
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 

 ข้าพเจ้าได้ศึกษารายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 ของ
โรงเรยีนชะอวดวิทยาคารแล้ว  เห็นว่าโรงเรียนได้ก าหนดโครงการ/กิจกรรมท่ีจะพัฒนานักเรียน
ให้เป็นคนดี  มคีุณธรรม ความรู้  และเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม 
 มติท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร     
ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  
ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ขอให้
ทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามแผนท่ีก าหนดไว้  เพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ
ยิ่งขึ้นไป 
 
 
                             
                      
 
 

(นายบุญเรือง  วุฒิวงศ์) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ค ำน ำ 
 

การบริหารจัดการด้านต่างๆภายในโรงเรียนจะด าเนินไปอย่างมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพนั้น โรงเรียนจะต้องจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้ครอบคลุมกรอบงาน
บริหารท้ัง 6 กุล่มงาน เพื่อให้งานต่างๆด าเนินไปอย่างมีทิศทางชัดเจนและเกิดประโยชน์
สูงสุด โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีผลผลิตคุ้มค่าต่อการลงทุน ดังนั้นในปีการศึกษา 
2562 คณะครูร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมกันวางแผนงาน/โครงการ
ต่างๆและจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562  ของโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ฉบับนี้ มี
จุดประสงค์ส าคัญเพื่อเป็นคู่มือในการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน โดยให้สอดคล้อง
กับสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของ โรงเรียน ผู้เรียน    และสอดคล้องกับ
เป้าหมาย  กลยุทธ์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12   และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ  ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล
  

โรงเรียนได้จัดท าโครงการท่ีจะด าเนินการในปีการศึกษา 2562 ตามภารกิจของ
โรงเรียนท่ีได้รับมอบหมาย โดยได้แบ่งงาน /โครงการให้คณะครูรับผิดชอบตามความรู้
ความสามารถ เพื่อให้งานท่ีได้รับผิดชอบส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และทางโรงเรียนขอขอบคุณ 
คณะครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนท่ีให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติ
การครั้งนี้ให้ส าเร็จด้วยดี และโรงเรียนจะใช้แผนปฏิบัติการนี้ เพื่อเป็นเครื่องมือแนวทางใน
การบริหารพัฒนาโรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา
ต่อไป 
 
                                                                                                  

   (นางสุภาภรณ์  คงคานนท์) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
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 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
 
   ประวัติโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  

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  

ส่วนที่ 1 
บทน า 



 

 

ปีการศึกษา 2521 เป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงการศึกษาชาติเริ่มใช้หลักสูตรพุทธศักราช 2521  ใน
ระดบัม.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 

 
   รายนามผู้บริจาคที่ดินโรงเรียน 

 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 2560 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้เปิดหลักสูตร 
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 



 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เปิดหลักสูตร 
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  1,334 คน  แยกเป็นระดับชั้นเรียน  ดังนี้ 
ตารางท่ี 1  แสดงจ านวนนักเรียนตามระดับและช้ันเรียน ปีการศึกษา  2562 

ห้อง ประเภทห้องเรียน จ านวน(คน) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 327 

ม.1/1 ห้องเรียนพิเศษ SMP 34 

ม.1/2 ห้อง EIDP และห้องเรียนปกต ิ 35 

ม.1/3 ห้องเรียนปกติ 43 

ม.1/4 ห้องเรียนปกติ 44 

ม.1/5 ห้องเรียนปกติ 43 

ม.1/6 ห้องเรียนปกติ 43 

ม.1/7 ห้องเรียนคู่ขนาน 43 

ม.1/8 ห้องเรียนคู่ขนาน 42 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 273 

ม.2/1 ห้องเรียนพิเศษ SMP 35 

ม.2/2 ห้องโครงการ EIDP 17 

ม.2/3 ห้องเรียนปกติ 38 

ม.2/4 ห้องเรียนปกติ 36 

ม.2/5 ห้องเรียนปกติ 35 

ม.2/6 ห้องเรียนปกติ 39 

ม.2/7 ห้องเรียนปกติ 35 

ม.2/8 ห้องเรียนคู่ขนาน 38 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 266 

ม.3/1 ห้องเรียนพิเศษ SMP 36 

ม.3/2 ห้องโครงการ EIDP 34 

ม.3/3 ห้องเรียนปกติ 30 

 



 

 

ตารางท่ี 1  แสดงจ านวนนักเรียนตามระดับและช้ันเรียน ปีการศึกษา  2562 (ต่อ) 
ห้อง ประเภทห้องเรียน จ านวน(คน) 

ม.3/4 ห้องเรียนปกติ 32 

ม.3/5 ห้องเรียนปกติ 34 

ม.3/6 ห้องเรียนปกติ 32 

ม.3/7 ห้องเรียนปกติ 30 

ม.3/8 ห้องเรียนคู่ขนาน 38 

รวมนักเรียนระดับชั้นม.ต้น 866 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 180 

ม.4/1 โครงการ SMP 13 

ม.4/2 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 40 

ม.4/3 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 29 

ม.4/4 ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 11 

ม.4/5 ภาษาไทย-สังคมศึกษา 44 

ม.4/6 ภาษาไทย-สังคมศึกษา 43 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 165 

ม.5/1 โครงการ SMP 30 

ม.5/2 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 31 

ม.5/3 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 33 

ม.5/4 ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 29 

ม.5/5 ภาษาไทย-สังคมศึกษา 42 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 123 

ม.6/1 โครงการ SMP 8 

ม.6/2 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 34 

ม.6/3 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 28 

ม.6/4 ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 5 

ม.6/5 ภาษาไทย-สังคมศึกษา 27 

ม.6/6 ภาษาไทย-สังคมศึกษา 21 

รวมนักเรียนระดับชั้นม.ปลาย 468 

รวมนักเรียนทั้งหมด 1,334 
 
ณ 29 พฤษภาคม 2562 



 

 

  ข้อมูลบุคลากร 
ตารางท่ี 2   จ าแนกบุคลากรตามต าแหน่ง 

 
ตารางท่ี 3  จ าแนกข้าราชการครูตามงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 

ต าแหน่ง ระดับ 
จ านวน(คน) 

ชาย หญิง รวม 
ผู้อ านวยการ ค.ศ.3  1 1 
รองผู้อ านวยการ -    
คร ู ค.ศ.3 8 17 25 
คร ู ค.ศ.2 3 18 21 
คร ู ค.ศ.1 2 9 11 
ครูผู้ช่วย คผช. 2 6 8 

รวม  15 51 66 
ครูอัตราจ้าง  1 3 4 
ลูกจ้างประจ า  4 2 6 
ลูกจ้างชั่วคราว  2 2 4 

รวม  7 7 14 
รวมทั้งหมด  22 58 80 

งาน/กลุ่มสาระฯ 
จ านวนครู(คน) 

รวม 
ชาย หญิง 

ฝ่ายบริหาร - 1 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย - 6 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1 8 9 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 1 9 10 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 2 8 10 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 6 1 7 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 1 2 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 4 6 10 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ - 7 7 
แนะแนว - 1 1 
บรรณารักษ์ - 2 2 

รวม 15 51 66 



 

 

ตารางท่ี 4  จ าแนกข้าราชการครูตามอายุราชการ 

 
ตารางท่ี 5  จ าแนกข้าราชการครูตามวุฒิการศึกษา 

 
ตารางท่ี 6  จ าแนกข้าราชการครูตามตามวิทยฐานะ 

 
 
 
 

อายุ ชาย หญิง รวม 
1 – 9 ปี 4 18 22 

10 – 19 ปี - 12 12 
20 – 30 ปี 7 12 19 
31 – 40 ปี 5 8 13 

รวม 16 50 66 

ต าแหน่ง 

จ านวนครู(คน) 
ปริญญา 

รวม รวม
ทั้งหมด 

วุฒิทางครู 
รวม เอก โท ตรี 

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ มี ไม่มี 
ผู้อ านวยการ - 1 - - - - - 1 1 1 - 1 
รองผู้อ านวยการ - - - - - - - - - - - - 
คร ู - 1 2 18 11 24 14 43 57 53 4 57 
ครูผู้ช่วย - - - - 2 6 2 6 8 8 - 8 
ครูอัตราจ้าง - - - - 1 3 1 3 4 4 - 4 

รวม - 1 2 18 14 33 17 53 70 66 4 70 

ต าแหน่ง 

จ านวนครู(คน) 
ปริญญา 

รวม 
รวม

ทั้งหมด 

วุฒิทาง
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 

- - - - - - - - - - - - 

คร ูค.ศ.3 - - 1 6 7 11 8 17 25 22 3 25 
ครู ค.ศ.2 - 1 - 9 3 8 3 18 21 20 1 21 
คร ูค.ศ.1 - - 1 3 1 6 2 9 11 11 - 11 
ครูผู้ช่วย - - 1 - 1 6 2 6 8 8 - 8 

รวม - 2 3 18 12 31 15 51 66 62 4 66 



 

 

ตารางท่ี  7  ข้อมูลครูที่ไม่มีวุฒิครู 
ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิ วิชาที่สอน หมายเหตุ 
1 นายสานิตย์  แจ้งจุล สส.บ.  (ส่งเสริมการเกษตรและ

สหกรณ์บัณฑิต) 
งานเกษตร  

2 นางจรรยพร  แจ้งจุล คศ.บ. (คหกรรมศาสตร์บัณฑิต) งานประดิษฐ์  
3 นางจิราพร  ควนวิไล บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) งานธุรกิจ  
4 นางจ าเนียน  เปลี่ยนจันทร์ ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) งานธุรกิจ  
 
 
   ข้อมูลด้านอาคารสถานที่   

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

 
ตารางท่ี 8   ข้อมูลอาคารเรียน 

ล าดับที่ ข้อมูลอาคาร  อาคารประกอบ แบบ 
จ านวนห้อง / 

ที่นั่ง 
ปีท่ีก่อสร้าง ราคา 

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 
     

 
ตารางท่ี 9 ข้อมูลอาคารประกอบ 

ล าดับที่ ข้อมูลอาคาร  อาคารประกอบ แบบ 
จ านวนห้อง / 

ที่นั่ง 
ปีท่ีก่อสร้าง ราคา 

1 อาคารหอประชุมแบบมาตรฐาน 1 2522 1,146,000 
2 ลานกิจกรรมเอนกประสงค์(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 

 
ตารางท่ี 10   ข้อมูลสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ 

ล าดับที่ ข้อมูลอาคาร  อาคารประกอบ แบบ 
จ านวนห้อง / 

ที่นั่ง 
ปีท่ีก่อสร้าง ราคา 

1 ลานกีฬาอเนกประสงค์ - 2548 230,000 
2 ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง 6 ที่นั่ง 2523 60,000 
3 ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง 6 ที่นั่ง 2532 100,000 



 

 

ล าดับที่ ข้อมูลอาคาร  อาคารประกอบ แบบ 
จ านวนห้อง / 

ที่นั่ง 
ปีท่ีก่อสร้าง ราคา 

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 
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 

 
   ข้อมูลทรัพยากร    

ตารางท่ี 11  แสดงข้อมูลด้านทรัพยากร จ าแนกตามชนิดและการใช้งาน 
ล าดับที่ ชนิด ประเภทการใช้งาน จ านวน(เครื่อง) 

1 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
เพ่ือการเรียนการสอนและสืบค้น 99 
งานบริหาร 64 

2 คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Notebook) งานบริหาร 14 
3 Visualize เพ่ือการเรียนการสอน 5 
4 projector เพ่ือการเรียนการสอน 18 



 

 

 ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
               - 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 าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   สภาพชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนอ าเภอชะอวด 
ความเป็นมาของ อ าเภอชะอวด  มีความเป็นมา 2 ประการ คือ มาจากค าว่า "เชือกอวด" หรือ 

"ย่านอวด" และมาจากค าว่า "เจ็กฮวด" หรือ "เจ้าฮวด" พื้นที่บริเวณนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ 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 าขวัญอ าเภอชะอวด 

เมืองต้นน้ า อิฐแผ่นงาม กุ้งก้ามกราม กระจูดสวย ห้วยน้ าใส 
 
   สภาพทั่วไป 

 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 
   สภาพภูมิประเทศ 

 อ าเภอชะอวด มีสภาพพ้ืนที่ด้านตะวันออกเป็นที่ราบลุ่มน้ าขัง และป่าพรุ ส่วนบริเวณตะวันตกเป็น 
ที่ราบ   เชิงเขา ส่วนใหญ่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 
 
 



 

 

   สภาพภูมิอากาศโดยท่ัวไป 
 มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน อากาศมี 2 ฤดู คือฤดูร้อน 
ฤดูฝน  
 
   การเมืองการปกครองและสังคม 

อ าเภอชะอวดแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 11 ต าบล 87 หมู่บ้าน ได้แก่ 
ล าดับที่ ต าบล จ านวนหมู่บ้าน 

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 

 
 
 
 
 
 การปกครองส่วนท้องถิ่น    

ท้องที่อ าเภอชะอวดประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 แห่ง ได้แก่ 
 เทศบาลต าบลชะอวด  ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของต าบลชะอวดและบางส่วนของต าบลท่าประจะ  
 เทศบาลต าบลท่าประจะ  ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลท่าประจะ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลต าบลชะอวด)  
 องค์การบริหารส่วนต าบลชะอวด ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลชะอวด (เฉพาะนอกเขตเทศบาลต าบลชะอวด)  
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด  ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลท่าเสม็ดทั้งต าบล  
 องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง  ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลเคร็งทั้งต าบล  
 องค์การบริหารส่วนต าบลวังอ่าง  ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลวังอ่างทั้งต าบล  
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตูล  ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลบ้านตูลทั้งต าบล  
 องค์การบริหารส่วนต าบลขอนหาด  ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลขอนหาดทั้งต าบล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์  ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลเกาะขันธ์ทั้งต าบล  
 องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์  ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลควนหนองหงษ์ท้ังต าบล  
 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระทอง  ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลเขาพระทองทั้งต าบล  
 องค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง  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


 

 

 
   ศาสนา 

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  

 
   รายได้  

รายได้เฉลี่ยของประชากร ประมาณ 46,727.49 บาท/คน/ปี 
 
   การศึกษา  

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 

 
   สาธารณสุข   

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 
 
 
 



 

 

   การคมนาคม  
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 
 
 ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม 

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  

 
 ด้านเศรษฐกิจ 

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 

 
 ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญของอ าเภอ 
1. ไม้หลุมพอ  ไม้ตะเคียน   ไม้ไผ่    ไม้ยางงาม   ไม้เสม็ด 
2. แร่พลวง  ฟอสฟอรัส  โดโลไมต ์  
3. ดินลูกรัง   ดินทราย 
4. กระจูด   
5. ปลาน้ าจืด  
6. รังนกนางแอ่น 
 
 
   แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในอ าเภอชะอวด 

- 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 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีสัญลักษณ์ดังนี้ 
  
 
 
สัญลักษณ์ของโรงเรียน    
 

 
 

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

อักษรย่อ          ช.ว. 
สีประจ าโรงเรียน      สีขาว  แดง 

สีขาว     หมายถึง    ศาสนา   คุณธรรม   ความดี    มีวินัย 
สีแดง     หมายถึง   ความรัก    ขยันหมั่นเพียร   ความกล้าหาญ 

คติพจน์ประจ าโรงเรียน     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 

ปรัชญาของโรงเรียน  หัวไว  มือใหญ่  ใจกว้าง  ร่างองอาจ  สามารถในสังคม 
ค าขวัญของโรงเรียน  ระเบียบ  วินัย  น้ าใจ  ใฝ่ศึกษา 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน  อ่อนน้อมถ่อมตน 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน  คุณธรรมเด่น  เน้นวิชาการ  งานดนตรีเลิศ 
วัฒนธรรมองค์กร  - 
ค่านิยมองค์กร   - 
ต้นไม้ประจ าโรงเรียน   ต้นอินทนิล  หมายถึง  ความมั่นคง หนักแน่น ไม่ย่อท้อต่อความล าบาก 

เจริญเติบโตทั้งร่างกายและจิตใจ   ดอกสวยงาม แข็งแรง เป็นช่อบ่งบอก
ถึงความสามัคคี  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนผังโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

 
 
 
 



 

 

ท าเนียบผู้บริหาร  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ระยะเวลา 

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 
19 นางสุภาภรณ์  คงคานนท์ ผู้อ านวยการ 2559-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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
ปีการศึกษา 2562-2564 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  
 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562-2564 ห้องพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1/2562 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 

รหัสวิชา รายวิชา นก. ชม./ภาค 
 

รหัสวิชา รายวิชา นก. ชม./ภาค 
รายวิชาพ้ืนฐาน 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน 

ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 60 
 

ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 60 
ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1.5 60 

 
ค21102 คณิตศาสตร์ 2 1.5 60 

ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5 60 
 

ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5 60 
ส21101 สังคมศึกษา 1 1.5 60 

 
ว21103 วิทยาการค านวณ1 1.0 40 

ส21102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20 
 

ส21104 สังคมศึกษา 2 1.5 60 
พ21101 สุขศึกษา 1 0.5 20 

 
ส21105 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 

พ21102 พลศึกษา 1(ตะกร้อ) 0.5 20 
 

พ21103 สุขศึกษา 2 0.5 20 
ศ21101 ศิลปะ 1 1.0 40 

 
พ21104 พลศึกษา 2(ยืดหยุ่น) 0.5 20 

อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5 60 
 

ศ21102 ศิลปะ2 1.0 40 
        

 
ง21103 การงานอาชีพ1(งานเกษตร) 1.0 40 

        
 

อ21102 ภาษาอังกฤษ2 1.5 60 
รวมเวลาเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน 10.0 400 

 
รวมเวลาเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน 12.0 480 

รายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รายวิชาเพ่ิมเติม 
ท21201 การใช้ห้องสมุดเบื้องต้น 1 1.0 40 

 
ท21202 การใช้ห้องสมุดเบื้องต้น 2 1.0 40 

ว20241 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1.0 40 
 

ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2 1.0 40 
ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1 1.0 40 

 
ค20202 เริ่มต้นกับโครงงาน 1.0 40 

ค20201 เรขาคณิตกับGSP 1.0 40 
 

ว20223 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร ์ 1.0 40 
ว20220 ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ 1.0 40 

 
ว20224 ชีววิทยาเบื้องต้น 1.0 40 

ส20231 หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5 20 
 

ส20232 หน้าท่ีพลเมือง 2 0.5 20 
รวมเวลาเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม 5.5 220 

 
รวมเวลาเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม 5.5 220 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
   กิจกรรมแนะแนว   20 

 
   กิจกรรมแนะแนว   20 

   กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี   20 
 

   กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี   20 
   กิจกรรมชุมนุม   20 

 
   กิจกรรมชุมนุม   20 

   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์     
 

   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์     
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   60 

 
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   60 

รวมเวลาเรียนตลอดภาคเรียน 15.5 680 
 

รวมเวลาเรียนตลอดภาคเรียน 17.5 760 
 

รวมเวลาเรียนตลอดทั้งปี 1,440 ชั่วโมง 
  



 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  
 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562-2564 ห้องพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1/2563 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2/2563 

รหัสวิชา รายวิชา นก. ชม./ภาค 
 

รหัสวิชา รายวิชา นก. ชม./ภาค 
รายวิชาพ้ืนฐาน 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน 

ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 60 
 

ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 60 
ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1.5 60 

 
ค22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5 60 

ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5 60 
 

ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5 60 
ส22101 สังคมศึกษา 3 1.5 60 

 
ว22103 วิทยาการค านวณ2 1.0 40 

ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 20 
 

ส22104 สังคมศึกษา 4 1.5 60 
พ22101 สุขศึกษา 3 0.5 20 

 
ส22105 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 20 

พ22102 พลศึกษา 3(ฟุตบอล) 0.5 20 
 

พ22103 สุขศึกษา 4 0.5 20 
ศ22101 ศิลปะ 3 1.0 40 

 
พ22104 พลศึกษา 4(กระบี่กระบอง) 0.5 20 

ง22103 การงานอาชีพ3(งานบ้าน) 1.0 40 
 

ศ22102 ศิลปะ 4 1.0 40 
อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 60 

 
อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5 60 

รวมเวลาเรยีนรายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 
 

รวมเวลาเรยีนรายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 
รายวิชาเพ่ิมเติม 

 
รายวิชาเพ่ิมเติม 

ว20245 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 1.0 40 
 

ง20216 กระจูดOTOPเมืองชะอวด 1.0 40 
ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม3 1.5 60 

 
ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม4 1.5 60 

ค22203 โครงงานคณติศาสตร1์ 1.0 40 
 

ค22206 โครงงานคณติศาสตร2์ 1.0 40 
ว20221 พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน ์ 1.0 40 

 
ว20217 วิทยาศาสตร์โลกท้ังระบบ 1 1.0 40 

อ22201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน1 1.0 40 
 

ว20225 เคมีเบื้องต้น 1.0 40 
ส20233 หน้าท่ีพลเมือง 3 0.5 20 

 
ส20234 หน้าท่ีพลเมือง 4 0.5 20 

รวมเวลาเรยีนรายวิชาเพิม่เตมิ 6.0 240 
 

รวมเวลาเรยีนรายวิชาเพิม่เตมิ 6.0 240 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

   กิจกรรมแนะแนว   20 
 

   กิจกรรมแนะแนว   20 
   กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี   20 

 
   กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี   20 

   กิจกรรมชุมนุม   20 
 

   กิจกรรมชุมนุม   20 
   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์     

 
   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์     

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน   60 
 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน   60 
รวมเวลาเรียนตลอดภาคเรียน 17.0 740 

 
รวมเวลาเรียนตลอดภาคเรียน 17.0 740 

 
รวมเวลาเรียนตลอดทั้งปี 1,480  ชั่วโมง 

 

 

 

 

 



 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  
 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562-2564 ห้องพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1/2564 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2/2564 

รหัสวิชา รายวิชา นก. ชม./ภาค 
 

รหัสวิชา รายวิชา นก. ชม./ภาค 
รายวิชาพ้ืนฐาน 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน 

ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 60 
 

ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 60 
ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1.5 60 

 
ค23102 คณิตศาสตร์ 6 1.5 60 

ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5 60 
 

ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5 60 
ว23103 วิทยาการค านวณ3 1.0 40 

 
ส23104 สังคมศึกษา 6 1.5 60 

ส23101 สังคมศึกษา 5 1.5 60 
 

ส23105 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 20 
ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 20 

 
พ23103 สุขศึกษา 6 0.5 20 

พ23101 สุขศึกษา 5 0.5 20 
 

พ23104 พลศึกษา 6(บาสเกตบอล) 0.5 20 
พ23102 พลศึกษา 5(มวยไทย) 0.5 20 

 
ศ23102 ศิลปะ 6 1.0 40 

ศ23101 ศิลปะ 5 1.0 40 
 

ง23103 การงานอาชีพ3(งานช่าง) 1.0 40 
อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5 60 

 
อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5 60 

รวมเวลาเรยีนรายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 
 

รวมเวลาเรยีนรายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 
รายวิชาเพ่ิมเติม 

 
รายวิชาเพ่ิมเติม 

ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5 1.5 60 
 

ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6 1.5 60 
ว20219 วิทยาศาสตร์โลกท้ังระบบ 2 1.0 40 

 
ค20204 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 1.0 40 

อ23205 ภาษาอังกฤษรอบรู ้ 1.0 40 
 

ว20226 ฟิสิกส์เบื้องต้น 1.0 40 
ส20235 หน้าท่ีพลเมือง 5 0.5 20 

 
ง20218 โครงงานอาชีพ 1.0 40 

        
 

ส20236 หน้าท่ีพลเมือง 6 0.5 20 
รวมเวลาเรยีนรายวิชาเพิม่เตมิ 4.0 160 

 
รวมเวลาเรยีนรายวิชาเพิม่เตมิ 5.0 200 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   กิจกรรมแนะแนว   20 

 
   กิจกรรมแนะแนว   20 

   กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี   20 
 

   กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี   20 
   กิจกรรมชุมนุม   20 

 
   กิจกรรมชุมนุม   20 

   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์     
 

   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์     
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน   60 

 
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน   60 

รวมเวลาเรียนตลอดภาคเรียน 15.0 660 
 

รวมเวลาเรียนตลอดภาคเรียน 16.0 700 
 

รวมเวลาเรียนตลอดทั้งปี 1,360 ชั่วโมง 
 

 

 

 



 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  
 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562-2564 ห้องSMPคู่ขนาน 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1/2562 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 

รหัสวิชา รายวิชา นก. ชม./ภาค 
 

รหัสวิชา รายวิชา นก. ชม./ภาค 
รายวิชาพ้ืนฐาน 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน 

ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 60 
 

ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 60 
ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1.5 60 

 
ค21102 คณิตศาสตร์ 2 1.5 60 

ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5 60 
 

ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5 60 
ส21101 สังคมศึกษา 1 1.5 60 

 
ว21103 วิทยาการค านวณ1 1.0 40 

ส21102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20 
 

ส21104 สังคมศึกษา 2 1.5 60 
พ21101 สุขศึกษา 1 0.5 20 

 
ส21105 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 

พ21102 พลศึกษา 1(ตะกร้อ) 0.5 20 
 

พ21103 สุขศึกษา 2 0.5 20 
ศ21101 ศิลปะ 1 1.0 40 

 
พ21104 พลศึกษา 2(ยืดหยุ่น) 0.5 20 

อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5 60 
 

ศ21102 ศิลปะ2 1.0 40 
        

 
ง21103 การงานอาชีพ1(งานเกษตร) 1.0 40 

        
 

อ21102 ภาษาอังกฤษ2 1.5 60 
รวมเวลาเรยีนรายวิชาพื้นฐาน 10.0 400 

 
รวมเวลาเรยีนรายวิชาพื้นฐาน 12.0 480 

รายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รายวิชาเพ่ิมเติม 
ท21201 การใช้ห้องสมุดเบื้องต้น 1 1.0 40 

 
ท21202 การใช้ห้องสมุดเบื้องต้น 2 1.0 40 

ว20241 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1.0 40 
 

ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2 1.0 40 
ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1 1.0 40 

 
ว20223 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร ์ 1.0 40 

ว20220 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 1.0 40 
 

ส20232 หน้าท่ีพลเมือง 2 0.5 20 
ส20231 หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5 20 

 
        

รวมเวลาเรยีนรายวิชาเพิม่เตมิ 4.5 180 
 

รวมเวลาเรยีนรายวิชาเพิม่เตมิ 3.5 140 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

   กิจกรรมแนะแนว   20 
 

   กิจกรรมแนะแนว   20 
   กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี   20 

 
   กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี   20 

   กิจกรรมชุมนุม   20 
 

   กิจกรรมชุมนุม   20 
   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์     

 
   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์     

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน   60 
 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน   60 
รวมเวลาเรียนตลอดภาคเรียน 14.5 640 

 
รวมเวลาเรียนตลอดภาคเรียน 15.5 680 

 
รวมเวลาเรียนตลอดทั้งปี 1,320 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 



 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  
 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562-2564 ห้องSMPคู่ขนาน 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1/2563 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2/2563 

รหัสวิชา รายวิชา นก. ชม./ภาค 
 

รหัสวิชา รายวิชา นก. ชม./ภาค 
รายวิชาพ้ืนฐาน 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน 

ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 60 
 

ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 60 
ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1.5 60 

 
ค22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5 60 

ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5 60 
 

ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5 60 
ส22101 สังคมศึกษา 3 1.5 60 

 
ว22103 วิทยาการค านวณ2 1.0 40 

ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 20 
 

ส22104 สังคมศึกษา 4 1.5 60 
พ22101 สุขศึกษา 3 0.5 20 

 
ส22105 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 20 

พ22102 พลศึกษา 3(ฟุตบอล) 0.5 20 
 

พ22103 สุขศึกษา 4 0.5 20 
ศ22101 ศิลปะ 3 1.0 40 

 
พ22104 พลศึกษา 4(กระบี่กระบอง) 0.5 20 

ง22103 การงานอาชีพ3(งานบ้าน) 1.0 40 
 

ศ22102 ศิลปะ 4 1.0 40 
อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 60 

 
อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5 60 

รวมเวลาเรยีนรายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 
 

รวมเวลาเรยีนรายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 
รายวิชาเพ่ิมเติม 

 
รายวิชาเพ่ิมเติม 

ว20242 โครงงานคอมพิวเตอร ์ 1.0 40 
 

ง20216 กระจูดOTOPเมืองชะอวด 1.0 40 
ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม3 1.5 60 

 
ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม4 1.5 60 

ว20221 พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน ์ 1.0 40 
 

ว20217 วิทยาศาสตร์โลกท้ังระบบ 1 1.0 40 
ส20233 หน้าท่ีพลเมือง 3 0.5 20 

 
ส20234 หน้าท่ีพลเมือง 4 0.5 20 

อ22201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน1 1.0 40 
 

        
รวมเวลาเรยีนรายวิชาเพิม่เตมิ 5.0 200 

 
รวมเวลาเรยีนรายวิชาเพิม่เตมิ 4.0 160 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   กิจกรรมแนะแนว   20 

 
   กิจกรรมแนะแนว   20 

   กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี   20 
 

   กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี   20 
   กิจกรรมชุมนุม   20 

 
   กิจกรรมชุมนุม   20 

   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์     
 

   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์     
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน   60 

 
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน   60 

รวมเวลาเรียนตลอดภาคเรียน 16.0 700 
 

รวมเวลาเรียนตลอดภาคเรียน 15.0 660 
 

รวมเวลาเรียนตลอดทั้งปี 1,360  ชั่วโมง 

         
          

 
 
 
 
 
 



 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  
 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562-2564 ห้องSMPคู่ขนาน 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1/2564 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2/2564 

รหัสวิชา รายวิชา นก. ชม./ภาค 
 

รหัสวิชา รายวิชา นก. ชม./ภาค 
รายวิชาพ้ืนฐาน 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน 

ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 60 
 

ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 60 
ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1.5 60 

 
ค23102 คณิตศาสตร์ 6 1.5 60 

ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5 60 
 

ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5 60 
ว23103 วิทยาการค านวณ3 1.0 40 

 
ส23104 สังคมศึกษา 6 1.5 60 

ส23101 สังคมศึกษา 5 1.5 60 
 

ส23105 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 20 
ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 20 

 
พ23103 สุขศึกษา 6 0.5 20 

พ23101 สุขศึกษา 5 0.5 20 
 

พ23104 พลศึกษา 6(บาสเกตบอล) 0.5 20 
พ23102 พลศึกษา 5(มวยไทย) 0.5 20 

 
ศ23102 ศิลปะ 6 1.0 40 

ศ23101 ศิลปะ 5 1.0 40 
 

ง23103 การงานอาชีพ3(งานช่าง) 1.0 40 
อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5 60 

 
อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5 60 

รวมเวลาเรยีนรายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 
 

รวมเวลาเรยีนรายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 
รายวิชาเพ่ิมเติม 

 
รายวิชาเพ่ิมเติม 

ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5 1.5 60 
 

ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6 1.5 60 
ว20219 วิทยาศาสตร์โลกท้ังระบบ 2 1.0 40 

 
ว20212 พันธุกรรม 1.0 40 

อ23205 ภาษาอังกฤษรอบรู ้ 1.0 40 
 

ง20218 โครงงานอาชีพ 1.0 40 
ส20235 หน้าท่ีพลเมือง 5 0.5 20 

 
ส20236 หน้าท่ีพลเมือง 6 0.5 20 

รวมเวลาเรยีนรายวิชาเพิม่เตมิ 4.0 160 
 

รวมเวลาเรยีนรายวิชาเพิม่เตมิ 4.0 160 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

   กิจกรรมแนะแนว   20 
 

   กิจกรรมแนะแนว   20 
   กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี   20 

 
   กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี   20 

   กิจกรรมชุมนุม   20 
 

   กิจกรรมชุมนุม   20 
   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์     

 
   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์     

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน   60 
 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน   60 
รวมเวลาเรียนตลอดภาคเรียน 15.0 660 

 
รวมเวลาเรียนตลอดภาคเรียน 15.0 660 

 
รวมเวลาเรียนตลอดทั้งปี 1,320 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  
 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562-2564 โครงการEIDP 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1/2562 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 

รหัสวิชา รายวิชา นก. ชม./ภาค 
 

รหัสวิชา รายวิชา นก. ชม./ภาค 
รายวิชาพ้ืนฐาน 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน 

ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 60 
 

ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 60 
ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1.5 60 

 
ค21102 คณิตศาสตร์ 2 1.5 60 

ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5 60 
 

ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5 60 
ส21101 สังคมศึกษา 1 1.5 60 

 
ว21103 วิทยาการค านวณ1 1.0 40 

ส21102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20 
 

ส21104 สังคมศึกษา 2 1.5 60 
พ21101 สุขศึกษา 1 0.5 20 

 
ส21105 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 

พ21102 พลศึกษา 1(ตะกร้อ) 0.5 20 
 

พ21103 สุขศึกษา 2 0.5 20 
ศ21101 ศิลปะ 1 1.0 40 

 
พ21104 พลศึกษา 2(ยืดหยุ่น) 0.5 20 

อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5 60 
 

ศ21102 ศิลปะ2 1.0 40 
        

 
ง21103 การงานอาชีพ1(งานเกษตร) 1.0 40 

        
 

อ21102 ภาษาอังกฤษ2 1.5 60 
รวมเวลาเรยีนรายวิชาพื้นฐาน 10.0 400 

 
รวมเวลาเรยีนรายวิชาพื้นฐาน 12.0 480 

รายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รายวิชาเพ่ิมเติม 
ท21201 การใช้ห้องสมุดเบื้องต้น 1 1.0 40 

 
ท21202 การใช้ห้องสมุดเบื้องต้น 2 1.0 40 

ว20241 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1.0 40 
 

อ21202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 1.0 40 
อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1.0 40 

 
อ21206 ภาษาอังกฤษสู่อาเซียน 1.0 40 

อ21205 ภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 1.0 40 
 

ส20232 หน้าท่ีพลเมือง 2 0.5 20 
ส20231 หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5 20 

 
        

รวมเวลาเรยีนรายวิชาเพิม่เตมิ 4.5 180 
 

รวมเวลาเรยีนรายวิชาเพิม่เตมิ 3.5 140 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

   กิจกรรมแนะแนว   20 
 

   กิจกรรมแนะแนว   20 
   กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี   20 

 
   กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี   20 

   กิจกรรมชุมนุม   20 
 

   กิจกรรมชุมนุม   20 
   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์     

 
   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์     

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน   60 
 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน   60 
รวมเวลาเรียนตลอดภาคเรียน 14.5 640 

 
รวมเวลาเรียนตลอดภาคเรียน 15.5 680 

 
รวมเวลาเรียนตลอดทั้งปี 1,320 ชั่วโมง 

 
  



 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  
 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562-2564 โครงการEIDP 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1/2563 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2/2563 

รหัสวิชา รายวิชา นก. ชม./ภาค 
 

รหัสวิชา รายวิชา นก. 
ชม./
ภาค 

รายวิชาพ้ืนฐาน 
 

รายวิชาพ้ืนฐาน 
ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 60 

 
ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 60 

ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1.5 60 
 

ค22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5 60 
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5 60 

 
ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5 60 

ส22101 สังคมศึกษา 3 1.5 60 
 

ว22103 วิทยาการค านวณ2 1.0 40 
ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 20 

 
ส22104 สังคมศึกษา 4 1.5 60 

พ22101 สุขศึกษา 3 0.5 20 
 

ส22105 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 20 
พ22102 พลศึกษา 3(ฟุตบอล) 0.5 20 

 
พ22103 สุขศึกษา 4 0.5 20 

ศ22101 ศิลปะ 3 1.0 40 
 

พ22104 พลศึกษา 4(กระบี่กระบอง) 0.5 20 
ง22103 การงานอาชีพ3(งานบ้าน) 1.0 40 

 
ศ22102 ศิลปะ 4 1.0 40 

อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 60 
 

อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5 60 
รวมเวลาเรยีนรายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 

 
รวมเวลาเรยีนรายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 

รายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รายวิชาเพ่ิมเติม 
ว20242 โครงงานคอมพิวเตอร ์ 1.0 40 

 
ง20216 กระจูดOTOPเมืองชะอวด 1.0 40 

อ22205 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 1.0 40 
 

อ22206 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 1.0 40 
อ22201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน1 1.0 40 

 
อ22202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 1.0 40 

ส20233 หน้าท่ีพลเมือง 3 0.5 20 
 

ส20234 หน้าท่ีพลเมือง 4 0.5 20 
    

 
ว20243 การพัฒนาเว็ปไซต์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 1.0 40 

รวมเวลาเรยีนรายวิชาเพิม่เตมิ 3.5 160 
 

รวมเวลาเรยีนรายวิชาเพิม่เตมิ 4.5 180 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

   กิจกรรมแนะแนว   20 
 

   กิจกรรมแนะแนว   20 
   กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี   20 

 
   กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี   20 

   กิจกรรมชุมนุม   20 
 

   กิจกรรมชุมนุม   20 
   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์     

 
   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์     

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน   60 
 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน   60 
รวมเวลาเรียนตลอดภาคเรียน 14.5 660 

 
รวมเวลาเรียนตลอดภาคเรียน 15.5 680 

 
รวมเวลาเรียนตลอดทั้งปี 1,320  ชั่วโมง 

          
  



 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  
 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562-2564 โครงการEIDP 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1/2564 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2/2564 

รหัสวิชา รายวิชา นก. 
ชม./
ภาค 

 
รหัสวิชา รายวิชา นก. ชม./ภาค 

รายวิชาพ้ืนฐาน 
 

รายวิชาพ้ืนฐาน 
ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 60 

 
ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 60 

ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1.5 60 
 

ค23102 คณิตศาสตร์ 6 1.5 60 
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5 60 

 
ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5 60 

ว23103 วิทยาการค านวณ3 1.0 40 
 

ส23104 สังคมศึกษา 6 1.5 60 
ส23101 สังคมศึกษา 5 1.5 60 

 
ส23105 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 20 

ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 20 
 

พ23103 สุขศึกษา 6 0.5 20 
พ23101 สุขศึกษา 5 0.5 20 

 
พ23104 พลศึกษา 6(บาสเกตบอล) 0.5 20 

พ23102 พลศึกษา 5(มวยไทย) 0.5 20 
 

ศ23102 ศิลปะ 6 1.0 40 
ศ23101 ศิลปะ 5 1.0 40 

 
ง23103 การงานอาชีพ3(งานช่าง) 1.0 40 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5 60 
 

อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5 60 
รวมเวลาเรยีนรายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 

 
รวมเวลาเรยีนรายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 

รายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รายวิชาเพ่ิมเติม 
อ23207 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 1.0 40 

 
อ23208 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 1.0 40 

อ23205 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 1 1.0 40 
 

อ23206 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 2 1.0 40 
ส20235 หน้าท่ีพลเมือง 5 0.5 20 

 
ส20236 หน้าท่ีพลเมือง 6 0.5 20 

ว20244 การพัฒนาเว็ปไซต์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูประดับสูง 1.0 40 
 

ง20218 โครงงานอาชีพ 1.0 40 
        

 
    

รวมเวลาเรยีนรายวิชาเพิม่เตมิ 3.5 140 
 

รวมเวลาเรยีนรายวิชาเพิม่เตมิ 3.5 140 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

   กิจกรรมแนะแนว   20 
 

   กิจกรรมแนะแนว   20 
   กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี   20 

 
   กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี   20 

   กิจกรรมชุมนุม   20 
 

   กิจกรรมชุมนุม   20 
   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์     

 
   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์     

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน   60 
 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน   60 
รวมเวลาเรียนตลอดภาคเรียน 14.5 640 

 
รวมเวลาเรียนตลอดภาคเรียน 14.5 640 

 
รวมเวลาเรียนตลอดทั้งปี 1,280 ชั่วโมง 

 
  



 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  
 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562-2564 ห้องเรียนปกติ 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1/2562 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 

รหัสวิชา รายวิชา นก. ชม./ภาค 
 

รหัสวิชา รายวิชา นก. ชม./ภาค 
รายวิชาพ้ืนฐาน 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน 

ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 60 
 

ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 60 
ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1.5 60 

 
ค21102 คณิตศาสตร์ 2 1.5 60 

ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5 60 
 

ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5 60 
ส21101 สังคมศึกษา 1 1.5 60 

 
ว21103 วิทยาการค านวณ1 1.0 40 

ส21102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20 
 

ส21104 สังคมศึกษา 2 1.5 60 
พ21101 สุขศึกษา 1 0.5 20 

 
ส21105 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 

พ21102 พลศึกษา 1(ตะกร้อ) 0.5 20 
 

พ21103 สุขศึกษา 2 0.5 20 
ศ21101 ศิลปะ 1 1.0 40 

 
พ21104 พลศึกษา 2(ยืดหยุ่น) 0.5 20 

อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5 60 
 

ศ21102 ศิลปะ2 1.0 40 
        

 
ง21103 การงานอาชีพ1(งานเกษตร) 1.0 40 

        
 

อ21102 ภาษาอังกฤษ2 1.5 60 
รวมเวลาเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน 10.0 400 

 
รวมเวลาเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน 12.0 480 

รายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รายวิชาเพ่ิมเติม 
ท21201 การใช้ห้องสมุดเบื้องต้น 1 1.0 40 

 
ท21202 การใช้ห้องสมุดเบื้องต้น 2 1.0 40 

ว20241 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1.0 40 
 

ส20232 หน้าท่ีพลเมือง 2 0.5 20 
ส20231 หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5 20 

 
        

รวมเวลาเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม 2.5 100 
 

รวมเวลาเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม 1.5 60 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

   กิจกรรมแนะแนว   20 
 

   กิจกรรมแนะแนว   20 
   กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี   20 

 
   กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี   20 

   กิจกรรมชุมนุม   20 
 

   กิจกรรมชุมนุม   20 
   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์     

 
   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์     

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน   60 
 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน   60 
รวมเวลาเรียนตลอดภาคเรียน 12.5 560 

 
รวมเวลาเรียนตลอดภาคเรียน 13.5 600 

 
รวมเวลาเรียนตลอดทั้งปี 1,160 ชั่วโมง 

          
  



 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  
 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562-2564 ห้องเรียนปกติ 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1/2563 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2/2563 

รหัสวิชา รายวิชา นก. ชม./ภาค 
 

รหัสวิชา รายวิชา นก. ชม./ภาค 
รายวิชาพ้ืนฐาน 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน 

ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 60 
 

ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 60 
ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1.5 60 

 
ค22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5 60 

ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5 60 
 

ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5 60 
ส22101 สังคมศึกษา 3 1.5 60 

 
ว22103 วิทยาการค านวณ2 1.0 40 

ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 20 
 

ส22104 สังคมศึกษา 4 1.5 60 
พ22101 สุขศึกษา 3 0.5 20 

 
ส22105 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 20 

พ22102 พลศึกษา 3 (ฟุตบอล) 0.5 20 
 

พ22103 สุขศึกษา 4 0.5 20 
ศ22101 ศิลปะ 3 1.0 40 

 
พ22104 พลศึกษา 4 (กระบี่กระบอง) 0.5 20 

ง22103 การงานอาชีพ3 (งานบ้าน) 1.0 40 
 

ศ22102 ศิลปะ 4 1.0 40 
อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 60 

 
อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5 60 

รวมเวลาเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 440 
 

รวมเวลาเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 440 
รายวิชาเพ่ิมเติม 

 
รายวิชาเพ่ิมเติม 

ว20242 โครงงานคอมพิวเตอร ์ 1.0 40 
 

ง20216 กระจูดOTOPเมืองชะอวด 1.0 40 
ส20233 หน้าท่ีพลเมือง 3 0.5 20 

 
ส20234 หน้าท่ีพลเมือง 4 0.5 20 

*** เลือกเพิ่มเติมตามความสนใจ 1 วิชา  1.0 40 
 

*** เลือกเพิ่มเติมตามความสนใจ 1 วิชา  1.0 40 
รวมเวลาเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม 2.5 100 

 
รวมเวลาเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม 2.5 100 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   กิจกรรมแนะแนว   20 

 
   กิจกรรมแนะแนว   20 

   กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี   20 
 

   กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี   20 
   กิจกรรมชุมนุม   20 

 
   กิจกรรมชุมนุม   20 

   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์     
 

   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์     
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   60 

 
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   60 

รวมเวลาเรียนตลอดภาคเรียน 13.5 600 
 

รวมเวลาเรียนตลอดภาคเรียน 13.5 600 
 

รวมเวลาเรียนตลอดทั้งปี 1,200  ชั่วโมง 
 
  



 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  
 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562-2564 ห้องเรียนปกติ 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1/2564 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2/2564 

รหัสวิชา รายวิชา นก. ชม./ภาค 
 

รหัสวิชา รายวิชา นก. ชม./ภาค 
รายวิชาพ้ืนฐาน 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน 

ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 60 
 

ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 60 
ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1.5 60 

 
ค23102 คณิตศาสตร์ 6 1.5 60 

ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5 60 
 

ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5 60 
ว23103 วิทยาการค านวณ3 1.0 40 

 
ส23104 สังคมศึกษา 6 1.5 60 

ส23101 สังคมศึกษา 5 1.5 60 
 

ส23105 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 20 
ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 20 

 
พ23103 สุขศึกษา 6 0.5 20 

พ23101 สุขศึกษา 5 0.5 20 
 

พ23104 พลศึกษา 6(บาสเกตบอล) 0.5 20 
พ23102 พลศึกษา 5(มวยไทย) 0.5 20 

 
ศ23102 ศิลปะ 6 1.0 40 

ศ23101 ศิลปะ 5 1.0 40 
 

ง23103 การงานอาชีพ3(งานช่าง) 1.0 40 
อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5 60 

 
อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5 60 

รวมเวลาเรยีนรายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 
 

รวมเวลาเรยีนรายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 
รายวิชาเพ่ิมเติม 

 
รายวิชาเพ่ิมเติม 

ส20235 หน้าท่ีพลเมือง 5 0.5 20 
 

ส20236 หน้าท่ีพลเมือง 6 0.5 20 
*** เลือกเพิ่มเติมตามความสนใจ 1 วิชา  1.0 40 

 
ง20218 โครงงานอาชีพ 1.0 40 

        
 

*** เลือกเพิ่มเติมตามความสนใจ 1 วิชา  1.0 40 
รวมเวลาเรยีนรายวิชาเพิม่เตมิ 1.5 60 

 
รวมเวลาเรยีนรายวิชาเพิม่เตมิ 2.5 100 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   กิจกรรมแนะแนว   20 

 
   กิจกรรมแนะแนว   20 

   กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี   20 
 

   กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี   20 
   กิจกรรมชุมนุม   20 

 
   กิจกรรมชุมนุม   20 

   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์     
 

   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์     
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน   60 

 
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน   60 

รวมเวลาเรียนตลอดภาคเรียน 12.5 560 
 

รวมเวลาเรียนตลอดภาคเรียน 13.5 600 
 

รวมเวลาเรียนตลอดทั้งปี 1,160 ชั่วโมง 

          
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ปีการศึกษา 2562-2564 
ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 1/2562 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4   ภาคเรียนที่ 2/2562 

รหัสวิชา รายวิชา นก. ชม./ภาค 
 

รหัสวิชา รายวิชา นก. ชม./ภาค 
รายวิชาพ้ืนฐาน 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน 

ท31101 ภาษาไทย 7 1.0 40 
 

ท31102 ภาษาไทย 8 1.0 40 
ค31101 คณิตศาสตร์ 7 1.0 40 

 
ค31102 คณิตศาสตร์ 8 1.0 40 

ว31103 วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) 1.5 60 
 

ว31104 วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี) 1.5 60 
ส31101 สังคมศึกษา 7 1.0 40 

 
ส31103 สังคมศึกษา 8 1.0 40 

ส31102 ประวัติศาสตร์ 7 0.5 20 
 

ส31104 ประวัติศาสตร์ 8 0.5 20 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 20 

 
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 20 

ศ31101 ศิลปะ 7 0.5 20 
 

ศ31102 ศิลปะ 8 0.5 20 
ง31103 การงานอาชีพ4 (งานธุรกิจ) 0.5 20 

 
อ31102 ภาษาอังกฤษ 8 1.0 40 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 7 1.0 40 
 

        
รวมเวลาเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 300 

 
รวมเวลาเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 280 

รายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รายวิชาเพ่ิมเติม 
ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 2.0 80 

 
ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 2.0 80 

ค30202 ทักษะการปฏิบัตกิารคณิตศาสตร์1 1.0 40 
 

ค30203 ทักษะการปฏิบัติการคณิตศาสตร2์ 1.0 40 
ว31201 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 2.0 80 

 
ว31204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 2 2.0 80 

ว31202 เคมีเพิ่มเติม 1 1.5 60 
 

ว31205 เคมีเพิ่มเติม 2 1.5 60 
ว31203 ชีววิทยาเพิ่มเติม 1 1.5 60 

 
ว31206 ชีววิทยาเพิ่มเติม 2 1.5 60 

ว31207 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ1 1.0 40 
 

ว31208 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ2 1.0 40 
ว30209 ทักษะปฏิบัติการทางวิทย ์1 1.0 40 

 
ว30210 ทักษะปฏิบัติการทางวิทย ์2 1.0 40 

อ31201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 1.0 40 
 

อ31203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 1.0 40 
ส30231 หน้าท่ีพลเมือง 7 0.5 20 

 
ส30232 หน้าท่ีพลเมือง 8 0.5 20 

รวมเวลาเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม 11.5 460 
 

รวมเวลาเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม 11.5 460 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมแนะแนว   20 
 

กิจกรรมแนะแนว   20 
กิจกรรมชุมนมุ   20 

 
กิจกรรมชุมนมุ   20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   20 
 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   20 
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน   60 

 
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน   60 

รวมเวลาเรียนตลอดภาคเรียน 19.0 820 
 

รวมเวลาเรียนตลอดภาคเรียน 18.5 800 
 

รวมเวลาเรียนตลอดทั้งปี 1,620 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 



 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ปีการศึกษา 2562-2564 
ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1/2563 
 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 2/2563 
รหัสวิชา รายวิชา นก. ชม./ภาค 

 
รหัสวิชา รายวิชา นก. ชม./ภาค 

รายวิชาพ้ืนฐาน 
 

รายวิชาพ้ืนฐาน 
ท32101 ภาษาไทย 9 1.0 40 

 
ท32102 ภาษาไทย 10 1.0 40 

ค32101 คณิตศาสตร์ 9 1.0 40 
 

ค32102 คณิตศาสตร์ 10 1.0 40 
ว32103 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.5 60 

 
ว32104 วิทยาการค านวณ4 1.0 40 

ส32101 สังคมศึกษา 9 1.0 40 
 

ส32103 สังคมศึกษา 10 1.0 40 
ส32102 ประวัติศาสตร์ 9 0.5 20 

 
ส32104 ประวัติศาสตร์ 10 0.5 20 

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 20 
 

พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 20 
ศ32101 ศิลปะ 9 0.5 20 

 
ศ32102 ศิลปะ 10 0.5 20 

อ32101 ภาษาอังกฤษ 9 1.0 40 
 

ง32103 การงานอาชีพ5(งานธุรกิจ) 0.5 20 
        

 
อ32102 ภาษาอังกฤษ 10 1.0 40 

รวมเวลาเรยีนรายวิชาพื้นฐาน 7.0 280 
 

รวมเวลาเรยีนรายวิชาพื้นฐาน 7.0 280 
รายวิชาเพ่ิมเติม 

 
รายวิชาเพ่ิมเติม 

ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 2.0 80 
 

ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 2.0 80 
ค30204 ระเบียบวิธีวิจยัเบื้องต้น 1.5 60 

 
ว32201 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 2.0 80 

ว32201 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 3 2.0 80 
 

ว32202 เคมีเพิ่มเติม 4 1.5 60 
ว32202 เคมีเพิ่มเติม 3 1.5 60 

 
ว32203 ชีววิทยาเพิ่มเติม 4 1.5 60 

ว32203 ชีววิทยาเพิ่มเติม 3 1.5 60 
 

ว30212 
โครงงานบูรณาการ
วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์ 1.0 40 

ว30211 สัมมนาทางวิทยาศาสตร ์ 1.0 40 
 

อ32203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน2 1.0 40 
อ32201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน1 1.0 40 

 
ส30234 หน้าท่ีพลเมือง 10 0.5 20 

ส30233 หน้าท่ีพลเมือง 9 0.5 20 
 

        
รวมเวลาเรยีนรายวิชาเพิม่เตมิ 11.0 440 

 
รวมเวลาเรยีนรายวิชาเพิม่เตมิ 9.5 380 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว   20 

 
กิจกรรมแนะแนว   20 

กิจกรรมชุมนมุ   20 
 

กิจกรรมชุมนมุ   20 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์   20 

 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   20 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน   60 
 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน   60 
รวมเวลาเรียนตลอดภาคเรียน 18.0 780 

 
รวมเวลาเรียนตลอดภาคเรียน 16.5 720 

 
รวมเวลาเรียนตลอดทั้งปี 1,500 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 



 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ปีการศึกษา 2562-2564 
ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 1/2564 
 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 2/2564 
รหัสวิชา รายวิชา นก. ชม./ภาค 

 
รหัสวิชา รายวิชา นก. ชม./ภาค 

รายวิชาพ้ืนฐาน 
 

รายวิชาพ้ืนฐาน 
ท33101 ภาษาไทย 11 1.0 40 

 
ท33102 ภาษาไทย 12 1.0 40 

ค33101 คณิตศาสตร์ 11 1.0 40 
 

ค33102 คณิตศาสตร์ 12 1.0 40 
ว33103 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.5 60 

 
ว33104 วิทยาการค านวณ 0.5 20 

ส33101 สังคมศึกษา 11 1.0 40 
 

ส33102 สังคมศึกษา 12 1.0 40 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 20 

 
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 20 

ศ33101 ศิลปะ 11 0.5 20 
 

ศ33102 ศิลปะ 12 0.5 20 
ง33103 การงานอาชีพ5(งานช่าง) 0.5 20 

 
อ33102 ภาษาอังกฤษ 12 1.0 40 

อ33101 ภาษาอังกฤษ 11 1.0 40 
 

        
รวมเวลาเรยีนรายวิชาพื้นฐาน 7.0 280 

 
รวมเวลาเรยีนรายวิชาพื้นฐาน 5.5 220 

รายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รายวิชาเพ่ิมเติม 

ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 2.0 80 
 

ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 2.0 80 

ว33201 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 5 2.0 80 
 

ว33204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 6 2.0 80 

ว33202 เคมีเพิ่มเติม 5 1.5 60 
 

ว33205 เคมีเพิ่มเติม 6 1.5 60 

ว33203 ชีววิทยาเพิ่มเติม 5 1.5 60 
 

ว33206 ชีววิทยาเพิ่มเติม 6 1.5 60 

ว33207 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ3 1.0 40 
 

ว33208 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ4 1.0 40 

ว30213 โครงงาน 2 1.0 40 
 

อ33204 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 2 1.0 40 

อ33201 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวเิคราะห์ 1 1.0 40 
 

        

ว30241 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาต่อ 1.0 40 
 

        

รวมเวลาเรยีนรายวิชาเพิม่เตมิ 11.0 440 
 

รวมเวลาเรยีนรายวิชาเพิม่เตมิ 9.0 360 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมแนะแนว   20 
 

กิจกรรมแนะแนว   20 

กิจกรรมชุมนมุ   20 
 

กิจกรรมชุมนมุ   20 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   20 

 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   20 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน   60 
 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน   60 

รวมเวลาเรียนตลอดภาคเรียน 18.0 780 
 

รวมเวลาเรียนตลอดภาคเรียน 14.5 640 
 

รวมเวลาเรียนตลอดทั้งปี 1,420 ชั่วโมง 

  

 
 
 
 

      



 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ปีการศึกษา 2562-2564 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4  ภาคเรยีนที่ 1/2562 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ภาคเรียนที่ 2/2562 

รหัสวิชา รายวิชา นก. ชม./ภาค 
 

รหัสวิชา รายวิชา นก. ชม./ภาค 
รายวิชาพื้นฐาน 

 
รายวิชาพื้นฐาน 

ท31101 ภาษาไทย 7 1.0 40 
 

ท31102 ภาษาไทย 8 1.0 40 

ค31101 คณิตศาสตร์ 7 1.0 40 
 

ค31102 คณิตศาสตร์ 8 1.0 40 

ว31103 วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) 1.5 60 
 

ว31104 วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี) 1.5 60 

ส31101 สังคมศึกษา 7 1.0 40 
 

ส31103 สังคมศึกษา 8 1.0 40 

ส31102 ประวัติศาสตร์ 7 0.5 20 
 

ส31104 ประวัติศาสตร์ 8 0.5 20 

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 20 
 

พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 20 

ศ31101 ศิลปะ 7 0.5 20 
 

ศ31102 ศิลปะ 8 0.5 20 

ง31103 การงานอาชพี4 (งานธุรกิจ) 0.5 20 
 

อ31102 ภาษาอังกฤษ 8 1.0 40 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 7 1.0 40 
 

        

รวมเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน 7.5 300 
 

รวมเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน 7.0 280 
รายวิชาเพิ่มเติม 

 
รายวิชาเพิ่มเติม 

ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 2.0 80 
 

ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 2.0 80 

ว31201 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 2.0 80 
 

ว31204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 2 2.0 80 

ว31202 เคมีเพิ่มเติม 1 1.5 60 
 

ว31205 เคมีเพิ่มเติม 2 1.5 60 

ว31203 ชีววิทยาเพิ่มเติม 1 1.5 60 
 

ว31206 ชีววิทยาเพิ่มเติม 2 1.5 60 

อ31201 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 1.0 40 
 

อ31203 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2 1.0 40 

ส30231 หน้าที่พลเมือง 7 0.5 20 
 

ส30232 หน้าที่พลเมือง 8 0.5 20 

*** เลือกตามความสนใจ 1 วิชา 1.0 40 
 

*** เลือกตามความสนใจ 1 วิชา 1.0 40 

รวมเวลาเรียนรายวิชาเพิ่มเติม 9.5 380 
 

รวมเวลาเรียนรายวิชาเพิ่มเติม 9.5 380 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมแนะแนว   20 
 

กิจกรรมแนะแนว   20 

กิจกรรมชุมนุม   20 
 

กิจกรรมชุมนุม   20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   20 
 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   20 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   60 
 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   60 

รวมเวลาเรียนตลอดภาคเรยีน 17.0 740 
 

รวมเวลาเรียนตลอดภาคเรยีน 16.5 720 

         รวมเวลาเรียนตลอดทั้งป ี1,460 ชั่วโมง 

 
  



 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ปีการศึกษา 2562-2564 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5 ภาคเรียนที ่1/2563 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที ่2/2563 

รหัสวิชา รายวิชา นก. ชม./ภาค 
 

รหัสวิชา รายวิชา นก. ชม./ภาค 
รายวิชาพื้นฐาน 

 
รายวิชาพื้นฐาน 

ท32101 ภาษาไทย 9 1.0 40 
 

ท32102 ภาษาไทย 10 1.0 40 

ค32101 คณิตศาสตร์ 9 1.0 40 
 

ค32102 คณิตศาสตร์ 10 1.0 40 

ว32103 วิทยาศาสตร์ชวีภาพ 1.5 60 
 

ว32104 วิทยาการค านวณ4 1.0 40 

ส32101 สังคมศึกษา 9 1.0 40 
 

ส32103 สังคมศึกษา 10 1.0 40 

ส32102 ประวัติศาสตร์ 9 0.5 20 
 

ส32104 ประวัติศาสตร์ 10 0.5 20 

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 20 
 

พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 20 

ศ32101 ศิลปะ 9 0.5 20 
 

ศ32102 ศิลปะ 10 0.5 20 

อ32101 ภาษาอังกฤษ 9 1.0 40 
 

ง32103 การงานอาชพี5(งานธุรกิจ) 0.5 20 

        
 

อ32102 ภาษาอังกฤษ 10 1.0 40 

รวมเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน 7.0 280 
 

รวมเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน 7.0 280 
รายวิชาเพิ่มเติม 

 
รายวิชาเพิ่มเติม 

ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 2.0 80 
 

ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 2.0 80 

ว32201 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 3 2.0 80 
 

ว32201 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 2.0 80 

ว32202 เคมีเพิ่มเติม 3 1.5 60 
 

ว32202 เคมีเพิ่มเติม 4 1.5 60 

ว32203 ชีววิทยาเพิ่มเติม 3 1.5 60 
 

ว32203 ชีววิทยาเพิ่มเติม 4 1.5 60 

อ32201 ภาษาอังกฤษอา่น-เขียน1 1.0 40 
 

อ32203 ภาษาอังกฤษอา่น-เขียน2 1.0 40 

ส30233 หน้าที่พลเมือง 9 0.5 20 
 

ส30234 หน้าที่พลเมือง 10 0.5 20 

*** เลือกตามความสนใจ 1 วิชา 1.0 40 
 

*** เลือกตามความสนใจ 1 วิชา 1.0 40 

รวมเวลาเรียนรายวิชาเพิ่มเติม 9.5 380 
 

รวมเวลาเรียนรายวิชาเพิ่มเติม 9.5 380 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมแนะแนว   20 
 

กิจกรรมแนะแนว   20 

กิจกรรมชุมนุม   20 
 

กิจกรรมชุมนุม   20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   20 
 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   20 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   60 
 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   60 

รวมเวลาเรียนตลอดภาคเรยีน 16.5 720 
 

รวมเวลาเรียนตลอดภาคเรยีน 16.5 720 
 

รวมเวลาเรียนตลอดทั้งป ี1,440 ชั่วโมง 
 
  



 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ปีการศึกษา 2562-2564 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 ภาคเรียนที ่1/2564 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที ่2/2564 

รหัสวิชา รายวิชา นก. ชม./ภาค 
 

รหัสวิชา รายวิชา นก. ชม./ภาค 
รายวิชาพื้นฐาน 

 
รายวิชาพื้นฐาน 

ท33101 ภาษาไทย 11 1.0 40 
 

ท33102 ภาษาไทย 12 1.0 40 

ค33101 คณิตศาสตร์ 11 1.0 40 
 

ค33102 คณิตศาสตร์ 12 1.0 40 

ว33103 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.5 60 
 

ว33104 วิทยาการค านวณ 0.5 20 

ส33101 สังคมศึกษา 11 1.0 40 
 

ส33102 สังคมศึกษา 12 1.0 40 

พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 20 
 

พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 20 

ศ33101 ศิลปะ 11 0.5 20 
 

ศ33102 ศิลปะ 12 0.5 20 

ง33103 การงานอาชพี5(งานช่าง) 0.5 20 
 

อ33102 ภาษาอังกฤษ 12 1.0 40 

อ33101 ภาษาอังกฤษ 11 1.0 40 
 

        

รวมเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน 7.0 280 
 

รวมเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน 5.5 220 
รายวิชาเพิ่มเติม 

 
รายวิชาเพิ่มเติม 

ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 2.0 80 
 

ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 2.0 80 

ว33201 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 5 2.0 80 
 

ว33204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 6 2.0 80 

ว33202 เคมีเพิ่มเติม 5 1.5 60 
 

ว33205 เคมีเพิ่มเติม 6 1.5 60 

ว33203 ชีววิทยาเพิ่มเติม 5 1.5 60 
 

ว33206 ชีววิทยาเพิ่มเติม 6 1.5 60 

อ33201 การอ่านเชิงวิเคราะห ์1 1.0 40 
 

อ33204 การอ่านเชิงวิเคราะห ์2 1.0 40 

ง30296 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาต่อ 1.0 40 
 

*** เลือกตามความสนใจ 1 วิชา 1.0 40 

*** เลือกตามความสนใจ 1 วิชา 1.0 40 
 

        

รวมเวลาเรียนรายวิชาเพิ่มเติม 10.0 400 
 

รวมเวลาเรียนรายวิชาเพิ่มเติม 9.0 360 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมแนะแนว   20 
 

กิจกรรมแนะแนว   20 

กิจกรรมชุมนุม   20 
 

กิจกรรมชุมนุม   20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   20 
 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   20 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   60 
 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   60 

รวมเวลาเรียนตลอดภาคเรยีน 17.0 740 
 

รวมเวลาเรียนตลอดภาคเรยีน 14.5 640 
 

รวมเวลาเรียนตลอดทั้งป ี1,380 ชั่วโมง 

          
  



 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ปีการศึกษา 2562-2564 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณติศาสตร์ 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4  ภาคเรยีนที่ 1/2562 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ภาคเรียนที่ 2/2562 

รหัสวิชา รายวิชา นก. ชม./ภาค 
 

รหัสวิชา รายวิชา นก. ชม./ภาค 
รายวิชาพื้นฐาน 

 
รายวิชาพื้นฐาน 

ท31101 ภาษาไทย 7 1.0 40 
 

ท31102 ภาษาไทย 8 1.0 40 

ค31101 คณิตศาสตร์ 7 1.0 40 
 

ค31102 คณิตศาสตร์ 8 1.0 40 

ว31103 วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) 1.5 60 
 

ว31104 วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี) 1.5 60 

ส31101 สังคมศึกษา 7 1.0 40 
 

ส31103 สังคมศึกษา 8 1.0 40 

ส31102 ประวัติศาสตร์ 7 0.5 20 
 

ส31104 ประวัติศาสตร์ 8 0.5 20 

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 20 
 

พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 20 

ศ31101 ศิลปะ 7 0.5 20 
 

ศ31102 ศิลปะ 8 0.5 20 

ง31103 การงานอาชพี4 (งานธุรกิจ) 0.5 20 
 

อ31102 ภาษาอังกฤษ 8 1.0 40 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 7 1.0 40 
 

        

รวมเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน 7.5 300 
 

รวมเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน 7.0 280 
รายวิชาเพิ่มเติม 

 
รายวิชาเพิ่มเติม 

ท31201 ห้องสมุดและการศึกษาค้นคว้า1 1.0 40 
 

ท31204 ห้องสมุดและการศึกษาค้นคว้า1 1.0 40 

ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 2.0 80 
 

ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 2.0 80 

อ31201 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 1.0 40 
 

อ31203 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2 1.0 40 

อ31205 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด1 1.0 40 
 

อ31206 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด2 1.0 40 

พ30201 บาสเกตบอล 0.5 20 
 

พ30202 วอลเลย์บอล 0.5 20 

ศ31201 ศิลปะกับชีวิต1 1.0 40 
 

ศ31202 ศิลปะกับชีวิต2 1.0 40 

ง30289 มนุษยสัมพันธ ์ 1.0 40 
 

ง30282 เศรษฐศาสตร์กับชีวิตประจ าวัน 1.0 40 

ส30231 หน้าที่พลเมือง 7 0.5 20 
 

ส30232 หน้าที่พลเมือง 8 0.5 20 

*** เลือกตามความสนใจ 1 วิชา 1.0 40 
 

*** เลือกตามความสนใจ 1 วิชา 1.0 40 

รวมเวลาเรียนรายวิชาเพิ่มเติม 9.0 360 
 

รวมเวลาเรียนรายวิชาเพิ่มเติม 9.0 360 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

กิจกรรมแนะแนว   20 
 

กิจกรรมแนะแนว   20 

กิจกรรมชุมนุม   20 
 

กิจกรรมชุมนุม   20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   20 
 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   20 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   60 
 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   60 

รวมเวลาเรียนตลอดภาคเรยีน 16.5 720 
 

รวมเวลาเรียนตลอดภาคเรยีน 16.0 700 
 

รวมเวลาเรียนตลอดทั้งป ี1,420 ชั่วโมง 
 
  



 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ปีการศึกษา 2562-2564 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณติศาสตร์ 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5 ภาคเรียนที ่1/2563 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที ่2/2563 

รหัสวิชา รายวิชา นก. ชม./ภาค 
 

รหัสวิชา รายวิชา นก. ชม./ภาค 
รายวิชาพื้นฐาน 

 
รายวิชาพื้นฐาน 

ท32101 ภาษาไทย 9 1.0 40 
 

ท32102 ภาษาไทย 10 1.0 40 

ค32101 คณิตศาสตร์ 9 1.0 40 
 

ค32102 คณิตศาสตร์ 10 1.0 40 

ว32103 วิทยาศาสตร์ชวีภาพ 1.5 60 
 

ว32104 วิทยาการค านวณ4 1.0 40 

ส32101 สังคมศึกษา 9 1.0 40 
 

ส32103 สังคมศึกษา 10 1.0 40 

ส32102 ประวัติศาสตร์ 9 0.5 20 
 

ส32104 ประวัติศาสตร์ 10 0.5 20 

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 20 
 

พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 20 

ศ32101 ศิลปะ 9 0.5 20 
 

ศ32102 ศิลปะ 10 0.5 20 

อ32101 ภาษาอังกฤษ 9 1.0 40 
 

ง32103 การงานอาชพี5(งานธุรกิจ) 0.5 20 

        
 

อ32102 ภาษาอังกฤษ 10 1.0 40 

รวมเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน 7.0 280 
 

รวมเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน 7.0 280 
รายวิชาเพิ่มเติม 

 
รายวิชาเพิ่มเติม 

ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 2.0 80 
 

ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 2.0 80 

อ32201 ภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 1 1.0 40 
 

อ32203 ภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 2 1.0 40 

อ32202 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียว 1 1.0 40 
 

อ32204 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียว 2 1.0 40 

พ30203 เซปัคตะกร้อ 0.5 20 
 

พ30204 แฮนด์บอล 0.5 20 

ศ32201 ศิลปะกับชีวิต3 1.0 40 
 

ศ32202 ศิลปะกับชีวิต4 1.0 40 

ง30284 บัญชีกิจการบริการ 1.0 40 
 

ง30201 สร้างสรรค์งานใบตอง 1.0 40 

ส30233 หน้าที่พลเมือง 9 0.5 20 
 

ส30234 หน้าที่พลเมือง 10 0.5 20 

*** เลือกตามความสนใจ 1 วิชา 1.0 40 
 

*** เลือกตามความสนใจ 1 วิชา 1.0 40 

รวมเวลาเรียนรายวิชาเพิ่มเติม 8.0 320 
 

รวมเวลาเรียนรายวิชาเพิ่มเติม 8.0 320 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมแนะแนว   20 
 

กิจกรรมแนะแนว   20 

กิจกรรมชุมนุม   20 
 

กิจกรรมชุมนุม   20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   20 
 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   20 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   60 
 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   60 

รวมเวลาเรียนตลอดภาคเรยีน 15.0 660 
 

รวมเวลาเรียนตลอดภาคเรยีน 15.0 660 
 

รวมเวลาเรียนตลอดทั้งป ี1,320 ชั่วโมง 

          
  



 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ปีการศึกษา 2562-2564 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณติศาสตร์ 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 ภาคเรียนที ่1/2564 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที ่2/2564 

รหัสวิชา รายวิชา นก. ชม./ภาค 
 

รหัสวิชา รายวิชา นก. ชม./ภาค 
รายวิชาพื้นฐาน 

 
รายวิชาพื้นฐาน 

ท33101 ภาษาไทย 11 1.0 40 
 

ท33102 ภาษาไทย 12 1.0 40 

ค33101 คณิตศาสตร์ 11 1.0 40 
 

ค33102 คณิตศาสตร์ 12 1.0 40 

ว33103 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.5 60 
 

ว33104 วิทยาการค านวณ 0.5 20 

ส33101 สังคมศึกษา 11 1.0 40 
 

ส33102 สังคมศึกษา 12 1.0 40 

พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 20 
 

พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 20 

ศ33101 ศิลปะ 11 0.5 20 
 

ศ33102 ศิลปะ 12 0.5 20 

ง33103 การงานอาชพี5(งานช่าง) 0.5 20 
 

อ33102 ภาษาอังกฤษ 12 1.0 40 

อ33101 ภาษาอังกฤษ 11 1.0 40 
 

        

รวมเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน 7.0 280 
 

รวมเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน 5.5 220 
รายวิชาเพิ่มเติม 

 
รายวิชาเพิ่มเติม 

ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 2.0 80 
 

ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 2.0 80 

อ33201 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห ์1 1.0 40 
 

อ33204 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห ์2 1.0 40 

อ33202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน1 1.0 40 
 

อ33205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน2 1.0 40 

พ30205 แบดมินตัน 0.5 20 
 

พ30206 แอโรบิกดานซ์ 0.5 20 

ศ33201 ศิลปะกับชีวิต5 1.0 40 
 

ศ33202 ศิลปะกับชีวิต6 1.0 40 

ง30285 ธุรกิจกบัชีวิตประจ าวัน 1.0 40 
 

ง30205 ผลิตภัณฑ์เนารูด 1.0 40 

ง30296 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาต่อ 1.0 40 
 

*** เลือกตามความสนใจ 1 วิชา 1.0 40 

*** เลือกตามความสนใจ 1 วิชา 1.0 40 
 

        

รวมเวลาเรียนรายวิชาเพิ่มเติม 8.5 340 
 

รวมเวลาเรียนรายวิชาเพิ่มเติม 7.5 300 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมแนะแนว   20 
 

กิจกรรมแนะแนว   20 

กิจกรรมชุมนุม   20 
 

กิจกรรมชุมนุม   20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   20 
 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   20 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   60 
 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   60 

รวมเวลาเรียนตลอดภาคเรยีน 15.5 680 
 

รวมเวลาเรียนตลอดภาคเรยีน 13.0 580 
 

รวมเวลาเรียนตลอดทั้งป ี1,260 ชั่วโมง 

          
  



 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ปีการศึกษา 2562-2564 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนภาษาไทย-สังคมศึกษา 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4  ภาคเรยีนที่ 1/2562 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ภาคเรียนที่ 2/2562 

รหัสวิชา รายวิชา นก. ชม./ภาค 
 

รหัสวิชา รายวิชา นก. ชม./ภาค 
รายวิชาพื้นฐาน 

 
รายวิชาพื้นฐาน 

ท31101 ภาษาไทย 7 1.0 40 
 

ท31102 ภาษาไทย 8 1.0 40 

ค31101 คณิตศาสตร์ 7 1.0 40 
 

ค31102 คณิตศาสตร์ 8 1.0 40 

ว31103 วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) 1.5 60 
 

ว31104 วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี) 1.5 60 

ส31101 สังคมศึกษา 7 1.0 40 
 

ส31103 สังคมศึกษา 8 1.0 40 

ส31102 ประวัติศาสตร์ 7 0.5 20 
 

ส31104 ประวัติศาสตร์ 8 0.5 20 

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 20 
 

พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 20 

ศ31101 ศิลปะ 7 0.5 20 
 

ศ31102 ศิลปะ 8 0.5 20 

ง31103 การงานอาชพี4 (งานธุรกิจ) 0.5 20 
 

อ31102 ภาษาอังกฤษ 8 1.0 40 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 7 1.0 40 
 

        

รวมเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน 7.5 300 
 

รวมเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน 7.0 280 
รายวิชาเพิ่มเติม 

 
รายวิชาเพิ่มเติม 

ท31201 ห้องสมุดและการศึกษาค้นคว้า1 1.0 40 
 

ท31204 ห้องสมุดและการศึกษาค้นคว้า1 1.0 40 
ท31202 การพูด 1.0 40 

 
ท31205 ภาษากับวัฒนธรรม 1.0 40 

ท31203 ภาษาไทยเพื่อกจิกรรมการแสดง 1.0 40 
 

ท31206 วรรณกรรมท้องถิ่น 1.0 40 
ส30203 ศาสนาเปรียบเทียบ 1.0 40 

 
ส31203 มนุษย์กับสังคม 1.0 40 

ส30204 เมืองคอนศึกษา 1.0 40 
 

ส30205 ชะอวดศึกษา 1.0 40 
พ30201 บาสเกตบอล 0.5 20 

 
พ30202 วอลเลย์บอล 0.5 20 

ศ31201 ศิลปะกับชีวิต1 1.0 40 
 

ศ31202 ศิลปะกับชีวิต2 1.0 40 
อ31201 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 1.0 40 

 
อ31203 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2 1.0 40 

ส30231 หน้าที่พลเมือง 7 0.5 20 
 

ส30232 หน้าที่พลเมือง 8 0.5 20 

*** เลือกตามความสนใจ 1 วิชา 1.0 40 
 

*** เลือกตามความสนใจ 1 วิชา 1.0 40 
รวมเวลาเรียนรายวิชาเพิ่มเติม 9.0 360 

 
รวมเวลาเรียนรายวิชาเพิ่มเติม 9.0 360 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียม 

กิจกรรมแนะแนว   20 
 

กิจกรรมแนะแนว   20 
กิจกรรมชุมนุม   20 

 
กิจกรรมชุมนุม   20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   20 
 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   20 
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   60 

 
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   60 

รวมเวลาเรียนตลอดภาคเรยีน 16.5 720 
 

รวมเวลาเรียนตลอดภาคเรยีน 16.0 700 
 

รวมเวลาเรียนตลอดทั้งป ี1,420 ชั่วโมง 

          
  



 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ปีการศึกษา 2562-2564 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนภาษาไทย-สังคมศึกษา 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5 ภาคเรียนที ่1/2563 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที ่2/2563 

รหัสวิชา รายวิชา นก. ชม./ภาค 
 

รหัสวิชา รายวิชา นก. ชม./ภาค 
รายวิชาพื้นฐาน 

 
รายวิชาพื้นฐาน 

ท32101 ภาษาไทย 9 1.0 40 
 

ท32102 ภาษาไทย 10 1.0 40 

ค32101 คณิตศาสตร์ 9 1.0 40 
 

ค32102 คณิตศาสตร์ 10 1.0 40 

ว32103 วิทยาศาสตร์ชวีภาพ 1.5 60 
 

ว32104 วิทยาการค านวณ4 1.0 40 

ส32101 สังคมศึกษา 9 1.0 40 
 

ส32103 สังคมศึกษา 10 1.0 40 

ส32102 ประวัติศาสตร์ 9 0.5 20 
 

ส32104 ประวัติศาสตร์ 10 0.5 20 

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 20 
 

พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 20 

ศ32101 ศิลปะ 9 0.5 20 
 

ศ32102 ศิลปะ 10 0.5 20 

อ32101 ภาษาอังกฤษ 9 1.0 40 
 

ง32103 การงานอาชพี5(งานธุรกิจ) 0.5 20 

        
 

อ32102 ภาษาอังกฤษ 10 1.0 40 

รวมเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน 7.0 280 
 

รวมเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน 7.0 280 
รายวิชาเพิ่มเติม 

 
รายวิชาเพิ่มเติม 

ท32201 หลักภาษาไทย 1.0 40 
 

ท32203 การแต่งค าประพันธ ์ 1.0 40 

ท32202 ประวัติวรรณคดี 1 1.0 40 
 

ท32204 ประวัติวรรณคดี 2 1.0 40 

ส32202 กฎหมายที่ประชาชนควรรู ้ 1.0 40 
 

ส32205 การส ารวจทอ้งถิ่นเชิงภูมิศาสตร์ 1.0 40 

ส32203 การเงินการธนาคารและการคลัง 1.0 40 
 

ส32206 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย 1.0 40 

พ30203 เซปัคตะกร้อ 0.5 20 
 

พ30204 แฮนด์บอล 0.5 20 

ศ32201 ศิลปะกับชีวิต3 1.0 40 
 

ศ32202 ศิลปะกับชีวิต4 1.0 40 

อ32201 ภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 1 1.0 40 
 

อ32203 ภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 2 1.0 40 

ส30233 หน้าที่พลเมือง 9 0.5 20 
 

ส30234 หน้าที่พลเมือง 10 0.5 20 

*** เลือกตามความสนใจ 1 วิชา 1.0 40 
 

*** เลือกตามความสนใจ 1 วิชา 1.0 40 

รวมเวลาเรียนรายวิชาเพิ่มเติม 8.0 320 
 

รวมเวลาเรียนรายวิชาเพิ่มเติม 8.0 320 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมแนะแนว   20 
 

กิจกรรมแนะแนว   20 

กิจกรรมชุมนุม   20 
 

กิจกรรมชุมนุม   20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   20 
 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   20 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   60 
 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   60 

รวมเวลาเรียนตลอดภาคเรยีน 15.0 660 
 

รวมเวลาเรียนตลอดภาคเรยีน 15.0 660 
 

รวมเวลาเรียนตลอดทั้งป ี1,320 ชั่วโมง 

  



 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ปีการศึกษา 2562-2564 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนภาษาไทย-สังคมศึกษา 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 ภาคเรียนที ่1/2564 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที ่2/2564 

รหัสวิชา รายวิชา นก. ชม./ภาค 
 

รหัสวิชา รายวิชา นก. ชม./ภาค 
รายวิชาพื้นฐาน 

 
รายวิชาพื้นฐาน 

ท33101 ภาษาไทย 11 1.0 40 
 

ท33102 ภาษาไทย 12 1.0 40 

ค33101 คณิตศาสตร์ 11 1.0 40 
 

ค33102 คณิตศาสตร์ 12 1.0 40 

ว33103 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.5 60 
 

ว33104 วิทยาการค านวณ 0.5 20 

ส33101 สังคมศึกษา 11 1.0 40 
 

ส33102 สังคมศึกษา 12 1.0 40 

พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 20 
 

พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 20 

ศ33101 ศิลปะ 11 0.5 20 
 

ศ33102 ศิลปะ 12 0.5 20 

ง33103 การงานอาชพี5(งานช่าง) 0.5 20 
 

อ33102 ภาษาอังกฤษ 12 1.0 40 

อ33101 ภาษาอังกฤษ 11 1.0 40 
 

        

รวมเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน 7.0 280 
 

รวมเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน 5.5 220 
รายวิชาเพิ่มเติม 

 
รายวิชาเพิ่มเติม 

ท33201 การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม 1.0 40 
 

ท33203 วรรณกรรมปัจจุบัน 1 1.0 40 

ท33202 การเขียน 1 1.0 40 
 

ท33204 การเขียน 2 1.0 40 

ส33203 เหตุการณ์ปัจจุบัน 1.0 40 
 

ส30201 อาเซียนศึกษา 1.0 40 

ส33207 การเมืองการปกครองไทยยุคปจัจุบัน 1.0 40 
 

ส33202 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ 1.0 40 

พ30205 แบดมินตัน 0.5 20 
 

พ30206 แอโรบิกดานซ์ 0.5 20 

ศ33201 ศิลปะกับชีวิต5 1.0 40 
 

ศ33202 ศิลปะกับชีวิต6 1.0 40 

อ33201 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 1 1.0 40 
 

อ33204 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 2 1.0 40 

ง30296 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาต่อ 1.0 40 
 

*** เลือกตามความสนใจ 1 วิชา 1.0 40 

*** เลือกตามความสนใจ 1 วิชา 1.0 40 
 

        

รวมเวลาเรียนรายวิชาเพิ่มเติม 8.5 340 
 

รวมเวลาเรียนรายวิชาเพิ่มเติม 7.5 300 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมแนะแนว   20 
 

กิจกรรมแนะแนว   20 

กิจกรรมชุมนุม   20 
 

กิจกรรมชุมนุม   20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   20 
 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   20 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   60 
 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   60 

รวมเวลาเรียนตลอดภาคเรยีน 15.5 680 
 

รวมเวลาเรียนตลอดภาคเรยีน 13.0 580 
 

รวมเวลาเรียนตลอดทั้งป ี1,260 ชั่วโมง 

 

 



โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ปีการศึกษา 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชะอวดวิทยำคำร 
นำงสุภำภรณ์  คงคำนนท์ 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  
โรงเรียนชะอวดวิทยำคำร 

คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน 

กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
นำงสำววรรณลดำ อนงค์ นำงอรสำ บุญรินทร์ 

หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
 

กลุ่มบริหำรงำนส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
นำยวรรณวิทย์ ควนวิไล 

ปฏิบัติหน้ำที่รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
 

กลุ่มบริหำรงำนส ำนักงำนกิจกำรนักเรียน 
นำงสำวธนพร ทองลมุล 

หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 
 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
นำงจรรยพร แจ้งจุล 

หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 

กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ 
นำงจิรำพร ควนวิไล 

หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ 
 

กลุ่มบริหำรทั่วไป 
นำยสมคิด สุวรรณรัตน์ 

นำงจ ำเนียน เปลี่ยนจันทร์ 
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรทั่วไป 

 

นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
 



- งำนส ำนักงำน 

- งำนแผนงำน/โครงกำร  
และสำรสนเทศ 

- งำนวิจัยเพื่อพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ 

- งำนประกันคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำ 

- งำนกองทุนกู้ยืมเพื่อ
กำรศึกษำ 

 

  - งำนพัฒนำหลักสตูรและกำรจดักำร
เรียนรู ้

  - งำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และพฒันำ
กระบวนกำรเรียนรู ้

  - งำนนิเทศกำรศึกษำ 
- งำนส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำง

วิชำกำร 
- งำนโครงกำรลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำ

รู้ 
 

คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

...................................................................... หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

นางสาววรรณลดา อนงค์ 

 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

นางอรสา บุญรินทร์ 

2. ฝ่ายหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ 

3. ฝ่ายวัดผลและประเมินผล 4. ฝ่ายทะเบียนและเทียบ
โอนผลการเรียน 

5. ฝ่ายพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
และแหล่งการเรียนรู้ 

1. ฝ่ายบริหารส านักงาน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

6. ฝ่ายหลักสูตร/โครงการ
ห้องเรียนพิเศษ 

- งำนเอกสำรผล 

  กำรเรียน 

- งำนติดตำมผลกำรเรยีน
ของนักเรียนรำยบุคคล
และนักเรียนเรียนซ  ำ 

- งำนจัดสอบ /  
  สอบแก้ตัว 

- งำนข้อมู SGS 

- งำน O-Net และกำร
ทดสอบระดับชำต ิ

- งำนทะเบียนเอกสำร
หลักฐำนกำรศึกษำ 

  ของนักเรียน 
- งำนเทียบโอนผลกำรเรยีน 
- งำนข้อมูลGPA 
- งำนรับนักเรียน 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
นางสุภาภรณ์  คงคานนท์ 

- งำนห้องสมุด 

- งำนโสตทัศนศึกษำ 

- งำนพัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้
และจัดท ำทะเบียนแหล่งกำร
เรียนรู ้

- งำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ     

- งำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
- งำนกำรเงิน 
- งำนแผนงำน /โครงกำร 
- งำนประเมินโครงกำร 
- งำนหลักสูตร /กิจกรรม 
- งำนพัสดุ 
- งำนวัดผล 
- งำนแนะแนว 
- ครูที่ปรึกษำ 
- งำนดูแลนักเรียน 
- งำนเลขำนุกำร 

 

 

 

 

  

 
 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชะอวดวิทยำคำร 
นำงสุภำภรณ์  คงคำนนท์ 

รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
............................................................. 

หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
นำงจรรยพร  แจ้งจุล 1. คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

2. ฝ่ำยบริหำรส ำนักงำน 7. งำนกองทุนงำนบุญ
สวัสดิกำรฯ 

6. ฝ่ำยวินัยและรักษำวินัย 4. ฝ่ำยทะเบียนประวัติฯ 3. ฝ่ำยวำงแผนอัตรำก ำลัง 5. ฝ่ำยส่งเสริมและยกย่องฯ 

1. งำนส ำนักงำน 
นำงสุจิตรำ  สุวรรณชัย 

3. งำนแผนงำนสำรสนเทศ 
นำงสำวรัชดำภรณ์ ศิริค ำ 

2. งำนประกันคุณภำพภำยใน 
นำงเพ็ญนภำ สุคตะ 

5. งำนประเมินผล 
นำงสำวรัชดำภรณ์ ศิริค ำ 

4. งำนพัสดุ 
นำงสำววจิรำ สังข์ทอง 

2. งำนเลื่อนขั นเงินเดือนฯ 
นำงจรรยพร แจ้งจุล 

1. งำนทะเบียนประวัตบิุคลำกร 

นำงจรรยพร แจ้งจุล 

2. งำนอัตรำจ้ำง 
นำงสำวรัชดำภรณ์ ศิริค ำ 
 

1. งำนสรรหำ/บรรจุ/ฯ 
นำงสำวรัชดำภรณ์ ศิริค ำ 

3. งำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ ์
นำงจรรยพร แจ้งจุล 

 

3. งำนส่งเสริมขวัญก ำลังใจ 
นำงสำวรัชดำภรณ์ ศิริค ำ 

2. งำนพัฒนำบุคลำกร 
นำงจรรยพร แจ้งจุล 

1. งำนมำตรฐำนวิชำชีพ 
นำงเพ็ญนภำ สุคตะ 

3. งำนออกจำกรำชกำร 
นำงสำวรัชดำภรณ์ ศิริค ำ 

2. งำนกำรเสรมิสร้ำงและกำร
ป้องกันกำรกระท ำผดิวินัย 
นำงจรรยพร แจ้งจุล 

1. งำนด ำเนินกำรทำงวินัย 
นำงจรรยพร แจ้งจุล 

2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนฯ 
นำงนำงสุภำภรณ์ คงคำนนท์ 
นำงศันสนีย์ สมสีแสง 

1. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ
กองทุน 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
นำงจรรยพร แจ้งจลุ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชะอวดวิทยำคำร 
นำงสุภำภรณ์  คงคำนนท์ 

รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ 
............................................................. หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ 

นำงจิรำพร ควนวิไล 1. คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ 

2. ฝ่ำยบริหำรส ำนักงำน 
นำงจิรำพร ควนวิไล 

4. ฝ่ำยแผนงำนและ
สำรสนเทศ 

นำงสำวสุปรำณีต ปำนมำ 
 

3. ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี 5. ฝ่ำยสวัสดิกำรบุคลำกร 
นำงจิรำพร ควนวิไล 

1. งำนควบคุมภำยใน 
นำงจิรำพร ควนวิไล 

3. งำนแผนงำนสำรสนเทศ 
นำงสำวสุปรำณีต ปำนมำ 

2. งำนประกันคุณภำพภำยใน 
นำงสำวจุรีย์ ไก่แก้ว 

5. งำนผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่
พัสดุกลุ่มงำน/ฝ่ำย/ฯ 

4. งำนพัสดุและสินทรัพย์ 
นำงอรอุมำ นิตย์วิมล 

2. งำนข้อมูลสำรสนเทศ 
นำงสำวสุปรำณีต ปำนมำ 

นำงสำวจุรีย์ ไก่แก้ว 
 

1. งำนแผนงำนโรงเรียน 
นำงสุปรำณีต ปำนมำ 
นำงศันสนีย์ สมสีแสง 

 

2. งำนบัญชี 
นำงฉลวย หนูจันทร์ 
นำงวรรณำ จันทรัตน์ 

1. งำนกำรเงิน 
นำงจิรำพร ควนวิไล 
นำงสำวจุรีย์ ไก่แก้ว 
นำงศันสนีย์ สมสีแสง 

นำงสำวขวัญธิดำ ศักดิเศรษฐ์ 

3. งำนตรวจสอบติดตำมฯ 
นำงสำวสุปรำณีต ปำนมำ 
 

2. งำนสวัสดิกำรบุคลำกร 
นำงจิรำพร ควนวิไล 

1. งำนเงินเดือนและ
ค่ำจ้ำง 

นำงจิรำพร ควนวิไล 

6. งำนประเมินผล 
 

3. งำนระดมทรัพย์เพ่ือ
กำรศึกษำ 

นำงจิรำพร ควนวิไล 
นำงฉลวย หนูจันทร์ 

4. งำนตรวจสอบภำยใน 
นำงขนิษฐำ ใจดี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชะอวดวิทยำคำร 
นำงสุภำภรณ์  คงคำนนท์ 

รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป 
............................................................. 

หัวหน้ำกลุ่มบริหำรทั่วไป 
นำยสมคิด สุวรรณรัตน์ 

นำงจ ำเนียน เปลี่ยนจันทร์ 

1. คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป 

2. ฝ่ำยบริหำรส ำนักงำน 
นำงจ ำเนียน เปลี่ยนจันทร์ 

7. งำนโรงเรียนส่งเสริม
สุขภำพ 

นำงสำววันทนำ หนูนะ 

6. ฝ่ำยงำนอนำมัยโรงเรียน 
นำงสำววันทนำ หนูนะ 
 

4. ฝ่ำยอำคำร สถำนที่ฯ 
นำยสมคิด สุวรรณรัตน์ 

3. ฝ่ำยบริกำร 5. ฝ่ำยโภชนำกำรฯ 
นำงจรรยพร แจ้งจุล 

1. งำนส ำนักงำน 
นำงจ ำเนียน เปลี่ยนจันทร์ 

3. งำนสำรบรรณ 
นำงสำวจิรำวรรณ บัวเกตุ 

2. งำนนโยบำยและแผนงำน 
นำงสุดำรัตน์ ขวัญแก้ว 

5. งำนระบบข้อมูลนักเรียน 
นำงสุดำรัตน์ ขวัญแก้ว 

7. งำนประชำสัมพันธ์ 
โรงเรียน 

 

2. งำนระบบภูมิทัศน์ 
นำยสำนิตย์ แจ้งจุล 

1. งำนควำมสะอำดและเขต
พื นทีค่วำมรับผดิชอบฯ 

นำงจ ำเนียน เปลี่ยนจันทร์ 
2. งำนสัมพันธ์ชุมชน 
นำยสำนิตย์ แจ้งจุล 

 

1. งำนบริกำร 
นำยค ำนึง บัวจันทร์ 

 

3. งำนสำธำรณูปโภค 
นำยเลิศศักดิ์ ชูกลิ่น 

 

8. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
นำงสำวจิรำวรรณ บัวเกตุ 

7.1 ประชำสัมพันธ์ เสยีงตำมสำย 
นำงสำวจุรีย์ ไก่แก้ว 

7.3 พิธีกร 
นำงปิยนุช มำมำก 

 

7.2 งำนวำรสำรโรงเรียน 
นำงสุดำรัตน์ ขวัญแก้ว 

 

7.4 บันทึกภำพ 
นำยเสนำะ ทรงประดิษฐ์ 

 

6. งำนจัดระบบควบคมุภำยใน 
นำงสำวจิรำวรรณ บัวเกต ุ

4. งำนประกันคุณภำพ 
นำงสุดำรัตน์ ขวัญแก้ว 

3. ฝ่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม 
นำงจิรำพร ควนวิไล 

 

4. งำนออกแบบก่อสร้ำงฯ 
นำยสมหวัง ฤทธิรงค์ 

 

5. บุคลำกรสนับสนุนฯ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชะอวดวิทยำคำร 
นำงสุภำภรณ์  คงคำนนท์ 

ปฏิบัติหน้ำท่ีรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
นำยวรรณวิทย์ ควนวิไล 1. คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรงำนส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

2. งำนนโยบำยและแผน 
นำงสำวสุปรำณีต ปำนมำ 

8. งำนโครงกำรพิเศษของ
โรงเรียน 

3. งำนสำรสนเทศและเทคโนโลยี 
นำงสำวจุรีย์ ไก่แก้ว 

5. งำนควบคุมภำยในและ
ประกันคณุภำพ 

นำงสำวสุปรำณีต ปำนมำ 

4. งำนพัฒนำระบบเครือข่ำยฯ 
นำงอัจฉรำ ไชยทอง 

7. งำนเลขำนุกำร/วำระ
งำนผู้อ ำนวยกำร 

นำยวรรณวิทย์ ควนวิไล 

6. งำนดนตรี กำรแสดงฯ 
นำยวรรณวิทย์ ควนวิไล 

8.2 งำน STEM ศึกษำ 
 

8.1 โรงเรียนดีประจ ำ
ต ำบล 

นำยวรรณวิทย์ ควนวิไล  
 

8.3 โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
และโรงเรียนวิถีพุทธ 

 

8.4 ธนำคำรโรงเรียน 
นำยฤชำยุส พลำยด้วง 



 

ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

นำงสุภำภรณ์ คงคำนนท์ 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มงานกิจการนักเรียน 

.................................................................... หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

นำงสำวธนพร ทองลมุล 
คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

ฝ่ายบริหารส านักงาน 

งำนข้อมูลสำรสนเทศ/พัสดุ 

งำนรักษำควำมปลอดภัย 

งำนแผนงำนโครงกำร 

งำนประกันคุณภำพ 

งำนเครือข่ำยผู้ปกครอง 

ฝ่ายระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

งำนระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

งำนคัดกรองรำยบุคคล 

งำนระบบส่งต่อดูแล 

งำนระเบียบ
รถจักรยำนยนต์ 

งำนเยี่ยมบ้ำน 

ฝ่ายส่งเสริมประชาธิปไตย ฝ่ายส่งเสริมระเบียบวินัย
แก้ไขพฤติกรรม 

ฝ่ายกิจกรรมนอก
หลักสูตร 

งำนสนับสนุน
ประชำธิปไตย 

งำนส่งเสริมวิยับ-จริยธรรม 

งำนสภำนักเรียน 

งำนสำรสนเทศ 

ประเมินผลและงำนอ่ืนๆ 

งำนภำคีเครือข่ำยภำคนอก 

งำนระบบส่งต่อ 

งำนป้องกันยำเสพติด- 
โรคเอดส์ 

งำนดูแลวินัย 

ข้อมูลสำรสนเทศ 

งำนกิจกรรมโรงเรียน 

งำนกิจกรรมนักเรียน 

งำนกิจกรรมวันส ำคัญ 

งำนกีฬำ 



 

 

 
 
 
 
 
 

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2. แผนผังยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี 
3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงคห์ลัก ตัวชี้วัดของกระทรวงศึกษาธิการ 
4. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร เป้าประสงค์ กลยุทธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 12 
5. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
ทิศทางการจัดการศึกษา 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

วิสัยทัศน์   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการจัดการศึกษา มี
คุณภาพตามมาตรฐาน บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 
 
พันธกิจ 
   1. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพบนพื้นฐานของความเป็นไทย 
 2. ก ากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ให้บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ได้มาตรฐาน 
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม 
 
ค่านิยมองค์กร  

ถือประโยชน์ของนักเรียนและสถานศึกษาเป็นส าคัญ  
“Students  and  School  Come  First  :  SSCF” 

 
เป้าประสงค์ 

1.  ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
2.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมพ้ืนฐาน 
3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
4   ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบต่อผลการ

ด าเนินงาน 
5   สถานศึกษาและ สพม.12 มีการบริหารจัดการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ

และเป็นที่ยอมรับทุกภาคส่วน 
6.  สถานศึกษาและ สพม.12 มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการบริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็น

เลิศ 
7.  สพม.12 มีระบบ ก ากับ ติดตามและประเมินผลที่เข้มแข็ง 

 
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  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

 
   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 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

  1)  การมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร คุณธรรมเป้าหมาย และค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด  

  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
  5)  ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านดนตรีและนาฏศิลป์ 
  6)  ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านกีฬา 
  7)  ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมหรือพัฒนาศักยภาพตามความถนัด 
 
   มาตรฐานที ่ 2. กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 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 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2. แผนผังยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี 
3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงคห์ลัก ตัวชี้วัดของกระทรวงศึกษาธิการ 
4. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร เป้าประสงค์ กลยุทธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 12 
5. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
ทิศทางการจัดการศึกษา 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

วิสัยทัศน์   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการจัดการศึกษา มี
คุณภาพตามมาตรฐาน บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 
 
พันธกิจ 
   1. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพบนพื้นฐานของความเป็นไทย 
 2. ก ากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ให้บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ได้มาตรฐาน 
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม 
 
ค่านิยมองค์กร  

ถือประโยชน์ของนักเรียนและสถานศึกษาเป็นส าคัญ  
“Students  and  School  Come  First  :  SSCF” 

 
เป้าประสงค์ 

1.  ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
2.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมพ้ืนฐาน 
3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
4   ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบต่อผลการ

ด าเนินงาน 
5   สถานศึกษาและ สพม.12 มีการบริหารจัดการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ

และเป็นที่ยอมรับทุกภาคส่วน 
6.  สถานศึกษาและ สพม.12 มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการบริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็น

เลิศ 
7.  สพม.12 มีระบบ ก ากับ ติดตามและประเมินผลที่เข้มแข็ง 

 
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  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

 
   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 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

  1)  การมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร คุณธรรมเป้าหมาย และค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด  

  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
  5)  ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านดนตรีและนาฏศิลป์ 
  6)  ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านกีฬา 
  7)  ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมหรือพัฒนาศักยภาพตามความถนัด 
 
   มาตรฐานที ่ 2. กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 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 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

*********************************************************************** 
 

วิสัยทัศน์ 

(VISION) 

โรงเรียนชะอวดวิทยาคารเป็นสถานศึกษาท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนดี มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมีทักษะชีวิต  

 ด้านนักเรียน ด้านคร/ูบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ 

พันธกิจ 

(MISSION) 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
ศักยภาพ 

2. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทุกระดับ 

3. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
หลากหลาย 

4. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

1. พัฒนาครูด้านการจัดการ
เรียนรู้ 

2. พัฒนาครูด้านวิทยฐานะและ
ความเจริญก้าวหน้า 

3. พัฒนาครูด้านการปฏิบัติ
หน้าที่ตามความต้องการ 

4. ส่งเสริม สร้างแรงบันดาลใจ
ให้ครูแสดงศักยภาพของตนเอง
อย่างเต็มที่ 

1. จัดระบบบริหารจัดการเพ่ือ
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของ
ครูและการเรียนรู้ของนักเรียน 

2. สนับสนุนสื่อ เทคโนโลยีที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3. จัดระบบนิเทศติดตามเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้และพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ 

 

เป้าประสงค์ 

(GOAL) 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

2. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
3. นักเรียนได้รับการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการ  ดนตรี 
นาฏศิลป์ กีฬาหรือพัฒนาศักยภาพ
ตามความถนัด 
4. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมที่พึงประสงค์และมีทักษะ
ชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข  

 

1. 1. ครแูละบุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้ความสามารถ
ด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนว
ทางการจัดการศึกษาและ
มาตรฐานการศึกษา 
2. ครูมีวิทยฐานะและ
เจริญก้าวหน้าตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 

1. โรงเรียนมีระบบการบริหาร
จัดการ เน้นหลักธรรมาภิบาล
และมีการประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนที่มี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
2. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม 
แหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ที่มี
คุณภาพ เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ส่วนที่ 3 
ทิศทางการพัฒนาโรงเรียน 



 

 

 ด้านนักเรียน ด้านคร/ูบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ 

(STRATEGY) 

1. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2. จัดกิจกรรม โครงการที่
หลากหลายตามความถนัด สนใจ
ของผู้เรียน 
3. จัดกิจกรรม โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

1. ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาด้าน
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning)  
2. ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพครู
ด้านการปฏิบัติหน้าที่ 
3. สร้างแรงจูงใจ ส่งเสริมให้ครู
ใช้การบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก 
4. ส่งเสริมให้ครูสร้างนวัตกรรม
การเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
 

1. จัดระบบบริหารจัดการให้
ตอบสนองต่อการจัดการเรียนรู้
และการบริหารจัดการ 
2. จัดสนับสนุน สื่อ เทคโนโลยี 
และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3. สนับสนุนสิ่งอ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้เรียน ครูและ
บุคลากรในการจัดการเรียนรู้ 
4. ระดมทรัพยากรและการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
แผนปฏิบัติงานและโครงการ 

 
 

ตารางท่ี 9   จ าแนกโครงการตามกลยุทธ์ของโรงเรียน 

กลยุทธ์ ด้านนักเรียน    
1. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. จัดกิจกรรม โครงการที่หลากหลายตามความถนัด สนใจของผู้เรียน 
3. จัดกิจกรรม โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ  
1 จัดซื้อวัสดุทางการศึกษา  
2 กระจูด OTOP ชะอวด  
3 พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของ

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
 

4 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ  
5 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ (วันวิชาการโรงเรียน)   
6 พัฒนางานห้องสมุดเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้  
7 จัดบริการแนะแนว  
8 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้  
9 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียน

ชะอวดวิทยาคาร (SMP@CV) ม.ปลาย 
 

10 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP)  
11 ห้องเรียนพิเศษห้องคู่ขนานกับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP)  
12 ส่งเสริมความสามารถนักเรียนทางด้านภาษาอังกฤษ (EIDP)  
13 ปลอดการอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง  
14 ค่ายภาษาไทยสัญจร  
15 วันส าคัญทางภาษาไทย  
16 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
17 อบรมความรู้ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรมคณิตศาสตร์ GSP  
18 ค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 8 (MATH CAMP 8)  
19 พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  
20 อบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรูแ้บบบูรณาการตามแนวทาง STEM”  
21 วิทยาศาสตร์สัญจร  
22 พัฒนาแหล่งเรียนรู้สังคมศึกษาและพัฒนาพัฒนาการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมศักยภาพ

ผู้เรียน 
 

23 อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย  



 

 

 
 
 
 
 
 

24 สังคมสัญจร ตอนเยือนประวัติศาสตร์เมืองนคร  
ที ่ โครงการ  
25 ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
26 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านดนตรี  
27 ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
 

28 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
29 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา  
30 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)  
31 บริการ ICT  
32 อบรมขนม  
33 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและวัสดุส านักงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพและเทคโนโลยี 
 

34 เช่าซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 126 โรงเรียนชะ
อวดวิทยาคาร 

 

35 พัฒนาทักษะการฟัง-พูด การสื่อสารภาษาอังกฤษโดยชาวต่างชาติ  
36 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
37 วันคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  
38 English Camp  
39 สถานศึกษาพอเพียง  
40 โรงเรียนวิถีพุทธ  
41 โรงเรียนดีประจ าต าบล  
42 ธนาคารโรงเรียน  
43 เสียงตามสายเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  
44 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ  
45 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  
46 Mr. and Miss Recycle  
47 พัฒนางานกิจการนักเรียน  
48 วันส าคัญของโรงเรียน ชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์  
49 แข่งขันกรีฑา-กีฬาสานสัมพันธ์ ประจ าปีการศึกษา 2562  
50 ทัศนศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  
51 ส่งเสริมประชาธิปไตยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  



 

 

ตารางท่ี 12   จ าแนกโครงการตามกลยุทธ์ของโรงเรียน (ต่อ) 
 
กลยุทธ์ ด้านครู/บุคลากร  

1. ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning)  

2. ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพครูด้านการปฏิบัติหน้าที่ 
3. สร้างแรงจูงใจ ส่งเสริมให้ครูใช้การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
4. ส่งเสริมให้ครูสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ  
1 สนับสนุนพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมโรงเรียนด้าน

เทคโนโลยี 
 

2 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ครูและบุคลากรทางการศึกษา  



 

 

ตารางท่ี 12   จ าแนกโครงการตามกลยุทธ์ของโรงเรียน (ต่อ) 
กลยุทธ์ ด้านการบริหารจัดการ  

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

 
 

ที ่ โครงการ  
1 จัดจ้างพิมพ์เอกสารทางวิชาการ  
2 บริหารจัดการส านักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ  
3 บริหารจัดการกลุ่มงานการเงินและพัสดุ  
4 พัฒนางานส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป (งานส านักงานบริหารกลุ่มทั่วไป)  
5 พัฒนางานส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป (งานสารบรรณ)  
6 พัฒนางานส านักงานผู้อ านวยการ  
7 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
8 พัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน  
9 จัดซื้ออุปกรณ์ สื่อที่ทันสมัยและอุปกรณ์ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ  
10 พัฒนาห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  
11 พัฒนางานอาคาร สถานที่และสภาพแวดล้อม  



 

 

 
 
 
 
1. งบประมาณด าเนินการ ประจ าปีการศึกษา 2562 

                1.1 งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ที่คาดว่าจะได้รับ  
ที่ นักเรียน จ านวน งบประมาณรายหัวๆละ คิดเป็นเงิน หมายเหตุ 
1 มัธยมศึกษาตอนต้น 811 คน 1,750 x 2 = 3500 2,838,500   
2 มัธยมศึกษาตอนปลาย 423 คน 1,900 x 2 = 3,800 1,607,400   

รวม 1,234 คน คาดว่าจะได้รับ 4,445,900   
  

       1.2 การจัดสรรเงินงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว  
 ก. งบประมาณท่ีน าไปใช้จ่ายประจ า  

 

ที่ การประมาณการจ่าย (รายจ่ายประจ า) % หมายเหตุ 

1 ส ารองจ่าย  444,590 10  
2 จ่ายค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/น  าประปา/โทรศัพท์/อินเทอร์เน็ต)      0,000  19.12  
3 ค่าจ้างครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษา 972,300 21.87  
4 ค่าน  ามันเชื อเพลิงและค่าบ ารุงรักษารถมินิบัสโรงเรียน 15,000 0.34  
4 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ท าเอกสารการเรียนรู้และเอกสารราชการ 80,000 1.80  

รวมเงินรายจ่ายประจ า 2,361,890 53.13  
เงินอุดหนุนรายหัวคงเหลือจัดสรรตามโครงการ 2,084,010 46.87   

 
 ข. งบประมาณท่ีน าไปจัดสรรตามโครงการ/กิจกรรม แบ่งตามกลุ่มบริหาร 

 
ที่ รายการจัดสรร 

2,084,010 เพ่ิม(+)/ลด(-) 
เทียบปีก่อน

หน้า 
หมายเหตุ 

% เป็นเงิน 

1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 66.7 1,389,607 139,360   
2 กลุ่มบริหารงานบุคคล                                                  6.7 138,881 6,098   
3 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ                                          4.0 84,320        9,320.00    
4 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน                                       9.3 193,441      63,441.00    
5 กลุ่มบริหารทั่วไป 9.5 198,401      13,401.00    
6 กลุ่มบริหารงานส านักงานผู้อ านวยการ  3.8 79,360      24,360.00    

รวมเงินที่น ามาจัดสรร 100.00 2,084,010 255,980   

ส่วนที่ 4 
รายละเอียดแผนงาน โครงการ 



 

 

 
       1.3 งบประมาณเงินเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ที่ นักเรียน จ านวน   งบประมาณรายหัวๆละ คิดเป็นเงิน หมายเหตุ 
1 มัธยมศึกษาตอนต้น 811 คน 440 x 2 = 880 713,680   
2 มัธยมศึกษาตอนปลาย 423 คน 475 x 2 = 950 401,850   
  รวม 1,234 คน คาดว่าจะได้รับ 1,115,530   
 

       1.4 งบประมาณจากเงินอ่ืนๆ 

ที ่ รายการ ยอดยกมา รับมาในปีปัจจุบัน เป็นเงิน หมายเหตุ 

1 เงินบ ารุงการศึกษา ค่าสาธารณูปโภค -     185,100          185,100    
2 เงินบ ารุงการศึกษา โครงการห้องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP) นักเรียน
จ านวน  คน 

290,616     728,000       1,018,616    

3 เงินบ ารุงการศึกษา โครงการนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
(SMP@CV) ม.4-6 

256,077     503,500          759,577    

4 เงินบ ารุงการศึกษา โครงการส่งเสริม
ความสามารถนักเรียนทางด้านภาษาอังกฤษ 
(EIDP) 

129,838     322,000          451,838    

5 เงินบ ารุงการศึกษา โครงการห้องคู่ขนาน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

80,930     312,000          392,930    

6 เงินบ ารุงการศึกษา และเงินสนับสนุนจาก 
อบจ. ตามโครงการจ้างครูต่างชาติ (เก็บ
นักเรียนคนละ 250 บาท/ภาคเรียน และรับ
จาก อบจ.250,000 โดย อบจ.แบ่งจ่ายครั ง
ละ 125,000 บาท) 

-     867,000          867,000    

7 เงินบ ารุงการศึกษา โครงการค่ายคณิตศาสตร์
และบูรณาการกับทัศนศึกษา ครั งที่ 9 
(MATH CAMP 9) 

-       51,300           51,300    

8 เงินบ ารุงการศึกษา โครงการEnglish camp 
To Ratchamongkol University Hua-Hin 

-     104,800          104,800    

9 เงินบ ารุงการศึกษา โครงการส่งเสริม
ศักยภาพทางภาษาอังกฤษ 

-       47,200           47,200    

10 เงินรายได้สถานศึกษา
ค่าเช่าโรงอาหาร 

    -     156,000          156,000    

เป็นเงิน 757,461   3,276,900       4,034,361    



 

 

               1.5 สรุปงบประมาณที่จัดสรรให้ตามกลุ่มบริหาร 

ที ่ กลุ่มบริหาร เงินอุดหนุน 
เงินเรียนฟรี 

15 ปี 
เงินอ่ืนๆ เป็นเงิน หมายเหตุ 

1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 1,436,207 773,530 3,702,261 5,911,998  
2 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ+ค่า

สาธารณูปโภค+ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารฯ 

1,029,320 - 3,000 1,031,790  

3 กลุ่มบริหารงานบุคคล+ค่าจ้างครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1,111,181 - - 1,111,181 - 

4 กลุ่มบริหารทั่วไป 198,401 - - 198,401 - 
5 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 193,441 342,000 - 535,441 - 
6 กลุ่มบริหารงานส านักงานผู้อ านวยการ+เงิน

ส ารองจ่าย 
523,950 - 4,082,000 4,605,950 - 

รวม 4,492,500 1,115,530 7,787,261 13,394,761 
 

  
เกินเรียนฟรี - 

                  1.6 สรุปงบประมาณที่จัดสรรให้กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ที ่ ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯ เงินอุดหนุน 
เงินเรียนฟรี 

15 ปี 
เงินอ่ืนๆ เป็นเงิน หมายเหตุ 

1 ส านักกลุ่มบริหารวิชาการ 752,050 588,330 - 1,340,380 
 2 ห้องเรียนพิเศษและโครงการส่งเสริมฯ - - 2,622,961 2,622,961 
 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 48,379 - - 48,379 
 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 54,760 35,000 51,300 141,060 

 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 85,000 - - 85,000 
 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

วัฒนธรรม 
32,530 10,700 9,000 52,230 

 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 166,653 - - 166,653 
 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 39,000 30,000 1,019,000 1,088,000 
 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 200,000 - - 200,000 
 10 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
57,835 6,500 - 64,335 

 11 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(สังกัด
วิชาการ) 

- 103,000 - 103,000 

 เป็นเงิน 1,436,207 773,530 3,702,261 5,911,998 
 

       



 

 

                1.7 สรุปงบประมาณที่จัดสรรให้ตามกลุ่มบริหารงานวิชาการ แยกตามกลุ่มสาระฯ /ฝ่าย/งาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน 
เงินเรียนฟรี 

15 ปี 
เงินอ่ืนๆ เป็นเงิน หมายเหตุ 

 ส านักงานวิชาการ     
 1 จัดซื อวัสดุทางการศึกษา 450,000   450,000 
 2 จัดจ้างพิมพ์เอกสารทางวิชาการ 22,940   22,940 
 3 บริหารจัดการส านักงานกลุ่มบริหารงาน

วิชาการ 
   16,000 

  กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการกลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

2,700    

  กิจกรรมที่ 2 รับสมัครและมอบตัวนักเรียน 
ม.1 ม.4 

13,300    

 4 พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-
Net 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนชะ
อวดวิทยาคาร) 

35,000   35,000 

 5 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ    488,330 
  กิจกรรมที่ 1 งานมหกรรมวิชาการ

มัธยมศึกษา 
 240,000   

  กิจกรรมที่ 2 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับชาติ : ภาคใต้ 

 230,000   

  กิจกรรมที่ 3 แข่งขันทักษะ/ส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการกลุ่มสาระฯต่างๆ 

 18,330   

 6 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ (วันวิชาการ
โรงเรียน) 

100,000 100,000  200,000 

 7 พัฒนางานห้องสมุดเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้    60,000 
  กิจกรรมที่ 1 จัดซื อวัสดุสารนิเทศห้องสมุด 21,730    
  กิจกรรมที่ 2 ข่าวสารและสารความรู้ 3,000    
  กิจกรรมที่ 3 จัดซื อวารสารและหนังสือพิมพ์ 11,920    
  กิจกรรมที่ 4 รักการอ่าน 5,000    
  กิจกรรมที่ 5 สัปดาห์ห้องสมุด 4,350    
  กิจกรรมที่ 6 จัดเตรียมและซ่อมแซมหนังสือ 3,500    
  กิจกรรมที่ 7 จัดบรรยากาศห้องสมุด 10,500    
 8 จัดบริการแนะแนว 4,110   4,110 
 



 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน 
เงินเรียนฟรี 

15 ปี 
เงินอ่ืนๆ เป็นเงิน หมายเหตุ 

9 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) 8,000   8,000 
 10 สนับสนุนพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการ

สอนและกิจกรรมโรงเรียนด้านเทคโนโลยี 
35,000   35,000 

 11 กิจกรรมลดเวลาเรียน 10,000   10,000 
 12 กระจูด OTOP ชะอวด 2,000   2,000 
 13 สถานศึกษาพอเพียง 

   
7,000 

 

 

กิจกรรมที่ 1 เรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 2,000 

    
 

กิจกรรมที่ 2 ธนาครขยะ - 
    

 

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้แหล่งจัดปะ
สบการในโรงเรียนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

- 

    

 

กิจกรรมที่ 4 การน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 5,000 

    
14 

วินัยสร้างคนตามแนวโครงงานโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 2,000 

  
2,000 

 เป็นเงิน 752,050 588,330 - 1,340,380 
  

      
ที ่ โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน 

เงินเรียนฟรี 
15 ปี 

เงินอ่ืนๆ เป็นเงิน หมายเหตุ 

 ห้องเรียนพิเศษและโครงการส่งเสริมฯ 
     15 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

(SMP) 
   

1,018,616 
 

 
ยอดยกมา 290,616 บาท 

     

 

เงินบ ารุงการศึกษา ภาคเรียนละ 3,500 
บาท นร. 104 คน จ านวน 728,000 บาท 

     
 

รวมเงินทั งโครงการ 1,018,616 บาท 
  

 
  

 
ส ารองจ่ายโครงการ 10% 

  
101,862 

  

 

กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

  

305,585 

  
 

กิจกรรมที่ 2 สานสัมพันธ์ SMP 
  

2,000 
  

 
กิจกรรมที่ 3 สอนเสริมศักยภาพ 

  
81,000 

  
 

 
  

 
  



 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน 
เงินเรียนฟรี 

15 ปี 
เงินอ่ืนๆ 

เป็นเงิน หมายเหตุ 

 

กิจกรรมที่ 4 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ โครงการ
พัฒนาลุ่มน  าปากพนังอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ และ โครงการกังหันลมผลิต
ไฟฟ้า อ าเภอหัวไทร ชั น ม.1-3 (นร.104 คน 
ครู 6 คน รวม 110 คน)   

25,900 

  

 

กิจกรรมที่ 5 เสริมศักยภาพ ปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ แหล่งเรียนรู้
ภายนอก (มหาวิทยาลัยเด็ก) ม.ราชภัฎ
นครศรีธรรมราช ม.1-3   

20,000 

  

 
กิจกรรมที่ 6 ค่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์/มหาวิทยาลัยทักษิณ  (3 วัน 2 คืน)   

195,350 

  

 

กิจกรรมที่ 7 ค่ายบูรณาการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ครั งที่ 4 ณ 
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อ.
ชะอ า จ.เพชรบุรี ศึกษาเรียนรู้การจัดการ
ขยะ พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์
พลังงาน นิทรรศการพลังงานเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นก
กับสิ่งแวดล้อม เดินป่าศึกษาระบบนิเวศป่า
ชายเลน ปลูกป่าชายเลน (ม.1-3 จ านวน 
104 คน ครู 6 คน จ านวน 4 วัน 3 คืน) 

  

171,580 

  

 

กิจกรรมที่ 8  จัดซื ออุปกรณ์ ส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ 

  

63,650 

  

 

กิจกรรมที่ 9 แข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ระดับภาค/ระดับประเทศ/อ่ืนๆ 

  

21,689 

  
 

กิจกรรมที่ 10 ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) 
  

30,000 
  16 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้าน

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนชะ
อวดวิทยาคาร (SMP@CV) ม.4-6 

 

  759,577  

 
ยอดยกมา 256,077 บาท 

 
    

 

เงินบ ารุงการศึกษา 1,250 บาท/ภาคเรียน 
นร.53 คน เป็นเงิน 132,500 บาท 

 

    

   
    



 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน 
เงินเรียนฟรี 

15 ปี 
เงินอ่ืนๆ 

เป็นเงิน หมายเหตุ 

 

ขอรับบริจาคโดยความสมัครจากผู้ปกครอง
นักเรียนคนละ 7,000 บาท/ปี เป็นเงิน 
371,000 บาท  

    

 รวมเงินทั งโครงการ 759,577 บาท      

 ส ารองจ่ายโครงการ 10%   75,958   

 

กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  

 227,873   

 กิจกรรมที่ 2 สานสัมพันธ์ SMP   1,000   

 
กิจกรรมที่ 3 สอนเสริมศักยภาพ (วิทยากร
จากทั งภายในและภายนอกโรงเรียน)  

 20,000   

 

กิจกรรมที่ 4  ค่ายวิชาการ 27-29 มิ.ย. 
2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) ม.4-6  
(นร.53 คน ครู 4 คน)  

 137,320   

 

กิจกรรมที่ 5 ค่ายบูรณาการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ครั งที่ 4  งาน
วันนักประดิษฐ์ ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค บางนา 2-6 กุมภาพันธ์ 
2563 จ านวน 4 วัน 3 คืน (นร.53 คน ครู 4 
คน) 

 

 110,000   

 

กิจกรรมที่ 6 จัดซื ออุปกรณ์ ส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ 

 

 25,335   

 

กิจกรรมที่ 7 เสริม/แข่งขันทักษะทาง
วิชาการ ระดับภาค/ระดับประเทศ/อ่ืนๆ 

 

 162,091   

17 ส่งเสริมความสามารถนักเรียนทางด้าน
ภาษาอังกฤษ (EIDP) 

   

451,838 

 
 

ยอดยกมา 129,838 บาท 
     

 

เงินบ ารุงการศึกษา 1,250 บาท/ภาคเรียน 
นร.46 คน เป็นเงิน 115,000 บาท 

     

 

ขอรับบริจาคโดยความสมัครจากผู้ปกครอง
นักเรียนคนละ 2,250 บาท/ภาคเรียน เป็น
เงิน 207,000 บาท 

     
 

รวมเงินทั งโครงการ 451,838 บาท 
     



 

 

       
ที ่ โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน 

เงินเรียนฟรี 
15 ปี 

เงินอ่ืนๆ 
เป็นเงิน หมายเหตุ 

 ส ารองจ่ายโครงการ   76,958  
  กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมศักยภาพทางด้าน

วิชาการ   76,040   
 กิจกรรมที่ 2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ม.ราชภัฏสุ

ราษฎร์ธานีและอุทยานแห่งชาติเขาสก   
36,160 

  
 กิจกรรมที่ 3 ค่ายภาษาอังกฤษ จ.

ประจวบคีรีขันธ์   114,160   
 กิจกรรมที่ 4 สานสัมพันธ์ EIDP   58,520   
 กิจกรรมที่ 5 สื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร   90,000   

18 ห้องคู่ขนานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์    392,930  

 
ยอดยกมา 80,930 บาท 

     

 

เงินสนับสนุนห้องเรียนคู่ขนาน SMP 1,000 
บาท/ภาคเรียน นร.156 คน เป็นเงิน 
312,000บาท 

     
 

รวมเงินทั งโครงการ 392,930 บาท 
     

 
ส ารองจ่ายโครงการ 10% 

  
39,293 

  

 

กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงห้องเรียนพิเศษห้อง
คู่ขนาน SMP 

  
50,800 

  
 

กิจกรรมที่ 2 สอนเสริมศักยภาพ 
  

98,400 
  

 
กิจกรรมที่ 3 ค่ายวิชาการ 

  
204,437 

  เป็นเงิน 
  

2,622,961 2,622,961 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน 
เงินเรียนฟรี 

15 ปี 
เงินอ่ืนๆ เป็นเงิน หมายเหตุ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
     1 ค่ายภาษาสุขสันต์ (ปลอดการอ่านไม่คล่อง 

เขียนไม่คล่อง) 

4,482   4,482 

 2 วันส าคัญทางภาษาไทย 20,000   20,000 
 3 พัฒนาห้องปฏิบิตการและส านักงานกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
23,897   23,897 

 เป็นเงิน 48,379 - - 48,379 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     
 1 อบรมความรู้ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้

โปรแกรมคณิตศาสตร์ GSP 
16,525   16,525  

** นร.40 ครู 14 คน วิทยากรนักเรียน 4 คน 
จัดวันที่ 10-11 สิงหาคม 2562 ณ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนชะอวด
วิทยาคาร 

     

2 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

   38,235  

 กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ห้อง
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

8,235     

 กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทาง
คณิตศาสตร์ 

30,000     

3 ค่ายคณิตศาสตร์และบูรณาการกับทัศน
ศึกษา ครั งที่ 9 (MATH CAMP 9) 

 35,000 51,300 86,300 เงิน
สนับสนุน
จากนร. 

** นร. 90 ครู 9 คน วิทยากรภายนอก 8 คน 
จัดวันที่ 5-7 ธันวาคม 62 ออกนอกสถานที่ 
3 วัน 2 คืน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสุตว์
ป่าเขาพลายด า อ าเภอสิชล จ.
นครศรีธรรมราช เก็บนร.คนละ 570 บาท 

     

เป็นเงิน 54,760 35,000 51,300 141,060  
 
 
 

 

    

 



 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน 
เงินเรียนฟรี 

15 ปี 
เงินอ่ืนๆ เป็นเงิน หมายเหตุ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     
 1 พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 85,000   85,000 
 เป็นเงิน 85,000 - - 85,000 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 
     1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้สังคมศึกษาและ

พัฒนาการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียน 

   29,530  

 กิจกรรมที่ 1 สื่อการเรียนการสอน 2,885     
 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาห้องปฏิบัติการแหล่ง

เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
25,000     

 กิจกรรมที่ 3 จัดป้ายนิเทศวันส าคัญ 1,645     
2 สอบธรรมศึกษาสนามหลวง   9,000 9,000 งบสอบ

ธรรมฯ 

3 สังคมสัญจร ตอนเยือนแหล่งภูมิศาสตร์นคร  10,700  10,700  
*** นร.50 คน และครูกลุ่มสาระฯสังคมฯ 10 

คน ศึกษาแหล่งเรียนรู้ สวนพฤกษศาสตร์
นายสรรค์ เจดีย์ปะการัง หาดหอเขา หาด
หน้าด่าน หาดในเพลา หาดแขวงเภา แหล่ง
ปลาตอดเท้า ถ  าเขาวังทอง จ.
นครศรีธรรมราช จ านวน 1 วนั 

     

4 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่หมฺรบ สารท
เดือนสิบ 

   3,000  

 กิจกรรมที่ 1 จัดป้ายนิเทศความรู้เกี่ยวกับ
ประเพณีสารทเดือนสิบและประเพณีแห่
หมฺรบ 

700     

 กิจกรรมที่ 2 ประกวดหมฺรบ 2,300     

เป็นเงิน 32,530 10,700 9,000 52,230 
 

 

 
 
 
 
 

     



 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน 
เงินเรียนฟรี 

15 ปี 
เงินอ่ืนๆ เป็นเงิน หมายเหตุ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
     1 ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ศิลปะ 
   

66,653 

  กิจกรรมที่ 1 จัดซื อจัดหาวัสดุส านักงาน 3,585 
     กิจกรรมที่ 2 ทัศนศิลป์ 11,298 
     กิจกรรมที่ 3 ดนตรีไทย 6,770 
     กิจกรรมที่ 4 นาฏศิลป์ 45,000 
    2 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านดนตรี 100,000 
  

100,000 
 เป็นเงิน 166,653 - - 166,653 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

     1 พัฒนาทักษะการฟัง-พูด การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษโดยชาวต่างชาติ 

   

867,000 

 ** เงินสนับสนุนจาก อบจ. 250,000 บาท 
  

250,000 
 

เงิน อบจ. 
** เก็บนร.1,234 คน ภาคเรียนละ 250 บาท 

เป็นเงิน 617,000 บาท 
  617,000  เงิน

สนับสนุน
จากนร. 

2 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

29,000   29,000 

 3 English camp To Ratchamongkol 
University Hua-Hin 

 30,000 104,800 134,800 เงิน
สนับสนุน
จากนร. 

*** นร.80 คน ครู 10 คน 3-5 กรกฎาคม 2562 
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชมคลื่นราชมงคลหัว
หินและแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เก็บนร.คนละ 1,310 บาท 

    

 

4 วันคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 10,000   10,000 
  

       
       
       
       
      



 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน 
เงินเรียนฟรี 

15 ปี 
เงินอ่ืนๆ เป็นเงิน หมายเหตุ 

5 ส่งเสริมศักยภาพทางภาษาอังกฤษ   47,200 47,200 เงิน
สนับสนุน
จากนร. 

*** นร.80 คน (EIDP 40 คน และแผนภาษา-
คณิต 40 คน) ครู 10 คน ศึกษาแหล่งเรีนรู้
ในคณะต่างๆที่เก่ียวข้องกับภาษาอังกฤษ ใน 
ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธาน ีระหว่างวันที่ 26-28 
ตุลาคม 2562 โดยใช้เงินในโครงการ
ห้องเรียนส่งเสริมความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ 40 คนๆ ละ 590 บาท เป็น
เงิน 23,600 บาท และจากนักเรียนแผน
ภาษา-คณิตที่มีความสมัครใจ 40 คน 
จ านวน 23,600 บาท 

     เป็นเงิน 39,000 30,000 1,019,000 1,088,000 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา 

     1 ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

30,000   30,000 

 2 จัดซื อวัสดุอุปกรณ์ส านักงานกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

20,000   20,000 

 3 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา    150,000 
  กิจกรรมที่ 1. การแข่งขันกีฬาจังหวัด 14,200    
  กิจกรรมที่ 2. การแข่งขันกรีฑาจังหวัด 45,800    
  กิจกรรมที่ 3. นักเรียนที่มีความสามารถ

พิเศษไปเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาในระดับสูง
ขึ นไปตลอดปีการศึกษา 

90,000    

 เป็นเงิน 200,000 - - 200,000 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
     1 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและวัสดุ

ส านักงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 

   32,835 

  -ใช้ร่วมกัน 5,000 
     -งานคอมพิวเตอร์ 6,390 
    



 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน 
เงินเรียนฟรี 

15 ปี 
เงินอ่ืนๆ เป็นเงิน หมายเหตุ 

 -งานอุตสาหกรรม 20,545     
 -งานคหกรรม 900     

2 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการ
เรียนการสอน (ICT) 128 

25,000   25,000  

3 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบเว็บไซต์
เพ่ือการศึกษา (e-Learning)" 

 6,500  6,500  

** นร.40 คน จัด 5 กันยายน 2562 ณ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 126 

    

 

เป็นเงิน 57,835 6,500 - 64,335 
  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(สังกัด

วิชาการ) 
     1 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ 
   

62,000 
  กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการเรียนการสอนและ

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ 
 50,000   

  กิจกรรมที่ 2 จัดซื อวัสดุอุปกรณ์ลูกเสือ  12,000   
 2 วันส าคัญของโรงเรียน ชาติ ศาสนาและ

สถาบันพระมหากษัตริย์ 

 

  41,000 

  กิจกรรมที่ 1 วันไหว้ครู 
 

5,000 
    กิจกรรมที่ 2 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 

 
1,000 

    กิจกรรมที่ 3 วันแม่แห่งชาติ 
 

5,500 
    กิจกรรมที่ 4 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 

 
1,000 

    กิจกรรมที่ 5 วันปิยมหาราช 
 

1,000 
    กิจกรรมที่ 6 วันลอยกระทง 

 
8,000 

    กิจกรรมที่ 7 วันคล้ายวัยพระบรมราชสมภพ 
ร.9 และวันพ่อแห่งชาติ 

 

1,000 

    กิจกรรมที่ 8 ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
 

9,000 
    กิจกรรมที่ 9 วันปัจฉิมนิเทศ 

 
9,500 

   เป็นเงิน - 103,000 - 103,000 
 

       
       
       



 

 

                1.8 สรุปงบประมาณที่จัดสรรให้ตามกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เงินอุดหนุน 

เงินอ่ืนๆ เป็นเงิน หมายเหตุ รายจ่าย
ประจ า 

จัดสรร% 

1 บริหารจัดการกลุ่มงานการเงินและพัสดุ 
   

1,028,790 
  กิจกรรมที่ 1 งานใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค 850,000     

 กิจกรรมที่ 2 ค่าน  ามันเชื อเพลิงและ
บ ารุงรักษารถบัส 

15,000    

  กิจกรรมที่ 3 ซื อซ่อมบ ารุงวัสดุครุภัณฑ์ 
(พัสดุกลาง) 

 33,455   

  กิจกรรมที่ 4 งานแผนและสารสนเทศ  8,900   
  กิจกรรมที่ 5 พัฒนาส านักงานกลุ่ม

บริหารงานงบประมาณ 

 41,435   

  กิจกรรมที่ 6 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ท า
เอกสารเรียนรู้และเอกสารราชการ 

80,000     

2 ธนาคารโรงเรียน  530 3,000 3,000 สนับสนุนจาก 
ธ.ออมสิน 

เป็นเงิน 945,000 84,320 3,000 1,031,790 
 

                       1.9 สรุปงบประมาณที่จัดสรรให้ตามกลุ่มบริหารงานบุคคล 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เงินอุดหนุน 

เงินอ่ืนๆ เป็นเงิน หมายเหตุ รายจ่าย
ประจ า 

จัดสรร% 

1 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

   1,111,181 

  กิจกรรมที่ 1 ศึกษาดูงานการะพัฒนาวิชาชีพคร ู  20,000    
 กิจกรรมที่ 2 สร้างขวัญและก าลงัใจและยกย่อง

เชิดชูเกียรติครู บุคลากรและนักเรียน 
 3,000    

 กิจกรรมที่ 3 จัดจ้างครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

972,300     

 กิจกรรมที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (อบรม/ประชุม/สัมมนา) 

 90,881    

 กิจกรรมที่ 5 พัฒนาระบบงานบริหารงานบุคคล  25,000    
เป็นเงิน 972,300 138,881 - 1,111,181 

 



 

 

                1.10 สรุปงบประมาณที่จัดสรรให้ตามกลุ่มบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ เป็นเงิน หมายเหตุ 
1 พัฒนางานส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 50,000  50,000 

 
2 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 8,000  8,000 

 
3 พัฒนางานอาคาร สถานที่และ

สภาพแวดล้อม 
  132,801 

 
 กิจกรรมที่ 1 รักษาความสะอาดห้องเรียน

และบริเวณโรงเรียน 
44,305   

 
 กิจกรรมที่ 2 ซ่อมแซมอาคาร สถานที่ให้

มั่นคง ปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก 
20,536   

 
 กิจกรรมที่ 3 ซ่อมบ ารุงโต๊ะ เก้าอี  57,500   

  
 กิจกรรมที่ 4 ตกแต่งสถานที่เนื่องในวัน

ส าคัญต่างๆ 
7,660   

 
 กิจกรรมที่ 5 ติดตั งกระดานไวท์บอร์ด

ประจ าห้องเรียน อาคารเรียน 3 
2,800   

  
4 พัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้

สถานศึกษาเป็นฐาน 
  7,600 

 
 กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมบทบาทคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั นพื นฐาน 
6,000   

 
 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาการบริหารและจัดระบบ

การศึกษา 
1,600   

 
 เป็นเงิน 198,401 - 198,401 

 
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  



 

 

                1.11 สรุปงบประมาณที่จัดสรรให้ตามกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน 
เงินเรียนฟรี 

15 ปี 
เงินอ่ืนๆ เป็นเงิน หมายเหตุ 

1 พัฒนางานกิจการนักเรียน 
   

177,441 
  กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 3,500 

     กิจกรรมที่ 2 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 3,000 
     กิจกรรมที่ 3 ประชุมผู้ปกครอง 28,000 
     กิจกรรมที่ 4 ติดตั งกล้องวงจรปิด 56,565 
     กิจกรรมที่ 5 จัดซื อจัดหาวัสดุส านักงาน 37,680 
     กิจกรรมที่ 6 เยี่ยมบ้านนักเรียน 37,696 
     กิจกรรมที่ 7 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน

กลุ่มเสี่ยง 3,000 
     กิจกรรมที่ 8 กีฬาต้านยาเสพติด (กีฬาสี

โรงเรียน + กีฬาอ าเภอ) 
- 

     กิจกรรมที่ 9 อบรมให้ความรู้นักเรียนแกน
น า เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั งครรภ์ในวัยรุ่น 

8,000 

    2 ส่งเสริมประชาธิปไตยตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

   
16,000 

  กิจกรรมที่ 1 พัฒนาห้องสภานักเรียน 5,000 
     กิจกรรมที่ 2 ธนาคารขยะ 500 
     กิจกรรมที่ 3 วันส าคัญทางศาสนา 4,050 
     กิจกรรมที่ 4 สุขภาพเพ่ือชีวิต 1,950 
     กิจกรรมที่ 5 เลือกตั งประธานสภานักเรียน 1,000 
     กิจกรรมที่ 6 รายงานและประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสภานักเรียน 
500    

  กิจกรรมที่ 7 ที่ปรึกษาสอนห้องเรียนสวย 700 
     กิจกรรมที่ 8 พัฒนาคุณธรรมรับน้องใหม่ 2,300 
    3 การแข่งขันกรีฑา-กีฬาสานสัมพันธ์ 

   
262,000 

  กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันกรีฑาสีนักเรียน 
 

60,000 
    กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันกรีฑา-กีฬาอ าเภอ

ชะอวด 
 

202,000 
   4 ทัศนศึกษา 

 
80,000 

 
80,000 

  เป็นเงิน 193,441 342,000 - 535,441 
 



 

 

                1.12 สรุปงบประมาณที่จัดสรรให้ตามกลุ่มบริหารงานส านักงานผู้อ านวยการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน 
เงินเรียนฟรี 

15 ปี 
เงินอ่ืนๆ เป็นเงิน หมายเหตุ 

1 บริหารงานส านักงานผู้อ านวยการ 69,360   69,360  
2 โรงเรียนดีประจ าต าบล 10,000   10,000  
3 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและสภาพแวดล้อม

ที่เอื อต่อการเรียนรู้ 
   444,590 เงินส ารอง

จ่าย 

 กิจกรรมที่ 1 พัฒนากลุ่มสาระฯเพ่ือส่งเสริม
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ (O-Net) 

60,000     

 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการเน้น
การมีส่วนร่วม 

384,590     

4 ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะการแสดงท้องถิ่น
ภาคใต้ 

  82,000 82,000 เงินศูนย์
วัฒนธรรม
อ าเภอชะ

อวด 
5 ระดมทรัพยากรเพ่ือก่อสร้างอาคาร

อเนกประสงค์ (โดม) 
  4,000,000 4,000,000 เงินระดม

ทรัพยากร 

 เป็นเงิน 523,950 - 4,082,000 4,605,950  

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



 

 

                1.13 สรุปการจัดสรรงบประมาณเงินเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) แยกตามโครงการ/กิจกรรม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน เงินเรียนฟรี เงินอ่ืนๆ เป็นเงิน หมายเหตุ 
1 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ    488,330 

  กิจกรรมที่ 1 งานมหกรรมวิชาการ
มัธยมศึกษา 

 240,000   

  กิจกรรมที่ 2 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับชาติ : ภาคใต้ 

 230,000   

  กิจกรรมที่ 3 แข่งขันทักษะ/ส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการกลุ่มสาระฯต่างๆ 

 18,330   

 2 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ (วันวิชาการ
โรงเรียน) 

100,000 100,000 - 200,000 

 3 ค่ายคณิตศาสตร์และบูรณาการกับทัศน
ศึกษา ครั งที่ 9 (MATH CAMP 9) 

 35,000 51,300 86,300 

 *** นร. 90 ครู 9 คน วิทยากรภายนอก 8 คน 
จัดวันที่ 5-7 ธันวาคม 62 ออกนอกสถานที่ 
3 วัน 2 คืน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสุตว์
ป่าเขาพลายด า อ าเภอสิชล จ.
นครศรีธรรมราช เก็บนร.คนละ 570 บาท 

    

 4 สังคมสัญจร ตอนเยือนแหล่งภูมิศาสตร์นคร  10,700 - 10,700 
  นร.50 คน และครูกลุ่มสาระฯสังคมฯ 10 

คน ศึกษาแหล่งเรียนรู้ สวนพฤกษศาสตร์
นายสรรค์ เจดีย์ปะการัง หาดหอเขา หาด
หน้าด่าน หาดในเพลา หาดแขวงเภา แหล่ง
ปลาตอดเท้า ถ  าเขาวังทอง จ.
นครศรีธรรมราช จ านวน 1 วนั 

    

 5 English camp To Ratchamongkol 
University Hua-Hin 

 30,000 104,800 134,800 

 *** นร.80 คน ครู 10 คน 3-5 กรกฎาคม 2562 
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชมคลื่นราชมงคลหัว
หินและแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เก็บนร.คนละ 1,310 บาท 

    

  
 

 

     
 

 
     



 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน เงินเรียนฟรี เงินอ่ืนๆ เป็นเงิน หมายเหตุ 
6 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบเว็บไซต์

เพ่ือการศึกษา (e-Learning)" 
 6,500 - 6,500 

 *** นร.40 คน จัด 5 กันยายน 2562 ณ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 126      

7 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ    62,000  

 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการเรียนการสอนและ
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ  

50,000 
   

 กิจกรรมที่ 2 จัดซื อวัสดุอุปกรณ์ลูกเสือ  12,000    
8 วันส าคัญของโรงเรียน ชาติ ศาสนาและ

สถาบันพระมหากษัตริย์ 
   

41,000 

 
 

กิจกรรมที่ 1 วันไหว้ครู 
 

5,000 
   

 
กิจกรรมที่ 2 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 

 
1,000 

   
 

กิจกรรมที่ 3 วันแม่แห่งชาติ 
 

5,500 
   

 
กิจกรรมที่ 4 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 

 
1,000 

   
 

กิจกรรมที่ 5 วันปิยมหาราช 
 

1,000 
   

 
กิจกรรมที่ 6 วันลอยกระทง 

 
8,000 

   

 

กิจกรรมที่ 7 วันคล้ายวัยพระบรมราชสมภพ 
ร.9 และวันพ่อแห่งชาติ 

 

1,000   

 
 

กิจกรรมที่ 8 ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
 

9,000 
   

 
กิจกรรมที่ 9 วันปัจฉิมนิเทศ 

 
9,500 

   9 การแข่งขันกรีฑา-กีฬาสานสัมพันธ์ 
   

262,000 
 

 
กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันกรีฑาสีนักเรียน 

 
60,000 

   

 

กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันกรีฑา-กีฬาอ าเภอ
ชะอวด 

 
202,000 

   10 ทัศนศึกษา 
 

80,000 - 80,000 
 เป็นเงิน 100,000 1,115,530 156,100 1,371,630 
 

       สรุป  

1. เงินอุดหนุนรายหัวที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร 4,445,900 บาท ใช้จ่ายเป็นเงินทั งสิ น 4,492,500 
บาท ยอดเงินเกิน 46,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.05 ยอดเงินเกินขอเบิกจ่ายในเงินส ารองจ่าย 

2. เงินเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร 1,115,530 บาท ใช้จ่ายเป็น
เงินทั งสิ น 1,115,530 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 
 



 

 

 
 
 
 
 

 เพื่อให้การด าเนินการของโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   บรรลุผลส าเร็จและเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562   และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและ
กลยุทธ์ของโรงเรียน  จ าเป็นต้องด าเนินการภายใต้การก ากับ  ติดตาม ประเมินผลและรายงาน  
ดังต่อไปนี ้

1.  ระบบการวางแผนของโรงเรียนจะต้องสัมพันธ์สอดคล้องกับกลยุทธ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 และต้อง
มีรูปแบบท่ีชัดเจน เป็นรูปธรรมเอื้อต่อการปฏิบัติที่มุ่งเน้นผลงานในทุกระดับ 

2.  การจัดสรรงบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว   ต้องเอื้อต่อการพัฒนาการศึกษา 
3.  การบริหารงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการโรงเรียน   มีความยืดหยุ่น

และสามารถปรับใช้วงเงินงบประมาณที่ได้รับตามความส าคัญ   จ าเป็นและเหมาะสมเพื่อเกิด
ประโยชน์แก่ผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน 

4.  มีการก ากับ ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

5.  มีเครื่องมือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน ตามปัจจัย
หลักความส าเร็จและดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลักท่ีก าหนดและใช้เป็นเคร่ืองมือหลักในการ
ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผล 

6.  มีหน่วยงาน ท่ีรับผิดชอบในการก ากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
โดยตรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 5 
ก ำกับ ติดตำม ประเมนิผลและรำยงำน 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 


