกรรมการบริหาร

กลุ่มบริหารทั่วไป 
2 ขั้นด าเนินการ   

1.   ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานและ 
2.   ด าเนินการตามกิจกรรม 
ภาคเรียนที่ 1 
กิจกรรม 1. จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
           2. ด าเนินงานตามโครงสร้างฝ่าย 
ภาคเรียนที่ 2 
กิจกรรม 1. จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
           2. ด าเนินงานตามโครงสร้างฝ่าย 

 
 
 
 

14 พ.ค. 64 – 
30 ต.ค. 64 

 
1 พ.ย. 64 – 
30 มี.ค. 65 

 
 
 
 
คณะกรรมการฝ่าย
ส านักงานบริหารกลุ่ม 
 
คณะกรรมการฝ่าย
ส านักงานบริหารกลุ่ม 

3 ขั้นติดตามและประเมินผล 
1. ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
2. จัดสรุป รวมรวมเอกสารตามกิจกรรมและจัดท าแฟ้ม 
    โครงการรายงานผลการด าเนินงาน 

 
ประชุม
ประจ าเดือน 

 
คณะกรรมการฝ่าย
ส านักงานบริหารกลุ่ม 

4 สรุปและรายงานผล  รายงานประจ าปี 30 มี.ค. 65 นางสาวจิราวรรณ  บัว
เกตุ 

 
งบประมาณ :  ใช้กับนักเรียน (  ) ม.ต้น  (  ) ม.ปลาย  () ม.ต้น และ ม.ปลาย  (  ) หลักสูตรเข้มข้น 
 
แหล่งงบประมาณ ( )  เงินรายหัวนักเรียน จ านวน   50,011    บาท  

(   )  เงินเรียนฟรี 15 ปี  (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 
(   )  เงินอื่น ๆ (ระบุ)…………………………………………………………………. 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1 จัดซื้อวัสดุส านักงาน - - 50,011 -  
 
 
 
 
 
 
 
ประมาณการรายละเอียดค่าใช้งบประมาณ 
ที ่ รายการ จ านวน ราคา/ จ านวน หมายเหตุ 



 

 

หน่วย หน่วย เงิน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุงานสารบรรณ (50,011 บาท) 
1 กล่องใสแฟ้ม 3 ช่อง 2 อัน 240 480 

 2 หมึกเครื่องปริ้น brother DCP-T310 (สีด า) 8 ขวด 350 2,800 
 

3 
หมึกเครื่องปริ้น brother DCP-T310 (สี
เหลือง) 4 ขวด 350 1,400 

 4 หมึกเครื่องปริ้น brother DCP-T310 (สีแดง) 4 ขวด 350 1,400 
 5 หมึกเครื่องปริ้น brother DCP-T310 (สีฟ้า) 4 ขวด 350 1,400 
  6 ทะเบียนหนังสือส่ง 15 เล่ม 70 1,050 
 7 ทะเบียนหนังสือรับ 15 เล่ม 70 1,050 
 8 สมุดปกน้ าเงินเบอร์ 2 หุ้มปก 40 เล่ม 75 3,000 
 9 หมึกเติมแท่นประทับตราสีน้ าเงิน 5 ขวด 15 75 
 10 หมึกเติมแท่นประทับตราสีแดง 2 ขวด 15 30 
 11 เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ 10 2 ตัว 60 120 
 12 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 3 1 โหล 192 192 
 13 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 2 โหล 84 168 
 14 ลวดเสียบกระดาษ เบอร์ 1N (50 ตัว) 40 กล่อง 8 320 
 15 ซองขาว เบอร์ 9/100 มีครุฑ 3,000 ซอง 1 3,000 
 16 ซองน้ าตาล (ไม่ขยายข้าง) 9*12 นิ้ว 1,500 ซอง 4 6,000 
 17 ซองน้ าตาล ขยายข้าง มีครุฑ A4 หนาพิเศษ 2,000 ซอง 6 12,000 
 18 เทปกาวผ้า ขนาด 1.5 นิ้ว  6 ม้วน 50 300 
 19 เยื่อกาว 2 หน้า ม้วน 1 นิ้ว 12 ม้วน 30 360 
 20 สก๊อตเทปใส ม้วนใหญ่ หนา 1 นิ้ว 6 ม้วน 40 240 
 21 ปากกาเน้นข้อความ (สีเหลือง) 24 ด้าม 25 600  

22 ปากกาลูกลื่น สีด าหรือน้ าเงิน 1 กล่อง 250 250 
 23 น้ ายาลบค าผิดชนิดปากเหล็กเพ็นแทล 12 อัน 75 900 
 24 ปากกาเคมี 2 หัว(สีด า/น้ าเงิน) 6 ด้าม 15 90 
 ยอดยกไป 37,225 
 ที ่ รายการ จ านวน ราคา/ จ านวน หมายเหตุ 



 

 

หน่วย หน่วย เงิน 

ยอดยกมา 37,225  

25 ใบมีดคัทเตอร์(ใหญ่) SDI 4 ห่อ 20 80  

26 ใบมีดคัทเตอร์(เล็ก) SDI 2 ห่อ 15 30 
 27 กาวแท่งยูฮู 21 กรัม 20 หลอด 70 1,400 
 28 กระดาษโฟโต้ 135 แกรม (100 แผ่น) 3 ห่อ 220 660 
 29 กระดาษถ่ายเอกสารคละสี A4 80 แกรม 3 ห่อ 100 300 
 

30 
Genuine Panasonic Ink Film รุ่น KX-
FA57E ขนาด (5*27*5 ซม.) 3 หลอด 980 2,940 

 31 ดินสอ 2 B  2 โหล 60 120 
 32 ปากกาลูกลื่น สีแดง 1 กล่อง 250 250  

33 แฟ้มเสนอเซ็น 6 แฟ้ม 160 960  

34 กาว ที.โอ.ที ขนาด 4 ออนซ์ 2 ขวด 15 30  

35 Post-it กระดาษโพส์อิท 15x44มม. 5 แพ็ค 40 200  

36 ตะกล้าเคลือบพลาสติกใส่เอกสาร 3 ชั้น 2 อัน 180 360  

37 เหล็กหนีบด าชนิดพับได้ เบอร์ 108 2  โหล 60 120  

38 เหล็กหนีบด าชนิดพับได้ เบอร์ 109 2  โหล 48 96  
39 ตรายาง - ด่วน (1อัน) 

          – ด่วนมาก (1อัน) 
          – ด่วนที่สุด (1อัน) 
          – ปกปิด (1อัน) 
          – ลับ (1อัน)  
          – ส าเนาถูกต้อง (1อัน)  

6 อัน 
 
 
 

40 240 

 

40 ตรายางส าหรับงานสารบรรณ   1 ชุด 5,000 5,000  

รวม 50,011  

รวมทั้งสิ้น (ห้าหม่ืนสิบเอ็ดบาทถ้วน) 
  

 
 
 
 
การวัดประเมินผล 



 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Outputs) 
   กลุ่มบริหารทั่วไปด าเนินงานกลุ่มได้ด้วยความ 
   เรียบร้อย 100 เปอร์เซ็นต์ 

 
สอบถาม 

 
แบบประเมินการด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี 
   ความพึงพอใจในการได้รับบริการจากงาน 
   กลุ่มบริหารทั่วไปในระดับดี 

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    การปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารทั่วไปด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย เกิดผลดีต่อทางราชการ 
 
 
    (ลงชื่อ)........................................................ผู้เสนอโครงการ 

          (นางสาวจิราวรรณ  บัวเกตุ)  
    ต าแหน่ง ครู  

 
 
    (ลงชื่อ)........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

          (นางสาวเขมิกา  สิทธิฤทธิ์)  
        ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 

 
 

             (     )    อนุมัติ  (    )   ไม่อนุมัติ 
 
 

    (ลงชื่อ).............................................................. 
 (นางวิมล  หนูชุม) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
44.  โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 



 

 

ลักษณะโครงการ (     )  ใหม่   (   ) ต่อเนื่อง 
สนองนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 6   นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 5 

สนองกลยุทธ์ สพม.นศ. ข้อที่ 5   
จุดเน้น สพม.นศ.  ด้านผู้เรียน ข้อที่  - 
ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อที่  - 
ด้านการบริหารจัดการ ข้อที่ 1 

สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ด้านผู้เรียน ข้อที่ - 
ด้านครู/บุคลากร ข้อที่ - 
ด้านการบริหารจัดการ ข้อที่ 3  

สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   
มาตรฐานที่  1. คุณภาพของผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อที่ - 
       1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อที่ - 
มาตรฐานที่  2. กระบวนการบริหารและการจัดการ ข้อที่ 5 
มาตรฐานที่  3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ข้อที ่- 
ผู้รับผิดชอบโครงการ: ครูสมคิด  สุวรรณรัตน์  
ระยะเวลาด าเนินงาน: ปีการศึกษา 2564 
 
 
หลักการและเหตุผล 

จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ด้านการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม
และการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ ตัวบ่งชี้ที่ 11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคาร
เรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อม
ร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

สถานศึกษามีภารกิจหลัก คือ การจัดการศึกษาแก่ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน
โดยมีการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ให้มีความสะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม  ปลอดภัย  มีกิจกรรมด้าน
การจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน  โดยให้ครู  
นักเรียน  และชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ฝ่ายอาคาร สถานที่และสภาพแวดล้อม 
กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนชะอวดวิทยาคารจึงจัดโครงการพัฒนางานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม เพ่ือ
เสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้และเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และสอดคล้องตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้อาคาร  สถานที่  อาคารประกอบและสิ่งแวดล้อม สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆของ

โรงเรียนและบริเวณโรงเรียนสะอาด  ร่มรื่น  ปลอดเชื้อ  COVID 2019 และเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 

2. เพ่ือให้สภาพห้องเรียนสะอาด  ปลอดภัย  ปลอดเชื้อและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 



 

 

3. เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ และบรรยากาศที่สะอาด  ปลอด
เชื้อและมีสุขภาวะที่ดี 
 
เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 

1. ครู  นักเรียน  บุคลากรในโรงเรียน  ร้อยละ 80  มีความพึงพอใจต่อการพัฒนา  อาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม 

2. นักเรียน  ครูและบุคลากร  ร้อยละ  90  มีส่วนร่วมในการรักษาดูแลอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 
ด้านคุณภาพ 

- สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนสะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม มีความปลอดภัย มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้ 

- อาคารเรียนและสถานที่ต่าง ๆภายในโรงเรียนอยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน ปลอดภัยและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

- โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ิมมากขึ้น 
 
สถานที่ด าเนินการ: โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
งบประมาณ: 213,150.00  บาท 

การด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมการ 
ประชุมจัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

เมษายน 64 คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

2 
 

ขั้นด าเนินการ 
1.  ประชุมคณะกรรมการเพ่ือมอบหมายงานและ 
ด าเนินการตามกิจกรรมแต่ละกิจกรรม 
2. ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ท าความสะอาด 

 
10 พ.ค. 64 – 
10 ต.ค. 64 

 
คณะกรรมการงานอาคาร สถานที่
และสภาพแวดล้อม 

3 ขั้นติดตามและประเมินผล 
1.  ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
2.  จัดสรุป รวบรวมเอกสารตามกิจกรรมและจัดท า 
    แฟ้มโครงการรายงานผลการด าเนินงาน 

 
ประชุม

ประจ าเดือน 

 
คณะกรรมการงานอาคาร สถานที่
และสภาพแวดล้อม 

4 สรุปและรายงานผล 
รายงานประจ าปี 

11 ต.ค. 64 / 
1 เม.ย.65 

คณะกรรมการงานอาคาร สถานที่
และสภาพแวดล้อม 

 



 

 

งบประมาณ :  ใช้กับนักเรียน (  )  ม.ต้น  (  )  ม.ปลาย  () ม.ต้น และ ม.ปลาย  (  ) หลักสูตรเข้มข้น 
แหล่งงบประมาณ ()  เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน จ านวน  213,150.00  บาท  

(   )  เงินเรียนฟรี 15 ปี  (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 
(   )  เงินอื่น ๆ(ระบุ) เงินรายได้สถานศึกษา   
(   )  เงินอื่น ๆ(ระบุ)ส ารองจ่าย 
(   )  เงินอื่น ๆ(ระบุ)  

 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ผู้รับผิดชอบ 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1 
 

รักษาความสะอาด
ห้องเรียน บริเวณ
โรงเรียน 

- - 52,440 - 52,440 ครูสมคิด  
สุวรรณรัตน์และ

ครูกลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

2 ซ่อมแซมอาคาร สถานที่
ให้มั่นคง ปลอดภัย มีสิ่ง
อ านวยความสะดวก 

- - 39,860 - 39,860 ครูสมคิด  
สุวรรณรัตน์และ

ครูกลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

3 ซ่อมบ ารุงโต๊ะ เก้าอ้ี 
(ด าเนินการซ่อมแซมโต๊ะ 
เก้าอ้ีนักเรียน ช่วงปิด
เทอม) 

- - 43,250 - 43,250 ครูสมคิด  
สุวรรณรัตน์และ

ครูกลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

4 ตกแต่งสถานที่เนื่องใน
วันส าคัญต่างๆ 

- - 7,660 - 7,660 ครูสมคิด  
สุวรรณรัตน์และ

ครูกลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

5 ปรับปรุงภูมิทัศน์ - - 33,140 - 33,140 ครูสมคิด  
สุวรรณรัตน์และ

ครูกลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

6 บอร์ดความรู้ประจ า
อาคาร 

- - 36,800 - 36,800 ครูสมคิด  
สุวรรณรัตน์และ

ครูกลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

 รวม 213,150  
 
 



 

 

ประมาณการรายละเอียดค่าใช้งบประมาณ 
ที ่

รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมรักษาความสะอาดห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน (52,440 บาท) 
1 ไม้กวาดดอกหญ้า 270 ด้าม 45 12,150  
2 ที่โกยขยะ 90 อัน 35 3,150  
3 ไม้ถูพ้ืน 20 ด้าม 195 3,900  
4 ถังขยะ 80 ถัง 115 9,200  
5 ไม้กวาดทางมะพร้าว 15 ด้าม 45 675  
6 แปรงขัดห้องน้ า 50 อัน 30 1,500  
7 

น้ ายาล้างห้องน้ า 
46 

แกลลอน 
260 

11,960 
 

8 ไม้กวาดห้องน้ า (ด้ามพลาสติก) 10 ด้าม 115 1,150  
9 แปรงถูพ้ืน 8 อัน 40 320  
10 ขันน้ า 110  ใบ 20 2,200  
11 ถังน้ า 5 ถัง 195 975  
12 ถุงด า 6 กก. 115 690  
13 โซดาไฟ 10 ถุง 50 500  
14 ผงซักฟอก ขนาด 8 กิโลกรัม 1 ถัง 660 660  
15 น้ ายาปรับผ้านุ่ม 20 ถุง 20 400  
16 แว็กขัดพ้ืน 4 กระป๋อง 590 2,360  
17 น้ ายาเช็ดกระจก 6 ขวด 55 330  
18 ไม้กวาดหยากไย่ 4 ด้าม 80 320  

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมซ่อมแซมอาคาร สถานที่ให้ม่ันคง ปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก  (39,860บาท) 
1 ชุดวัสดุซ่อมแซมอาคารสถานที่ 1 ชุด 15,000 15,000  
2 ชุดซ่อมบ ารุงระบบประปา 1  ชุด 10,000 10,000  
3 หลอดไฟฟ้า 6  หลอด 300 1,800  
4 ชุดซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้า 1  ชุด   2,500 2,500  
5 กลอนประตู 18  ชุด 120 2,160  
6 กุญแจ 24  ชุด 100 2,400  
7 สายไฟ 300 เมตร 20 6,000  

กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมซ่อมบ ารุงโต๊ะ เก้าอ้ี  (43,250 บาท) 
1 พ้ืนเก้าอ้ี + พนักพิง 100 ชุด 200 20,000  
2 พ้ืนโต๊ะ 100 แผ่น 230 23,000  
3 น็อต 1 กล่อง 250 250  

กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมตกแต่งสถานที่เนื่องในวันส าคัญต่างๆ  (7,660 บาท) 
1 ไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระเจ้าอยู่หัว 1แผ่น 1,500 1,500  



 

 

รัชกาลที่ 10 ขนาด 2.5x3 ม. 
2 เชือกใยยักษ์ ขนาด 6 กรัม 5 เส้น 60 300  
3 ธงชาติผ้าร่ม ขนาด 90x135 ซม. 6 ผืน 95 570  
4 ธงอาเซียน ขนาด 60x90 ซม. 1 ชุด 790 790  
5 ธงชาติผ้าร่ม ขนาด 60x90 ซม. 25 ผืน 45 1,125  
6 ธง วปร. ขนาด 60x90 ซม. 25 ผืน 45 1,125  
7 ธง สก. ขนาด 60x90 ซม. 25 ผืน 45 1,125  
8 ธง สธ. ขนาด 60x90 ซม. 25 ผืน 45 1,125  

กิจกรรมที่ 5  กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์  (33,140 บาท) 
1 น้ ามันส าหรับตัดหญ้า 15 ครั้ง 700 10,500  
2 ใบมีดตัดหญ้ารถเข็น 2  ชุด 350 700  
3 ใบมีดตัดหญ้าเครื่องสะพาย 2  ใบ 270 540  
4 น้ ามันเครื่อง 2T 4 กระป๋อง 100 400  
5 พร้าพร้อมด้ามไม้ 3 ด้าม 550 1,650  
6 จอบพร้อมด้ามไม้ 3 ด้าม 450 1,350  
7 กรรไกรตัดหญ้า 1 อัน 920 920  
8 กรรไกรตัดกิ่งไม้ 1 อัน 455 455  
9 ใบเลื่อยโค้ง 3 ใบ 230 690  
10 ยางในรถเข็น 4 เส้น 150 600  
11 ยางนอกรถเข็น 4 เส้น 250 1,000  
12 ยาก าจัดวัชพืช 4 ลิตร 500 2,000  
13 สายเอ็นตัดหญ้า 30 เมตร 10 300  
14 เครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง 1 เครื่อง  12,035 12,035  

กิจกรรมที่ 6  กิจกรรมบอร์ดความรู้ประจ าอาคาร  (36,800 บาท) 
1 บอร์ดความรู้ประจ าอาคาร ขนาด 

120*90 cm 
16 บอร์ด 2,300 

36,800 
 

 213,150 
 
การวัดประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Outputs) 
   - ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน  จ านวน 83 คน  
นักเรียน  จ านวน 1,420 คน   
- ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป 
- หน่วยงานภายนอก 

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม ร่มรื่น เอื้อต่อ

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 



 

 

การเรียนการสอนส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- อาคารเรียนและสิ่งแวดล้อมทั่วไปมีคุณภาพ มีความปลอดภัย 
และพร้อมใช้งานกิจกรรมต่างๆที่เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอน  ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- คณะครู นักเรียนและบุคลากรสามารถใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งหมด
ในโรงเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. อาคาร สถานที่และสภาพแวดล้อมได้รับการดูแล ซ่อมแซมอย่างต่อเนื่อง เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
2. ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจต่อการพัฒนางานอาคาร สถานที่และสภาพแวดล้อม 
 
 
 
      ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                   (นายสมคิด  สุวรรณรัตน์)    

       หวัหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาวเขมิกา สิทธิฤทธิ์) 
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 

 
(    )    อนุมัติ   (    )   ไม่อนุมัติ 

 
                                          ลงชื่อ............................................................ 

         ( นางวิมล  หนูชุม ) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

45.  โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
ลักษณะโครงการ (   )  ใหม่   (   ) ต่อเนื่อง 
สนองนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ ศธ.  
ข้อที่ 4  เพ่ิมโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต   
สนองนโยบาย สพฐ.  
ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ.  
ข้อที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
จุดเน้น สพม.นศ.   ด้านผู้เรยีน  
ข้อที่ 1 นักเรียนเป็นคนดี เก่ง กล้า มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียงและมีความสุข  
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน   ด้านผู้เรียน  
ข้อที่ 2 จัดกิจกรรม โครงการที่หลากหลายตามความถนัด สนใจของผู้เรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   
มาตรฐานที่  1. คุณภาพของผู้เรียน   
  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวณฐลิล ฤทธิชัย 
ระยะเวลาด าเนินงาน : ปีการศึกษา 2564 
 
 
หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 4 การศึกษาระบุว่า กระบวนการเรียนรู้
เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสื บสานทาง
วัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัด
สภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต   มาตรา 6  
การจัดการศึกษาเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  และมาตรา  
24 (5) ให้สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และรอบรู้ 

สุขภาพเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการด ารงชีวิต  ถ้าบุคคลมีสุขภาพดี  จะเป็นพ้ืนฐานส าคัญต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  ในปัจจุบันประชากรไทยต้องเผชิญกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมโลก
ที่ส่งผลต่อ สุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นอย่างมาก การส่งเสริมสุขภาพจึงเป็นปัจจัยส าคัญและจ าเป็นมาก
ในโรงเรียน  เพราะการที่เยาวชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งส าคัญ
ส าหรับทุกคน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการด ารงชีวิต การเรียน การท างาน  ดังนั้นทุกคนจึงควรได้รับความรู้ด้าน
สุขภาพอนามัย รู้จักดูแลสุขภาพตนเองและได้รับการดูแลเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วยขณะอยู่ในโรงเรียน  



 

 

ฝ่ายอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร เป็นฝ่ายที่รับผิดชอบในงานด้าน
บริการแก่นักเรียน ครู บุคลากร ชุมชน ในด้าน การส่งเสริมสุขภาพอนามัย  จึงได้จัดท าโครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพเพ่ือใช้ด าเนินงานในปีการศึกษา 2564  ให้สอดรับตามตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ 

วัตถุประสงค์ 
   1. แนะน า ส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของนักเรียน 
   2. บริการเก่ียวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและจ่ายยาสามัญประจ าบ้านตามอาการแก่นักเรียนและ 
      บุคลากรในโรงเรียน 

เป้าหมาย 
   ด้านปริมาณ 
      นักเรียน ครูและบุคลากรทุกคนได้รับบริการด้านสุขภาพอนามัย 
   ด้านคุณภาพ 
      นักเรียน ครูและบุคลากรมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
 
สถานที่ด าเนินการ : ห้องพยาบาลโรงเรียน 
งบประมาณ : 10,000 บาท 
 

การด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมการ 
ประชุมจัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 
16 พฤษภาคม 64 

คณะกรรมการบริหาร
กลุ่มบริหารทั่วไป 

2 
 
 

 

ขั้นด าเนินการ 
ภาคเรียนที่ 1,2 มีกิจกรรม 
1.จัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์สนับสนุน 
2. แนะน า ส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ 
3. ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและจ่ายยาสามัญประจ าบ้าน 

 
16 พ.ค. 64 – 
31 มี.ค. 65 

คณะกรรมการฝ่าย
อนามัยโรงเรียน 

3. ขั้นติดตามและประเมินผล 
1.ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
2. จัดสรุป รวมรวมเอกสารตามกิจกรรมและจัดท า 
แฟ้มโครงการรายงานผลการด าเนินงาน 

 
ประชุม

ประจ าเดือน 

คณะกรรมการฝ่าย
อนามัยโรงเรียน 

4. 
 

สรุปและรายงานผล 
รายงานประจ าปี 

31 มี.ค. 65 คณะกรรมการฝ่าย
อนามัยโรงเรียน 

 
 



 

 

งบประมาณ :  ใช้กับนักเรียน (  ) ม.ต้น  (  ) ม.ปลาย  () ม.ต้น และ ม.ปลาย  (  ) หลักสูตรเข้มข้น 
แหล่งงบประมาณ ()  เงินรายหัวนักเรียน จ านวน  10,000  บาท  

(    )  เงินเรียนฟรี 15 ปี  (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
(    )  เงินอ่ืน ๆ(ระบุ)…………………………………………………………………. 

 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1 ค่ายาและเวชภัณฑ์   9,200  9,200 
2. อุปกรณ์สนับสนุน   800  800 
       
 รวม 10,000 
 
 
ประมาณการรายละเอียดค่าใช้งบประมาณ 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/

หน่วย 
จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1 ค่ายาและเวชภัณฑ์ 1 ชุด 9,200 9,200  
2. กระดาษโฟโต้ 120 แกรม 1 ห่อ 170 170  
3. กรรไกร 8 นิ้ว 2 ด้าม 70 140  
4. เครื่องเย็บกระดาษ No.10 2 ตัว 60 120  
5. ลวดเย็บกระดาษ No.10-1M 1 โหล 90 90  
6. กระดาษชาร์ทสี (คละสี) ขนาด 

31*43 นิ้ว 
10 แผ่น 10 100  

7. เยื่อกาว 2 หน้าม้วน 1 นิ้ว 3 ม้วน 20 60  
8. ชุดดอกไม้ตกแต่งบอร์ด 4 ชุด 30 120  

รวมเงิน 10,000  
 
การวัดประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Outputs) 
   นักเรียน ครูและบุคลากรทุกคนได้รับบริการ 
ด้านสุขภาพอนามัย 

 
สังเกต บันทึก 

 
สมุดบันทึกการใช้บริการ              
ห้องพยาบาล 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
   นักเรียน ครูและบุคลากรมีสุขนิสัย สุขภาพ 
กายและสุขภาพจิตที่ดี 

 
สังเกต บันทึก 

 
สมุดบันทึกสุขภาพ 

 
 



 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   1. นักเรียน ครูและบุคลากรทุกคนได้รับบริการ การดูแล ช่วยเหลือในเรื่องสุขภาพอนามัยอย่างถูกต้อง 
      เหมาะสม 
   2. นักเรียน ครูและบุคลากรมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
 
 
 
      ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                 (นางสาวณฐลิล   ฤทธิชัย)    

     ต าแหน่ง หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                                     (นางสาวเขมิกา  สิทธิฤทธิ์)         
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 
 

(    )    อนุมัต ิ   (    )   ไม่อนุมัติ 
 
 
 

 (นางวิมล หนูชุม) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

46.  โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ลักษณะโครงการ (   )  ใหม่   (   ) ต่อเนื่อง 
สนองนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 6   นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 5 

สนองกลยุทธ์ สพม.นศ. ข้อที่ 5   
จุดเน้น สพม.นศ.  ด้านผู้เรียน ข้อที่  - 
ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อที่  - 
ด้านการบริหารจัดการ ข้อที่ 1 

สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ด้านผู้เรียน ข้อที่ - 
ด้านครู/บุคลากร ข้อที่ - 
ด้านการบริหารจัดการ ข้อที่ 3  

สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   
มาตรฐานที่  1. คุณภาพของผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อที่ - 
       1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อที่ - 
มาตรฐานที่  2. กระบวนการบริหารและการจัดการ ข้อที่ 5 
มาตรฐานที่  3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ข้อที ่- 
ผู้รับผิดชอบโครงการ: ครูสุดารัตน์  ขวัญแก้ว   
ระยะเวลาด าเนินงาน: ปีการศึกษา 2564 
 
 
หลักการและเหตุผล 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID 2019  ที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อนักเรียน ครู 
ผู้ปกครอง เป็นอย่างยิ่ง ส่งผลให้การด าเนินชีวิตเปลี่ยนไป เพ่ือให้ปลอดภัยจากเชื้อ COVID 2019  การจัด
กิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนของนักเรียนจึงต้องปรับเปลี่ยนเช่นกันเพ่ือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของเชื้อ 
COVID 2019 

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร มีความตระหนัก ห่วงใย นักเรียนและบุคลากรทุกคน เนื่องจากโรงเรียน
เป็นสถานที่ท่ีมีนักเรียนอยู่รวมกันจ านวนมาก  จึงมีความเสี่ยงสูงหากมีระบบการจัดการที่ไม่ดี อาจจะมีการ
แพร่ระบาดของเชื้อ COVID 2019  ได้ในกลุ่มเด็กเนื่องจากพบว่าการติดเชื้อ COVID 2019  ส่วนใหญ่จะไม่
ค่อยมีอาการหรืออาการแสดงค่อนข้างน้อย  ความรุนแรงจะน้อยมาก แต่เด็กนักเรียนจะเอาเชื้อกลับบ้าน 
อาจท าให้การแพร่ระบาดเกิดขึ้นได้รวดเร็วไปยังบุคคลในบ้าน  หากมีการระบาดในกลุ่มเด็กขึ้น  จะมี
ผลกระทบในสังคมหรือผู้ใกล้ชิดที่ติดเชื้อจากเด็ก  ดังนั้น หากเปิดเรียน มีโอกาสสูงที่จะเกิดการติดเชื้อใน
กลุ่มเด็กมากขึ้น  ซึ่งเด็กกลุ่มท่ีต้องได้รับการดูแลและระมัดระวังในการกระจายเชื้อเป็นอย่างมาก  มาตรการ
ในการเปิดเทอม จึงมีความส าคัญมากในการควบคุมการระบาด  การวางแผนเปิดเทอมจึงต้องมั่นใจว่า  
สามารถควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดของโรคในเด็กนักเรียนได้  ซึ่งโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษา
ให้กับเด็กให้ได้การเรียนรู้ หากโรงเรียนมีสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ที่ดี ก็จะท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้กับนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาคารเรียน และอาคารประกอบภายในโรงเรียนนับเป็นสิ่งส าคัญ 
ที่จะท าให้บรยากาศในการเรียนการสอนด าเนินไป ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ การรักษาความ



 

 

สะอาดเรียบร้อยของอาคาร สถานที่ให้มีสภาพในการใช้งานเพ่ือความสะดวก ปลอดภัย นับเป็นความจ าเป็น
และส าคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นการพัฒนาพัฒนาโรงเรียนให้น่าอยู่  น่าเรียนรู้  และน าไปสู่ซึ่งคุณภาพในทุกๆด้าน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ห้องเรียน อาคารสถานที่  อาคารประกอบและสิ่งแวดล้อม สิ่งอ านวยความสะดวกของ

โรงเรียนและบริเวณโรงเรียนสะอาดปราศจากเชื้อ COVID 2019  และเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 

2. เพ่ือให้สภาพห้องเรียนและอาคารสถานที่ปราศจากเชื้อ COVID 2019 ได้รับการดูแลพร้อมใช้
งานอยู่เสมอ 

3. เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน
อย่างมีคุณภาพและปราศจากเชื้อ COVID 2019 
 
เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 

1. ครู  นักเรียน  บุคลากรในโรงเรียน  ร้อยละ 80  มีความพึงพอใจต่อการพัฒนา  อาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม 

2. นักเรียน  ครูและบุคลากร  ร้อยละ  90  มีส่วนร่วมในการรักษาดูแลอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 
ด้านคุณภาพ 

1. ห้องเรียน อาคารสถานที่  อาคารประกอบและสิ่งแวดล้อม สิ่งอ านวยความสะดวกของโรงเรียน
และบริเวณโรงเรียนสะอาดปราศจากเชื้อ COVID 2019  และเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้การปฏิบัติงานของ
บุคลากรในโรงเรียน 

2. สภาพห้องเรียนและอาคารสถานที่ปราศจากเชื้อ COVID 2019 ได้รับการดูแลพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ 

3. สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
และปราศจากเชื้อ COVID 2019 
 
สถานที่ด าเนินการ: โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
งบประมาณ: 100,140.00  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมการ 
ประชุมจัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 
เมษายน 64 

 
คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารงาน

ทั่วไป 
2 
 
 
 
 

 

ขั้นด าเนินการ 
1.  ประชุมคณะกรรมการเพ่ือมอบหมายงาน
และ 
ด าเนินการตามกิจกรรม 
ภาคเรียนที่ 1 มีกิจกรรม 
1. จัดซื้อวัสดุท าความสะอาดห้องเรียน 

 
พฤษภาคม 64 

 
 
 

พฤษภาคม 64 

 
คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารงาน

ทั่วไป 
 
 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 ภาคเรียนที่ 2 มีกิจกรรม 
1. จัดซื้อวัสดุท าความสะอาดห้องเรียน 

 
พฤศจิกายน 64 

 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

3 ขั้นติดตามและประเมินผล 
1.  ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
2.  จัดสรุป รวบรวมเอกสารตามกิจกรรมและ
จัดท าแฟ้มโครงการรายงานผลการด าเนินงาน 

 
เมษายน 65 

 

 
คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารงาน

ทั่วไป 

4 สรุปและรายงานผล 
รายงานประจ าปี 

 
เมษายน 65 

 
คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารงาน

ทั่วไป 

 
งบประมาณ :  ใช้กับนักเรียน (  )  ม.ต้น  (  )  ม.ปลาย  () ม.ต้น และ ม.ปลาย  (  ) หลักสูตรเข้มข้น 
แหล่งงบประมาณ ()  เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน จ านวน  100,140.00  บาท  

(   )  เงินเรียนฟรี 15 ปี  (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 
(   )  เงินอื่น ๆ(ระบุ) เงินรายได้สถานศึกษา   
(  )  เงินอ่ืน ๆ(ระบุ)ส ารองจ่าย 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ผู้รับผิดชอบ 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1 
 

รักษาความสะอาด
ห้องเรียน บริเวณ
โรงเรียน 

- - 100,140 - 100,140 ครูสุดารัตน์  
ขวัญแก้วครู

สมคิด  สุวรรณ
รัตน์ และครูกลุ่ม
งานบริหารทั่วไป 

รวม 100,140 



 

 

ประมาณการรายละเอียดค่าใช้งบประมาณ 
ที ่

รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมรักษาความสะอาดห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน ( 100,140 บาท) 
1 แอลกอฮอล์ 12 ขวด 250 3,000  
2 เจล 5 ลิตร 64 แกลลอน 650 41,600  
5 ไฮเตอร์ขวดใหญ่ 24  ขวด 195 4,680  
6 หน้ากากอนามัย ชนิดผ้า 500 ชิ้น 15 7,500  
9 เดทตอล ขนาด 1,000 ml 4 ขวด 1,000 4,000  
10 กระดาษสติ๊กเกอร์ ขนาด A4 24 ห่อ 200 4,800  
11 เครื่องวัดอุณหภูมิระบบอินฟาเรต ชนิด

มือถือ 
7 เครื่อง 1200 

8,400 
 

12 ขวดปั๊ม 200 ขวด 40 9,600  
13 สบู่เหลว 20  ลิตร 200 4,000  
14 เครื่องวัดอุณหภูมิ พร้อมปล่อย

แอลกอฮอล์อัตโนมัติ  
6 เครื่อง 1,700 

10,200 
 

15 ถุงมือยาง 12  กล่อง 150 1,800  
16 ฝอยเหล็ก 48 ชิ้น 10 560  

 รวม 100,140 
 
การวัดประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Outputs) 
   - ครูและบุคลากรในโรงเรียน  จ านวน 83 คน  นักเรียน  
จ านวน 1,466 คน  
- ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป 
- หน่วยงานภายนอก 

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนสะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม มี
ความปลอดภัยปราศจากเชื้อไวรัส COVID 2019 มีบรรยากาศ
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
- ห้องเรียน  อาคารเรียนและสถานที่ต่าง ๆภายในโรงเรียนอยู่
ในสภาพดี  ปลอดภัยปราศจากเชื้อไวรัส COVID 2019 และ
พร้อมใช้งาน ปลอดภัยและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
- โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพ่ิมมากขึ้น 

 
สอบถาม 

 

 
แบบสอบถาม 

 

 



 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ห้องเรียน  อาคารเรียนและสถานที่ต่าง ๆภายในโรงเรียนอยู่ในสภาพดี  ปลอดภัยปราศจากเชื้อไวรัส 
COVID 2019 และพร้อมใช้งาน ปลอดภัยและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจต่อการพัฒนางานอาคาร สถานที่และสภาพแวดล้อม 
 
 
 
 
      ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                   (นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว)    

       หวัหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาวเขมิกา สิทธิฤทธิ์) 
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 

 
 

(    )    อนุมัติ   (    )   ไม่อนุมัติ 
 
 

                                          ลงชื่อ............................................................ 
         ( นางวิมล  หนูชุม ) 

      ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

47.  โครงการพัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 

ลักษณะโครงการ  (   )  ใหม่  (  / ) ต่อเนื่อง 

สนองนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 6   นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 4 , 6 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ.  ข้อที่ 4 , 6    
จุดเน้น สพม.นศ.  ด้านผู้เรียน ข้อที่ 1 , 2 

ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อที่ 1 , 2 
ด้านการบริหารจัดการ ข้อที่ 1 

สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ด้านผู้เรียน ข้อที่ 1 , 2 , 3 
ด้านครู/บุคลากร ข้อที่ 3 , 4  
ด้านการบริหารจัดการ ข้อที่ 1 , 2 , 3 , 4 

สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   
มาตรฐานที่  1. คุณภาพของผู้เรียน  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อที่ 1 , 2 , 3, 4, 5, 6 
         1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อที่ 1 , 2 , 3, 4, 5,  6, 7
มาตรฐานที่  2. กระบวนการบริหารและการจัดการ   ข้อที่ 1 , 2 , 3, 4, 5, 6  
มาตรฐานที่  3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ข้อที ่1 , 2 , 3, 4, 5 
  
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวจิราวรรณ  บัวเกตุ  
 
ระยะเวลาด าเนินงาน :  ตลอดปีการศึกษา 2564 
 
หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545 หมวดที่ 5 
ว่าด้วยการบริหารและจัดการศึกษามาตรา 40 ก าหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท าหน้าที่
ก ากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบด้วยผู้แทน 6 องค์กร ได้แก่ ผู้แทนผู้ปกครอง  
ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา  ผู้แทน
พระภิกษุสงฆ์ หรือผู้แทนองค์กรศาสนา ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2543 
ก าหนดให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีบทบาทหน้าที่การก ากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของ
สถานศึกษา 14 ประการ และมาตรา 39 ก าหนดให้ กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการ
และส านักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา
โดยตรง เพ่ือให้การด าเนินงานของโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงมีโครงการ
พัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานเพ่ือประโยชน์ต่อการบริหารและจัดการศึกษา
ของโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
 
 
 
 
 



 

 

วัตถุประสงค์ 
     1. เพ่ือก ากับการด าเนินกิจการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ
และนโยบาย 
     2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
     3. เพ่ือประสานการท างานระหว่างสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     4. เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มีความรู้ ความสามารถในบทบาทหน้าที่ 
ของตนเองต่อสถานศึกษา 
     5. เพ่ือความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
     6. เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและ 
เป็นแนวทางเดียวกัน 
     7. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ทันเหตุการณ์และรับทราบนโยบายทางการศึกษาให้เป็นปัจจุบัน 
 
เป้าหมาย 
   ด้านปริมาณ 
     1. จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
     2. จัดประชุมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร เดือนละ 2 ครั้ง 
     3. จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าเดือน ก่อนเปิดภาคเรียน  
ก่อนปิดภาคเรียน 4 ครั้ง/ภาคเรียน 
   ด้านคุณภาพ 
     1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุน
การด าเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา อีกท้ังการประสานการท างานระหว่างสถานศึกษาและ
คณะกรรมการฯเป็นไปด้วยดี 
     2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร มีความรู้ความเข้าใจ ในบทบาท
หน้าที่ของตนเอง เป็นอย่างดียิ่ง 
     3. การบริหารงานของโรงเรียนชะอวดวิทยาคารมีความชัดเจน ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 
     4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ได้รับข่าวสารหรือเรื่องราว
ต่าง ๆ จากผู้บริหาร เพ่ือมาใช้ในการปฏิบัติงานในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
สถานที่ด าเนินการ :  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
 
งบประมาณ :   6,000  บาท  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
จัดท าโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 

 
เม.ย.64 

 
น.ส.จิราวรรณ  บวัเกตุ 

2. ขั้นด าเนินการ 
ด าเนินการตามโครงการ 
  2.1 กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมบทบาทคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   1) ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
   2) ศึกษาดูงาน 
   3) ร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

 
 

ตลอดปี
การศึกษา

2564 
 

 
 
 
 
บ.ทั่วไป 
บ.บุคคล 
บ.ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

 2.2 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาการบริหารและจัดระบบการศึกษา 
   1) ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
   2) ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

2564 

กลุ่มบริหารงาน
ส านักงานผู้อ านวยการ 

3. ขั้นติดตามและประเมินผล 
1.  ติดตามผลการด าเนินงาน 
2.  ประเมินผลการด าเนินงาน  

พ.ค. 2564 - 
มี.ค. 2565 

กลุ่มบริหารทั่วไปและ
กลุ่มบริหารส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

4. สรุปและรายงานผล มี.ค. 2565 น.ส.จิราวรรณ บัวเกต ุ

 
งบประมาณ :  ใช้กับนักเรียน (   ) ม.ต้น  (   ) ม.ปลาย  ( / ) ม.ต้น และ ม.ปลาย (   ) หลักสูตรเข้มข้น 
 
แหล่งงบประมาณ ( / )  เงินรายหัวนักเรียน จ านวน  6,000 บาท 
   (   )  เงินเรียนฟรี 15 ปี  (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 

(   )  เงินอื่น ๆ (ระบุ) จ านวน  ............บาท 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1 ส่งเสริมบทบาท
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

 
- 

 
6,000 - - 6,000 

2 พัฒนาการบริหารและ
จัดระบบการศึกษา 

- - - - - 

รวม  6,000   6,000 
 
 



 

 

ประมาณการรายละเอียดค่าใช้งบประมาณ 

 
การวัดประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Outputs) 
1. คณะกรรมการสถานศึกษาได้มีความรู้ ความสามารถใน
บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อสถานศึกษา  เป็นการเพ่ิมศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาให้มากยิ่งข้ึน 
2. การด าเนินงานของโรงเรียนชะอวดวิทยาคารมีระบบ 
ระเบียบชัดเจน  

 
1. สอบถาม 
สัมภาษณ์   
2. ประเมิน
โครงการ  
 
 

 
1. แบบสอบถาม 
2. แบบประเมิน
โครงการ 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. โรงเรียนชะอวดวิทยาคารมีระบบการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ 
2. โรงเรียนชะอวดวิทยาคารได้รับความนิยม ความน่าเชื่อถือ
จากชุมชนโดยทั่ว 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตาม
ระเบียบก าหนด สามารถก ากับ ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผล 
ส าเร็จตามเป้าหมาย ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบนโยบายทางการศึกษาและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  

ที ่ รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

หมาย
เหตุ 

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 6,000 
 1) ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ จัดประชุม 2 ครั้ง/ภาคเรียน  
1. ค่าอาหารว่าง 4 ครั้งๆละ 20 บาท 15 คน 20 1,200  
2. ค่าอาหารกลางวัน 4 ครั้งๆละ 80 บาท 15 คน 80 4,800  

 2) ศึกษาดูงาน (ร่วมกับครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร) - 
1. เก็บเงินจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม   -  
 3) ร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา - 
 -   -  

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาการบริหารและจัดระบบการศึกษา - 
 1) ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าเดือน/ ก่อนเปิดภาคเรียน 

และก่อนปิดภาคเรียน จ านวน 8 ครั้ง  
- 

      
รวม  6,000 



 

 

 
 
 
              (ลงชื่อ).............................................ผู้เสนอโครงการ 

          (นางสาวจิราวรรณ  บวัเกตุ)  
                  ต าแหน่ง  ครู  

 
 
      
                                                    (ลงชื่อ)....................................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 

                     (นางสาวเขมิกา  สิทธิฤทธิ์)  
 ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 

 
 

             (      )    อนุมัติ  (    )   ไม่อนุมัติ 
 

      (ลงชื่อ)............................................. 
 (นางวิมล  หนูชุม) 

                ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

48.  โครงการโรงเรียนน่าอยู่ น่าเรียนรู้ สู่คุณภาพ 
ลักษณะโครงการ (  )  ใหม่   (   ) ต่อเนื่อง 
สนองนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 6   นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 4, 5 

สนองกลยุทธ์ สพม.นศ. ข้อที่ 4, 5, 6   
จุดเน้น สพม.นศ.  ด้านผู้เรียน ข้อที่ 1 
ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อที่ 1 
ด้านการบริหารจัดการ ข้อที่ 1 

สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ด้านผู้เรียน ข้อที่ 1, 2 
ด้านครู/บุคลากร ข้อที่ 1, 2, 3 
ด้านการบริหารจัดการ ข้อที่ 1, 2, 3 

สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   
มาตรฐานที่  1. คุณภาพของผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อที่ 3, 6 
       1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อที่ 1, 2, 3 
มาตรฐานที่  2. กระบวนการบริหารและการจัดการ ข้อที่ 2, 5 
มาตรฐานที่  3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ข้อที ่1, 3, 5 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายสมคิด  สุวรรณรัตน์ 
ระยะเวลาด าเนินงาน : พฤษภาคม 2564  -  มีนาคม 2565 
 
 
หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ให้การศึกษาแก่เยาวชน เพ่ืออบรมบ่มนิสัยให้ทุกคนเป็นคนดี   มีความรู้       
มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   ในการจัดการเรียนการสอนให้ประสบ
ความส าเร็จนั้นนอกจากขึ้นอยู่กับครูและนักเรียนแล้ว ยังมีอีกปัจจัยหนึ่ง คือกา รมีอาคารสถานที่ 
สภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เพียงพอ มีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น และมีแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับผู้เรียน ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนก็ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าวจึงได้จัดท าโครงการโรงเรียนน่าอยู่ น่าเรียนรู้     
สู่คุณภาพขึ้น เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนควบคู่กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ ทั้ง
ภายนอกและภายในโรงเรียน ให้มีความสะอาด สวยงาม ปลอดภัย น่าอยู่ น่าเรียนรู้ เอ้ืออ านวยต่อการเรียน
การสอน และให้นักเรียนได้ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสร้างบรรยากาศแห่ง
การเรียนรู้ในชุมชน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้มีห้องเรียน อาคารที่สะอาด ปลอดภัย มีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความปลอดภัยในสวัสดิภาพด้านต่าง ๆ  
3. เพ่ือให้มีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนของนักเรียน 
4. เพ่ือให้นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย 



 

 

ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ร้อยละ 100 ได้ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมใน

และนอกโรงเรียน 
2. มีจ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด โรงอาหาร  ห้องสืบค้นที่เพียงพอกับผู้เรียน 
ด้านคุณภาพ 
1. มีห้องเรียน อาคารที่สะอาด ปลอดภัย มีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
2. นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความปลอดภัยในสวัสดิภาพด้านต่าง ๆ  
3. มีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนของนักเรียน 
4. นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

สถานที่ด าเนินการ :  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

งบประมาณ :     20,000   บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการเท่าที่จ่ายจริง) 

การด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
 

ขั้นเตรียมการ 
-ประชุม/วางแผน 
-เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 
เม.ย. 64 
เม.ย. 64 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

2 ขั้นด าเนินการ 
-ประชุมครู 
-แต่งตั้งคณะท างาน 
-จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน 

 
เม.ย. 64 
เม.ย. 64 
เม.ย. 64 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 2.1 กิจกรรม Big Cleaning Day เม.ย. 64 - มี.ค. 65 ครูสุดารัตน์ 
 2.2 กิจกรรมประกวดห้องเรียนคุณภาพ เม.ย. 64 - มี.ค. 65 ครูขวัญธิดา 
 2.3 กิจกรรมประกวดเขตพื้นที่รับผิดชอบ เม.ย. 64 - มี.ค. 65 ครูวรัญญู 
 2.4 กิจกรรม 5ส. เม.ย. 64 - มี.ค. 65 ครูสุจิตรา 
3 ขั้นติดตามและประเมินผล  

-ประเมินผลตามเกณฑ์ในแต่ละกิจกรรม 
พ.ค. 64 - มี.ค. 65 ครูขวัญธิดา –  

ครูวรัญญู 
4 สรุปและรายงานผล ก.พ. 65 - มี.ค. 65 ครูขวัญธิดา –  

ครูวรัญญู 

งบประมาณ :  ใช้กับนักเรียน ( )  ม.ต้น  ( )  ม.ปลาย  ()  ม.ต้น และ ม.ปลาย  (  )  หลักสูตรเข้มข้น 
แหล่งงบประมาณ (  )  เงินรายหัวนักเรียน   
   (    )  เงินเรียนฟรี 15 ปี  (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)  

(    )  เงินอื่น ๆ   

 

 



 

 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1 กิจกรรม Big Cleaning Day - - 5,000  - 
2 กิจกรรมประกวดห้องเรียน

คุณภาพ 
- - 10,000 - 20,000 

3 กิจกรรมประกวดเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ 

- - 3,000 - - 

4 กิจกรรม 5ส. - - 2,000 - - 
รวม   20,000  20,000 

 
ประมาณการรายละเอียดค่าใช้งบประมาณ 
ที ่ รายการ จ านวน

หน่วย 
ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1 เกียรติบัตร 50  20 1,000  
2 ของรางวัล 86 200 17,200  
3 ป้ายไวนิล 2 900 1,800  

รวมเงิน 20,000  
การวัดประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Outputs) 
1. มีห้องเรียน อาคารที่สะอาด ปลอดภัย มีแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
 

 
1. การสังเกต การประเมิน 
2. การสัมภาษณ์ 
 

 
1. แบบสังเกต แบบประเมิน
ความสะอาด 
2. แบบสัมภาษณ์ 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์
พัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกโรงเรียน 
2. ร้อยละของ นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดีมี
ความปลอดภัย 
3. ร้อยละของนักเรียนตระหนัก รู้คุณค่าร่วม
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 

 
1. การประเมินความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรม 
2. การประเมินความพึง
พอใจในการให้บริการด้าน
อาคารสถานที่ 
ห้องปฏิบัติการ ฯลฯ 

 
1. แบบประเมินความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรม 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ
ในการให้บริการอาคารสถานที่ 
ห้องปฏิบัติการฯลฯ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านมีจิตสาธารณะ 
2. นักเรียนรู้คุณค่า ตระหนักเห็นคุณค่าในการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 



 

 

3. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 
4. ครูมีเวลาเตรียมการจัดการเรียนการสอนมากข้ึน 
5. สามารถน าความรู้ไปถ่ายทอดหรือสร้างความตระหนักแก่ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม 
6. ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม เห็นคุณค่า ให้ความส าคัญในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
      ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                 ( นายสมคิด  สุวรรณรัตน์ )    

     ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาวเขมิกา สิทธิฤทธิ์) 
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 

 
(    )    อนุมัติ   (    )   ไม่อนุมัติ 

 
 

 
 (นางวิมล หนูชุม) 

  ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

49.  โครงการ พัฒนาคุณภาพระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน 
ลักษณะโครงการ ( / )  ใหม ่   (   ) ต่อเนื่อง 
สนองยุทธศาสตร์ ศธ.     ข้อที่ 4. เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ตลอดชีวิต 
สนองยุทธศาสตร์ ศธ.     ข้อที่ 5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
สนองนโยบาย สพฐ.      ข้อที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
สนองนโยบาย สพฐ.      ข้อที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สนองนโยบาย สพฐ.      ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองนโยบาย สพฐ.      ข้อที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มี

มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ. ข้อที่ 1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ.    ขอ้ที่ 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขัน 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ.   ข้อที่ 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการทาง 

การศึกษา 
สนองจุดเน้น สพม.นศ. ด้านผู้เรียน 

ข้อที่ 2. นักเรียนมีความมุ่งม่ันในการศึกษาและการท างาน สามารถปรับตัวเข้า
กับพหุวัฒนธรรมบนพื้นฐานของวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 

สนองจุดเน้น สพม.นศ ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ข้อที่ 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะ 

ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานต าแหน่ง 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ด้านผู้เรียน 

ข้อที่ 1. ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ โดยใช้เทคโนโลยีทาง
การศึกษา และบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข้อที่ 2. จัดกิจกรรม โครงการที่หลากหลายตามความถนัด สนใจของผู้เรียนให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ด้านคร/ูบุคลากร 
ข้อที่ 1. ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการ

เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และบูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
ข้อที่ 2. ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพครูด้านการปฏิบัติหน้าที่ 
ข้อที่ 3. สร้างแรงจูงใจ ส่งเสริมให้ครูใช้การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 



 

 

ข้อที่ 4. ส่งเสริมให้ครูสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   
มาตรฐานที่  1. คุณภาพของผู้เรียน 

1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
 2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ 
  คิดเห็นและแก้ปัญหา 

  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 มาตรฐานที่  3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายศรีหราช  ขุนทอง 
ระยะเวลาด าเนินงาน : มิถุนายน 2564 - กันยายน 2564 
 

หลักการและเหตุผล 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ตระหนักถึงประโยชน์และความส าคัญในการน า

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในด้านการจัดการศึกษา จะเห็นได้จากนโยบายด้านการศึกษาได้ก าหนดให้จัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งปรากฏในจุดเน้ น 
ให้เพ่ิมศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี  และตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 9 ว่าด้วย
เทคโนโลยีการศึกษา มาตรา 66 “ผู้เรียน   มีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาในโอกาสแรกที่ท าได้ เพ่ือให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต” 

ดังนั้นเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและสถานการณ์ปัจจุบัน การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานจึงมี
ความส าคัญเป็นอย่างนยิ่งโดยเฉพาะระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตทั้งแบบมีสาย(LAN)และแบบไร้สาย(Wi-Fi) 
เพ่ือเป็นเครื่องมือส าหรับค้นคว้าหาความรู้ และแบ่งปันองค์ความรู้ร่วมกันในทุกระดับให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือปรับปรุง พัฒนา ระบบอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

โรงเรียนมีระบบอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานร้อยละ 90 
 



 

 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ครูและนักเรียนมีระบบอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน 

งบประมาณ : 20,000 บาท 
การด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 

1.1 ประชุมวางแผน  
1.2 ส ารวจเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน 

มิถุนายน 2564 นายศรีหราช  
ขุนทอง 

2. ขั้นด าเนินการ 
2.1 ระบุปัญหา ออกแบบและวิเคราะห์ปัญหา 
2.2 ด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง 
2.3 ทดสอบระบบการใช้งาน 

กรกฎาคม 2564 – 
สิงหาคม 2564 

นายศรีหราช  
ขุนทอง 

3. ขั้นติดตามและประเมินผล กันยายน 2564 นายศรีหราช  
ขุนทอง 

4. สรุปและรายงานผล กันยายน 2564 นายศรีหราช  
ขุนทอง 

งบประมาณ :  ใช้กับนักเรียน (   ) ม.ต้น  (   ) ม.ปลาย  ( / ) ม.ต้น และ ม.ปลาย  (   ) หลักสูตรเข้มข้น 
แหล่งงบประมาณ  (    )  เงินรายหัวนักเรียน  จ านวน ........ บาท 
     (  / )  เงินเรียนฟรี 15 ปี  (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) จ านวน 20,000 บาท 

   (     )  เงินอื่น ๆ   
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1 ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบอินเตอร์เน็ต   20,000  20,000 

 

ประมาณการรายละเอียดค่าใช้งบประมาณ 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมาย

เหตุ 
1 Gigabit Switching Hub 24 Port (17") 2 5,000 10,000  
2 Gigabit Switching Hub 16 Port  3 2,500 7,500  
3 PSU 520W 5 500 2,500  

รวมเงิน 20,000  

 



 

 

การวัดประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต (Outputs) 
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีประสิทธิภาพร้อยละ 90 

แบบสอบถาม แบบสอบถาม 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตมีความพึงพอใจร้อยละ 90 

แบบสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
3. ได้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ 
4. ครูและนักเรียนมีระบบอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน 

 

    (ลงชื่อ).............................................ผู้เสนอโครงการ 
           (นายศรีหราช ขุนทอง)  

 ต าแหน่ง ครู 
 
 

ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาวเขมิกา สิทธิฤทธิ์) 

ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
 

(     )    อนุมัต ิ   (     )   ไม่อนุมัติ 
 
 

    (ลงชื่อ)............................................. 
(นางวิมล  หนูชุม) 

  ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

50.  โครงการประหยดัพลังงาน 
ลักษณะโครงการ  (   )  ใหม่  (  ) ต่อเนื่อง 

สนองนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 6   นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 5 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ.  ข้อที่ 5    
จุดเน้น สพม.นศ.  ด้านผู้เรียน ข้อที่ 1 , 2 

ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อที่ 1 
ด้านการบริหารจัดการ ข้อที่ 1, 2 

สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ด้านนักเรียน ข้อที่ 1 ,2 
ด้านครู/บุคลากร ข้อที่ 1 , 2  
ด้านการบริหารจัดการ ข้อที่ 1 , 3  

สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   
มาตรฐานที่  1. คุณภาพของผู้เรียน  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
         1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
มาตรฐานที่  2. กระบวนการบริหารและการจัดการ   ข้อที่ 2.1 , 2.5  
มาตรฐานที่  3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ข้อที ่3.1    

ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวจิราวรรณ  บัวเกตุ  
 

ระยะเวลาด าเนินงาน :  ตลอดปีการศึกษา 2564 
 

หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันโรงเรียนใช้สาธารณูปโภคเพ่ือจัดกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมมากขึ้นในทุก ๆ ปี 
จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการวางแผนเพื่อให้ใช้สาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้คุ้มค่า    

ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนมีเป้าหมายที่จะควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายให้อยู่ในระดับเดียวกับ 
ปีงบประมาณ 2562 หรือไม่เกินในอัตราร้อยละ 5   
 

วัตถุประสงค์ 
     1.  เพ่ือควบคุมดูแลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคในโรงเรียน  
          2.  เพ่ือสนองนโยบายการประหยัดพลังงานของภาครัฐ 
          3.  เพ่ือให้ครู บุคลากร นักเรียนทุกคนในโรงเรียนมีความตระหนักถึงความส าคัญของการประหยัด
สาธารณูปโภคและพลังงาน 
 

เป้าหมาย 
   ด้านปริมาณ  
    ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปาและค่าโทรศัพท์พ้ืนฐาน ไม่เกินในอัตราร้อยละ  5  ของรายจ่าย
ปีงบประมาณ  2564 
   ด้านคุณภาพ 
     ร้อยละค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา และค่าโทรศัพท์พ้ืนฐาน ของโรงเรียนมีการบรหิารจัดการค่าสาธารณูปโภค
ได้อย่างคุ้มค่า 
 

สถานที่ด าเนินการ :  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 



 

 

 

งบประมาณ :       -   บาท  
 

การด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
1. ประชุม 

 
ต.ค. 2563 

 
นางสาวเขมิมา สิทธิฤทธิ ์
รองผู้อ านวยการกลุ่ม
บริหารทั่วไป 

2. จัดท าโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ ต.ค. 2563 น.ส.จิราวรรณ  บัวเกต ุ
2. ขั้นด าเนินการ 

  2.1 จัดท าตารางการใช้ค่าสาธารณูปโภคของ
ปีงบประมาณ 2564 และปีงบประมาณ 2565 

 
ต.ค. 2563 

 
น.ส.จิราวรรณ  บัวเกต ุ

  2.2 วางมาตรการในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า การใช้
น้ าประปา 
  2.3 ด าเนินการตามมาตรการ 

ต.ค. 2563 –
ก.ย. 2564 

น.ส.จิราวรรณ  บัวเกต ุ

3. ขั้นติดตามและประเมินผล 
 3.1 ติดตาม   
 3.2 ประเมินผล 
 3.3 แก้ปัญหา   
 3.4 ประเมินผล 

 
ต.ค. 2563 – 
ก.ย. 2564 

 
นางสาวเขมิมา สิทธิฤทธิ ์
รองผู้อ านวยการกลุ่ม
บริหารทั่วไป 

4. สรุปและรายงานผล ก.ย. 2564 น.ส.จิราวรรณ บัวเกต ุ
 

งบประมาณ :  ใช้กับนักเรียน (   ) ม.ต้น  (   ) ม.ปลาย  (   ) ม.ต้น และ ม.ปลาย (   ) หลักสูตรเข้มข้น 
 

แหล่งงบประมาณ (   )  เงินรายหัวนักเรียน (เงินส ารองจ่าย) จ านวน  ………….. บาท 
   (   )  เงินเรียนฟรี 15 ปี  (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 

(   )  เงินอื่น ๆ (ระบุ) จ านวน  ............บาท 

 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

  - - - -  
รวม - - - -  

 

 
 
 
 



 

 

การวัดประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต (Outputs) 
1. โรงเรียนสามารถลดปริมาณการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคหรือ
เพ่ิมข้ึนไม่เกินอัตราร้อยละ 5  ของปีงบประมาณ  2564 – 
2565 
2. ครู บุคลากรและนักเรียนทุกคนในโรงเรียนมีความตระหนัก
และให้ความร่วมมือในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และการใช้
น้ าประปา 

 
-  ประเมิน  
- สอบถาม 
 
 

 
-  แบบประเมิน 
- แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. ค่าสาธารณูปโภคทุกรายการลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 
2563 
2. บุคลากรทุกคนในโรงเรียนร่วมมือกันในการประหยัด 
ค่าสาธารณูปโภค 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ค่าใช้จ่ายด้านีสาธารณูปโภคลดลงหรือเพ่ิมข้ึนไม่เกินอัตราร้อยละ  5  ของปีงบประมาณ  2564 
- 2565 

2. ครู บุคลากร และนักเรียนทุกคนในโรงเรียนมีความตระหนักและให้ความร่วมมือในการประหยัด
พลังงานไฟฟ้า และการใช้น้ าประปา 
 
 
              (ลงชื่อ).............................................ผู้เสนอโครงการ 

          (นางสาวจิราวรรณ  บวัเกตุ)  
                  ต าแหน่ง  ครู  

       

                                                    (ลงชื่อ)....................................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
                     (นางสาวเขมิกา  สิทธิฤทธิ์)  

 ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
 

 
             (      )    อนุมัติ  (    )   ไม่อนุมัติ 

 
      (ลงชื่อ)............................................. 

 (นางวิมล  หนูชุม) 
                ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

 
 



 

 

51. โครงการ บริหารงานส านักงานผู้อ านวยการ 
ลักษณะโครงการ (   )  ใหม่   ( / ) ต่อเนื่อง 
สนองนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 6  นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 6 

สนองกลยุทธ์ สพม.12 ข้อที่ 6   
จุดเน้น สพม.12   ด้านการบริหารจัดการ ข้อที่ 1 

สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ด้านการบริหารจัดการ ข้อที่ 1-4 
สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   
มาตรฐานที่  2. กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ข้อที ่1-6 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายวรรณวิทย์  ควนวิไล 
ระยะเวลาด าเนินงาน  ตลอดปีการศึกษา 
 
 
หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่เน้นความส าคัญของตัวผู้เรียน และเน้นการ
บริหารที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตามโครงสร้างการกระจายอ านาจ การบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
จึงเป็นกลไกและเครื่องมือส าคัญที่กระตุ้นให้สถานศึกษาด าเนินการเพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายในการจัดการศึกษา มาตรา 9 ระบุว่า การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้
ยึดหลักมีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพ้ืนที่
การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัด
การศึกษาและพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องการมีส่วนร่วมของบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน มาตรา 39 ก าหนดให้กระทรวงกระจายอ านาจบริหาร และการจัด
การศึกษา ทั้งด้านวิชาการงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการ
และส านักงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา
โดยตรง 

โรงเรียนจึงเห็นควรด าเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการจัดการศึกษาของชาติ การพัฒนา
ระบบงานของโรงเรียน จึงได้ท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือปรับปรุงส านักงานและจัดเก็บเอกสารของส านักงาน
ผู้อ านวยการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน และสร้างความสัมพันธ์กับบุคคล/หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน สนองต่อนโยบายการ
กระจายอ านาจและส่งเสริมความเข็มแข็งให้สถานศึกษาต่อไป 
วัตถุประสงค์ 
    1.  เพ่ือพัฒนาห้องส านักงานผู้อ านวยการ 
 2.  เพ่ือพัฒนาระบบงานส านักงานผู้อ านวยการให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว เอื้อต่อการบริหารจัดการ 
 3.  เพ่ือให้การสื่อสารต่อบุคลากรภายในโรงเรียนและการประชาสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกมี

ประสิทธิภาพ 
 



 

 

เป้าหมาย 
   ด้านปริมาณ   
    1.  ส านักงานผู้อ านวยการมีการปรับปรุงและพัฒนาเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการร้อยละ 90 
 2.  ผู้ปกครอง  ครู  นักเรียน มีความพึงพอใจในการบริหารจัดการด้านการจัดการศึกษาร้อยละ  90 
 3.  บุคลากรภายในโรงเรียนและบุคคลภายนอก 
   ด้านคุณภาพ    

1.  ส านักงานผู้อ านวยการมีการปรับปรุงและพัฒนาให้เอ้ือต่อการบริหารงาน 
2.  ระบบงานส านักงานผู้อ านวยการให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว เอื้อต่อการบริหารจัดการ 
3.  เพ่ือให้การสื่อสารต่อบุคลากรภายในโรงเรียนและการประชาสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกมี

ประสิทธิภาพ 
 
สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  
งบประมาณ   133,100  บาท 
 
การด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 

1.  เสนอโครงการ 
2.  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
3.  มอบหมายและปฏิบัติงาน 

มีนาคม 2564 นายวรรณวิทย์  
ควนวิไล 

2. ขั้นด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ พฤษภาคม 64-กุมภาพันธ์ 2565  
3. ขั้นติดตามและประเมินผล มีนาคม 2565  
4. สรุปและรายงานผล มีนาคม 2565  
 
งบประมาณ :  ใช้กับนักเรียน (  )  ม.ต้น  (  )  ม.ปลาย  ( / )  ม.ต้น และ ม.ปลาย  (  )  หลักสูตรเข้มข้น 
แหล่งงบประมาณ ( / )  เงินรายหัวนักเรียน จ านวน  133,100  บาท  

(   )  เงินเรียนฟรี 15 ปี  (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
(   )  เงินอื่น ๆ(ระบุ)…………………………………………………………………. 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

    133,100  133,100 
รวม 133,100 

 
 
 
 
 



 

 

ประมาณการรายละเอียดค่าใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

หมายเหตุ 

      
รวมเงิน 133,100  

 
การวัดประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Outputs) 
   ผู้ปกครอง  ครู  นักเรียน มีความพึงพอใจใน 
   การบริหารจัดการด้านการจัดการศึกษาร้อยละ 90  
 

 
ประเมินความพึงพอใจ 

 
แบบประเมิน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
   ส านักงานผู้อ านวยการมีปรับปรุงและพัฒนาให้  
   เอ้ือต่อการบริหารงาน 

 
สังเกต 

 
แบบสังเกต 
 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   1. บรรยากาศห้องส านักงานผู้อ านวยการเอ้ือต่อการบริหารงาน 
   2. ระบบงานส านักงานผู้อ านวยการให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว เอื้อต่อการบริหารจัดการ    
 
 
      (ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอโครงการ 

      (นางสาวสุปราณีต  ปานมา)  
ต าแหน่ง       คร ู

 
 
    (ลงชื่อ).............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

        (นายวรรณวิทย์  ควนวไิล)    
                  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานส านักงานผู้อ านวยการ 

 
 

                 (      )    อนุมัติ   (       )   ไม่อนุมัติ 
 
 
 

    (ลงชื่อ)............................................. 
 (นางสุภาภรณ์  คงคานนท์) 

  ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 



 

 

52.  โครงการพัฒนางานกิจการนักเรียน 
ลักษณะโครงการ  (    )  ใหม่ (  /  ) ต่อเนื่อง 
สนองนโยบายส่วนกลาง  นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 3  
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ. ข้อที่ 4  
สนองจุดเน้น สพม.นศ. ด้านผู้เรียน 

ข้อที่ 1 
ข้อที่ 2  

สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ด้านผู้เรียน 
ข้อที่ 1   

สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชะอวดวอทยาคาร 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
    ข้อที่ 2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 1),2),3),4) และ 7) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวธนพร  ทองลมุล 
ระยะเวลาด าเนินงาน : 1  เมษายน  2564 – 31  มีนาคม  2565 
 

หลักการและเหตุผล    
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542  ได้ก าหนดความมุ่งหมายให้พัฒนานักเรียน

ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพท้ังด้านร่างกาย  จิตใจสติปัญญา  ความสามารถ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และ มีวิถี
ชีวิตที่เป็นความสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง  โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาในรูปแบบของระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย  ครูทุกคนในโรงเรียน  ซึ่งมีครูที่
ปรึกษาเป็นหลักส าคัญในการด าเนินการช่วยเหลือนักเรียน  เพื่อให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีความสามารถ  
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้เติบโตงอกงาม  เก่ง  ดี   
และมีความสุข 
           ในการจัดด าเนินการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาระบบต่างๆ  พัฒนา
บุคลากร  และการสนับสนุนด้านวัสดุ-ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการด าเนินงานเพื่อให้สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลอย่างเต็มที่ 
 
วัตถุประสงค์ 

1.  การรักษาความปลอดภัยอาคารเรียนและบริเวณโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
2.  เพ่ือเฝ้าระวังเหตุร้ายที่จะเกิดข้ึนในโรงเรียน   
3.  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง โรงเรียน ครูที่ปรึกษา กับผู้ปกครอง 
4.  เพ่ือให้ผู้ปกครองและโรงเรียน ร่วมมือกันพัฒนาดูแลพฤติกรรมนักเรียนให้มีคุณลักษณะที่      

พึงประสงค์ 
5.  เพ่ือจัดซื้อ สื่อ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงาน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุถาวร เพ่ืออ านวย        

ความสะดวก ให้กับครูผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายกิจการนักเรียนเพ่ือให้การด าเนินงานในฝ่ายกิจการนักเรียน 
มีประสิทธิภาพ 



 

 

เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
  1.  มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
  2.  นักเรียนแกนน าและกลุ่มเสี่ยงได้รับการอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
  3.  นักเรียนได้รับการเยี่ยมบ้าน  ร้อยละ 90 
  4.  ฝ่ายกิจการนักเรียนมีสื่อ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงาน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุถาวร 
เพียงพอในการปฏิบัติงาน 

ด้านคุณภาพ 
 1.  นักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้ปรับพฤติกรรมให้ดีขึ้น 
 2.  ผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษา โรงเรียน ร่วมมือกันดูแลนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.  นักเรียนแกนน าห้องเรียนได้น าความรู้มาเผยแพร่ให้กับเพ่ือนและชุมชน 
 4.  การด าเนินงานในฝ่ายกิจการนักเรียน  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร มีระบบ  

และมีประสิทธิภาพ 
 
สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
งบประมาณ :      230,200 บาท 

การด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
เสนอโครงการ 

 
เม.ย.2564 

 
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

2. ขั้นด าเนินการ 
ภาคเรียนที่ 1 
กิจกรรมปฐมเทศนักเรียน ม.1 และม.4 
กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
กิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
กิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิด 
กิจกรรมจัดซื้อจัดหาวัสดุส านักงาน 
ภาคเรียนที่ 2 
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย 
กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด 

 
 
พ.ค.  2564 
พ.ค. 2564 
พ.ค. 2564 
ก.ค.  2564 
3-4 มิ.ย.2564 
ก.ค.–ก.ย. 2564 
ก.ค. – พ.ย. 2564 
 
 
ธ.ค.  2564 
ธ.ค.  2564      
ม.ค. 2565 

 
 
งานระบบดูแลฯและระเบียบวินัย 
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
งานเครือข่ายผู้ปกครอง 
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
งานส านักงาน 
งานส านักงาน 
 
 
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
งานระเบียบวินัย 
งานยาเสพติด 



 

 

3. ขั้นติดตามและประเมินผล 
ประเมินโครงการภาคเรียนที่ 1 
ประเมินโครงการภาคเรียนที่ 2 

 
พ.ย.  2564 
มี.ค.  2565 

 
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

4. สรุปและรายงานผล 
สรุปผลโครงการภาคเรียนที่ 1 
รายงานผลโครงการภาคเรียนที่ 1 
สรุปผลโครงการภาคเรียนที่ 2 
รายงานผลโครงการภาคเรียนที่ 2 

 
พ.ย.  2564 
พ.ย.  2564 
มี.ค.  2565 
มี.ค.  2565 

 
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

 
งบประมาณ :  ใช้กับนักเรียน (  )  ม.ต้น  (  )  ม.ปลาย  ( / )  ม.ต้นและม.ปลาย  (  )  หลักสูตรเข้มข้น 
แหล่งงบประมาณ  ( / )  เงินรายหัวนักเรียน ( / )  เงินเรียนฟรี 15 ปี  (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
                        (   )  เงินอ่ืน ๆ(ระบุ)…………………………………………………………………. 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1 กิจกรรมปฐมเทศนักเรียน ม.1 และม.4 -- - 47,275 - 47,275 

2 กิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง - - 3,000 - 3,000 

3 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง - - 33,040 - 33,040 

4 กิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิด - - 30,000 - 30,000 

5 กิจกรรมจัดซื้อจัดหาวัสดุส านักงาน - - 16,805 - 16,805 

6 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน - 60,080 - - 60,080 

7 กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม - - 20,000 - 20,000 

8 กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด - - 10,000 - 11,000 

9 กิจกรรมขับข่ีปลอดภัย 
 

- - 10,000 - 9,000 

รวม 170,120 - 230,200 

 



 

 

 
ประมาณการรายละเอียดค่าใช้งบประมาณ  
ที ่ รายการ จ านวน

หน่วย 
ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1 กิจกรรมปฐมเทศนักเรียน ม.1 และม.4     
 -ค่าไวนิล 1 แผ่น 1,200 1,200  
 -ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  550 คน 30 16,500  
 -ค่าคู่มือนักเรียน 550 เล่ม    

รวมเงิน 47,275  
 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/

หน่วย 
จ านวนเงิน หมายเหตุ 

2 กิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 
-ค่าไวนิล 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 

 
2 แผ่น 
60 คน 

 

 
750 
25 
 

 
1,500 
1,500 

 

 

รวมเงิน 3,000  
 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/

หน่วย 
จ านวนเงิน หมายเหตุ 

3 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
-ค่าไวนิล 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 

 
2 แผ่น 

1,502 คน 
 

 
1,500 

20 
 

 
3,000 
30,040 

 

 

รวมเงิน 33,040  
 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/

หน่วย 
จ านวนเงิน หมายเหตุ 

4 กิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิด 
 -ค่าซ่อมแซมส่วนที่ช ารุดและ  
ติดตั้งใหม่ 

 
4 ชุด 

 
- 

 
30,000 

 

 

รวมเงิน 30,000  
 
 
 
 
 



 

 

ที ่ รายการ จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 

5 กิจกรรมจัดซื้อจัดหาวัสดุส านักงาน 
-ระเบียบสะสม 
-แบบส ารวจการเข้าแถว 
-กระดานไวท์บอร์ดขนาด 2.5X2.5ม. 
-หมึกพริ้นเตอร์ สี เอฟสัน 
-กระดาษกาวสี 
-ไส้แฟ้มเอ 4 (20 ซอง) 
-กระดาษโฟโต้(หนา) 
-กระดาษโฟโต้(บาง) 
-ที่ตัดเล็บ 
-ปัตตาเลี่ยนไร้สายตัดผมชาย 
-กรรไกรตัดผมหญิง 

 
500 เล่ม 
100 เล่ม 
1 แผ่น 
2 ชุด 
6 ม้วน 
20 ชุด 
2 รีม 
2 รีม 
15 
2 
2 

 
8 
20 

3,500 
1,120 

45 
20 
180 
230 
65 
690 
620 

 
4,000 
2,000 
3,500 
2,240 
270 
400 
360 
460 
975 

1,360 
1,240 

 

รวมเงิน                16,805  
 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/

หน่วย 
จ านวนเงิน หมายเหตุ 

6 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
-ค่าเดินทาง(น้ ามัน)คนละ40 บาท 
เยี่ยม 1 ครั้ง/คน 

1,502 คน 40 60,080  

รวมเงิน 60,080  
 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/

หน่วย 
จ านวนเงิน หมายเหตุ 

7 กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม - - 20,000  
รวมเงิน 20,000  

 
ที ่ รายการ จ านวน

หน่วย 
ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 

8 กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด     
 -ถ้วยรางวัล 8 ใบ 500 4,000  
 -ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 1 คน 2,000 2,000  
 -เงินรางวัล ม.ต้น 3 คน  

และ ม.ปลาย 3 คน 
6 คน - 4,000 

 

 -น้ าถัง 25 ถัง 10 250  
 -น้ าแข็ง 250 กิโลกรัม 3 750  



 

 

      
รวมเงิน 10,000  

 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย 
ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 

9 กิจกรรมขับข่ีปลอดภัย     
 -ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน 500 1,000  
 -อาหารว่าง จ านวน 1 มื้อ 300 คน 10 3,000  
 -อาหารวิทยากรและครูที่เกี่ยวข้อง 15 คน 60 900  
 -น้ าดื่ม 70 โหล 50 3,500  
 -น้ าแข็ง 200 กิโลกรัม 3 600  
      
      
    

  

รวมเป็นเงิน 9,000  
                                                                                        

การวัดประเมินผล  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต (Outputs) 
-มีการประชุมผู้ปกครองระดับ ม.ต้น และ  
ม.ปลาย 
-มีวิทยุสื่อสารเพ่ือใช้สื่อสารติดต่อกับบุคลากร 
-นักเรียนได้รับการเยี่ยมบ้าน ร้อยละ 90 
-ฝ่ายกิจการนักเรียนมีเอกสารเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 
-นักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้รับการอบรม ร้อยละ 90 

 
-สอบถามความพึงพอใจ 
-บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 

 
-แบบสอบถามความพึงพอใจ 
-แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
-นักเรียน บุคลากรได้รับความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
-ผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษาโรงเรียน ร่วมมือกันดูแล
นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
-การด าเนินงานในฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียน      
ชะอวดวิทยาคาร มีระบบและมีประสิทธิภาพ 

 
-สอบถามความพึงพอใจ 
-บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 

 
-แบบสอบถามความพึงพอใจ 
-แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
             1. นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ดียิ่งขึ้น 
    2. ฝ่ายกิจการนักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้อย่างเพียงพอ 
             3. เพ่ือเป็นการสนองนโยบายของโรงเรียน ชุมชน และผู้ปกครอง                                          
 
 

ลงชื่อ......................................ผู้เสนอโครงการ 
               (นางสาวธนพร  ทองลมุล)   
                                               ต าแหน่ง คร ูวิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

 
 

ลงชื่อ......................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
     (นางสาวเขมิกา  สิทธิฤทธิ์)   

                 รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 
 

           (     )    อนุมัต ิ   (     )   ไม่อนุมัติ 
 
 

                                                       ลงชื่อ...................................... 
                    (นางวิมล  หนูชุม) 

                  ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

53. โครงการ ส่งเสริมประชาธิปไตยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ลักษณะโครงการ (   )  ใหม่   ( / ) ต่อเนื่อง 
สนองนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 1  นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 1 

สนองกลยุทธ์ สพม.12 ข้อที่ 5   
จุดเน้น สพม.12   ด้านผู้เรียน ข้อที่ 1 , 2  

สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ด้านผู้เรียน ข้อที่ 1 , 3 
สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   
มาตรฐานที่  1. คุณภาพของผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อที่ 1-7 
       1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อที่ 1-4 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  นางสาวสุปราณีต ปานมา และครูที่ปรึกษาสภานักเรียน 
ระยะเวลาด าเนินการ   :  ตลอดปีการศึกษา  
 
 

หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้โรงเรียนได้จัดการ
ส่งเสริมประชาธิปไตยแก่นักเรียนและประชาชน เพ่ือน าไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย จึงจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องให้นักเรียนได้รับการฝึกฝนและพัฒนาให้มีชีวิตที่เป็นประชาธิปไตย และน าวิธีการจากโรงเรียน
ไปสู่โลกภายนอก 
 ดังนั้นการปลูกฝัง การถ่ายทอด และการส่งเสริมให้นักเรียนมีวิถีชีวิตแห่งประชาธิปไตย และได้
น าเอาแบบอย่างวิธีการที่ถูกต้องไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และโลกภายนอกได้อย่างเหมาะสม 
 วัตถุประสงค์ 
 1 จัดกิจกรรมโดยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมและส่งเสริมบรรยากาศประชาธิปไตยตามแนว 

    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2 ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น 
เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. นักเรียนโรงเรียนชะอวดวิทยาคารร้อยละ 90  มีแนวคิดประชาธิปไตยท่ีถูกต้องทั้งหลักการและ
วิธีการ 

 2. ประชาชนในชุมชนมีความกระตือรือร้นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างน้อย 
              ร้อยละ 80 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1. นักเรยีนโรงเรียนชะอวดวิทยาคารมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมประชาธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. นักเรียนโรงเรียนชะอวดวิทยาคารได้ท ากิจกรรมเก่ียวกับประชาธิปไตยเป็นหมู่คณะและรู้จักวิธี 
                   การอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธี 
 3.นักเรียนโรงเรียนชะอวดวิทยาคารด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง 
 



 

 

สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   
งบประมาณ   20,000 บาท  
 
วิธีด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 

1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน                   
    เพ่ือชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการจัดท า
โครงงาน 
2. ประชุมคณะกรรมการนักเรียนชุดเดิม 
    เพ่ือเตรียมการจัดพี่สอนน้องให้กับ 
    คณะกรรมการชุดใหม่ เพ่ือให้รู้บทบาท 
    และหน้าที่ของตนเอง 

 
มีนาคม 
 
 
มีนาคม 
 
 

 
ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน 
 
 
ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน 

2. ขั้นด าเนินการ 
 1.แต่งตั้งคณะท างาน 
 2. ด าเนินงานตามโครงการ 

 
พฤษภาคม  
มีนาคม  

 
ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน 
 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาห้องสภานักเรียน 
-จัดท าป้ายระเบียบ ท าเนียบ โครงสร้างภายใน
ห้องส านักงานสภานักเรียนและ 
-ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตในห้องส านักงาน 

 
มิถุนายน 
 

 

กิจกรรมที่ 2  เลือกตั้งประธานสภานักเรียน 
-จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน 

  

กิจกรรมที่ 3  อ าลาและรับมอบต าแหน่ง
คณะกรรมการสภานักเรียน 
-จัดท าธงสภานักเรียนส าหรับใช้ในพิธีส่งมอบ
ต าแหน่ง 

หลังจากได้ด าเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
สภานักเรียนชุดใหม่แล้ว
เสร็จ 

 

กิจกรรมที่ 4  อบรมสัมมนาคณะกรรมการสภา
นักเรียนโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
-จัดอบรมสัมมนาคณะกรรมการสภานักเรียนที่
เข้ารับต าแหน่งใหม่ เพื่อให้รู้บทบาทหน้าที่ของ
ตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ 

หลังจากได้ด าเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
สภานักเรียนชุดใหม่แล้ว
เสร็จ 

 

กิจกรรมที่ 5 ธนาคารขยะ 
-ด าเนินการรณรงค์การทิ้งขยะให้ถูกต้อง 
-จัดการขายขยะเดือนละ 1 ครั้ง 

เดือนละครั้ง 
 

 

กิจกรรมที่ 6 สภาแจกโชค 
-จัดกิจกรรมผ่านเพจเฟซบุ๊คสภานักเรียน
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
-งบประมาณใช้จากธนาคารขยะ 

อย่างน้อยเดือนละครั้ง 
 

 



 

 

-ประเด็นค าถามตามยุคสมัย เหตุการณ์ใน
ปัจจุบัน 
-จัดตามความเหมาะสม 
กิจกรรมที่ 7 วันส าคัญทางศาสนา 
-ร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาทั้งภายใน
โรงเรียนและภายนอกโรงเรียน 

ตามวันส าคัญทางศาสนา 
 

 

กิจกรรมที่ 8 สร้างวินัยส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
-รูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นการรณรงค์สร้าง
วินัยในโรงเรียน และส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมที่อยู่ในรูปแบบประชาสัมพันธ์
โรงเรียน 
-ประชาสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบคลิปวิดีโอ 
โปสเตอร์ หน้าเสาธง เสียงตามสายภายใน
โรงเรียนหรือช่องทางสื่อโซเชียล 

ตลอดปีการศึกษา  

3. ขั้นติดตามและประเมินผล 
   ประเมินโครงการ 

มีนาคม   ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน 
 

4. สรุปและรายงานโครงการ 
    1.สรุปโครงการ 
   2.รายงานโครงการ 

มีนาคม  ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน 
 

 
งบประมาณ : ใช้กับนักเรียน (  ) ม.ต้น    (  )  ม.ปลาย   ( / )  ม.ต้น และ ม.ปลาย   (  )  หลักสูตรเข้มข้น 
แหล่งงบประมาณ  ( / ) เงินรายหัวนักเรียน 20,000 บาท 
     (   )  เงินเรียนฟรี  15  ปี ( กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 
      (  )  เงินอ่ืนๆ (ระบุ ) ส ารองจ่าย จ านวน ………บาท 
ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1 พัฒนาห้องสภานักเรียน - - 7,160 - 7,160 
2 เลือกตั้งประธานสภานักเรียน   1,000  1,000 
3 อ าลาและรับมอบต าแหน่ง

คณะกรรมการสภานักเรียน 
  4,000  4,000 

4 อบรมสัมมนาคณะกรรมการสภา
นักเรียนโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

  3,840  3,840 

5 ธนาคารขยะ - - - - - 
6 สภาแจกโชค - - - - - 
7 วันส าคัญทางศาสนา - - - - - 
8 สร้างวินัยส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม   4,000  4,000 

รวม -  20,000 - 20,000 



 

 

ประมาณการรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาห้องสภานักเรียน  7,160 
1 ป้ายระเบียบ ท าเนียบ โครงสร้าง   4,000  
2 แฟ้มเอกสาร วัสดุส านักงาน   1,000  
3 ระบบอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง   2,160  
กิจกรรมที่ 2 เลือกตั้งประธานสภานักเรียน 1,000 
1 วัสดุด าเนินการ 1 ชุด 1,000 1,000  
กิจกรรมที่ 3 อ าลาและรับมอบต าแหน่งคณะกรรมการสภานักเรียน 4,000 
1 ธงปักโลโก้โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

ล้อมรอบด้วย สภานักเรียนโรงเรียนชะ
อวดวิทยคาร ขนาด  

1 ผืน 3,000 3,000  

2 เสาธงพร้อมหัวเสาธง 1 ด้าม 1,000 1,000  
กิจกรรมที่ 4 อบรมสัมมนาคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนชะอวดวิทย่าคาร 3,840 
1 อาหารว่าง 1 มื้อ 60 คน 20 1,200  
2 กระดาษการ์ดขาว 1 ห่อ 140  140  
3 ป้ายแขวนชื่อพร้อมสาย 50 อัน 20 1,000  
4 วัสดุอุปกรณ์ 1 ชุด 1,500 1,500  
กิจกรรมที่ 5 ธนาคารขยะ  
 -     
กิจกรรมที่ 6 สภาแจกโชค  
 -     
กิจกรรมที่ 7 วันส าคัญทางศาสนา  
 -     
กิจกรรมที่ 8 สร้างวินัยส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 4,000 
1 ไมค์ ขาตั้งกล้องกันสั่น 3 ชุด 1,000 3,000  
2 วัสดุ อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ 1 ชุด 1,000 1,000  

รวมเงิน  ( สองหมื่นบาทถ้วน ) 20,000  
การวัดประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต  ( Outputs ) 
1. คณะกรรมสภานักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะใน

การเป็นแกนน าของโรงเรียน 
2. นักเรียนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของสภานักเรียน 
3. นักเรียนมีความรักในประชาธิปไตย 
4. นักเรียนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและประเพณีที่

ดีงาม 

 
1. สอบถาม 
2. สอบถาม 
3. ผลจากการเลือก
ประธานสภานักเรียน 
4.ร่วมกิจกรรมวันส าคัญ 
 

 
1. แบบสอบถาม 
2. แบบสอบถาม 
3. บัตรเลือกตั้งสภา
นักเรียน 
4. แบบสมัครร่วม
กิจกรรม 



 

 

5. นักเรียนเห็นคุณค่าของขยะและวัสดุเหลือใช้ 5. บัญชีขยะ 5. สมุดบันทึกขยะ 
ผลลัพธ์ ( Outcomes ) 
1. คณะกรรมสภานักเรียนร้อยละ  100 ได้รับการ

พัฒนาทักษะในการเป็นแกนน าของโรงเรียน 
2. นักเรียนร้อยละ 80 มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของ

สภานักเรียน 
3. นักเรียนร้อยละ 90 มีความรักในประชาธิปไตย 
4. นักเรียนร้อยละ 80 คุณค่าของวัฒนธรรมและ

ประเพณีที่ดีงาม 
5. นักเรียนร้อยละ  80 เห็นคุณค่าของขยะและวัสดุ

เหลือใช้ 

 
1. สอบถาม 
2. สอบถาม 
3. ผลจากการเลือก
ประธานสภานักเรียน 
4. ร่วมกิจกรรมวันส าคัญ 
5. บัญชีขยะ 

 
1. แบบสอบถาม 
2. แบบสอบถาม 
3. บัตรเลือกตั้งสภา
นักเรียน 
4. แบบสมัครร่วม
กิจกรรม 
5. สมุดบันทึกขยะ 
 
 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนได้รับการปลูกฝั่งในหลักประชาธิปไตย ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รู้บทบาทและหน้าที่ความ

รับผิดชอบ ต่อตนเองและผู้อื่น 
2. นักเรียนเห็นคุณค่า และร่วมสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม 
 
 
                                                    (ลงชื่อ) …………………………………………..ผู้เสนอโครงการ 
                 (นางสาวสุปราณีต ปานมา) 
     ต าแน่ง                ครู 
 
 
     (ลงชื่อ) ………………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นางสาวเขมิกา สิทธิฤทธิ์) 
     ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
     
 
               (       )  อนุมัติ  (      )  ไม่อนุมัติ 
 
 

(ลงชื่อ) ……………………………………..………… 
                   (นางวิมล หนูชุม) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
 
 
 
 



 

 

54.  โครงการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด T0 BE NUMBER 0NE 
ลักษณะโครงการ              (   )  ใหม่   ( / ) ต่อเนื่อง 
สนองยุทธศาสตร์ ศธ.     ข้อที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ

จัดการศึกษา 
สนองนโยบาย สพฐ.      ข้อที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ.   ข้อที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ

จัดการศึกษา   
สนองจุดเน้น สพม.นศ. ด้านผู้เรียน 

ข้อที่ 1. นักเรียนเป็นคนดี เก่ง กล้า มีความสามารถ มีทักษะการแก้ปัญหาและอยู่
อย่างพอเพียง 

ข้อที่ 2. นักเรียนมีความมุ่งม่ันในการศึกษาและการท างาน สามารถปรับตัวเข้า
กับพหุวัฒนธรรมบนพื้นฐานของวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 

สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ด้านผู้เรียน 
ข้อที่ 1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา สามารถ 
          เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
ข้อที่ 2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียน 
          เป็นคนดี มีคุณภาพและทักษะชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่  :  1. คุณภาพของผู้เรียน 
 ข้อที่ 1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

แก้ปัญหา 
 ข้อที่ 2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

  1)  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
  3)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
  5)  ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านดนตรีและนาฏศิลป์ 
  6)  ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านกีฬา 
  7)  ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมหรือพัฒนาศักยภาพตามความถนัด 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวมัตถกาญจน์  เอียดด า และครูที่ปรึกษาชมรม T0 BE NUMBER 0NE 

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
ระยะเวลาด าเนินงาน  พฤษภาคม  2564 – มีนาคม 2565 



 

 

1. หลักการและเหตุผล 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีความห่วงใยต่อประชาชนชาวไทย

เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มขนาดใหญ่ เพราะมีจ านวนถึง 21 ล้านคน และเป็น
กลุ่มที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ยังถือเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดยาเสพติดสูง 
เนื่องจากเป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ แต่ยังขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดีพอ รวมทั้งต้องเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจ จึงทรงพระกรุณาธิคุณรับเป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งปัจจุบันได้ใช้ชื่อเพ่ือให้ง่ายต่อการรณรงค์ว่าโครงการ T0 BE NUMBER 0NE เพ่ือ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในประเทศให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
โดยความร่วมมือและรวมพลังจากภาครัฐและเอกชน กระตุ้นและปลุกจิตส านึกของปวงชนในชาติให้มี
ความรู้ ความเข้าใจและตระหนักว่าการท่ีจะเอาชนะปัญหายาเสพติดมิใช่หน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือ
องค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่ทุกคนในชาติจะร่วมแรง ร่วมใจกันเป็นพลังของแผ่นดินที่จะต่อสู้และเอาชนะ
ปัญหายาเสพติดให้ได้โดยเร็ว โดยทรงมีพระประสงค์มุ่งเน้นการรณรงค์ในกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ วัยรุ่นและ
เยาวชน โดยกลวิธีสร้างกระแสการแสดงพลังอย่างถูกต้องโดยไม่ข้องแวะกับยาเสพติด การเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชนในชุมชน จัดระบบการบ าบัดรักษารองรับภายใต้โครงการ “ใครติดยา ยกมือ
ขึ้น” ทั้งนี้เพ่ือคืนคนดีสู่สังคมและป้องกันการกลับมาเสพซ้ า ตลอดจนการสร้างเครือข่ายสมาชิกและชมรม 
T0 BE NUMBER 0NE เพ่ือร่วมกันรณรงค์และจัดกิจกรรมป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเสมือน
การเติมสิ่งที่ดีให้กับชีวิต เพ่ือให้เกิดค่านิยมของการเป็นหนึ่งโดยไม่ต้องพ่ึงยาเสพติด ดังพระราชด ารัสใน
วโรกาส การแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “T0 BE NUMBER 0NE” เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2545 ณ ห้อง
ประชุมกระทรวงสาธารณสุข ความว่า “กิจกรรมในโครงการ T0 BE NUMBER 0NE จะเบนความสนใจจาก
การหาความสุขชั่วครั้งชั่วคราวจากยาเสพติด อยากให้โครงการนี้ส าเร็จด้วยดี แต่จะท าคนเดียวไม่ได้ จึงขอ
ความร่วมมือจากทุกคน ”  

ในการนี้ จึงขอน้อมน าโครงการ T0 BE NUMBER 0NE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี มาด าเนินการดูแลด้านยาเสพติดในสถานศึกษา เพ่ือแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาและจัดกิจกรรมที่สร้างคุณค่าให้แก่นักเรียนนอกจากนนี้ยังให้ค าปรึกษาแก้ผู้เรียนในทุกๆด้าน 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างกระแสค่านิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพ
ติด 

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพและคุณภาพเยาวชนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง 
3. เพ่ือสนับสนุนเยาวชนและชุมชนให้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการสนับสนุนของสังคม 
4. เพ่ือสร้างความเข้าใจและยอมรับผู้มีปัญหายาเสพติด โดยให้โอกาสกลับมาเป็นคนดีของสังคม 
5. เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มประชาชนและเยาวชน

ทั่วไป 
 

3. เปา้หมาย   
 3.1 ด้านปริมาณ 
 1.  นักเรียนโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 100 % 
 2.  ประชาชนในอ าเภอชะอวด  



 

 

 3.2  ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนโรงเรียนชะอวดวิทยาคารห่างไกลจากยาเสพติด 85 % 
2. นักเรียนโรงเรียนชะอวดวิทยาคารมีทักษะในการใช้ชีวิต 
3. นักเรียนได้น าความรู้และประสบการณ์จริงจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 
 

สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
งบประมาณ  16,000 บาท 
 

การด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
-ประชุมครูที่ปรึกษาชมรม T0 BE NUMBER 0NE ร่วมกับกลุ่ม
บริหารกิจการนักเรียนเพ่ือก าหนดกิจกรรมของโครงการ 
-เลือกนักเรียนที่จะท ากิจกรรมของชมรม T0 BE NUMBER 0NE  

 

เม.ย. 2564 

 

 

 

 

 

 

นางสาวมัตถกาญจน์  
เอียดด า และครูที่
ปรึกษาชมรม T0 BE 
NUMBER 0NE  

 

2. ขั้นด าเนินการ 

-  แต่งตั้งคณะท างาน 

-  ด าเนินการตามโครงการ 

ภาคเรียนที่ 1 
กิจกรรมที่ 1 สัมพันธ์ชุมชน (ร่วมขบวนต้านยาเสพติดในงาน
กิจกรรมต่างๆของชุมชน) 
กิจกรรมที่ 2 แกนน า C.V. T0 BE NUMBER 0NE  
(เสียงตามสายและป้ายรณรงค์) 
กิจกรรมที่ 3 รณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
(อบรมเกี่ยวกับยาเสพติด, กฎจราจรและเพศสัมพันธ์ส าหรับ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ผ่านการคัดกรองจากครูที่ปรึกษาและฝ่าย
กิจการมาแล้ว) 
ภาคเรียนที่ 2 
กิจกรรมที่ 1 ส านึกดี สังคมดี จิตอาสา T0 BE NUMBER 0NE  
(ท าฝายชะลอน้ า ณ อ่างเก็บน้ าห้วยน้ าใส) 
กิจกรรมที่ 2 ประกวด T0 BE NUMBER 0NE IDOL จังหวัด/
ภาคใต้ 

 

พ.ค. 2564 

 

 

 

ตลอดปีการศึกษา 

 

ตลอดปีการศึกษา 

 

ส.ค. 2564 

 

 

 



 

 

ธ.ค. 2564 
 

ม.ค. 2565 

3. ขั้นติดตามและประเมินผล 
-สังเกตการณ์ท ากิจกรรม 
-ประเมินโครงการ 

 

ก.พ. 2565 

4. สรุปและรายงานผล 
-น าผลจากการประเมินโครงการมาสรุปและรายงานผลโครงการ 

 

มี.ค. 2565 

 
งบประมาณ :  ใช้กับนักเรียน (  )  ม.ต้น  (  )  ม.ปลาย  ( / )  ม.ต้น และ ม.ปลาย  (  )  หลักสูตรเข้มข้น 
แหล่งงบประมาณ ( / )  เงินรายหัวนักเรียน  

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1 รณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา (อบรมเก่ียวกับยาเสพติด, กฎจราจร
และเพศสัมพันธ์ส าหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ผ่าน
การคัดกรองจากครูที่ปรึกษาและฝ่ายกิจการ
มาแล้ว) 
- ตอบแทนวิทยากร 
- ค่าเอกสาร 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 3,000 
 
 

 
 

2,000 
1,000 

2 ส านึกดี สังคมดี จิตอาสา T0 BE NUMBER 0NE  
- รถสองแถว 2 คัน  
- ตอบแทนวิทยากร 
- ค่าอาหาร 
- ค่าไวนิล 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

  6,500 
3,000 
1,500 
1,650            

350 
3 ประกวด T0 BE NUMBER 0NE IDOL จังหวัด/

ภาคใต้ 
- ค่าเช่าชุดพร้อมแต่งหน้า 

 
 
 

 
 
 

  1,000 
 

1,000 



 

 

4 สัมพันธ์ชุมชน (ร่วมขบวนต้านยาเสพติดในงาน
กิจกรรมต่างๆของชุมชน) 
- เสื้อกิจกรรม 
- อาหาร 

  
 
 
 

  4,300 
 

3,300 
1,000 

5 แกนน า C.V. T0 BE NUMBER 0NE  
(เสียงตามสายและป้ายรณรงค์) 
- โฟมบอร์ด 4 แผ่น 

  
 
 

  1,200 
 

       1,200 
รวม 16,000 

 

ประมาณการรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1 แกนน า T0 BE NUMBER 0NE (อบรมเกี่ยวกับ 
ยาเสพติด, เพศสัมพันธ์และกฎจราจร) 

  3,000  

 1) ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน 1,000 2,000  
 2) ค่าเอกสาร   1,000  
2 ส านึกดี สังคมดี จิตอาสา T0 BE NUMBER 0NE    6,500  
 1) ค่าตอบแทน 2 คน 750 1,500  
 2) ค่าจ้างรถสองแถว 2 คัน 1,500 3,000  
 3) ค่าอาหาร 1 มื้อ 33 คน 50 1,650  
 4) ค่าไวนิล 1 ผืน  350  
3 ประกวด T0 BE NUMBER 0NE IDOL จังหวัด/

ภาคใต ้
  1,000  

 1) ค่าเช่าชุดพร้อมแต่งหน้า   1,000  
4 สัมพันธ์ชุมชน (ร่วมขบวนต้านยาเสพติดในงาน

กิจกรรมต่างๆของชุมชน) 
  4,300  

 1) เสื้อกิจกรรม 33 ตัว 100 3,300  
 2) อาหาร   1,000  
5 แกนน า C.V. T0 BE NUMBER 0NE  

(เสียงตามสายและป้ายรณรงค์) 
  1,200  

 1) โฟมบอร์ดป้ายรณรงค์ 4 แผ่น 300 1,200  
      

รวมทั้งสิ้น 16,000  
 
 



 

 

การวัดประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ด้านปริมาณ 
- ผู้เรียนทุกคนมีค่านิยมที่ดี 
- ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีและเห็นความส าคัญของ
การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 
- สังเกตพฤติกรรม 
- ติดตามประเมินโครงการ 

 
- แบบประเมินกิจกรรม 

ด้านคุณภาพ 
- ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาลดลง  
- นักเรียนมีค่านิยมที่ดี เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด 

 
- ประเมินจากกิจกรรม 

 
- แบบประเมินกิจกรรม 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
2. นักเรียนใช้เวลาว่างอย่างมีประโยชน์ ไม่ยุ่งเก่ียวยาเสพติด 
3. นักเรียนมีความคุ้ยเคย สร้างความรัก สร้างความสามัคคี ในโรงเรียนและชุมชน 
4. นักเรียนมีความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเองสู่ความเป็นหนึ่ง 
 

 
ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ 
       (นางสาวมัตถกาญจน์  เอียดด า)  
                  ต าแหน่ง ครู 

 
 

ลงชื่อ.............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                (นางสาวเขมิกา   สิทธิฤทธิ์)  
                                       ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

 
 

                     (      )    อนุมัต ิ              (      )   ไม่อนุมัติ 
   
 
                                                    (นางวิมล   หนชูุม) 

                              ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
 
 



 

 

55. โครงการ : การแข่งขันกรีฑา-กีฬาสานสัมพันธ์  

ลักษณะโครงการ (   )  ใหม่   (   ) ต่อเนื่อง 
สนองนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 1  นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 4 , 5 

สนองกลยุทธ์ สพม.12 ข้อที่ 4   
จุดเน้น สพม.12   ด้านผู้เรียน ข้อที่ 1 , 2 

สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ด้านผู้เรียน ข้อที่ 1 , 3 
สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   
มาตรฐานที่  1. คุณภาพของผู้เรียน 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อที่ 1-4 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายชูศักดิ์ นวลจุ้ย และคณะกรรมการทีมงานกิจกรรมนอกหลักสูตรของโรงเรียน 
ระยะเวลาด าเนินงาน  มิถุนายน-กรกฎาคม 
 

 
หลักการและเหตุผล 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 
นั้น นอกจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้ว การจัดกิจกรรมอ่ืนๆ  ร่วมด้วยจะช่วยให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่การจัดกิจกรรมการแข่งขันกรีฑา-กีฬาเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริม
ให้นักเรียนได้มีโอกาสในการแสดงออกด้านต่างๆ ทั้งการออกก าลังกาย เสริมสร้างพลานามัย จิตใจ ช่วยให้
เกิดกระบวนการคิด การวางแผน และการลงมือปฏิบัติกิจกรรม เช่น การแสดงของขบวนพาเหรด กองเชียร์ 
เชียร์ลีดเดอร์ และกิจกรรมอ่ืนๆ ซึ่งล้วนเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมให้การแข่งขันกรีฑา-กีฬามีความสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น เป็นการฝึกให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีน้ าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตามหลักการและเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

งานกิจกรรมนอกหลักสูตร กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร เล็งเห็นถึง
ความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการการแข่งขันกรีฑา-กีฬาสานสัมพันธ์ ประจ าปีการศึกษา 2557 ขึ้น ซึ่ง
ได้จัดต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมการแข่งขันกรีฑาสีภายในของโรงเรียน
ชะอวดวิทยาคารร่วมกับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลชะอวด และกิจกรรมการแข่งขันกรีฑา-
กีฬาอ าเภอชะอวด โดยร่วมกับโรงเรียนในอ าเภอชะอวด เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักวางแผนการ
ท างาน การท างานร่วมกับผู้อ่ืน ร่วมกับท้องถิ่น และองค์กรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นการสร้างมิตรสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างโรงเรียนและชุมชน อีกทั้งเป็นการสร้างเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขและความ
ปลอดภัย ยังเป็นการส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านการกรีฑาให้กับนักเรียนที่มีพรสวรรค์ทางด้านนี้ให้
สามารถพัฒนาตามศักยภาพสูงสุดของตัวเองได้ 
 

วัตถุประสงค์ 
   1.  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนทักษะความสามารถทางด้านกีฬา-กรีฑาและคัดเลือกเป็นตัวแทนของ 
        โรงเรียนส่งเข้าร่วมการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น 
   2.  เพ่ือสร้างเวทีให้นักเรียนได้มีโอกาสในการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ฝึกการวางแผน การปฏิบัติ และ 
        การแก้ปัญหาร่วมกับผู้อ่ืน 



 

 

   3.  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีน้ าใจนักกีฬา มีความสามัคคีและห่างไกล 
        ยาเสพติด 
   4.  เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
 
เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 
   1.นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกรีฑา-กีฬาสานสัมพันธ์ที่ทาง 
โรงเรียนจัดขึ้น 
   2.นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการแข่งขันกรีฑา-กีฬาที่โรงเรียนจัดขึ้น 
ด้านคุณภาพ 
   1.นักเรียนและบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกรีฑา-กีฬา 
สานสัมพันธ์ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น 
   2.นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการแข่งขันกรีฑา-กีฬาสานสัมพันธ์ 
ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นอยู่ในระดับมาก 
สถานที่ด าเนินการ :  สนามกีฬาโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร และโรงเรียนชะอวด  
                           อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
งบประมาณ : 299,000 บาท 
การด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
1.  ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
2.  เสนอโครงการขออนุมัติ 

 
พฤษภาคม  

 
ครูชูศักดิ์  นวลจุ้ย 

 
2. ขั้นด าเนินการ 

ภาคเรียนที่ 1 กิจกรรม 
1.  ประชุมฝ่ายกิจกรรม 
2.  กิจกรรมการแข่งขันกรีฑาสีร่วมกับโรงเรียนในสังกัด
อบต.ชะอวด 
3.  กิจกรรมการแข่งขันกรีฑา-กีฬาอ าเภอชะอวด  
    (ดอกจูดเกมส์) 

 
 
พฤษภาคม  
มิถุนายน  
 
กรกฎาคม  

 
งานกิจกรรมนอก

หลักสูตร 

3. ขั้นติดตามและประเมินผล 
สังเกตและประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 
มิถุนายน  
กรกฎาคม  

 
งานกิจกรรมนอก

หลักสูตร 
4. สรุปและรายงานผล 

1.  สรุปโครงการ 
2.  รายงานผลโครงการ 

 
กันยายน  
 

 
งานกิจกรรมนอก

หลักสูตร 
 



 

 

งบประมาณ :  ใช้กับนักเรียน (  )  ม.ต้น  (  )  ม.ปลาย  (/ )  ม.ต้น และ ม.ปลาย  (  )  หลักสูตรเข้มข้น 
แหล่งงบประมาณ (  )  เงินรายหัวนักเรียน  

( / )  เงินเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)จ านวน  299,000  บาท 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1 กิจกรรมการแข่งขันกรีฑาสีนักเรียน - 60,000 - - 60,000 
2 กิจกรรมการแข่งขันกรีฑา-กีฬา

อ าเภอชะอวด 
- 202,000 - - 239,000 

รวม - 262,000 - - 299,000 
 

ประมาณการรายละเอียดค่าใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน 
หมาย
เหตุ 

กิจกรรมการแข่งขันกรีฑาสีนักเรียน 60,000 
1 
2 
3 
4 
5 

ค่าใช้จ่ายแต่ละพรรคสี  
ข้าวกล่องนักเรียนวงโยธวาทิต 
ค่าเช่าชุดแต่งหน้าในขบวนพาเหรด 
ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารว่าง 

4 พรรค 
90 คน 
10 คน 

- 
- 

8,000 
40 

1,000 
- 
- 

32,000 
3,600 

10,000 
10,000 
4,400 

 

กิจกรรมกรีฑา-กีฬาอ าเภอชะอวด 239,000 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

ค่าเช่าชุด แต่งหน้า ฝ่ายขบวพาเหรด 
ค่าอาหารนักกรีฑาฝึกซ้อมและแข่งขัน 
ค่าอุปกรณ์เชียร์ 
ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มกองเชียร์ 
ค่าอาหารฝ่ายท าอัฒจันทร์ 
ค่าขนส่งอุปกรณ์ท าอัฒจันทร์ 
ค่าไวนิลหน้าอัฒจันทร์ 
ค่าอาหารนักกีฬา วงโยธวาทิตและขบวน 
ค่าชุดกรีฑา 
ค่าเช่าชุด แต่งหน้า ฝ่ายลีดเดอร์ 
ค่าเวชภัณฑ์ 
ค่าเช่าเครื่องเสียง 
ค่าเช่ากลองชุด 
ค่าเช่าเต็นท์ 
ค่าสรุปโครงการ 

 78,500 
40,000 
9,000 

14,000 
2,000 
3,000 
1,000 

20,000 
5,000 

19,000 
1,000 
6,000 
2,000 
1,000 

500 

78,500 
40,000 
9,000 

14,000 
2,000 
3,000 
1,000 

20,000 
5,000 

19,000 
1,000 
6,000 
2,000 
1,000 

500 

 

รวม  299,000  
 
 



 

 

การวัดประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Outputs) 

1. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกรีฑา-กีฬาที่ทาง
โรงเรียนจัดขึ้น 

2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมการแข่งขันกรีฑา-กีฬาของ
โรงเรียน 

 
1. สอบถาม 
2. ประเมินความพึง
พอใจของนักเรียน 

 

 
1. แบบสอบถาม 
2. แบบประเมินความ
พึงพอใจของนักเรียน 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. นักเรียนและบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
ของโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
กรีฑา-กีฬาสานสัมพันธ์ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น 
2.  นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึง 
พอใจต่อการจัดกิจกรรมการแข่งขันกรีฑา- 
กีฬาสานสัมพันธ์ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นอยู่ใน 
ระดับมาก 

 
1. สอบถาม 
2. ประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียน 

 

 
1. แบบสอบถาม 
2. แบบประเมินความพึง
พอใจของนักเรียน 

 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนทักษะความสามารถทางด้านกีฬา-กรีฑาและคัดเลือกเป็น
ตัวแทนของโรงเรียนส่งเข้าร่วมการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น 

2. นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีน้ าใจนักกีฬา มีความสามัคคีและห่างไกล
ยาเสพติด 

3. นักเรียน โรงเรียน และชุมชน ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน 

 
 
 
    (ลงชื่อ).............................................ผู้เสนอโครงการ 

           (นายชูศักดิ์  นวลจุ้ย)  
ต าแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนอกหลักสูตร 

 
 
 

ลงชื่อ.............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                (นางสาวเขมิกา   สิทธิฤทธิ์)  
                                       ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 



 

 

 
 

(      )    อนุมัต ิ   (       )   ไม่อนุมัติ 
 
 
 

    (ลงชื่อ)............................................. 
 (นางวิมล หนูชุม) 

      ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

56. โครงการ  ทัศนศึกษ๋า 
ลักษณะโครงการ (   )  ใหม่   (   ) ต่อเนื่อง 
สนองนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 1  นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 4 , 5 

สนองกลยุทธ์ สพม.12 ข้อที่ 4   
จุดเน้น สพม.12   ด้านผู้เรียน ข้อที่ 1 , 2 

สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ด้านผู้เรียน ข้อที่ 1 , 3 
สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   
มาตรฐานที่  1. คุณภาพของผู้เรียน 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อที่ 1-4 
มาตรฐานที่  3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ข้อที ่2 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายชูศักดิ์ นวลจุ้ย และคณะกรรมการทีมงานกิจกรรมนอกหลักสูตรของโรงเรียน 
ระยะเวลาด าเนินงาน  มิถุนายน 2564 – มีนาคม 2565 
 

 
หลักการและเหตุผล 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
นั้น นอกจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้ว การจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ร่วมด้วยจะช่วยให้
ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างกว้างขวาง การจัดการศึกษาในปัจจุบันได้มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ตามสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงจากประสบการณ์ตรงของตนเอง โดย
ผสมผสานความรู้ต่าง ๆ อย่างสมดุล มุ่งเน้นในเรื่องของความรู้ คุณธรรมกระบวนการเรียนรู้และบูรณาการ
ความรู้ต่างๆ ตามความเหมาะสม  

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส าคัญมากอย่างหนึ่ง
ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองท าให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาอย่างแท้จริง 
ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน เพราะการพาผู้เรียนไป
เรียนรู้นอกสถานที่นั้น ถือว่าเป็นวิธีการที่ท าให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และสามารถ
พัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย สติปัญญาจิตใจ อารมณ์และสังคม อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีใน
หมู่คณะ ตลอดจนได้เพ่ิมพูนประสบการณ์และการเรียนรู้แบบบูรณาการอีกด้วย 

 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ด้านต่างๆจากการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 
 2.  เพ่ือให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 
 1.  ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ต้องการเข้าร่วมทัศนศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาที่ทางโรงเรียน
จัดขึ้น 
 2.  นักเรียนพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา 



 

 

ด้านคุณภาพ 
 1.  นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการได้ไปทัศนศึกษา จ านวน 100 เปอร์เซ็นต์ 
 2.  นักเรียนร้อยละ 70 พึงพอใจต่อการทัศนศึกษาในระดับมากขึ้นไป 
สถานที่ด าเนินการ  แหล่งเรียนรู้ในจังหวัดใกล้เคียง  
งบประมาณ   100,000 บาท 
 
การด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
1.  ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
2.  เสนอโครงการขออนุมัติ 

พฤษภาคม  
 

ครูชูศักดิ์  นวลจุ้ย 
 

2. ขั้นด าเนินการ 
1.  ประชุมฝ่ายกิจกรรม 
2.  ส ารวจเส้นทางการทัศนศึกษา 
3.  จัดกิจกรรมทัศนศึกษา 

 
มิถุนายน 

พฤศจิกายน 
มกราคม 

 
งานกิจกรรมนอก

หลักสูตร 

3. ขั้นติดตามและประเมินผล 
สังเกตความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 
มกราคม 

 
งานกิจกรรมนอก

หลักสูตร 
4. สรุปและรายงานผล 

1.  สรุปโครงการ 
2.  รายงานผลโครงการ 

 
กุมภาพันธ์ 
มีนาคม 

 
งานกิจกรรมนอก

หลักสูตร 
 
งบประมาณ :  ใช้กับนักเรียน (  )  ม.ต้น  (  )  ม.ปลาย  (/ )  ม.ต้น และ ม.ปลาย  (  )  หลักสูตรเข้มข้น 
แหล่งงบประมาณ (   )  เงินรายหัวนักเรียน   

( / )  เงินเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)จ านวน 100,000 บาท 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1 
 

ทัศนศึกษาม.ต้น และม.ปลาย 
 

- 100,000 - - 100,000 

รวม - 100,000 - - 100,000 
 
 
 



 

 

ประมาณการรายละเอียดค่าใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

หมายเหตุ 

 ค่าเหมารถทัวร์+ค่าอาหารและน้ าดื่ม+ค่า
เข้าชมแหล่งท่องเที่ยว+ค่าของที่ระลึก 

  100,000  

รวม  100,000  
 
หมายเหตุ  จ่ายตามจริงตามจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วม 
 
การวัดประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Outputs) 
1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ต้องการเข้าร่วมทัศน
ศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาที่ทางโรงเรียนจัด
ขึ้น 
2. นักเรียนพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา 

 

 
1. สอบถาม 
2. ประเมินความพึง
พอใจของนักเรียน 

 
1. แบบสอบถาม 
2. แบบประเมินความ
พึงพอใจของนักเรียน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการได้ไปทัศน
ศึกษา (ร้อยละ 80) 
2. นักเรียนร้อยละ 70 พึงพอใจต่อการทัศนศึกษาใน
ระดับมากข้ึนไป 
 

 
1. สอบถาม 
2. ประเมินความพึง
พอใจของนักเรียน 

 
1. แบบสอบถาม 
2. แบบประเมินความ
พึงพอใจของนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนได้รับประสบการณ์ด้านต่างๆจากการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 
2. นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง 
 
 
 

(ลงชื่อ).............................................ผู้เสนอโครงการ 
(นายชูศักดิ์  นวลจุ้ย)  

ต าแหน่ง หัวหน้างานกจิกรรมนอกหลักสูตร 
 
 

ลงชื่อ.............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                (นางสาวเขมิกา   สิทธิฤทธิ์)  
                                       ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

 
 

(      )    อนุมัติ   (       )   ไม่อนุมัติ 
 
 
 

    (ลงชื่อ)............................................. 
 (นางวิมล หนูชุม) 

      ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

57. โครงการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ (   )  ใหม่   ( / ) ต่อเนื่อง 
สนองนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 6  นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 6 

สนองกลยุทธ์ สพม.นศ ข้อที่ 6   
จุดเน้น สพม.นศ.   ด้านการบริหารจัดการ ข้อที่ 1 

สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ด้านการบริหารจัดการ ข้อที่ 1-4 
สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   
มาตรฐานที่  2. กระบวนการบริหารและการจัดการ ข้อที่ 1-6 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    กลุ่มบริหารงานส านักงานผู้อ านวยการ 
ระยะเวลาด าเนินงาน    ปีการศึกษา 2564 
 
 
หลักการและเหตุผล    

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ก าหนดให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ให้
การศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา เพ่ืออบรมบ่มนิสัยให้นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้มีความรู้ควบคู่คุณธรรม ซึ่ง
การจัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานที ่ภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นอีกประการหนึ่ง
ที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก การจัดสภาพแวดล้อม การซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่างๆ 
การปรับภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง 
และผู้ใช้บริการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือใช้อาคารสถานที่ต่างๆในการจัดกิจกรรม สภาพ
ของอาคารเรียนต้องมีความแข็งแรงทนทาน และพร้อมใช้งาน เพ่ือให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ พร้อมทั้งมีแหล่งการเรียนรู้ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่หลากหลาย มี
สภาพแวดล้อมที่ด ีมีอาคารเรียนที่ดี มีสวนหย่อม ไม้ดอกไม้ประดับบริเวณโรงเรียน  

โรงเรียนชะอวดวิทยาคารจึงจ าเป็นต้องซ่อมแซม พัฒนา ปรับปรุงให้พร้อมใช้งาน เกิดความ
ปลอดภัยสูงสุด เพียงพอกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ สถานศึกษามีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และนักเรียนมีคุณภาพตรงตามตราฐานการศึกษา 
 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้โรงเรียนชะอวดวิทยาคารมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ 
2.  เพ่ือให้ครู นักเรียน และชุมชน มีสถานที่เพียงพอในการจัดกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งใช้จัด

กิจกรรมการเรียนรู้ทุกลุ่มสาระการเรียนรู้ในห้องเรียน นอกห้องเรียน อย่างมีความสุข 
3. เพ่ือพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ที่ชารุดทรุดโทรมหรืออยู่ในภาวะเสียวให้มีความ

ปลอดภัยสูงสุดและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  
4. เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนชะอวดวิทยคารให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อชุมชน 

 
 
 



 

 

เป้าหมาย 
   ด้านปริมาณ 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาอาคารเรียน 
อาคารประกอบและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 

2. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ นักเรียน ครูและบุคลากร ผู้ปกครองและ 
ชุมชนที่มาได้ครอบคลุมพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของโรงเรียน 

   ด้านคณุภาพ  
1. สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนสะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม มีความปลอดภัย มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการ

จัดการเรียนรู้ 
2. อาคารเรียนและสถานที่ต่าง ๆภายในโรงเรียนอยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน ปลอดภัยและ

เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น 

สถานที่ด าเนินการ  :  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
งบประมาณ  :  เงินเหลือจ่ายปีการศึกษา 2564 
 
การด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
เสนอโครงการ 

 
มี.ค.  2564 

 
ส านักงานผู้อ านวยการ 

2. ขั้นด าเนินการ 
1.  แต่งตั้งคณะท างาน 
2.  ประชุมคณะท างาน 
3.  วางแผนการท างาน 
4.  ด าเนินการตามแผน 

 
ก.พ. 2565 
ก.พ. 2565 
มี.ค. 2565 
มี.ค. 2565 

 
ส านักงานผู้อ านวยการ 

3. ขั้นติดตามและประเมินผล 
ประเมินโครงการ 

 
พ.ค, 2565 

 
ส านักงานผู้อ านวยการ 

4. สรุปและรายงานผล 
สรุปผลโครงการ 

 
พ.ค. 2565 

 
ส านักงานผู้อ านวยการ 

 
งบประมาณ :  ใช้กับนักเรียน (  )  ม.ต้น (  )  ม.ปลาย ( / )  ม.ต้น และ ม.ปลาย  (   )  หลักสูตรเข้มข้น 
แหล่งงบประมาณ ( / )  เงินรายหัวนักเรียน (เงินเหลือจ่ายปีการศึกษา 2564) 

(   )  เงินเรียนฟรี 15 ปี  (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
(   )  เงินอื่น ๆ(ระบุ)  

 
 
 
 



 

 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

       
       

รวม  
 
ประมาณการรายละเอียดค่าใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 

      
      

รวมเงิน   
 
การวัดประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Outputs) 
   นักเรียน ครูและบุคลากร ร้อยละ 85 มีความ 
   พึงพอใจต่อการใช้ บริการอาคาร สถานที่และ 
   สภาพแวดล้อมในระดับดี 

 
1. สอบถาม 
 

 
1.  แบบสอบถาม 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ 
   จัดการเรียนรู้ นักเรียน ครูและบุคลากร  
   ที่ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ 
2. สถานศึกษามีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและเกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 

 
1.  สอบถาม 
 

 
1.  แบบสอบถาม 
 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. อาคาร สถานที่และสภาพแวดล้อมได้รับการดูแล ซ่อมแซมอย่างต่อเนื่อง เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
 2.  โรงเรียนชะอวดวิทยาคารมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ นักเรียน ครูและบุคลากร 

ผู้ปกครองและชุมชนที่มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจ 
 
 
    (ลงชื่อ).............................................ผู้เสนอโครงการ 

         (นางสาวสุปราณีต  ปานมา)  
ต าแหน่ง            คร ู

 



 

 

 
    (ลงชื่อ).............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

        (นายวรรณวิทย์  ควนวไิล)  
             ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานส านักงานผู้อ านวยการ 

 
 
 

            (      )    อนุมัติ   (       )   ไม่อนุมัติ 
 
 

    (ลงชื่อ)............................................. 
 (นางวิมล หนูชุม) 

  ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

ส่วนที่ 5  
ก ำกับ ติดตำม ประเมินผลและรำยงำน 

 

  
เพ่ือให้การด าเนินการของโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   บรรลุผลส าเร็จและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีการศึกษา 2564   และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ของโรงเรียน  
จ าเป็นต้องด าเนินการภายใต้การก ากับ  ติดตาม ประเมินผลและรายงาน  ดังต่อไปนี้ 

1.  ระบบการวางแผนของโรงเรียนจะต้องสัมพันธ์สอดคล้องกับกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช และต้องมีรูปแบบที่ชัดเจน 
เป็นรูปธรรมเอื้อต่อการปฏิบัติที่มุ่งเน้นผลงานในทุกระดับ 

2.  การจัดสรรงบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว   ต้องเอ้ือต่อการพัฒนาการศึกษา 
3.  การบริหารงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการโรงเรียน   มีความยืดหยุ่นและสามารถ

ปรับใช้วงเงินงบประมาณที่ได้รับตามความส าคัญ   จ าเป็นและเหมาะสมเพ่ือเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน 
ผู้ปกครองและชุมชน 

4.  มีการก ากับ ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 

5.  มีเครื่องมือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน ตามปัจจัยหลัก
ความส าเร็จและดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลักที่ก าหนดและใช้เป็นเครื่องมือหลักในการติดตาม  
ตรวจสอบและประเมินผล 

6.  มีหน่วยงาน ที่รับผิดชอบในการก ากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล โดยตรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
   ค ำสั่งโรงเรียนชะอวดวิทยำคำร 

  ที ่106/2564 
   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 

พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก ำหนดจุดมุ่งหมำยและหลักกำรส ำคัญนนกำรจัดกำรศึกษำ
นห้มีคุณภำพเป็นไปตำมมำตรฐำน หมวดที่ ๖ มำตรฐำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ดังนั้น เพ่ือนห้กำรจัดกำรศึกษำ
ของโรงเรียนได้ด ำเนินไปอย่ำงมีคุณภำพเป็นไปตำมมำตรฐำน และกำรบริหำรงบประมำณงบเงินอุดหนุนรำยหัว 
ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รำยกำรเงินอุดหนุนค่ำนช้จ่ำยนนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน งบประมำณตำมนโยบำยเรียน
ฟรี ๑๕ ปี อย่ำงมีคุณภำพ หมวดกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์และ
กำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริหำรงำนมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล คุ้มค่ำเกิดประโยชน์แก่ทำงรำชกำรอย่ำงสูงสุด จึง
แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 ดังนี้ 

คณะกรรมการพิจารณาแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564 มีหน้ำที่ ก ำหนดนโยบำย  นิเทศ  
ติดตำม  อ ำนวยควำมสะดวกนนกำรด ำเนินงำน นห้ควำมเห็นชอบโครงกำรของกลุ่มงำนที่เกี่ยวข้องและแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  เสนอแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  ต่อประธำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนเพ่ือพิจำรณำอนุมัติ ลงนำมและจัดพิมพ์แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ2564 เผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย 
 1. นำงวิมล หนูชุม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงสนิฎำ วงศ์สุริยำมำศ  รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร   กรรมกำร 
 3.  นำงสำวเขมิกำ สิทธิฤทธิ์ รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกจิกำรนักเรยีน/บริหำรทั่วไป  กรรมกำร 
 4.  นำยวรรณวิทย์ ควนวิไล ปฏิบัติหน้ำท่ีรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
   /หัวหน้ำกลุม่สำระกำรเรยีนรู้ศลิปะ    
 5.  นำงอรสำ บุญรินทร์ หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร   กรรมกำร 
 6.  นำงขนิษฐำ นจดี รองหัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร   กรรมกำร 
 7.  นำงอัจฉรำ ไชยทอง รองหัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร   กรรมกำร 
 8.  นำงจิรำพร ควนวิไล หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ   กรรมกำร 
 9.  นำงสำวธนพร ทองลมุล หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน   กรรมกำร 
 10.  นำยชูศักดิ์ นวลจุ้ย หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน   กรรมกำร 
 11. นำยสมคิด สุวรรณรัตน์ หัวหน้ำกลุ่มบริหำรทั่วไป   กรรมกำร 
 12.  นำงสุดำรัตน์ ขวัญแก้ว หัวหน้ำกลุ่มบริหำรทั่วไป/หน.กลุม่สำระฯกำรงำนอำชีพ   กรรมกำร 



 13.  นำงสุพัตรำ ไกรหำ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย   กรรมกำร 
 14.  นำงกำญจนำ ชูเมฆำ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   กรรมกำร  
 15. นำงขนิษฐำ นจดี หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี  กรรมกำร 
 16. นำงเพ็ญนภำ  สุคตะ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม   กรรมกำร 
 17. นำงปิยนุช มำมำก หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ   กรรมกำร 
 18. นำงรองรัก สุวรรณรัตน์ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำ พลศึกษำ   กรรมกำร 
 19. นำงสำวธัญญ์จุฑำ ผกำกรอง รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ/งำนบุคคล กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 20. นำงสำวสุปรำณีต  ปำนมำ  เจ้ำหน้ำที่แผนงำนโรงเรียน กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 21. นำงศันสนีย์ สมสีแสง เจ้ำหน้ำที่แผนงำนโรงเรียน กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 22. นำยรัตนชัย ตัญญะ  เจ้ำหน้ำที่แผนงำนโรงเรียน กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

             ขอนห้คณะกรรมกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ  และอุตสำหะเต็มก ำลังควำมสำมำรถ เพ่ือเกิดผลดี
แก่ทำงโรงเรียนและรำชกำรสืบต่อไป 

ทั้งนี้  ตั้งแต่ วันที่  30 มีนำคม พ.ศ. 2564 

         

 

                   (นำงวิมล หนูชุม) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชะอวดวิทยำคำร 

 
 
......................................... 
กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ 
 
 

 


