
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 ข้าพเจ้ า ได้ศึกษารายละเ อียดของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 25 63 ของ          
โรงเรียนชะอวดวิทยาคารแล้ว  เห็นว่าโรงเรียนได้ก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่จะพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี  
มีคุณธรรม ความรู้  และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 
 มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ครั้งที่ 2/2563 
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ให้ความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ขอให้ทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตาม
แผนที่ก าหนดไว้  เพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นไป 
 
 
                             
                      
 
 

นายประดิษฐ์  ทองค าปลิว 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ค าน า 
 

การบริหารจัดการด้านต่างๆภายในโรงเรียนจะด าเนินไปอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพนั้น  
โรงเรียนจะต้องจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้ครอบคลุมกรอบงานบริหารทั้ง 6 กุล่มงาน เพ่ือให้งาน
ต่างๆด าเนินไปอย่างมีทิศทางชัดเจนและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีผลผลิตคุ้มค่า
ต่อการลงทุน ดังนั้นในปีการศึกษา 2563 คณะครูร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ร่วมกัน
วางแผนงาน/โครงการต่างๆและจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563  ของโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ฉบับนี้ มีจุดประสงค์
ส าคัญเพ่ือเป็นคู่มือในการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน โดยให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา 
และความต้องการของ โรงเรียน ผู้เรียน    และสอดคล้องกับเป้าหมาย  กลยุทธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12   และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ  
ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล  

โรงเรียนได้จัดท าโครงการที่จะด าเนินการในปีการศึกษา 2563 ตามภารกิจของโรงเรียนที่ได้รับ
มอบหมาย โดยได้แบ่งงาน /โครงการให้คณะครูรับผิดชอบตามความรู้ความสามารถ เพ่ือให้งานที่ได้
รับผิดชอบส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และทางโรงเรียนขอขอบคุณ คณะครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติการครั้งนี้ให้ส าเร็จด้วยดี และโรงเรียนจะใช้แผนปฏิบัติ
การนี้ เพื่อเป็นเครื่องมือแนวทางในการบริหารพัฒนาโรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุจุดมุ่งหมายของ
การจัดการศึกษาต่อไป 
 
                                                                              
 
                     

   นางสุภาภรณ์  คงคานนท์ 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
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ส่วนที่ 1  
บทน ำ 

 
 

 ข้อมูลพื้นฐำนของโรงเรียน 
 
   ประวัติโรงเรียนชะอวดวิทยำคำร  

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



 

 

การศึกษาออกไปอย่างมีคุณภาพ ท าให้รุ่นน้อง  ๆ ถือเอาเป็นเยี่ยงอย่างในความมานะขยัน และการให้ความ
ร่วมมือกับกิจกรรมของโรงเรียน  

ปีการศึกษา 2521 เป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงการศึกษาชาติเริ่มใช้หลักสูตรพุทธศักราช 2521  ใน
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 

 
   รำยนำมผู้บริจำคที่ดินโรงเรียน 

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

 
   ข้อมูลโรงเรียนในปัจจุบัน 

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

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

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

 
 
 
 



 

 

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย  โดยในปีการศึกษา 2563 

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น จ ำนวน 24 ห้องเรียน ดังนี้ 
มัธยมศึกษำปีที่ 1 รวม 9 ห้องเรียน 

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

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

มัธยมศึกษำปีท่ี 3 รวม 7 ห้องเรียน 
1) หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จ านวน 1 ห้องเรียน 
2) หลักสูตรห้อง SMP คู่ขนาน    จ านวน 1 ห้องเรียน 
3) หลักสูตรโครงการ EIDP    จ านวน 1 ห้องเรียน 
4) หลักสูตรห้องเรียนปกติ     จ านวน 4 ห้องเรียน 

 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย จ ำนวน ห้องเรียน  ดังนี้ 

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

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 จ ำนวน 6 ห้องเรียน  
1) แผนการเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จ านวน 1 ห้องเรียน  
2) แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   จ านวน 2 ห้องเรียน 
3) แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์   จ านวน 1 ห้องเรียน 
4) แผนการเรียน ภาษาไทย-สังคมศึกษา   จ านวน 2 ห้องเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 จ ำนวน 5 ห้องเรียน  
1) แผนการเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จ านวน 1 ห้องเรียน  
2) แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   จ านวน 2 ห้องเรียน 
3) แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์   จ านวน 1 ห้องเรียน 
4) แผนการเรียน ภาษาไทย-สังคมศึกษา   จ านวน 1 ห้องเรียน 

 
   
 



 

 

   ข้อมูลนักเรียน  
ปัจจุบันมีจ านวนนักเรียน  รวมทั้งสิ้น  1,442 คน  แยกเป็นระดับชั้นเรียน  ดังนี้ 

ตำรำงท่ี 1  แสดงจ ำนวนนักเรียนตำมระดับและช้ันเรียน  

ห้อง ประเภทห้องเรียน/แผนกำรเรียน 
นักเรียนชำย

(คน) 
นักเรียนหญิง

(คน) 
รวม(คน) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 161 200 361 

ม.1/1 ห้องเรียนพิเศษ SMP 8 27 35 

ม.1/2 ห้อง EIDP  13 18 31 

ม.1/3 ห้องเรียนปกติ 22 22 44 

ม.1/4 ห้องเรียนปกติ 21 22 43 

ม.1/5 ห้องเรียนปกติ 22 20 42 

ม.1/6 ห้องเรียนปกติ 21 20 41 

ม.1/7 ห้องเรียนปกติ 22 21 43 

ม.1/8 ห้องเรียนคู่ขนาน 17 24 41 

ม.1/9 ห้องเรียนคู่ขนาน 16 25 41 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 170 151 321 

ม.2/1 ห้องเรียนพิเศษ SMP 9 25 34 

ม.2/2 
ห้องโครงการ EIDP 11 14 25 

ห้องเรียนปกติ 5 5 10 

ม.2/3 ห้องเรียนปกติ 28 14 42 

ม.2/4 ห้องเรียนปกติ 26 15 41 

ม.2/5 ห้องเรียนปกติ 28 14 42 

ม.2/6 ห้องเรียนปกติ 30 12 42 

ม.2/7 ห้องเรียนคู่ขนาน 17 26 43 

ม.2/8 ห้องเรียนคู่ขนาน 16 26 42 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 113 141 254 

ม.3/1 ห้องเรียนพิเศษ SMP 13 22 35 

ม.3/2 ห้องโครงการ EIDP 6 11 17 

ม.3/3 ห้องเรียนปกติ 12 22 34 

ม.3/4 ห้องเรียนปกติ 14 19 33 

ม.3/5 ห้องเรียนปกติ 17 16 33 

ม.3/6 ห้องเรียนปกติ 17 15 32 



 

 

ห้อง ประเภทห้องเรียน/แผนกำรเรียน 
นักเรียนชำย

(คน) 
นักเรียนหญิง

(คน) 
รวม(คน) 

ม.3/7 ห้องเรียนปกติ 17 15 32 

ม.3/8 ห้องเรียนคู่ขนาน 17 21 38 

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 444 492 936 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 69 129 198 

ม.4/1 โครงการ SMP 14 22 36 

ม.4/2 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 8 28 36 

ม.4/3 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 9 27 35 

ม.4/4 ศิลป์-จีน 11 35 46 

ม.4/5 ภาษาไทย-สังคมศึกษา 28 17 45 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 49 102 151 

ม.5/1 โครงการ SMP 1 11 12 

ม.5/2 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 10 24 34 

ม.5/3 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 6 20 26 

ม.5/4 ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 0 9 9 

ม.5/5 ภาษาไทย-สังคมศึกษา 18 20 38 

,.5/6 ภาษาไทย-สังคมศึกษา 14 18 32 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 53 104 157 

ม.6/1 โครงการ SMP 8 22 30 

ม.6/2 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 8 21 29 

ม.6/3 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 10 23 33 

ม.6/4 ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 9 18 27 

ม.6/5 ภาษาไทย-สังคมศึกษา 18 20 38 

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 171 335 506 

รวมนักเรียนทั้งหมด 615 827 1,442 
 
ณ 18 กรกฎำคม 2563 
 
 
 
 
 



 

 

  ข้อมูลบุคลำกร 
ตำรำงท่ี 2   จ ำแนกบุคลำกรตำมต ำแหน่ง 

 
ตำรำงท่ี 3  จ ำแนกข้ำรำชกำรครูตำมงำนและกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 

ต ำแหน่ง ระดับ 
จ ำนวน(คน) 

ชำย หญิง รวม 
ผู้อ านวยการ ค.ศ.3  1 1 
รองผู้อ านวยการ -    
คร ู ค.ศ.3 8 21 29 
คร ู ค.ศ.2 3 14 17 
คร ู ค.ศ.1 2 9 11 
ครูผู้ช่วย คผช. 2 8 10 

รวม  15 51 68 
ครูอัตราจ้าง  2 5 7 
ลูกจ้างประจ า  4 2 6 
ลูกจ้างชั่วคราว  3 2 4 

รวม  9 9 14 
รวมทั้งหมด  24 60 84 

งำน/กลุ่มสำระฯ 
จ ำนวนครู(คน) 

รวม 
ชำย หญิง 

ฝ่ายบริหาร - 1 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย - 6 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1 8 9 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2 12 14 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 2 8 10 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 1 2 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 3 4 7 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ - 7 7 
แนะแนว - 2 2 
บรรณารักษ์ - 2 2 

รวม 14 54 68 



 

 

ตำรำงท่ี 4  จ ำแนกข้ำรำชกำรครูตำมอำยุรำชกำร 

 
ตำรำงท่ี 5  จ ำแนกข้ำรำชกำรครูตำมวุฒิกำรศึกษำ 

 
ตำรำงท่ี 6  จ ำแนกข้ำรำชกำรครูตำมตำมวิทยฐำนะ 

 
 
 
 

อำยุ ชำย หญิง รวม 
1 – 9 ปี 4 20 24 

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

รวม 16 50 68 

ต ำแหน่ง 

จ ำนวนครู(คน) 
ปริญญำ 

รวม รวม
ทั้งหมด 

วุฒิทำงครู 
รวม เอก โท ตรี 

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ มี ไม่มี 
ผู้อ านวยการ - 1 - - - - - 1 1 1 - 1 
รองผู้อ านวยการ - - - - - - - - - - - - 
คร ู - 1 2 18 11 24 14 43 57 53 4 57 
ครูผู้ช่วย - - - - 2 8 2 8 10 10 - 10 
ครูอัตราจ้าง - - - - 2 5 2 5 7 7 - 7 

รวม - 1 2 18 14 33 17 53 70 66 4 75 

ต ำแหน่ง 

จ ำนวนครู(คน) 
ปริญญำ 

รวม 
รวม

ทั้งหมด 

วุฒิทำง
ครู 

รวม 
เอก โท ตรี 

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ มี ไม่
มี 

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

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

คร ูค.ศ.3 - - 1 9 7 12 8 21 29 26 3 29 
ครู ค.ศ.2 - 1 - 6 3 7 3 14 17 16 1 17 
คร ูค.ศ.1 - - 1 3 1 6 2 9 11 11 - 11 
ครูผู้ช่วย - - 1 - 1 8 2 8 10 10 - 10 

รวม - 2 3 18 12 33 15 53 68 64 4 68 



 

 

ตำรำงท่ี  7  ข้อมูลครูที่ไม่มีวุฒิครู 
ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิ วิชำที่สอน หมำยเหตุ 
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  
 
 
   ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่   

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

 
ตำรำงท่ี 8   ข้อมูลอำคำรเรียน 

ล ำดับที่ ข้อมูลอำคำร  อำคำรประกอบ แบบ 
จ ำนวนห้อง / 

ที่นั่ง 
ปีท่ีก่อสร้ำง รำคำ 

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

 
ตำรำงท่ี 9 ข้อมูลอำคำรประกอบ 

ล ำดับที่ ข้อมูลอำคำร  อำคำรประกอบ แบบ 
จ ำนวนห้อง / 

ที่นั่ง 
ปีท่ีก่อสร้ำง รำคำ 

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 

 
ตำรำงท่ี 10   ข้อมูลสิ่งก่อสร้ำงอ่ืนๆ 

ล ำดับที่ ข้อมูลอำคำร  อำคำรประกอบ แบบ 
จ ำนวนห้อง / 

ที่นั่ง 
ปีท่ีก่อสร้ำง รำคำ 

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



 

 

ล ำดับที่ ข้อมูลอำคำร  อำคำรประกอบ แบบ 
จ ำนวนห้อง / 

ที่นั่ง 
ปีท่ีก่อสร้ำง รำคำ 

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 

 
   ข้อมูลทรัพยำกร    

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

1 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
เพ่ือการเรียนการสอนและสืบค้น 99 
งานบริหาร 64 

2 คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Notebook) งานบริหาร 14 
3 Visualize เพ่ือการเรียนการสอน 25 
4 projector เพ่ือการเรียนการสอน 25 



 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   สภำพชุมชนภูมิปัญญำท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนอ ำเภอชะอวด 
ความเป็นมาของ อ ำเภอชะอวด  มีความเป็นมา 2 ประการ คือ มาจากค าว่า "เชือกอวด" หรือ 

"ย่านอวด" และมาจากค าว่า "เจ็กฮวด" หรือ "เจ้าฮวด" 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 า ประจ า กิ่ ง
อ าเภอ  จ านวน 13 ราย  ต่อมาเมื่อวันที่ 1  มกราคม  2496  ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นอ าเภอชะ
อวด  จนถึงปัจจุบัน  

 
   ค ำขวัญอ ำเภอชะอวด 

เมืองต้นน้ า อิฐแผ่นงาม กุ้งก้ามกราม กระจูดสวย ห้วยน้ าใส 
 
   สภำพทั่วไป 

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

 อ าเภอชะอวด มีสภาพพ้ืนที่ด้านตะวันออกเป็นที่ราบลุ่มน้ าขัง และป่าพรุ ส่วนบริเวณตะวันตกเป็น 
ที่ราบ   เชิงเขา ส่วนใหญ่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 
 
 



 

 

   สภำพภูมิอำกำศโดยท่ัวไป 
 มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน อากาศมี 2 ฤดู คือฤดูร้อน 
ฤดูฝน  
 
   กำรเมืองกำรปกครองและสังคม 

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

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

 
 
 
 
 
 กำรปกครองส่วนท้องถิ่น    

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

 

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


 

 

 
   ศำสนำ 

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

 
   รำยได้  

รายได้เฉลี่ยของประชากร ประมาณ 46,727.49 บาท/คน/ปี 
 
   กำรศึกษำ  

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

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

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

 
   สำธำรณสุข   

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

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



 

 

   กำรคมนำคม  
มีเส้นทางคมนาคมสายหลัก  คือ ทางบก  มี  2  เส้นทาง  ดังนี้ 

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

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

1.ผลผลิตทางการเกษตรที่
ส าคัญ ได้แก่ 

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

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

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

3.โรงงานอุตสาหกรรมที่
ส าคัญ ได้แก่ 
 

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

 
 ด้ำนเศรษฐกิจ 

1. อาชีพหลัก ได้แก่ 
 

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

2. อาชีพเสริม ได้แก่  
 

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

3. จ านวนธนาคาร มี  5 แห่ง ได้แก่ 



 

 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
โรงเรียนชะอวดวิทยำคำร สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร มีสัญลักษณ์ดังนี้ 
  
 
 
สัญลักษณ์ของโรงเรียน    
 

 
 

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

อักษรย่อ          ช.ว. 
สีประจ ำโรงเรียน      สีขาว  แดง 

สีขาว     หมายถึง    ศาสนา   คุณธรรม   ความดี    มีวินัย 
สีแดง     หมายถึง   ความรัก    ขยันหมั่นเพียร   ความกล้าหาญ 

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

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

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

เจริญเติบโตทั้งร่างกายและจิตใจ   ดอกสวยงาม แข็งแรง เป็นช่อบ่งบอก
ถึงความสามัคคี  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนผังโรงเรียนชะอวดวิทยำคำร 

 
 
 
 



 

 

ท ำเนียบผู้บริหำร  โรงเรียนชะอวดวิทยำคำร 
ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ระยะเวลำ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

โครงสร้ำงบริหำรงำน 
โรงเรียนชะอวดวิทยำคำร 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 



 

 

ส่วนที่ 2  
ทิศทางการจัดการศึกษา 

แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ 

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

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



 

 

เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยเฉพาะ คือ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 
12 การพัฒนาการเรียนรู้ 

 
นอกจากนี้ ยังมีแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ก าหนดให้มีประเด็นปฏิรูปใน 7 ประเด็น 

ดังนี้ 1) การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ 2) การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและ
เด็กก่อนวัยเรียน 3) การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 4) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต 
คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 5) การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 6) การปรับโครงสร้างของหน่วยงานทางการศึกษาเพ่ือบรรลุเป้าหมายใน
การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และ 7) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยพลิกโฉมด้วยระบบ
ดิจิทัล 
 
 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ระดับอนุบาล 
เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ และชุมชน เพ่ือออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะที่ส าคัญด้าน

ต่างๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจ า ทักษะการควบคุม ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะ
การรู้จักและประเมินตนเอง 

 ระดับประถมศึกษา 
มุ่งค านึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
2. เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน 
3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพื่อการสื่อสาร 
4. เรียนรู้ด้วยวิธีการ (Active Learning) เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้จากประสบการณ์

จริงหรือสถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครู ด้วย
การจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น 

5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
6. จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
7. พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 
8. จัดให้มีโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ 

ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

 ระดับมัธยมศึกษา 
มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และ

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) 
2. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพ และการมีงาน

ท า เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือเป็นมัคคุเทศก์ 
 



 

 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต เป็น
แนวทางในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมุ่งสู่ 
Thailand 4.0 ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
สร้างคุณภาพทุนมนุษย์สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขัน 
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา

อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

นโยบาย 
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลด

ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

จากนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อน
สู่การปฏิบัติ เป็น 6 กลยุทธ์ที่สอดคล้องกัน ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน และลดความเหลื่อม

ล้ าทางการศึกษา 



 

 

กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติมีคุณธรรม 

จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคม
โดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้า
มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

4. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

5. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกล 
ทุรกันดาร เช่นพื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น ได้รับการบริการด้านการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 
 
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์มีจิตสาธารณะ มี
จิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออมโอบอ้อมอารี มี
วินัย และรักษาศีลธรรม 

3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก
รูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

4. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

5. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที ่
ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้านการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

6. จ านวนสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไป
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 

 

7. จ านวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
 
มาตรการ 

1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้
มีความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดีมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์มีคุณธรรมอัตลักษณ์มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว 
ชุมชน และสังคมและประเทศชาติซื่อสัตย์สุจริต มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย และรักษาศีลธรรม 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง ที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการ
รับมือกับภัยคุกคาม รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความ
รุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

3. จัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินแผนงาน โครงการตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2560 - 2579) กระทรวงศึกษาธิการ ตามยุทธศาสตร์ 6 ข้อ คือ 1) การศึกษาเพ่ือ
เสริมสร้างความมั่นคง 2) การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน 3) การพัฒนาศักยภาพ
คนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
การศึกษา 5) การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษา 

4. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ เป็นมาตรการการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียน ที่อยู่ในเขต
พ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูงชายแดน 
ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตาม
ความต้องการ 
 
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ น าไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพเป็นนักคิด 

เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 

 
ตัวช้ีวัด 

1. จ านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 



 

 

2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน(Reading 
Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติมาตรการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ น าไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการตามความสามารถความสนใจ มีทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที2่1สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าประสงค์ 
1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับ

แนวโน้มการพัฒนาของประเทศ 
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถที่สอดคล้องกับ

ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้
สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
และน าไปปฏิบัติได ้

3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า มีทักษะอาชีพที่

สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี 

สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ

ผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและ

จริยธรรม 
 
ตัวช้ีวัด 

1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21(3R8C) 
2. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน

ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
4. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง 
มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม 
และน าไปปฏิบัติได ้

5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมี
ความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 



 

 

 
6. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิต

อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้

หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
 
มาตรการ 

1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางให้
เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะ สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
เป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีทักษะ
สื่อสารภาษาไทย 

2. พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน 
2.1 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย ให้ได้รับการพัฒนาเหมาะสม 

กับวัยในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย
และมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด) และทักษะด้านดิจิทัล พร้อมที่จะได้รับการพัฒนาในระดับ
การศึกษาที่สูงขึ้น 

2.2 พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษาให้ได้รับการพัฒนาทางด้าน
ร่างกาย จิตใจอารมณ์สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที2่1 

2.3 พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ให้ได้รับการพัฒนาทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์สังเคราะห์มีทักษะด้านภาษาไทยเพ่ือใช้ในการเรียนรู้มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่3 มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า
ยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมมีทักษะพ้ืนฐานใน
การด ารงชีวิตมีสุขภาวะที่ดีสามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

2.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ เป็นการจัดการศึกษาและ 
พัฒนาสมรรถภาพส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และ 
ความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 

3. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับการ
จัดการศึกษา เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนา
วิธีการเรียนรู้ของตนเอง ตามความต้องการ และความถนัด ของผู้เรียนสามารถสร้างสังคมฐานความรู้ 
(Knowledge - Based Society) ของตนเอง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

4. พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมมือกับสถาบันการผลิตครูในการผลิต และ 
พัฒนาครูให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มี
ระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การ
สนับสนุนสื่อการสอน และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนา
ครูที่เชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และประเมินครูจากการวัดผลงานการ
พัฒนาผู้เรียนโดยตรง 



 

 

4.1 ผลิตครูที่มีคุณภาพเป็นมาตรการการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู ให้ผลิต
ครูที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 

4.2 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยพัฒนาให้ เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาท 
จาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ “ผู้อ านวยการการเรียนรู้” ปรับวิธีสอน ให้เด็กสามารถแสดงความ
คิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และท ากิจกรรมในชั้นเรียน ท าหน้าที่กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจแนะน าวิธีเรียนรู้
และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีบทบาท
เป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
 
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ

เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ า

ทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ 

1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals 
for Sustainable Development) 

2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับ 
เขตพ้ืนที่ ร่วมมือในการจัดการศึกษา 

3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 
4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ

ข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของ
สถานศึกษา 

5 . งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพ่ือให้สถานศึกษา
บริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

6. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึง 
บริการด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับ 
การศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน 
 
ตัวช้ีวัด 

1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ

ข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้ง ของ
สถานศึกษา และความต้องการจ าเป็นพเิศษส าหรับผู้พิการ 

3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 

4. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 



 

 

5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภทขนาด และ
พ้ืนที ่

6. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการวางแผนจัดการ

เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
มาตรการ 

1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

2. ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานตามบริบท
ของพ้ืนที ่

3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภทอย่างเหมาะสม 
และเพียงพอ 

4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของ 
ผู้เรียน 
 
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ 

1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภค ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2. สถานศึกษาสามารถน าเทคโนโลยี มาจัดท าระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้เรื่อง
ฉลากสีเขียวเพ่ือสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียนตามแนวทาง Thailand 3.0 

3. สถานศึกษามีการจัดท านโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์การผลิตและบริโภค 

สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า 
5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน 

ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบส านักงานสีเขียว (Green Office) 
เพ่ือให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 

6. สถานศึกษาในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาก 225 เขต มีนโยบายส่งเสริม
ความรู้และสร้างจิตส านึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

7. สถานศึกษาต้นแบบน าขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จ านวน 15,000 โรงเรียน 
8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการน า 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม จ านวน 6,000 โรงเรียน 
9. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 225 เขต มีการท านโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
 



 

 

ตัวช้ีวัด 
1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตส านึกด้านการ

ผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

2. สถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะและมี
ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 

3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะมาใช้ประโยชน์ 
รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 

4. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชนเรียนรู้ด้าน
การลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในการ
ด าเนินกิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR 
CODE และ Paper less 

6. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และด าเนินการจัดท างานวิจัยด้านการ
สร้างส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 

7. ครู และนักเรียนสามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน 
การจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 3.0 

8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานที่ 
ให้เป็นส านักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ของนักเรียนและชุมชน 
 
มาตรการ 

1. จัดท า Road Map และแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนวทางการด าเนินการให้องค์ความรู้และสร้าง
จิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2. จัดท าคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอ่ืน ๆ 
3. จัดท าเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ าและชุมชนคาร์บอนต่ าและพัฒนาวิทยากรให้

ความรู้เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ า 
4. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดท าหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องการผลิตและบริโภคที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษา 
และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการลดก๊าซที่มีผลต่อปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เช่น 
คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซ ด์ ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน Carbon emission /Carbon Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน 

5. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดท า Road Map เป็นที่ปรึกษาในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
โรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า 

6. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมใน 6 ศูนย์ 3 ภูมิภาค 

7. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมเรื่องการ
ผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน 6 ภูมิภาค 



 

 

8. จัดสรรงบประมาณด าเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ 255 เขต เพ่ือด าเนินการ
ต่อยอดขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

9. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และยกระดับส านักงานเขตพ้ืนที่ต้นแบบ 225 เขต และสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการส านักงานสีเขียว
และสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office) 

10. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษาน าร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนาด้านการ
ผลิต และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์ที่มี
ฉลากและสัญลักษณ์เบอร์ 5 เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในส านักงานและ
สถานศึกษา 

11. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง
การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

12. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่อง การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ต่อความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมที่ดีและการ
เลือกผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากที่แสดงสัญลักษณ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

13. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การน าขยะมาใช้
ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดปริมาณขยะ การบ าบัดน้ าเสีย ลดการใช้เผา และลดใช้
สารเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

14. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมดี
Green city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้ าเสีย ชุมชนผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

15. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้โรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริมการบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือน าความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดท าโครงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

16. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาจัดค่ายเยาวชน
วัยซนลดคาร์บอนเพ่ือโลก ประกวดชุมชนต้นแบบที่น าความรู้จากโรงเรียนต่อยอดสู่ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ 
ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 2,000 ชุมชน 

17. จัดท าระบบนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์และนิเทศเชิง
คุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนน าเสนอผลงานและมอบรางวัลเกียรติยศ 
ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน 
 
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์ 

1. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม 
ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงาน
ทั่วไป 

2. หน่วยงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานให้มี
ความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 

 

3. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

4. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน 

5. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
 
ตัวช้ีวัด 

1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ 
2. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง ได้รับการพัฒนาให้เป็น

หน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกต าบล 

3. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง น านวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ 

4. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิ
ชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

5. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

6. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู
บุคลากรทางการศกึษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด 

7. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่การ
วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 

8. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์มดิจิทัล(Digital 
Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 

9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
มาตรการ 

1. ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษาครอบคลุม 
ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงาน
ทั่วไป โดยด าเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา อาจด าเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้ 

2. พัฒนาส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นหน่วยงาน ที่มีความทันสมัย
อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลามีความโปร่งใส 
ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน 
ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการ
จัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศึกษา เป็นมาตรการที่เน้นการน าเทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital 
Technology) มาใช้ในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู้เรียนทุกคน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการ



 

 

ปฏิรูปการคลัง โดยการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู้เรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (DigitalTechnology) จะเป็น
เครื่องมือส าคัญในการด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว โดยสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนที่รับ
จัดสรรงบประมาณได้อย่างถูกต้อง ลดความซ้ าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู้เรียน สามารถ
ก าหนดเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้แก่ผู้เรียนกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และสามารถเชื่อมโยงข้อมูล
กับระบบธนาคาร ในการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการท างานที่เป็นดิจิทัล
เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยี
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Technology) เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน 
ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ า เป็นมาวิเคราะห์เพ่ือให้สถานศึกษา
สามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะและความถนัด และสามารถวิเคราะห์
เป็นข้อมูล ในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศน า Cloud Technology มาให้บริการแก่
หน่วยงานทุกระดับทั้งระดับ IaaS PaaS และ SaaS และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) 
ระบบบริหารงานส านักงาน เช่น ระบบแผนงานและงบประมาณระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ 
เป็นต้น เพ่ือเจ้าหน้าที่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงกันทั้งองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

วิสัยทัศน์   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการจัดการศึกษา มี
คุณภาพตามมาตรฐาน บนพื้นฐานของความเป็นไทย 
 
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  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
 
   มาตรฐานที ่ 1. คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  1)  มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ

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

  1)  การมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร คุณธรรมเป้าหมาย และค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด  

  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
  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 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 3  
ทิศทางการพัฒนาโรงเรียน 

 
 

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 



 

 

 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 แสดงโครงการต่างๆที่สนองกลยุทธ์ในด้านต่างๆของโรงเรียน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธ์โรงเรียน 

เป็นเงิน ด้าน
นักเรียน 

ด้านครู/
บุคลากร 

ด้านการ
บริหารจัดการ 

1 จัดซื้อวัสดุทางการศึกษา 1  2   493,945  
2 จัดจ้างพิมพ์เอกสารทางวิชาการ 1  3     21,650  
3 บริหารจัดการส านักงานกลุ่มบริหารงาน

วิชาการ 
1-3  1     16,000  

4 พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-
Net 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนชะ
อวดวิทยาคาร) 

1,3 3      53,100  

5 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ (วันวิชาการ
โรงเรียน)  

2     200,000  

6 พัฒนางานห้องสมุดเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 3       50,000  
7 จัดบริการแนะแนว 2        5,970  
8 สนับสนุนพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการ

สอนและกิจกรรมโรงเรียนด้านเทคโนโลยี 
1 4 2     45,000  

9 โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนชะอวด
วิทยาคาร 

2   - 

10 กระจูด OTOP ชะอวด 1-3 4 1 7,210  
11 สถานศึกษาพอเพียง 1,3  1-3      5,000  
12 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

(SMP) 
1 1 2 965,000 

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

1 1 2 946,000 

14 ส่งเสริมความสามารถนักเรียนทางด้าน
ภาษาอังกฤษ (EIDP) 

1 1 2   580,000  

15 ห้องคู่ขนานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 

1 1 2 560,000  

16 อ่านคล่อง เขียนคล่อง 1-3 4 2            -    
17 วันส าคัญทางภาษาไทย 

 
2-3              -    



 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธ์โรงเรียน 

เป็นเงิน ด้าน
นักเรียน 

ด้านครู/
บุคลากร 

ด้านการ
บริหารจัดการ 

18 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 

1-3 1       6,000  

19 พัฒนาห้องปฏิบัตการและส านักงานกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

3 1      50,000  

20 จัดซื้ออุปกรณ์ส าหรับการสอนออนไลน์ใน
ห้องปฏิบัติการทางภาษา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

1,3 4 3     30,000  

21 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

1-3   40,000  

22 พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 1 1,4 2,3     80,000  
23 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการ

เรียนการสอนออนไลน์ (ICT) 125 
1 1-4      25,000  

24 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (128) 
และเครือข่ายไร้สายเพื่อส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ทางไกล 

1-4     135,000  

25 ส่งเสริมการเรียนรู้หุ่นยนต์และไมโครตอน
โทรลเลอร์ 

1-3       12,000  

26 พัฒนาแหล่งเรียนรู้สังคมศึกษาและ
พัฒนาการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 

2-3   26,985  

27 สอบธรรมศึกษาสนามหลวง 1-2              -    
28 อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย (แห่เทียนวัน

เข้าพรรษา) 
1   5,000  

29 ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ 

1-2   50,712  

30 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านดนตรี 1-2   80,000  
31 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านดนตรี (อบจ.) 1-2   1,467,000  
32 พัฒนาทักษะการฟัง-พูด การสื่อสาร

ภาษาอังกฤษโดยชาวต่างชาติ 
1      

526,550  
33 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 
1 1 2 42,400  

34 วันคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 1     6,000  
35 ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม

สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
1 1  20,000  

36 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงานกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

1 1  30,000  



 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธ์โรงเรียน 

เป็นเงิน ด้าน
นักเรียน 

ด้านครู/
บุคลากร 

ด้านการ
บริหารจัดการ 

37 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 2 3      60,000  
38 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและวัสดุ

ส านักงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
1-3 4 2-4 25,995 

39 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ 1-2 1    36,000  
40 วันส าคัญของโรงเรียน ชาติ ศาสนาและ

สถาบันพระมหากษัตริย์ 
1   28,000  

41 บริหารจัดการกลุ่มงานการเงินและพัสดุ   1-4 1,038,320  
42 ธนาคารโรงเรียน 1       5,000  
43 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
 1-4  1,311,349 

44 พัฒนางานส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป  2 3-4           -    
45 เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ COVID 

2019 การท าความสะอาดห้องเรียนให้เป็นไป
ตาม สพฐ. ก าหนด 

  2-3   525,900  

46 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 2        8,000  
47 พัฒนางานอาคาร สถานที่และ

สภาพแวดล้อม 
  2-3   321,041  

48 พัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน 

 1-4 1,3,4      7,600  

49 บริหารงานส านักงานผู้อ านวยการ   1-4 80,171  
50 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและสภาพแวดล้อม

ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  1-4   493,600  

51 พัฒนางานกิจการนักเรียน 3     275,820  
52 ส่งเสริมประชาธิปไตยตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
1,3   19,450  

53 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
TO BE NUMBER ONE 

1-3       20,000  

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางท่ี 10   จ าแนกโครงการตามกลยุทธ์ของโรงเรียน 

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

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธ์โรงเรียน 

เป็นเงิน ด้าน
นักเรียน 

ด้านครู/
บุคลากร 

ด้านการ
บริหารจัดการ 

1 จัดซื้อวัสดุทางการศึกษา 1  2   493,945  
2 จัดจ้างพิมพ์เอกสารทางวิชาการ 1  3     21,650  
3 บริหารจัดการส านักงานกลุ่มบริหารงาน

วิชาการ 
1-3  1     16,000  

4 พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-
Net 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนชะ
อวดวิทยาคาร) 

1,3 3      53,100  

5 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ (วันวิชาการ
โรงเรียน)  

2     200,000  

6 พัฒนางานห้องสมุดเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 3       50,000  
7 จัดบริการแนะแนว 2        5,970  
8 สนับสนุนพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการ

สอนและกิจกรรมโรงเรียนด้านเทคโนโลยี 
1 4 2     45,000  

9 โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนชะอวด
วิทยาคาร 

2   - 

10 กระจูด OTOP ชะอวด 1-3 4 1 7,210  
11 สถานศึกษาพอเพียง 1,3  1-3      5,000  
12 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

(SMP) 
1 1 2 965,000 

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

1 1 2 946,000 

14 ส่งเสริมความสามารถนักเรียนทางด้าน
ภาษาอังกฤษ (EIDP) 

1 1 2   580,000  

15 ห้องคู่ขนานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 

1 1 2 560,000  

16 อ่านคล่อง เขียนคล่อง 1-3 4 2            -    
17 วันส าคัญทางภาษาไทย 2-3              -    



 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธ์โรงเรียน 

เป็นเงิน ด้าน
นักเรียน 

ด้านครู/
บุคลากร 

ด้านการ
บริหารจัดการ 

18 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 

1-3 1       6,000  

19 พัฒนาห้องปฏิบัตการและส านักงานกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

3 1      50,000  

20 จัดซื้ออุปกรณ์ส าหรับการสอนออนไลน์ใน
ห้องปฏิบัติการทางภาษา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

1,3 4 3     30,000  

21 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

1-3   40,000  

22 พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 1 1,4 2,3     80,000  
23 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการ

เรียนการสอนออนไลน์ (ICT) 125 
1 1-4      25,000  

24 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (128) 
และเครือข่ายไร้สายเพื่อส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ทางไกล 

1-4     135,000  

25 ส่งเสริมการเรียนรู้หุ่นยนต์และไมโครตอน
โทรลเลอร์ 

1-3       12,000  

26 พัฒนาแหล่งเรียนรู้สังคมศึกษาและ
พัฒนาการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 

2-3   26,985  

27 สอบธรรมศึกษาสนามหลวง 1-2              -    
28 อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย (แห่เทียนวัน

เข้าพรรษา) 
1   5,000  

29 ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ 

1-2   50,712  

30 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านดนตรี 1-2   80,000  
31 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านดนตรี (อบจ.) 1-2   1,467,000  
32 พัฒนาทักษะการฟัง-พูด การสื่อสาร

ภาษาอังกฤษโดยชาวต่างชาติ 
1      

526,550  
33 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 
1 1 2 42,400  

34 วันคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 1     6,000  
35 ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม

สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
1 1  20,000  

36 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงานกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

1 1  30,000  



 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธ์โรงเรียน 

เป็นเงิน ด้าน
นักเรียน 

ด้านครู/
บุคลากร 

ด้านการ
บริหารจัดการ 

37 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 2 3      60,000  
38 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและวัสดุ

ส านักงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
1-3 4 2-4 25,995 

39 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ 1-2 1    36,000  
40 วันส าคัญของโรงเรียน ชาติ ศาสนาและ

สถาบันพระมหากษัตริย์ 
1   28,000  

41 ธนาคารโรงเรียน 1       5,000  
42 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 2        8,000  
43 พัฒนางานกิจการนักเรียน 3     275,820  
44 ส่งเสริมประชาธิปไตยตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
1,3   19,450  

45 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
TO BE NUMBER ONE 

1-3       20,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางท่ี 12   จ าแนกโครงการตามกลยุทธ์ของโรงเรียน (ต่อ) 
 
กลยุทธ์ ด้านครู/บุคลากร  

1. ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning)  

2. ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพครูด้านการปฏิบัติหน้าที่ 
3. สร้างแรงจูงใจ ส่งเสริมให้ครูใช้การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
4. ส่งเสริมให้ครูสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธ์โรงเรียน 

เป็นเงิน ด้าน
นักเรียน 

ด้านครู/
บุคลากร 

ด้านการ
บริหารจัดการ 

1 พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-
Net 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนชะ
อวดวิทยาคาร) 

1,3 3      53,100  

2 สนับสนุนพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการ
สอนและกิจกรรมโรงเรียนด้านเทคโนโลยี 

1 4 2     45,000  

3 กระจูด OTOP ชะอวด 1-3 4 1 7,210  
4 สถานศึกษาพอเพียง 1,3  1-3      5,000  
5 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

(SMP) 
1 1 2 965,000 

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

1 1 2 946,000 

7 ส่งเสริมความสามารถนักเรียนทางด้าน
ภาษาอังกฤษ (EIDP) 

1 1 2   580,000  

8 ห้องคู่ขนานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 

1 1 2 560,000  

9 อ่านคล่อง เขียนคล่อง 1-3 4 2            -    
10 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย 
1-3 1       6,000  

11 พัฒนาห้องปฏิบัตการและส านักงานกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

3 1      50,000  

12 จัดซื้ออุปกรณ์ส าหรับการสอนออนไลน์ใน
ห้องปฏิบัติการทางภาษา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

1,3 4 3     30,000  

13 พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
 

1 1,4 2,3     80,000  



 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธ์โรงเรียน 

เป็นเงิน ด้าน
นักเรียน 

ด้านครู/
บุคลากร 

ด้านการ
บริหารจัดการ 

14 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการ
เรียนการสอนออนไลน์ (ICT) 125 

1 1-4      25,000  

15 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

1 1 2 42,400  

16 ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

1 1  20,000  

17 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงานกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

1 1  30,000  

18 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 2 3      60,000  
19 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและวัสดุ

ส านักงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
1-3 4 2-4 25,995 

20 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ 1-2 1    36,000  
21 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
 1-4  1,311,349 

22 พัฒนางานส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป  2 3-4           -    
23 พัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้

สถานศึกษาเป็นฐาน 
 1-4 1,3,4      7,600  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางท่ี 12   จ าแนกโครงการตามกลยุทธ์ของโรงเรียน (ต่อ) 
กลยุทธ์ ด้านการบริหารจัดการ  

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

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธ์โรงเรียน 

เป็นเงิน ด้าน
นักเรียน 

ด้านครู/
บุคลากร 

ด้านการ
บริหารจัดการ 

1 จัดซื้อวัสดุทางการศึกษา 1  2   493,945  
2 จัดจ้างพิมพ์เอกสารทางวิชาการ 1  3     21,650  
3 บริหารจัดการส านักงานกลุ่มบริหารงาน

วิชาการ 
1-3  1     16,000  

4 สนับสนุนพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการ
สอนและกิจกรรมโรงเรียนด้านเทคโนโลยี 

1 4 2     45,000  

5 กระจูด OTOP ชะอวด 1-3 4 1 7,210  
6 สถานศึกษาพอเพียง 1,3  1-3      5,000  
7 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

(SMP) 
1 1 2 965,000 

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

1 1 2 946,000 

9 ส่งเสริมความสามารถนักเรียนทางด้าน
ภาษาอังกฤษ (EIDP) 

1 1 2   580,000  

10 ห้องคู่ขนานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 

1 1 2 560,000  

11 อ่านคล่อง เขียนคล่อง 1-3 4 2            -    
12 จัดซื้ออุปกรณ์ส าหรับการสอนออนไลน์ใน

ห้องปฏิบัติการทางภาษา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

1,3 4 3     30,000  

13 พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 1 1,4 2,3     80,000  
14 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 
1 1 2 42,400  

15 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและวัสดุ
ส านักงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

1-3 4 2-4 25,995 



 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธ์โรงเรียน 

เป็นเงิน ด้าน
นักเรียน 

ด้านครู/
บุคลากร 

ด้านการ
บริหารจัดการ 

16 บริหารจัดการกลุ่มงานการเงินและพัสดุ   1-4 1,038,320  
17 พัฒนางานส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป  2 3-4           -    
18 เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ COVID 

2019 การท าความสะอาดห้องเรียนให้เป็นไป
ตาม สพฐ. ก าหนด 

  2-3   525,900  

19 พัฒนางานอาคาร สถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

  2-3   321,041  

20 พัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน 

 1-4 1,3,4      7,600  

21 บริหารงานส านักงานผู้อ านวยการ   1-4 80,171  
22 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและสภาพแวดล้อม

ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  1-4   493,600  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายละเอียดส่วนห้วของโครงการ 
สนองยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

ข้อที่ 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ข้อที่ 3. ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ

ของประเทศ 
ข้อที่ 4. เพ่ิมโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ตลอดชีวิต 
ข้อที่ 5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
ข้อที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ

จัดการศึกษา 
 
สนองนโยบาย สพฐ.      ข้อที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 

ข้อที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ข้อที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มี

มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
ข้อที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข้อที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 
สนองกลยุทธ์ สพม.12 ข้อที่ 1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

ข้อที่ 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

   ข้อที่ 3. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ข้อที่ 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการทาง

การศึกษา 
ข้อที ่5. จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข้อที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ

จัดการศึกษา 
 
สนองจุดเน้น สพม.12 ด้านผู้เรียน 

ข้อที่ 1. นักเรียนเป็นคนดี เก่ง กล้า มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ อยู่อย่าง
พอเพียงและมีความสุข 

ข้อที่ 2. นักเรียนมีความมุ่งม่ันในการศึกษาและการท างาน สามารถปรับตัวเข้า
กับพหุวัฒนธรรมบนพื้นฐานของวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 



 

 

 
   ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ข้อที่ 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

ข้อที่ 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ สามารถและสมรรถนะ ตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานต าแหน่ง 

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

หลักธรรมาภิบาล ได้มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
 
 

สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ด้านนักเรียน 
ข้อที่ 1. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ข้อที่ 2. จัดกิจกรรม โครงการที่หลากหลายตามความถนัด สนใจของผู้เรียน 
ข้อที่ 3. จัดกิจกรรม โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐาน

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   ด้านคร/ูบุคลากร 

ข้อที่ 1. ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  

ข้อที่ 2. ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพครูด้านการปฏิบัติหน้าที่ 
ข้อที่ 3. สร้างแรงจูงใจ ส่งเสริมให้ครูใช้การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
ข้อที่ 4. ส่งเสริมให้ครูสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน 
 
   ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อที่ 1. จัดระบบบริหารจัดการให้ตอบสนองต่อการจัดการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการ 

ข้อที่ 2. จัดสนับสนุน สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เอื้อต่อการ
เรียนรู้ 

ข้อที่ 3. สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน ครูและบุคลากรในการ
จัดการเรียนรู้ 

ข้อที่ 4. ระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 
 



 

 

 
สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 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 
 
 



 

 

ส่วนที่ 4  
รายละเอียดแผนงาน โครงการ 

 
 
1. งบประมาณด าเนินการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
 
ประมาณการงบประมาณ ปีการศึกษา 2563  
ที ่ นักเรียน จ านวน งบประมาณรายหัวๆละ คิดเป็นเงิน หมายเหตุ 
เงินอุดหนุนรายหัว 
1 มัธยมศึกษาตอนต้น 900 คน 1,750 x 2 = 3500 3,150,000   
2 มัธยมศึกษาตอนปลาย 470 คน 1,900 x 2 = 3,800 1,786,000   

รวม 1,370 คน คาดว่าจะได้รับ 4,936,000       
เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เงินเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ) 
1 มัธยมศึกษาตอนต้น 900 คน 440 x 2 = 880 792,000   
2 มัธยมศึกษาตอนปลาย 470 คน 475 x 2 = 950 446,500   

รวม 1,370 คน คาดว่าจะได้รับ 1,238,500 
  

ที ่ การประมาณการจ่าย (รายจ่ายประจ า) % หมายเหตุ 
1 ส ารองจ่าย  493,600 11  
2 จ่ายค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/น  าประปา/โทรศัพท์/

อินเทอร์เน็ต) 
   850,000  17.22  

3 ค่าจ้างครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษา 1,139,439 23.08  
4 ค่าน  ามันเชื อเพลิงและค่าบ ารุงรักษารถมินิบัสโรงเรียน 15,000 0.30  
5 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ท าเอกสารการเรียนรู้และ

เอกสารราชการ 
80,000 1.62 

 
รวมเงินรายจ่ายประจ า 2,578,039 52.23  

เงินอุดหนุนรายหัวคงเหลือจัดสรรตามโครงการ 2,357,961 47.77  
 
 
 
 
 
 



 

 

ที ่ รายการจัดสรร 
2,357,961 เพิ่ม(+)/ลด(-) 

เทียบปีก่อน
หน้า 

หมายเหตุ 
% เป็นเงิน 

1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 64.4 1,518,527 268,280   
2 กลุ่มบริหารงานบุคคล                                                  5.9 139,120 6,337   
3 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ                                          4.2 99,034          24,034    
4 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน                                       8.2 193,353          63,353    
5 กลุ่มบริหารทั่วไป 13.9 327,757         142,757    
6 กลุ่มบริหารงานส านักงานผู้อ านวยการ  3.4 80,171          25,171    

รวมเงินที่น ามาจัดสรร 100.00 2,357,961 529,931   
 

 
เงินบ ารุงการศึกษา 

ที ่ รายการ ยอดยกมา รับมาในปี
ปัจจุบัน 

เป็นเงิน 
หมาย
เหตุ 

1 ค่าสาธารณูปโภค     205,500       205,500  ณ 22 
มิ.ย.63 

2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
(SMP) นักเรียนจ านวน  คน 

   450,000    515,000       965,000    

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

400,000  546,000  946,000  
  

4 ส่งเสริมความสามารถนักเรียนทางด้าน
ภาษาอังกฤษ (EIDP) 

220,000  360,000  580,000  
  

5 ห้องคู่ขนานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 

248,000  312,000  560,000  
  

6 ค่าจ้างครูต่างชาติ 
เงินเก็บนักเรียนเฉพาะภาคเรียนที่ 2 คนละ 
250 บาท 

486,463              342,500 828,963  
ณ 22 

มิ.ย.63 

7 ประมูลร้านค้าโรงอาหาร    156,000       156,000   
เป็นเงิน 1,804,463  2,437,000  4,241,463   

 
 
 
 
 



 

 

สรุปงบประมาณที่จัดสรรในปีการศึกษา 2563 

ที ่ กลุ่มบริหาร เงินอุดหนุน 
เงินเรียน
ฟรี 15 ปี 

เงินอ่ืนๆ เป็นเงิน 
หมาย
เหตุ 

1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ  1,057,967     609,000  5,081,550   6,731,517   
2 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ+ค่า

สาธารณูปโภค+ค่าเช่าเครื่อง
ถ่ายเอกสารฯ 

 1,043,320     1,043,320   

3 กลุ่มบริหารงานบุคคล+ค่าจ้าง
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 1,311,349   -      48,000   1,311,349   

4 กลุ่มบริหารทั่วไป     862,541             -     -      862,541   
5 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน     138,870     176,400            -        315,270   
6 กลุ่มบริหารงานส านักงาน

ผู้อ านวยการ+เงินส ารองจ่าย 
    573,771             -              -        573,771   

รวม 4,987,818  785,400  5,129,550  10,837,768    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สรุปงบประมาณกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ที ่ ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯ เงินอุดหนุน 
เงินเรียน
ฟรี 15 ปี 

เงินอ่ืนๆ เป็นเงิน 
หมาย
เหตุ 

1 ส านักกลุ่มบริหารวิชาการ   427,875    450,000      20,000     897,875    
2 ห้องเรียนพิเศษและโครงการ

ส่งเสริมฯ 
           -               -    3,088,000  3,051,000  

  
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     86,000             -              -        86,000    
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     40,000             -              -        40,000    
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   162,000      90,000            -       252,000    
6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา วัฒนธรรม 
    26,985       5,000            -        31,985  

  
7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   130,712             -    1,467,000  1,597,712    
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 
    48,400             -      526,550     574,950  

  
9 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ

พลศึกษา 
  110,000             -              -       110,000  

  
10 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี 
    25,995             -              -        25,995  

  
11 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

(สังกัดวิชาการ) 
           -        64,000            -        64,000  

  
เป็นเงิน 1,057,967  609,000  5,081,550  6,731,517    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สรุปงบประมาณ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน 
เงินเรียน
ฟรี 15 ปี 

เงินอ่ืนๆ เป็นเงิน หมายเหตุ 

  ส านักงานวิชาการ           
1 จัดซื อวัสดุทางการศึกษา    243,945     250,000        493,945  ครูขนิษฐา 
2 จัดจ้างพิมพ์เอกสารทางวิชาการ      21,650           21,650  ครูเอื อมเดือน 

3 บริหารจัดการส านักงานกลุ่ม
บริหารงานวิชาการ 

          16,000  
ครูเกวลิน 

  กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการกลุ่ม
บริหารงานวิชาการ 

       2,700        
  

  กิจกรรมที่ 2 รับสมัครและมอบ
ตัวนักเรียน ม.1 ม.4  

      
13,300  

      
  

4 พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน O-Net 5 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ของโรงเรียนชะ
อวดวิทยาคาร) 

     33,100           53,100  ครู
อุทัยวรรณ 

  งบสมทบจาก smp ม.ต้น            5,000      

  งบสมทบจาก smp ม.ปลาย            5,000      

  งบสมทบห้องเรียนคู่ขนาน            5,000      

  งบสมทบห้องเรียน EIDP            5,000      

5 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
(วันวิชาการโรงเรียน)  

     200,000        200,000  
  

6 พัฒนางานห้องสมุดเพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ 

           50,000  
ครูศิริเพ็ญ 

   กิจกรรมที่ 1 จัดซื อวัสดุ
สารนิเทศห้องสมุด 

     20,000        
  

   กิจกรรมที่ 2 ข่าวสารและสาร
ความรู้ 

       2,500        
  

   กิจกรรมที่ 3 รักการอ่าน        5,000          
   กิจกรรมที่ 4 สัปดาห์ห้องสมุด        2,500          
   กิจกรรมที่ 5 จัดเตรียมและ

ซ่อมแซมหนังสือ 
       8,000        

  
   กิจกรรมที่ 6 จัดบรรยากาศ

ห้องสมุด 
       7,000        

  
   กิจกรรมที่ 7 ดูแลระบบ

ห้องสมุดดิจิทัล 
       5,000        

  



 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน 
เงินเรียน
ฟรี 15 ปี 

เงินอ่ืนๆ เป็นเงิน หมายเหตุ 

7 จัดบริการแนะแนว        5,970             5,970  ครูอรสา 
8 สนับสนุนพัฒนาสื่อนวัตกรรม

การเรียนการสอนและกิจกรรม
โรงเรียนด้านเทคโนโลยี 

      
45,000  

          45,000  ครูเสนาะ 

9 โรงเรียนมาตรฐานสากล 
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

                 -    
ครูสุพัตรา 

10 กระจูด OTOP ชะอวด  7,210      7,210  ครูสุดา
รัตน์ 

11 สถานศึกษาพอเพียง   
 

         5,000  ครูภาวนี 

  
กิจกรรมที่ 1 เรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

       4,200        

  
  กิจกรรมที่ 2 ธนาครขยะ            -            

  

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้
แหล่งจัดปะสบการในโรงเรียน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

           -          

  

  
กิจกรรมที่ 4 การน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

         800        
  

เป็นเงิน     427,875     450,000      20,000      897,875    
  ห้องเรียนพิเศษและโครงการ

ส่งเสริมฯ           
13 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ (SMP)       965,000   
  ยอดยกมา 450,000 บาท           

  

เงินบ ารุงการศึกษา ภาคเรียนละ 
2,500 บาท นร. 103 คน เป็น
เงิน 515,000 บาท           

  
รวมเงินทั งโครงการ 965,000 
บาท     

  
    

  ส ารองจ่ายโครงการ      100,000     

  

กิจกรรมที่ 1 ซื อสื่อ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ สนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้     

416,606 

  
  
    

กิจกรรมที่ 2 ซื อซ่อมบ ารุง สื่อ 
ครุภัณฑ์ ระบบไฟฟ้า     

30,000 
  



 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน 
เงินเรียน
ฟรี 15 ปี 

เงินอ่ืนๆ เป็นเงิน หมายเหตุ 

  
กิจกรรมที่ 3 ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (o-net)     

5,000 
    

  กิจกรรมที่ 4 สอนเสริมศักยภาพ     102,600     

  

กิจกรรมที่ 5 เสริมศักยภาพ 
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์     

180,794 

    

  

กิจกรรมที่ 6 แข่งขันทักษะทาง
วิชาการ ระดับภาค/
ระดับประเทศ/อ่ืนๆ     

100,000 

    

  
กิจกรรมที่ 7 ค่าสาธารณูปโภค 
(ไฟฟ้า)     

30,000 
    

14 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ โรงเรียนชะอวด
วิทยาคาร (SMP@CV) ม.4-6   

    946,000   

  ยอดยกมา 400,000 บาท            

  

เงินบ ารุงการศึกษา 1,000 บาท/
ภาคเรียน นร.78 คน เป็นเงิน 
156,000 บาท   

        

  

ขอรับบริจาคโดยความสมัคร
จากผู้ปกครองนักเรียนคนละ 
2,500 บาท/ภาคเรียน เป็นเงิน 
390,000 บาท   

        

  
รวมเงินทั งโครงการ 946,000 
บาท   

        

  ส ารองจ่ายโครงการ      100,000     

  

กิจกรรมที่ 1 ซื อสื่อ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ สนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้จัดการเรียนรู้ 

  

  257,640     

  
กิจกรรมที่ 2 ซื อซ่อมบ ารุง สื่อ 
ครุภัณฑ์ ระบบไฟฟ้า 

    30,000     

  
กิจกรรมที่ 3 ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (o-net) 

    5,000     

  

กิจกรรมที่ 4 สอนเสริมศักยภาพ 
 
   

  81,000     



 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน 
เงินเรียน
ฟรี 15 ปี 

เงินอ่ืนๆ เป็นเงิน หมายเหตุ 

  

กิจกรรมที่ 5 เสริมศักยภาพ 
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์   

  372,360     

  

กิจกรรมที่ 6 แข่งขันทักษะทาง
วิชาการ ระดับภาค/
ระดับประเทศ/อ่ืนๆ   

  100,000     

15 ส่งเสริมความสามารถนักเรียน
ทางด้านภาษาอังกฤษ (EIDP)       

    580,000  

  
  ยอดยกมา 220,000 บาท           

  

เงินบ ารุงการศึกษา 1,000 บาท/
ภาคเรียน นร.72 คน เป็นเงิน 
144,000 บาท           

  

ขอรับบริจาคโดยความสมัคร
จากผู้ปกครองนักเรียนคนละ 
1,500 บาท/ภาคเรียน เป็นเงิน 
216,000 บาท           

  
รวมเงินทั งโครงการ 580,000 
บาท           

  ส ารองจ่ายโครงการ          93,400      

  
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมศักยภาพ
ทางด้านวิชาการ     

230,100  
    

  
กิจกรรมที่ 2 สื่อ/อุปกรณ์พัฒนา
ทักษะการเรียนรู้     

 256,500  
    

  
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมความเป็น
เลิศ     

    17,000  
    

  
กิจกรรมที่ 4 ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net     

      5,000  
    

  
กิจกรรมที่ 5 หนังสืออ่านนอก
เวลา ต ารา คู่มือ     

      5,000  
    

  
กิจกรรมที่ 6 Monthly 
Contest     

    10,000  
    

 
 
 
 
 



 

 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน 
เงินเรียน
ฟรี 15 ปี 

เงินอ่ืนๆ เป็นเงิน หมายเหตุ 

16 ห้องคู่ขนานห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์           560,000   

  ยอดยกมา 248,000 บาท           

  

เงินสนับสนุนห้องเรียนคู่ขนาน 
SMP 1,000 บาท/ภาคเรียน 
นร.206 คน เป็นเงิน 312,000
บาท           

  
รวมเงินทั งโครงการ 560,000 
บาท           

  ส ารองจ่ายโครงการ          84,325      

  
กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงห้อง
คู่ขนานห้องเรียนพิเศษ SMP     

   284,800  

    

  
กิจกรรมที่ 2  สอนเสริม
ศักยภาพ        162,000      

  

กิจกรรมที่ 3  ซื อสื่อ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ สนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้     

    23,875  

    

  
กิจกรรมที่ 4  ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (o-net)     

      5,000  

    
เป็นเงิน     3,088,000   3,051,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เงิน

อุดหนุน 
เงินเรียนฟรี 

15 ปี เงินอ่ืนๆ เป็นเงิน 
หมาย
เหตุ 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย           
16 อ่านคล่อง เขียนคล่อง            -                   -    ครูสุกญัญา 

17 วันส าคัญทางภาษาไทย            -                   -    ครูธนพร 
18 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
      6,000            6,000  ครูสุพัตรา 

19 พัฒนาห้องปฏิบิตการและ
ส านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

    50,000           50,000  ครูจิราวรรณ 

20 จัดซื ออุปกรณ์ส าหรับการสอน
ออนไลน์ในห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

    30,000           30,000  ครูจิราวรรณ 

เป็นเงิน 86,000             -              -    86,000    
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์           

21 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

      40,000  ครูฤชายุส 

  กิจกรรมที่ 1 วัสดุ อุปกรณ์การ
จัดการเรียนการสอนสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

35,949        

  
  กิจกรรมที่ 2 ป้ายนิเทศความรู้ทาง

คณิตศาสตร์  
2,651        

  
 กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุง

ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ 
1,400        

  
เป็นเงิน     40,000             -              -        40,000    

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

                 -    
  

22 พัฒนาการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ 

    80,000           80,000  
 ครูศันสนีย ์ 

23 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน
ออนไลน์ (ICT) 125 

      25,000         25,000  

  
24 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ (128) และเครือข่าย
ไร้สายเพื่อส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ทางไกล 

    70,000      65,000       135,000  ครูศรีหราช 



 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เงิน

อุดหนุน 
เงินเรียนฟรี 

15 ปี เงินอ่ืนๆ เป็นเงิน 
หมาย
เหตุ 

25 ส่งเสริมการเรียนรู้หุ่นยนต์และไม
โครตอนโทรลเลอร์ 

    12,000           12,000  ครูศรีหราช 

เป็นเงิน   162,000     90,000            -      252,000    
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม           
26 พัฒนาแหล่งเรียนรู้สังคมศึกษา

และพัฒนาการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียน 

      26,985   ครูภาวนี  

   กิจกรรมที่ 1 สื่อการเรียนการ
สอน 

5,885          

   กิจกรรมที่ 2 พัฒนาห้องปฏิบัติการ
แหล่งเรียนรู้กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคม
ศึกษาฯ 

21,100          

27 สอบธรรมศึกษาสนามหลวง            -                   -    ครูสมใจ 
28 อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย (แห่

เทียนวันเข้าพรรษา) 
  5,000    5,000  ครูภาวนี 

เป็นเงิน 26,985  5,000            -    31,985    
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ           

29 ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

     50,712  
  

  กิจกรรมที่ 1 จัดซื อจัดหาวัสดุ
ส านักงาน 

12,644        
  

  กิจกรรมที่ 2 ทัศนศิลป์ 11,298          
  กิจกรรมที่ 3 ดนตรีไทย        6,770          
  กิจกรรมที่ 4 นาฏศิลป์ 20,000          

30 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้าน
ดนตรี 

80,000      80,000  
  

31 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้าน
ดนตรี (อบจ.) 

     ,467,000  1,467,000  งบฯอบจ. 

เป็นเงิน 130,712  -    1,467,000  1,597,712    
  กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ           
32 พัฒนาทักษะการฟัง-พูด การ

สื่อสารภาษาอังกฤษโดย
ชาวต่างชาติ     

  526,550     526,550  

  



 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน 
เงินเรียน
ฟรี 15 ปี 

เงินอ่ืนๆ เป็นเงิน หมายเหตุ 

33 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

42,400      42,400  ครูเอื อมเดือน 

34 วันคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ 

       6,000        6,000  ครูปิยนุช ชะ
ละจิตต์ 

เป็นเงิน 48,400  -     526,550   574,950    
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 

พลศึกษา           
35 ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการ

สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

20,000      20,000  ครูวิระ 

36 จัดซื อวัสดุอุปกรณ์ส านักงานกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

 30,000      30,000  ครูวิระ 

37 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้าน
กีฬา 

            
60,000  

ครูวิระ 

   กิจกรรมที่ 1. นักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษไปเข้าร่วมการ
แข่งขันกรีฑาในระดับสูงขึ นไปตลอดปี
การศึกษา 

     60,000        

  
เป็นเงิน 110,000   -             -    110,000    

  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ           

38 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและ
วัสดุส านักงาน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ 

          25,995  

  
   -งานอุตสาหกรรม     21,910          
   -งานคหกรรม        4,085          

เป็นเงิน 25,995                           25,995    
  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

(สังกัดวิชาการ)           
39 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ         36,000  ครูชูศักดิ์ 
   กิจกรรมที่ 1 การเรียนการสอน

และเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ 
       

36,000  
    

  
  กิจกรรมที่ 2 จัดซื อวัสดุอุปกรณ์

ลูกเสือ 
 

        

  



 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน 
เงินเรียน
ฟรี 15 ปี 

เงินอ่ืนๆ เป็นเงิน หมายเหตุ 

40 วันส าคัญของโรงเรียน ชาติ 
ศาสนาและสถาบัน
พระมหากษัตริย์   

    28,000  ครูฤชายุส 

   กิจกรรมที่ 1 วันแม่แห่งชาติ   3,000        
   กิจกรรมที่ 2 วันปิยมหาราช   1,000        
   กิจกรรมที่ 3 วันลอยกระทง   2,000        
   กิจกรรมที่ 4 วันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา ร.10   
3,000      

  
   กิจกรรมที่ 5 ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ

ปีใหม่   
5,000      

  
   กิจกรรมที่ 6 วันปัจฉิมนิเทศ   14,000        

เป็นเงิน            -      64,000            -     64,000    
 

สรุปงบประมาณ  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เงินอุดหนุน 

เงินอ่ืนๆ เป็นเงิน 
หมาย
เหตุ รายจ่าย

ประจ า 
จัดสรร% 

41 บริหารจัดการกลุ่มงานการเงิน
และพัสดุ 

      1,038,320  
  

   กิจกรรมที่ 1 งานใช้จ่ายค่า
สาธารณูปโภค   

    850,000          

   กิจกรรมที่ 2 ค่าน  ามันเชื อเพลิง
และบ ารุงรักษารถบัส 

     15,000        
  

   กิจกรรมที่ 3 ซื อซ่อมบ ารุงวัสดุ
ครุภัณฑ์ (พัสดุกลาง) 

       40,000      
  

   กิจกรรมที่ 4 งานแผนและ
สารสนเทศ 

        3,200      
  

   กิจกรรมที่ 5 พัฒนาส านักงาน
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

       50,120      

  
   กิจกรรมที่ 6 เช่าเครื่องถ่าย

เอกสาร ท าเอกสารเรียนรู้และ
เอกสารราชการ 

     80,000          

42 ธนาคารโรงเรียน         5,000           5,000    
เป็นเงิน    945,000      98,320            -     1,043,320    



 

 

 
สรุปงบประมาณ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เงินอุดหนุน 

เงินอ่ืนๆ เป็นเงิน 
หมาย
เหตุ  รายจ่าย

ประจ า 
ได้รับ
จัดสรร 

43 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

       1,311,349  
  

    กิจกรรมที่ 1 สร้างขวัญและ
ก าลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติครู 
บุคลากรและนักเรียน  

        3,000        

    กิจกรรมที่ 2 จัดจ้างครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 1,139,439          

    กิจกรรมที่ 3 พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (อบรม/
ประชุม/สัมมนา) 

       95,000        

    กิจกรรมที่ 4 มุทิตาจิตและมอบ
ของขวัญแก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่เกษียณอายุ
ราชการ 

        30,000    เงินครูและ
บุคลากร 

    กิจกรรมที่ 5 การแสดงความ
ยินดีการย้ายของข้าราชการ 

        18,000    เงินครูและ
บุคลากร 

    กิจกรรมที่ 6 พัฒนาระบบงาน
บริหารงานบุคคล 

       25,910        

เป็นเงิน 1,139,439    123,910     48,000   1,311,349    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สรุปงบประมาณ  กลุ่มบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ เป็นเงิน หมายเหตุ 

44 พัฒนางานส านักงานกลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

              -    ครูจิราวรรณ บัวเกตุ 

45 เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ 
COVID 2019 การท าความ
สะอาดห้องเรียนให้เป็นไปตาม 
สพฐ. ก าหนด 

       525,900  ครูกาญจนา 

  กิจกรรมที่ 1 รักษาความสะอาด
ห้องเรียน บริเวณโรงเรียน 

    200,000      
  

  กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างความ
ปลอดภัยให้แก่นักเรียนและ
บุคลากรในสถานการณ์การแพร่
ระบาด COVID-19  

    200,000        

  กิจกรรมที่ 3 ซื อโต๊ะ-เก้าอี  
นักเรียน 

     50,000        

  กิจกรรมที่ 4 ติดพัดลมใน
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 

     75,900        

46 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ        8,000          8,000  ครูวันทนา 
47 พัฒนางานอาคาร สถานที่และ

สภาพแวดล้อม 
       321,041  ครูสมคิด 

   กิจกรรมที่ 1 รักษาความสะอาด
ห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน 

58,405      
  

   กิจกรรมที่ 2 ซ่อมแซมอาคาร 
สถานที่ให้มั่นคง ปลอดภัย มีสิ่ง
อ านวยความสะดวก 

      
21,376  

    
  

   กิจกรรมที่ 3 ซ่อมบ ารุงโต๊ะ เก้าอี  83,600          
   กิจกรรมที่ 4 ตกแต่งสถานที่เนื่อง

ในวันส าคัญต่างๆ 
       7,660      

    

   กิจกรรมที่ 5 ปรับปรุงห้องน  า
อาคารเรียน 4 และประตู 

    150,000      ใช้เงินอุดหนุนเหลือ
จ่าย 100,000 บาท 

48 พัฒนาการบริหารและจัด
การศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็น
ฐาน 
 
 

          7,600  ครูจิราวรรณ บัวเกตุ 



 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ เป็นเงิน หมายเหตุ 

   กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมบทบาท
คณะกรรมการสถานศึกษาขั น
พื นฐาน 

       6,000      
  

   กิจกรรมที่ 2 พัฒนาการบริหาร
และจัดระบบการศึกษา 

       1,600      
  

  เป็นเงิน 862,541             -       862,541    
 
 

สรุปงบประมาณ  กลุ่มบริหารงานส านักงานผู้อ านวยการ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน 
เงินเรียน
ฟรี 15 ปี 

เงินอ่ืนๆ เป็นเงิน 
หมาย
เหตุ 

49 บริหารงานส านักงานผู้อ านวยการ 80,171      80,171    
50 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

สภาพแวดล้อมที่เอื อต่อการเรียนรู้ 
          493,600   เงิน

ส ารอง  
   กิจกรรมที่ 1 พัฒนากลุ่มสาระฯ

เพ่ือส่งเสริมการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ (O-Net) 

60,000         จ่าย 

   กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการเน้นการมีส่วนร่วม 

    433,600          

  เป็นเงิน 573,771             -              -    573,771    
 

สรุปงบประมาณ  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน 
เงินเรียน
ฟรี 15 ปี 

เงินอ่ืนๆ เป็นเงิน หมายเหตุ 

51 พัฒนางานกิจการนักเรียน           275,820  ครูชูศักดิ์ 
    กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศนักเรียน 

ม.1 และ ม.4 
       3,500        

  
    กิจกรรมที่ 2 ประชุมเครือข่าย

ผู้ปกครอง 
       3,000        

  
    กิจกรรมที่ 3 ประชุมผู้ปกครอง      28,000          
    กิจกรรมที่ 4 ติดตั งกล้องวงจร

ปิด 
     40,000        

  
    กิจกรรมที่ 5 จัดซื อจัดหาวัสดุ

ส านักงาน 
 

     21,920        

  



 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน 
เงินเรียน
ฟรี 15 ปี 

เงินอ่ืนๆ เป็นเงิน หมายเหตุ 

    กิจกรรมที่ 6 เยี่ยมบ้านนักเรียน
และติดตามการเรียนการสอน
ออนไลน์   

   176,400  

      
    กิจกรรมที่ 7 ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
       3,000  

        
52 ส่งเสริมประชาธิปไตยตามแนว

ปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง 
      19,450  

ครูฤชายุส 
    กิจกรรมที่ 1 พัฒนาห้องสภา

นักเรียน 
       5,000        

  
    กิจกรรมที่ 2 ธนาคารขยะ        1,000          
    กิจกรรมที่ 3 วันส าคัญทาง

ศาสนา 
       4,500        

  
    กิจกรรมที่ 4 สุขภาพเพ่ือชีวิต        1,950          
    กิจกรรมที่ 5 เลือกตั ง

ประธานสภานักเรียน 
       1,500        

  
    กิจกรรมที่ 6 รายงานและ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสภา
นักเรียน 

         500        

  
    กิจกรรมที่ 7 ที่ปรึกษาสอน

ห้องเรียนสวย 
       5,000        

  
53 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติด TO BE NUMBER ONE 

            
20,000    

  กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันฟุตบอล 
TO BE NUMBER ONE โรงเรียน
ชะอวดวิทยาคาร 

       1,800        

  
  กิจกรรมที่ 2 หนุ่มหล่อ สาวสวย 

TO BE NUMBER ONE C.V. 

       2,000        

  
  กิจกรรมที่ 3 ตลาดนัดมาโชว์ TO 

BE NUMBER ONE C.V. 

         500        

  
  กิจกรรมที่ 4 สร้างกระแสนิยมที่

เอื อต่อการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

       1,000        

  
  กิจกรรมที่ 5 TO BE NUMBER 

ONE ชวนวิ่งต้านยาเสพติด 

       1,500        

  



 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน 
เงินเรียน
ฟรี 15 ปี 

เงินอ่ืนๆ เป็นเงิน หมายเหตุ 

  กิจกรรมที่ 6 ประกวด TO BE 
NUMBER ONE DANCERCISE 
จังหวัด/ภาคใต้ 

       2,000        

  
  กิจกรรมที่ 7 TO BE NUMBER 

ONE IDOL จังหวัด/ภาคใต้ 

       2,000        

  
  กิจกรรมที่ 8 เด็กไทยหัวใจใส 

ต้านภัยยาเสพติด (อบรม) 

       2,000        

  
  กิจกรรมที่ 9 รักเมื่อพร้อม 

(อบรม) 
       1,500        

  
  กิจกรรมที่ 10 ศูนย์เพ่ือนใจ TO 

BE NUMBER ONE  
       3,200        

  
  กิจกรรมที่ 11 ส านึกดี สังคมดี จิต

อาสา TO BE NUMBER ONE 

         500        

  

  

กิจกรรมที่ 12 การประกวดผล
การด าเนินงานชมรม TO BE 
NUMBER ONE ระดับจังหวัด/
ภาคใต้ 

2000       

  
  เป็นเงิน 138,870  176,400  -    315,270    

 

สรุป  

1. เงินอุดหนุนรายหัวที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร 4,936,000 บาท ใช้จ่ายเป็นเงินทั งสิ น 4,987,818 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 98.95 คงเหลือ 51,818 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.05  

2. เงินเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร 1,238,500 บาท ใช้จ่ายเป็น
เงินทั งสิ น 785,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.42 คงเหลือ 453,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.58 
 



 

 

ส่วนที่ 5  
ก ำกับ ติดตำม ประเมินผลและรำยงำน 

 

  
เพ่ือให้การด าเนินการของโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   บรรลุผลส าเร็จและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีการศึกษา 2563   และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ของโรงเรียน  
จ าเป็นต้องด าเนินการภายใต้การก ากับ  ติดตาม ประเมินผลและรายงาน  ดังต่อไปนี้ 

1.  ระบบการวางแผนของโรงเรียนจะต้องสัมพันธ์สอดคล้องกับกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 และต้องมีรูปแบบที่ชัดเจน เป็น
รูปธรรมเอื้อต่อการปฏิบัติที่มุ่งเน้นผลงานในทุกระดับ 

2.  การจัดสรรงบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว   ต้องเอ้ือต่อการพัฒนาการศึกษา 
3.  การบริหารงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการโรงเรียน   มีความยืดหยุ่นและสามารถ

ปรับใช้วงเงินงบประมาณที่ได้รับตามความส าคัญ   จ าเป็นและเหมาะสมเพ่ือเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน 
ผู้ปกครองและชุมชน 

4.  มีการก ากับ ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 

5.  มีเครื่องมือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน ตามปัจจัยหลัก
ความส าเร็จและดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลักที่ก าหนดและใช้เป็นเครื่องมือหลักในการติดตาม  
ตรวจสอบและประเมินผล 

6.  มีหน่วยงาน ที่รับผิดชอบในการก ากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล โดยตรง 
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