ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนชะอวดวิทยาคารฉบับนี้ ข้าพเจ้าและคณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน ได้ พิ จ ารณาแล้ ว เห็น ว่ า ทางโรงเรี ย นด าเนิน การวางแผนการปฏิ บัติ ง านที่
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นภายใต้ระเบียบ
กฎหมายและนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้ง
รวบรวมกิจกรรมการปฏิบัติงานที่สาคัญ ที่จะดาเนินการในปีการศึกษา 2564-2567 นี้ เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการดาเนินงานอันจะส่งผลให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
จึงขอให้ความเห็นชอบ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ปีการศึกษา
2564-2567 ขอให้ทางโรงเรี ยนได้ปฏิ บัติ ต ามแผนที่ กาหนดไว้ เพื่ อ ประโยชน์ใ นการพั ฒนาคุ ณภาพ
การศึกษาของนักเรียนให้สาเร็จลุล่วงด้วยดี

(นายประดิษฐ์ ทองคาปลิว)
ประธานคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร

คานา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับนี้ โรงเรียนชะอวดวิทยาคารได้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการกาหนดทิศทางที่จะปฏิบัติงาน ให้ดาเนินไปได้อย่างมี
จุดหมายปลายทางระหว่างปีการศึกษา 2564-2567
ด้วยความมุ่งมั่นตามภารกิจ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิม่ เติม และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 โดยได้รับความ
ร่วมมือจากคณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ได้ระดม
ความคิด สรรพกาลัง การวิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยคานึงถึงสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ความต้องการ
ของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
โดยมุ่ งหวั งให้ เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ในการปฏิ บัติ ง าน คณะด าเนิน การได้ ใ ช้ เกณฑ์ ประเมิ น
มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์ประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา คารับรองการปฏิบัติ
ราชการ มาเป็นแกนสาคัญในการจัดทา มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปัจจัยภายนอก ที่เป็นโอกาส
อุปสรรค และปัจจั ยภายในที่ เป็นจุ ดแข็ง จุ ดอ่ อน ที่ มีผลกระทบ ต่ อการด าเนินงาน มากาหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ โอกาส กิจกรรม โดยมีตัวชี้วัดเป็นต้องสนอง
เป้าหมาย เพื่อการวัดผลประเมินผล ให้บรรลุเป้าหมาย ประสบผลสาเร็จด้วยดี จักขอบคุณทุกฝ่ายไว้
ณ โอกาสนี้

(นางวิมล หนูชุม)
ผู้อานวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
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ส่วนที่ 1
บทนำ

ข้อมูลพื้นฐำนของโรงเรียน
 ประวัติโรงเรียนชะอวดวิทยำคำร
ในสมัยรัฐ บาลจอมพลถนอม กิตติ ขจร ซึ่งรับช่ว งการบริหารประเทศสืบต่ อจากรัฐ บาล
จอมพลสฤษฏิ์ ธนะรัตน์ รัฐบาลมีนโยบายในการบริหารการศึกษาของชาติ ให้เจริญรุดหน้าเทียบเท่านานา
ประเทศ พร้อมกันนี้ต้องการพัฒนาการศึกษาของชาติให้มีความก้าวหน้าพร้อม ๆกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
เพราะรัฐบาลคานึงเห็นว่าจะพัฒนาด้านอื่นใดก็ตาม หากประชาชนยังได้รับการศึกษาน้อยอยู่ การพัฒนา
ด้านอื่นๆจะเจริญไปไม่ได้ คณะรัฐบาลจึงมีมติให้เร่งพัฒนาการศึกษาให้เจริญขึ้นอีก เฉพาะอย่างยิ่งการ
พัฒนาการศึกษาระดับกลางของประชาชน รัฐมีเป้าหมายขยายการศึกษาให้ทั่วถึงทุกอาเภอ จึงได้มอบหมาย
ให้กระทรวงศึกษาธิการวางโครงการพัฒนาการศึกษาขึ้น และกระทรวงศึกษาธิการก็ได้มอบหมายให้กรม
ต่าง ๆ ในสังกัดได้วางโครงการปรับปรุ งการศึกษา อาศัยนโยบายนี้ กรมวิสามัญศึกษา(ในสมัยนั้น)จึ ง
วางโครงการขยายการศึกษาระดับมัธยมศึกษาทั่วทุกอาเภอ ในปี 2515-2519 โดยขอความร่วมมือจาก
อาเภอในการช่วยจัดหาที่ดินให้และกรมสามัญศึกษาจะจัดสรรงบประมาณให้ในภายหลัง อาศัยเหตุผล
ข้างต้น ทางราชการจึงมีหนังสือมาถึงนายอาเภอชะอวดให้จัดหาที่ดินสาหรับปลูกสร้างอาคารเรียน เรือตรี
สุนทร สันตยานนท์ นายอาเภอชะอวด นายเชย ลอยชื่น ศึกษาธิการอาเภอชะอวด นายสุพจน์ เพชรขา
ครูใหญ่โรงเรียน ชะอวด จึงได้ดาเนินการจัดหาที่ดิน นายเริง นากลอน ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ได้มาดูสถานที่ที่จะก่อสร้างโรงเรียนสองแห่ง แห่งแรกเป็นที่สงวนหมู่บ้าน ตั้งอยู่ใกล้ค่ายตารวจตระเวน
ชายแดน กองร้อย 1 อาเภอชะอวด มีเนื้อที่ 22 ไร่เศษ อีกแห่งหนึ่งเป็นที่ที่ประชาชนบริจาคร่วมกัน มีเนื้อ
ที่ประมาณ 35 ไร่ อยู่ทางทิศตะวันออกของโรงเรียน ชะอวดประมาณ 400 เมตร (ที่ตั้งปัจจุบัน) และ
คณะดาเนินการได้ตกลงใช้สถานที่ที่ประชาชนบริจาคเป็นที่ตั้งโรงเรียนแห่งนี้ โรงเรียนได้รับการยืนยัน เป็น
ทางการให้เปิดโรงเรียน โดยโทรเลขของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 23 เดือนพฤษภาคม
2515 เวลา 15.30 น. และทางอาเภอได้ประกาศรับนักเรียน เมื่อวันที่ 25,26,30และ 31 พฤษภาคม
2515 จานวน 2 ห้องเรียน จานวนนักเรียน 90 คน ทาการสอบคัดเลือกในวันที่ 1 มิถุนายน 2515 และ
โรงเรียนได้รับการบรรจุครู จานวน 4 คน ในระยะแรกโรงเรียนยังไม่มีอาคารเรียนเป็นของตนเอง ทาง
โรงเรียน ชะอวดได้อนุญาตให้ใช้ อาคารเรียนชั่วคราวเป็นสถานที่เรียนไปพลางก่อน จนถึงปีการศึกษา
2516 ก็ได้ย้ายไปเรียนที่อาคารเรียนหลังใหม่ ซึ่งได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ก จานวน 4
ห้ อ งเรี ย น ในพื้ น ที่ ซึ่ ง เป็ น สถานที่ ตั้ ง โรงเรี ย นในปั จ จุ บั น สภาพพื้ น ที่ ใ นระยะเริ่ ม แรกของโรงเรี ย น
ชะอวดวิทยาคารเต็มไปด้วยต้นสนสร้อย ต้นไม้สูง ๆ มีต้นมะม่วงหิมพานต์ไม่กี่ต้น ครูอาจารย์ และนักเรียน
รุ่นแรกช่วยกันพัฒนาทุก ๆ วัน หาพันธุ์ไม้มาปลูกปรับปรุงพื้นที่ โดยมีครูใหญ่ คนแรก คือ อาจารย์ไสว คง
สวัสดิ์ เป็นหัวเรี่ยวหัวแรง ในการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาพื้นที่ ทาให้อาคารสถานที่ของ
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ร่มรื่นมาจนถึงทุกวันนี้ ปีการศึกษา 2517 ผู้ปกครองได้ร่วมมือกันจัดสร้าง
อาคารชั่วคราวให้อีก 4 ห้องเรียน และปีนี้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (มศ.3) รุ่นแรกก็สาเร็จการศึกษา

2
ออกไปอย่างมีคุณภาพ ทาให้รุ่นน้อง ๆ ถือเอาเป็นเยี่ยงอย่างในความมานะขยัน และการให้ความร่วมมือ
กับกิจกรรมของโรงเรียน
ปีการศึกษา 2521 เป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงการศึกษาชาติเริ่มใช้หลักสูตรพุทธศักราช 2521 ใน
ระดับม.ต้น ซึ่งเปิดรับนักเรียนในระดับ มศ.1 และ ม.1 พร้อมกันไปและรุ่งขึ้นปีการศึกษา 2522 กรมสามัญ
ศึกษา ได้อนุญาตให้ขยายชั้นเรียนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงปัจจุบัน ความร่วมมือของทุก ๆ ฝ่ายทาให้
เป้ า ห ม า ย ใ นก า ร จั ด ตั้ ง โร ง เรี ย นมั ธ ยม ศึ ก ษ า ข อ งรั ฐ บา ล ใ น อ า เ ภอ ช ะอ ว ด ขึ้ น แห่ ง แร ก ที่
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร เป็นไปอย่างน่าภาคภูมิใจยิ่ง และเมื่อถึงวันที่ 23 พฤษภาคม ของทุกปี ก็ถือเป็น
วันสถาปนาโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร และพี่น้องประชาชนทั่วไปที่ได้รับบริการจากโรงเรียนชะอวดวิทยา
คาร ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ต่างมาน้อมราลึกถึงอดีตแห่งความเป็นมาและช่วยกันสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ
ของโรงเรียนชะอวดวิทยาคารให้เจริญก้าวหน้าคู่กับอาเภอชะอวดสืบไป

 รำยนำมผู้บริจำคที่ดินโรงเรียน
1. นายเขียว นุ่นคง
2. นางรัตนา ภิญโญ
3. นายสว่าง วรรณศิลป์
4. นายพร้อม วินิโย
5. นางเอื้อม ภิญโญ
6. นายสมจิตต์ จันทรานนท์
7. นายทิ้ง ทองนวล
8 นางเขียน ถาวรรัตน์
9 นางสาวเสงี่ยม ไชยสงคราม

บริจาคที่ดิน
บริจาคที่ดิน
บริจาคที่ดิน
บริจาคที่ดิน
บริจาคที่ดิน
บริจาคที่ดิน
บริจาคที่ดิน
บริจาคที่ดิน
บริจาคที่ดิน

7
7
5
4
3
2
2
1
1

ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่

3 งาน 68 ตารางวา
3 งาน 25 ตารางวา
1 งาน 30 ตารางวา
2 งาน 61 ตารางวา
35 ตารางวา
1 งาน 50 ตารางวา

 ข้อมูลโรงเรียนในปัจจุบัน
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร เป็นโรงเรียนสามัญศึกษา (ขนาดใหญ่) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
มีที่ดิน 2 แปลง คือ
แปลงที่ 1 มี เนื้อที่ 29 ไร่ 3 งาน 39 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ถนน
จั น ทรานนท์ วิ ถี ต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช รหั ส ไปรษณี ย์ 80180
(ที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน) ห่างจากที่ว่าการอาเภอชะอวด 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 ตาบลชะอวด อาเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช เป็นเนื้อที่ว่างเปล่า

3
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โดยในปีการศึกษา 2564
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น จำนวน 25 ห้องเรียน ดังนี้
มัธยมศึกษำปีที่ 1 รวม 9 ห้องเรียน
1) หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
จานวน 1 ห้องเรียน
2) หลักสูตรห้อง SMP คู่ขนาน
จานวน 2 ห้องเรียน
3) หลักสูตรโครงการ EIDP
จานวน 1 ห้องเรียน
4) หลักสูตรห้องเรียนปกติ
จานวน 5 ห้องเรียน
มัธยมศึกษำปีที่ 2 รวม 9 ห้องเรียน
1) หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
จานวน 1 ห้องเรียน
2) หลักสูตรห้อง SMP คู่ขนาน
จานวน 2 ห้องเรียน
3) หลักสูตรโครงการ EIDP
จานวน 1 ห้องเรียน
4) หลักสูตรห้องเรียนปกติ
จานวน 5 ห้องเรียน
มัธยมศึกษำปีที่ 3 รวม 8 ห้องเรียน
1) หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
จานวน 1 ห้องเรียน
2) หลักสูตรห้อง SMP คู่ขนาน
จานวน 2 ห้องเรียน
3) หลักสูตรโครงการ EIDP
จานวน 1 ห้องเรียน
4) หลักสูตรห้องเรียนปกติ
จานวน 4 ห้องเรียน
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย จำนวน 15 ห้องเรียน ดังนี้
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 จำนวน 5 ห้องเรียน
1) แผนการเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2) แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
3) แผนการเรียน ศิลป์-จีน
4) แผนการเรียน ภาษาไทย-สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 จำนวน 5 ห้องเรียน
1) แผนการเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2) แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
3) แผนการเรียน ศิลป์-จีน
4) แผนการเรียน ภาษาไทย-สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 จำนวน 6 ห้องเรียน
1) แผนการเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2) แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
3) แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
4) แผนการเรียน ภาษาไทย-สังคมศึกษา

จานวน 1 ห้องเรียน
จานวน 2 ห้องเรียน
จานวน 1 ห้องเรียน
จานวน 1 ห้องเรียน
จานวน 1 ห้องเรียน
จานวน 2 ห้องเรียน
จานวน 1 ห้องเรียน
จานวน 1 ห้องเรียน
จานวน 1 ห้องเรียน
จานวน 2 ห้องเรียน
จานวน 1 ห้องเรียน
จานวน 2 ห้องเรียน

4
 ข้อมูลนักเรียน
ปัจจุบันมีจานวนนักเรียน รวมทั้งสิ้น 1,524 คน แยกเป็นระดับชั้นเรียน ดังนี้
ตำรำงที่ 1 แสดงจำนวนนักเรียนตำมระดับและชั้นเรียน
ห้อง
ประเภทห้องเรียน/แผนกำรเรียน
รวม(คน)
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1
309
ม.1/1 ห้องเรียนพิเศษ SMP
36
ม.1/2 ห้อง EIDP
22
ม.1/3 ห้องเรียนปกติ
36
ม.1/4 ห้องเรียนปกติ
36
ม.1/5 ห้องเรียนปกติ
36
ม.1/6 ห้องเรียนปกติ
36
ม.1/7 ห้องเรียนคู่ขนาน
36
ม.1/8 ห้องเรียนคู่ขนาน
36
ม.1/9 ห้องเรียนคู่ขนาน
35
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2
356
ม.2/1 ห้องเรียนพิเศษ SMP
32
ม.2/2 ห้องโครงการ EIDP
33
ม.2/3 ห้องเรียนปกติ
42
ม.2/4 ห้องเรียนปกติ
42
ม.2/5 ห้องเรียนปกติ
43
ม.2/6 ห้องเรียนปกติ
41
ม.2/7 ห้องเรียนปกติ
41
ม.2/8 ห้องเรียนคู่ขนาน
41
ม.2/9 ห้องเรียนคู่ขนาน
41
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
312
ม.3/1 ห้องเรียนพิเศษ SMP
34
ม.3/2 ห้องโครงการ EIDP
34
ม.3/3 ห้องเรียนปกติ
41
ม.3/4 ห้องเรียนปกติ
41
ม.3/5 ห้องเรียนปกติ
38
ม.3/6 ห้องเรียนปกติ
41

5
ห้อง
ม.3/7
ม.3/8

ม.4/1
ม.4/2
ม.4/3
ม.4/4
ม.4/5
ม.5/1
ม.5/2
ม.5/3
ม.5/4
ม.5/5
ม.6/1
ม.6/2
ม.6/3
ม.6/4
ม.6/5
ม.6/6

ประเภทห้องเรียน/แผนกำรเรียน
ห้องเรียนปกติ
ห้องเรียนคู่ขนาน
รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4
โครงการ SMP
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ศิลป์-จีน
ภาษาไทย-สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5
โครงการ SMP
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ศิลป์-จีน
ภาษาไทย-สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
โครงการ SMP
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
ภาษาไทย-สังคมศึกษา
ภาษาไทย-สังคมศึกษา
รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
รวมนักเรียนทั้งหมด
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รวม(คน)
41
42
977
200
40
40
40
40
40
193
34
35
34
46
44
154
12
36
26
10
38
32
154
1,524

6
 ข้อมูลบุคลำกร
ตำแหน่ง
ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
ครู
ครู
ครู
ครูผู้ช่วย
รวม
ครูอัตราจ้าง
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชัว่ คราว
รวม
รวมทั้งหมด

ตำรำงที่ 2 จำแนกบุคลำกรตำมตำแหน่ง
จำนวน(คน)
ระดับ
ชำย
หญิง
ค.ศ.3
1
ค.ศ.3
2
ค.ศ.2
1
ค.ศ.3
7
18
ค.ศ.2
1
16
ค.ศ.1
4
9
คผช.
3
6
15
53
1
4
2
2
4
2
7
8
22
61

รวม
1
2
1
25
17
13
9
68
5
4
6
15
83

ตำรำงที่ 3 จำแนกข้ำรำชกำรครูตำมงำนและกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
จำนวนครู(คน)
งำน/กลุ่มสำระฯ
รวม
ชำย
หญิง
ฝ่ายบริหาร
4
4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
7
7
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
9
9
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3
12
15
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
2
7
9
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
4
1
5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1
3
4
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
3
2
5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1
6
7
แนะแนว
2
2
บรรณารักษ์
1
1
รวม
14
54
68

7
ตำรำงที่ 4 จำแนกข้ำรำชกำรครูตำมอำยุรำชกำร
อำยุ
ชำย
หญิง
1 – 9 ปี
7
16
10 – 19 ปี
23
20 – 30 ปี
2
8
31 – 40 ปี
6
6
รวม
15
53

ตำแหน่ง
ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ

ครู
ครูผู้ช่วย
ครูอัตราจ้าง
รวม

ตำแหน่ง

รวม
23
23
10
12
68

ตำรำงที่ 5 จำแนกข้ำรำชกำรครูตำมวุฒิกำรศึกษำ
จำนวนครู(คน)
ปริญญำ
รวม
รวม
เอก
โท
ตรี
ทั้งหมด
ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ
- - - 1 - - 1
1

วุฒิทำงครู
มี
1

ไม่มี
-

1

-

3
54
10
5
73

-

3
54
10
5
73

1
1

- 3 - - 2 14 11 26 13
1 1 2 6 3
- - 1 4 1
3 19 14 36 17

3
41
7
4
56

3
54
10
5
73

ตำรำงที่ 6 จำแนกข้ำรำชกำรครูตำมตำมวิทยฐำนะ
จำนวนครู(คน)
ปริญญำ
รวม
เอก
โท
ตรี
รวม
ช ญ ช ญ ช ญ ช
ญ ทั้งหมด

ผู้อานวยการ ค.ศ.3 รองผู้อานวยการ
ค.ศ.3
รองผู้อานวยการ
ค.ศ.2
ครู ค.ศ.3
ครู ค.ศ.2
ครู ค.ศ.1
ครูผู้ช่วย
รวม
ณ 20 พฤษภาคม 2564

รวม

-

-

1
2

-

-

-

1
2

1
2

วุฒิทำง
ครู
รวม
มี ไม่
มี
1 - 1
2
2

-

-

1

-

-

-

1

1

1

1
1

1
1
1
3

8
6
1
19

6
1
2
2
11

10
9
8
6
33

7
1
3
3
14

18
17
8
7
54

25
18
11
10
68

25
18
11
10
68

1
-

25
18
11
10
68

8
 ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่
พื้นที่ เนื้อที่ 29 ไร่ 3 งาน 39 ตารางวา โรงเรียนชะอวดวิทยาคารมีอาคารเรียน –
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆทั้งสิ้น 35 รายการ ดังนี้
ตำรำงที่ 7 ข้อมูลอำคำรเรียน
จำนวนห้อง /
ลำดับที่
ข้อมูลอำคำร อำคำรประกอบ แบบ
ที่นั่ง
1
อาคาร 216 ล.
16
2
อาคาร 216 ค.
14
3
อาคาร 216 ค.
16
4
อาคาร 318 ล/พิเศษ
18
ตำรำงที่ 8 ข้อมูลอำคำรประกอบ
จำนวนห้อง /
ลำดับที่
ข้อมูลอำคำร อำคำรประกอบ แบบ
ที่นั่ง
1
อาคารหอประชุมแบบมาตรฐาน
1
2
อาคารโรงฝึกงานอุตสาหกรรม
2 หน่วย
3
อาคารโรงฝึกงานคหกรรม
2 หน่วย
4
อาคารโรงอาหาร
1
5
อาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
1
6
ลานกิจกรรมอเนกประสงค์(หลังคาโดม)
1
7
อาคารโดม (ลานเข้าแถว)
1 หลัง

ปีที่ก่อสร้ำง

รำคำ

2515
2522
2527
2553

2,100,000
2,500,000
4,100,000
16,142,000

ปีที่ก่อสร้ำง

รำคำ

2522
2525
2527
2548
2551
2555
2562

1,146,000
780,000
780,000
1,080,000
885,910
1,300,000
3,105,000

ตำรำงที่ 9 ข้อมูลสิ่งก่อสร้ำงอื่นๆ
จำนวนห้อง /
ลำดับที่
ข้อมูลอำคำร อำคำรประกอบ แบบ
ปีที่ก่อสร้ำง
ที่นั่ง
1
บ้านพักครู แบบกรมสามัญ
2
2517
2
บ้านพักครู แบบกรมสามัญ
2
2517
3
บ้านพักครู แบบกรมสามัญ
2
2519
4
บ้านพักครู แบบกรมสามัญ
2
2519
5
บ้านพักครู แบบกรมสามัญ
2
2521
6
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง
6 ที่นั่ง
2523
7
บ้านพักครู แบบกรมสามัญ
2
2524
8
บ้านพักครู แบบกรมสามัญ
2
2525
9
บ้านพักครู แบบกรมสามัญ
2
2527
10 บ้านพักครู แบบกรมสามัญ
3
2529
11 บ้านพักครู แบบกรมสามัญ
3
2529

รำคำ
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
60,000
191,000
208,000
208,000
220,000
208,000

9
ลำดับที่
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

จำนวนห้อง /
ปีที่ก่อสร้ำง
ที่นั่ง
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง
6 ที่นั่ง
2529
บ้านพักครู แบบกรมสามัญ
3
2530
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง
6 ที่นั่ง
2532
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง
6 ที่นั่ง
2537
บ้านพักครู แบบกรมสามัญ
3
2538
ถังเก็บน้า ฝ.33
18 ลบ.ม.
2539
รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก
160 เมตร
2543
ลานกีฬาอเนกประสงค์
2548
ศาลาพักร้อน
1
2548
ฐานพระพุทธรูป
1
ป้อมยามและที่พักผู้ปกครอง
1
2549
ส้วมนักเรียนชาย 8 ที่นั่ง
8 ที่นั่ง
2552
โรงรถนักเรียน
1
2552
หลังคาเชื่อมต่อระหว่างอาคารและซุ้มทางข้าม
1
2558
หลงคาเชื่อมต่อระหว่างอาคาร จาวน 130 ม.
1
2558
ซุ้มหลังคาทางข้าม จานวน 14 ม.
ทางเท้าโรงอาหาร
1
2558
ลาน ช.ว.ร่วมใจ
1
2558
ส้วม (ลานโดม)
1
2563
ข้อมูลอำคำร อำคำรประกอบ แบบ

รำคำ
180,000
210,000
100,000
156,250
401,000
60,000
245,327
230,000
73,477
309,746
297,652
458,786
289,000
590,800
45,490
213,338
180,000

 ข้อมูลทรัพยำกร
ตำรำงที่ 10 แสดงข้อมูลด้ำนทรัพยำกร จำแนกตำมชนิดและกำรใช้งำน
ลำดับที่
ชนิด
ประเภทกำรใช้งำน
จำนวน(เครื่อง)
เพื่อการเรียนการสอนและสืบค้น
102
1
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
งานบริหาร0
22
เพื่อการเรียนการสอนและสืบค้น
33
2
คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Notebook)
งานบริหาร
4
3
Visualize
เพื่อการเรียนการสอน
25
4
projector
เพื่อการเรียนการสอน
34
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 ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน
- หอสมุดเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
- ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
- ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
- ห้องปฏิบัติการภาษาไทย
- ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษาฯ
- ห้องดนตรี-ศิลปะ –นาฏศิลป์
- ห้องพลานามัย
- ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ

- ห้องโสตทัศนศึกษา
- ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab)
- ห้องช่างอุตสาหกรรม
- ห้องคอมพิวเตอร์
- ห้องคหกรรม
- ห้องเกษตรกรรม
- ห้องพยาบาล
- ห้องแนะแนว

 แผนที่ แสดงอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมรำช
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 สภำพชุมชนภูมิปัญญำท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนอำเภอชะอวด
ความเป็นมาของ อำเภอชะอวด มีความเป็นมา 2 ประการ คือ มาจากคาว่า "เชือกอวด" หรือ
"ย่านอวด" และมาจากคาว่า "เจ็กฮวด" หรือ "เจ้าฮวด" พื้นที่บริเวณนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ หลากหลาย
พันธุ์ ตามลักษณะของพื้นที่ทางภาคใต้ในอดีตลอดที่มีฝนตกชุกตลอดทั้งปี ก่อนที่ป่าไม้เหล่านั้นจะถูกแผ้ว
ถางทาลาย ในพื้นที่ป่าถิ่นแถบนี้จะมีเถาวัลย์หลากหลายชนิด เถาวัลย์ชนิดหนึ่งมีขึ้นอยู่เป็นจานวนมากมี
ความเหนียวแน่นทนทานชาวบ้านนิยม นามาใช้ผูกมัดสิ่งของ เรียกกันว่า"เชือกอวด" หรือ "ย่านอวด" หรือ
"ต้นอวด" การตัดย่านอวดค่อนข้างลาบาก เพราะต้องดึง ออกจากการเกี่ยวพันกับต้นไม้อื่น คนตัดจึงต้อง
ออกแรงดึงซึ่งภาษาใต้เรียกการดึงว่า "ชะ" "ชะอวด" คือ การดึงย่านอวดให้หลุดออกมาจากต้น กิ่ง ก้าน ของ
ต้นไม้อื่นที่ย่านอวดเกี่ยวพันอยู่ หากมีรังมดแดง อยู่ข้างบนคนที่ ชะ หรือ ดึง ย่านอวดต้องต่อสู้กับมด
แดงอีกทางหนึ่งด้วย ถิ่นชะอวด เป็นบริเวณที่มีย่านอวดมากเป็นพิเศษ และ ชาวบ้านก็จะไปตัดมาใช้สอย
อยูเ่ ป็นประจา ชาวบ้านจึงเรียกชื่อท้องถิ่นของตนเองว่า "ชะอวด"
อาเภอชะอวด เดิมอยู่ในความปกครองของอาเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชและได้ยก
ฐานะเป็ น กิ่ ง อ าเภอเมื่ อ เดื อ นพฤศจิ ก ายน พ.ศ.2466 ดั ง ปรากฏตามหลั ก ฐานในหนั ง สื อ ราชกิ จ จา
นุเบกษา เล่ม 40 หน้า110 ลงวันที่16กันยายน พ.ศ.2466 ในสมัยพระสุนทรวรนรถ (พร้อม ณ ถลาง) เป็น
นายอาเภอ ร่อนพิบูลย์ พระยารัษฎานุประดิษฐ์ (สิน เทพหัสดินทร์) เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความ
เห็นชอบของสมเด็จเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนลพบุรี ราเมศร์ อุปราชปักษ์ใต้ อันเป็นสมัยระบอบการ
ปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทาการป้องกันและปราบปรามโจรผู้ร้ายเป็นส่วน
ใหญ่ มี ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ปลั ด อ าเภอผู้ เ ป็ น หั ว หน้ า ประจ ากิ่ ง อ าเภอ จ านวน 13 ราย ต่ อ มาเมื่ อ
วันที่ 1 มกราคม 2496 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นอาเภอชะอวด จนถึงปัจจุบัน
 คำขวัญอำเภอชะอวด
เมืองต้นน้า อิฐแผ่นงาม กุ้งก้ามกราม กระจูดสวย ห้วยน้าใส
 สภำพทั่วไป
อ าเภอชะอวดตั้ งอยู่ท างตอนใต้ ของจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช รหัส ทางภู มิ ศ าสตร์ 8007
รหัสไปรษณีย์ 80180 ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 71 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานครโดย
ทางรถไฟ 851 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 833,002 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่ออาเภอจุฬาภรณ์ อาเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศใต้
ติดต่ออาเภอป่าพยอม อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ทิศตะวันออก ติดต่ออาเภอเชียรใหญ่ อาเภอหัวไทร อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครศรีธรรมราช
ทิศตะวันตก ติดต่ออาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และอาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 สภำพภูมิประเทศ
อาเภอชะอวด มีสภาพพื้นที่ด้านตะวันออกเป็นที่ราบลุ่มน้าขัง และป่าพรุ ส่วนบริเวณตะวันตกเป็น
ที่ราบ เชิงเขา ส่วนใหญ่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
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 สภำพภูมิอำกำศโดยทัว่ ไป
มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน อากาศมี 2 ฤดู คือฤดูร้อน
ฤดูฝน
 กำรเมืองกำรปกครองและสังคม
อำเภอชะอวดแบ่งเขตกำรปกครองย่อยออกเป็น 11 ตำบล 87 หมู่บ้ำน ได้แก่
ลำดับที่
ตำบล
จำนวนหมู่บ้ำน
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














 กำรปกครองส่วนท้องถิน่
ท้องที่อาเภอชะอวดประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 แห่ง ได้แก่
เทศบำลตำบลชะอวด ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตาบลชะอวดและบางส่วนของตาบลท่าประจะ
เทศบำลตำบลท่ำประจะ ครอบคลุมพื้นที่ตาบลท่าประจะ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตาบลชะอวด)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลชะอวด ครอบคลุมพื้นที่ตาบลชะอวด (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตาบลชะอวด)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำเสม็ด ครอบคลุมพื้นที่ตาบลท่าเสม็ดทั้งตาบล
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเคร็ง ครอบคลุมพื้นที่ตาบลเคร็งทั้งตาบล
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลวังอ่ำง ครอบคลุมพื้นที่ตาบลวังอ่างทั้งตาบล
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนตูล ครอบคลุมพื้นที่ตาบลบ้านตูลทั้งตาบล
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลขอนหำด ครอบคลุมพื้นที่ตาบลขอนหาดทั้งตาบล
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะขันธ์ ครอบคลุมพื้นที่ตาบลเกาะขันธ์ทั้งตาบล
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลควนหนองหงษ์ ครอบคลุมพื้นที่ตาบลควนหนองหงษ์ทั้งตาบล
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำพระทอง ครอบคลุมพื้นที่ตาบลเขาพระทองทั้งตาบล
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำงหลง ครอบคลุมพื้นที่ตาบลนางหลงทั้งตาบล
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 ศำสนำ
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
ศาสนาอิสลาม
ศาสนาคริสต์
โดยมีสถาบันศาสนา
วัด
โบสถ์คริสต์
มัสยิด

คิดเป็นร้อยละ 98.7
คิดเป็นร้อยละ 1.2
คิดเป็นร้อยละ 0.03
จานวน 50 แห่ง
24 แห่ง
2 แห่ง
3 แห่ง

 รำยได้
รายได้เฉลี่ยของประชากร ประมาณ 46,727.49 บาท/คน/ปี
 กำรศึกษำ
อาเภอชะอวดจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน ตั้งแต่อนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษา ในสถานศึกษา ของ
รัฐบาลและเอกชน รวมทัง้ สิ้น 64 โรง ดังนี้
- สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
58 โรงเรียน
(ประถมศึกษา 53 โรง มัธยมศึกษา 5 โรง)
- สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 5 โรงเรียน
- สังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ
1 โรงเรียน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจาตาบล
11 ศูนย์
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลชะอวด
1 ศูนย์
นอกจากจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนแล้ว ยังมีศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอีกหนึ่งศูนย์
 สำธำรณสุข
จานวนสถานบริการสาธารณสุขของอาเภอชะอวด มีดังนี้
- โรงพยาบาลชะอวด
1 แห่ง
- สานักงานสาธารณสุข
1 แห่ง
- โรงพยาบาลชุมชนประจาตาบล
16 แห่ง
- คลินิคแพทย์
3 แห่ง
- คลินิคพยาบาล
6 แห่ง
-คลินิกทันตแพทย์
2 แห่ง
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน
13 แห่ง
- ร้านขายยาแผนโบราณ
3 แห่ง
- ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ
1 แห่ง
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 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 1. ยางพารา
สาคัญ ได้แก่
2. ข้าว
3. ปาล์ม
4. ผลไม้ เช่น เงาะ มังคุด ทุเรียน ลองกอง กล้วย ฯลฯ
2.ชื่อแหล่งน้าที่สาคัญได้แก่ 1. คลองชะอวด
(แม่น้า/บึง/คลอง)
2. คลองลาไม
3. คลองบางกลม
4. คลองห้วยกรวด
5. อ่างเก็บน้าห้วยน้าใส
3.โรงงานอุตสาหกรรมที่
1. แสงพาราวู๊ด จากัด
สาคัญ ได้แก่
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 อาเภอชะอวด
 ด้ำนเศรษฐกิจ
1. อาชีพหลัก ได้แก่

2. อาชีพเสริม ได้แก่

1.
2.
3.
1.
2.
3.

ทานา, ทาสวน
ค้าขาย, เกษตรกรรม,เลี้ยงปลา
รับจ้าง
รับจ้างทั่วไป
การฝึกอาชีพกลุ่มทอผ้า
การหัตถกรรมกระจูด เช่น สานเสื่อกระจูด กระเป๋ากระจูด
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3. จานวนธนาคาร

มี
1.
2.
3.
4.
5.

5 แห่ง ได้แก่
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารออมสิน
ธนาคาร ธกส. (สาขาชะอวด)
ธนาคาร ธกส. (สาขาไม้เสียบ)
ธนาคารไทยพาณิชย์

โทร. 0-7538-1344-6
โทร. 0-7538-1290
โทร. 0-7538-1464

 ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติที่สำคัญของอำเภอ
1. ไม้หลุมพอ ไม้ตะเคียน ไม้ไผ่ ไม้ยางงาม ไม้เสม็ด
2. แร่พลวง ฟอสฟอรัส โดโลไมต์
3. ดินลูกรัง ดินทราย
4. กระจูด
5. ปลาน้าจืด
6. รังนกนางแอ่น
 แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่นในอำเภอชะอวด
- ป่าชุมชน “สวนสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์”
- บ่อปลา “ สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์”
- โรงอิฐมอญ
- ศูนย์ทอผ้า บ้านเนินมวง
- ห้องสมุดประชาชน / กศน.ชะอวด
- ชุมชนทาขนมฝั่งตก
- กลุ่มการละเล่นกลองยาวตาบลชะอวด
- รังนกนางแอ่นในเทศบาลชะอวด
- มโนราห์เสน่ห์น้อยดาวรุ่ง
- ชุมชนหาปลาน้าจืดบ้านหยวนนก
- ชุมชนทาปลาดุกร้าบ้านควนราบ / ควนเคร็ง
- กลุ่มแปรรูปพริก บ้านขอนหาด
- การเลี้ยงปลาดุกโดยการนาน้าหมักชีวภาพ บ้านขอนหาด
- กลุ่มแม่บ้านเครื่องแกง ท่าประจะ
- สถานีอนุรักษ์และพิทกั ษ์ป่าควนเคร็ง
- ศูนย์หัตถกรรมกระจูดตาบลเคร็ง
- สถานีควบคุมไฟป่าในพื้นที่ลุ่มน้าปากพนัง
- ป่าพรุ ควนเคร็ง
- นาคปลัดฟาร์ม (นกกรงหัวจุก)
- ชลประทานไม้เสียบ(เกาะร้าว)
- อ่างเก็บน้าห้วยน้าใส
- น้าตกหนานสวรรค์
- สานักสงฆ์เขาพระทอง
- วัดเขมาราม (วัดควนยาว)
- วัดเขาลาปะ
- ถ้าวังนายพุฒ
- น้าตกหนานสวรรค์
- ล่องแก่งหนานมดแดง
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โรงเรียนชะอวดวิทยำคำร สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครศรีธรรมรำช
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร มีสัญลักษณ์ดังนี้

สัญลักษณ์ของโรงเรียน

สัญลักษณ์

อักษรย่อ
สีประจำโรงเรียน
คติพจน์ประจำโรงเรียน

ปรัชญำของโรงเรียน
คำขวัญของโรงเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
วัฒนธรรมองค์กร
ค่ำนิยมองค์กร
ต้นไม้ประจำโรงเรียน

รูปพระบรมธาตุเจดีย์เปล่งรัศมีธรรม หมายถึง ตราประจา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นดินแดนพุทธภูมิ อัน
เจริญรุ่งเรือง ด้วยธรรมะในพระพุทธศาสนา
สุ.จิ.ปุ.ลิ หมายถึง หัวใจนักปราชญ์
ช.ว.
สีขาว แดง
สีขาว หมายถึง ศาสนา คุณธรรม ความดี มีวินัย
สีแดง หมายถึง ความรัก ขยันหมั่นเพียร ความกล้าหาญ
สุ.จิ.ปุ.ลิ (หัวใจนักปราชญ์)
สุ
คือ สุตตะ
แปลว่า ฟัง
จิ
คือ จิตตะ
แปลว่า คิด
ปุ
คือ ปุจฉา
แปลว่า ถาม
ลิ
คือ ลิขิต
แปลว่า เขียน
หัวไว มือใหญ่ ใจกว้าง ร่างองอาจ สามารถในสังคม
ระเบียบ วินัย น้าใจ ใฝ่ศึกษา
อ่อนน้อมถ่อมตน
คุณธรรมเด่น เน้นวิชาการ งานดนตรีเลิศ
ต้นอินทนิล หมายถึง ความมั่นคง หนักแน่น ไม่ย่อท้อต่อความลาบาก
เจริญเติบโตทั้งร่างกายและจิตใจ ดอกสวยงาม แข็งแรง เป็นช่อบ่งบอก
ถึงความสามัคคี
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แผนผังโรงเรียนชะอวดวิทยำคำร
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ทำเนียบผู้บริหำร โรงเรียนชะอวดวิทยำคำร
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1
นายไสว คงสวัสดิ์
อาจารย์ใหญ่
2
นายระลึก วรรณสิทธิ์
ผู้อานวยการ
3
นายสวงค์ ชูกลิ่น
ผู้อานวยการ
4
นายเสริญ แต้มแก้ว
ผู้อานวยการ
5
นายปิยะ ชนะศักดิ์
ผู้อานวยการ
6
นายสุนทร มากชู
ผู้อานวยการ
7
นายเผดิม แซ่ตั่น
ผู้อานวยการ
8
นายสันติ คานวณศิลป์
ผู้อานวยการ
9
นายสุรชัย ทองพันธุ์
ผู้อานวยการ
10 นางสุภาภรณ์ คงคานนท์
ผู้อานวยการ
11 นางวิมล หนูชุม
ผู้อานวยการ

ระยะเวลำ
2515-2525
2525-2531
2531-2532
2532-2535
2535-2539
2539-2544
2544-2549
2549-2556
2556-2559
2559-2564
2564-ปัจจุบัน

การบริหารโครงสร้างของโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ใช้ระบบโครงสร้างการบริหารเพื่อรองรับการ
กระจายอานาจ ซึ่งกาหนดเป็นแผนภูมิการบริหารของโรงเรียน แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มงาน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงานสานักงานผู้อานวยการ
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โครงสร้ำงบริหำรงำน
โรงเรียนชะอวดวิทยำคำร
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21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50
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ส่วนที่ 2
สถานภาพของสถานศึกษา
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โดย
ใช้เทคนิค SWOT Analysis โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายน้อกและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
ซึ่งมี 4 ประเด็น ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็ง (Strengths : S) หมายถึง ปัจจัยหลักของสภาพแวดล้อม
ภายในหน่ว ยงานที่ เ ป็น จุ ด แข็ ง ข้อ ดี หรื อ ข้ อ เด่ น ที่ จ ะท าให้ห น่ว ยงานประสบผลส าเร็ จ บรรลุ
วัตถุประสงค์
2. สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดอ่อน (Weaknisses-W) หมายถึง ปัจจัยหลัก สภาพแวดล้อมภายใน
หน่วยงานที่เป็นจุดอ่อน ข้อด้อย หรือจุดที่ควรพัฒนาส่งผลเสียต่อการดาเนินงานของหน่วยงานที่ยัง
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์
3. สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาส (Opportunities-O) หมายถึง ปัจจัยหลักของสภาพแวดล้อม
ภายนอกหน่วยงานที่เป็นโอกาส เอื้ออานวย หรือสนับสนุนหน่วยงานให้ประสบผลสาเร็จบรรลุ
วัตถุประสงค์
4. สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรค (Threats-T) หมายถึง ปัจจัยหลักของสภาพแวดล้อม
ภายนอกหน่วยงานที่เป็นอุปสรรค ภัยคุกคาม หรือข้อจากัดที่จะทาให้การดาเนินงานของหน่วยงาน
ไม่ประสบผลสาเร็จหรือยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์
2.1 การวิเคราะห์บริบทโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
จากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก โดยทัว่ ไปของโรงเรียน เป็นบริบทที่สาคัญในการตัดสินใจ
เพื่อวางแผนพัฒนาโรงเรียน โดยใช้ข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์ เพื่อกาหนดทิศทางการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน โดยดาเนินการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค SWOT ตามแนวคิดการวิเคราะห์เชิงสถิติ สภาพแวดล้อม
ภายใน 2S4M และสภาพแวดล้อมภายนอก STEP เป็นหลัก มีผลการวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้
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ตาราง 1 สรุปผลการวิเคราะห์สภาพภายในของโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง
จุดอ่อน
S1 : ด้านโครงสร้าง 1. มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน 1. การดาเนินงานตามนโยบายบาง
และนโยบาย
ยึดหลักการบริหารแบบ PDCA
เรื่องยังไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง
มีการตรวจสอบได้
2. มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่
เข้มแข็ง
3. มีแผนปฏิบัติการของโรงเรียนที่
ชัดเจน
S2 : ผลผลิตและ 1. ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นไปตาม
1. โรงอาหารและห้องน้า ไม่เพียงพอ
การให้บริการ
เกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
ต่ออัตราส่วนผู้เรียน
2. ผู้เรียนสามารถสาเร็จการศึกษา
2. ไม่มีห้องสืบค้นอินเทอร์เน็ตสาหรับ
และ/หรือ เข้าเรียนใน
ให้บริการผู้เรียน
ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อย
ละ 95
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ
และสติปัญญา
5. โรงเรียนให้บริการด้านสือ่ วัสดุ
อุปกรณ์ ให้แก่ผู้เรียนอย่างทั่วถึง
6. โรงเรียนให้บริการทางด้านวิชาการ
และด้านอื่น ๆ แก่ชุมชน
M1 : บุคลากร
1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถตรง 1. บุคลากรไม่เพียงพอ มีภาระงาน
ตามวิชาเอก มีประสบการณ์ในการ
พิเศษมาก และมีความซ้าซ้อน
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย และมี
ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอน
ความพร้อมในการพัฒนาตนเอง
ไม่เต็มประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง
2. อัตรากาลังไม่เป็นไปตามเกณฑ์
2. บุคลากรมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ทั้งด้านงานสอนและงาน
ที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นระบบ
3. บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความ
ความคิดเห็น
4. มีบุคลากรฝ่ายบริหาร รับผิดชอบแต่
ละฝ่ายงานครบถ้วน
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ปัจจัยภายใน
M2 : การเงิน

1.

2.
M3 : วัสดุอุปกรณ์

1.
2.
3.

4.
5.
M4 : การบริหาร
จัดการ

1.
2.
3.

4.

จุดแข็ง
การใช้งบประมาณเป็นไปตาม
แผนงาน ตรงตามวัตถุประสงค์ และ
การเบิก-จ่ายเป็นไปตามระเบียบ
ราชการ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ทาง
ราชการ
การจัดสรรงบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจาปี โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล
ใช้วัสดุที่ได้รับจัดสรรอย่างคุ้มค่า
ดัดแปลง หรือซ่อมแซมวัสดุให้ใช้งาน
ได้
มีวัสดุเพียงพอต่อการดาเนินงานและ
การจัดการเรียนการสอน
ห้องเรียนพิเศษมีความพร้อม
ทางด้านสื่อ วัสดุ อุปกรณ์
เทคโนโลยี เอื้อต่อบรรยากาศในการ
จัดการเรียนการสอน
จานวนห้องเรียนเพียงพอต่อการ
จัดการเรียนการสอน
โรงเรียนมีความสะอาด สะดวก
ปลอดภัย และมีบรรยากาศเอื้อต่อ
การเรียนรู้
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ สามารถ
บริหารงานได้บรรลุเป้าหมายการจัด
การศึกษา
มีการวางแผนขั้นตอนการดาเนินงาน
อย่างเป็นระบบ โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล
ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาความรู้
คุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ผ่านกิจกรรมและการ
ใช้นวัตกรรมที่หลากหลาย ตรงตาม
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน
มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การดาเนินงานอย่างต่อเนื่องและ
เป็นปัจจุบัน

จุดอ่อน
1. การเบิกจ่ายเงินไม่คล่องตัว
2. การรายงานโครงการไม่ครบถ้วน
ตามแผนปฏิบัติการประจาปี

1. ห้องเรียนปกติมีโสตทัศนูปกรณ์
ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการ
สอน
2. การให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต
ไม่ทั่วถึง
3. ห้องปฏิบัติการ สนามกีฬา ไม่
เป็นไปตามมาตรฐานและไม่
เพียงพอ
4. วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ไม่
เพียงพอ

1. บุคลากรขาดความรู้ที่เกีย่ วข้องกับ
การปฏิบัติหน้าที่งานพิเศษ
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ กฎ
ระเบียบ ทางราชการ
2. การส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาตนเองของบุคลากรยังไม่
ทั่วถึง
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ตาราง 2 สรุปผลการวิเคราะห์สภาพภายนอกของโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
ปัจจัยภายนอก
โอกาส
อุปสรรค
S : สังคมและ
1. โรงเรียนได้รับการยอมรับ ศรัทธา
1. สภาพแวดล้อม ชุมชน และสังคม
วัฒนธรรม
จากชุมชนและสังคม
อ่อนแอ
2. หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน 2. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมส่งผลให้
เครือข่ายผู้ปกครองและศิษย์เก่ามี
ผู้เรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ที่
ความเข้มแข็ง ให้การสนับสนุน
เปลี่ยนแปลงไป
กิจกรรม การประชาสัมพันธ์ และ
3. ผู้เรียนส่วนใหญ่มีที่พักอาศัย
การระดมทุนทรัพยากรเพื่อการจัด
ห่างไกลจากโรงเรียน ไม่สะดวกใน
การศึกษาของโรงเรียน
การเดินทาง
3. ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่หลากหลาย
4. การประสานงานระหว่างโรงเรียนกับ
ผู้ปกครองผ่านช่องทางการสื่อสาร มี
ความสะดวก รวดเร็ว
5. ชุมชนมีกิจกรรมที่ส่งเสริม
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ผ่านการ
แสดงออกทางด้านทัศนศิลป์ ดนตรี
นาฎศิลป์ และกีฬา
T : เทคโนโลยี
1. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีส่งเสริม 1. ผู้เรียนบางส่วนนาสื่อเทคโนโลยีไป
ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม
ตนเอง
2. ระบบอินเทอร์เน็ตไม่ครอบคลุมทุก
2. บุคคลภายนอกให้ความสนใจในการ
พื้นที่
ติดตามข่าวสาร ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์จานวนมาก
3. มีเทคโนโลยี แพลตฟอร์ม และแอป
พลิเคชันในการจัดการศึกษาที่
สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
E : เศรษฐกิจ
1. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก 1. พื้นฐานครอบครัวของผู้เรียนส่วน
ภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายครูเก่า
ใหญ่มาจากครอบครัวที่มปี ัญหา
ศิษย์เก่า และบุคคลภายนอก
และยากจนผู้ปกครองส่วนใหญ่มี
อาชีพรับจ้าง มีรายได้ที่ไม่แน่นอน
และไม่มีเวลาดูแลบุตรหลาน
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ปัจจัยภายนอก
P : การเมืองและ
กฎหมาย

1.
2.
3.
4.

โอกาส
อุปสรรค
มีการกระจายอานาจในการ
1. มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือมี
บริหารงาน
นโยบายเร่งด่วนบ่อยครั้ง ทาให้
พรบ. การศึกษาเอื้อต่อการเรียนการ
ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียน
สอนตามศักยภาพผู้เรียน
การสอน
นโยบายต้นสังกัดมีการกาหนด
แนวทางในการปฏิบัติงานชัดเจน
ชุมชนมีความเป็นประชาธิปไตย
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ตาราง 3 สรุปจานวนข้อการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
จุดแข็ง (S)
24
มาก

จุดอ่อน (W)
13
น้อย

โอกาส (O)
13
มาก

อุปสรรค (T)
7
น้อย

จากตาราง 3 สรุปจานวนข้อการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก โรงเรียนชะอวด
วิทยาคาร พบว่า โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร อยู่ในรูปแบบ (S-O) จุดแข็งมาก โอกาสมาก หมายถึง โรงเรียน
ชะอวดวิทยาคารมีสภาพแวดล้อมภายในที่เข้มแข็ง ในขณะที่มีสภาพแวดล้อมภายนอกที่เอื้ออานวยต่อการ
ดาเนินการ สรุปเป็นทิศทางได้ว่าสภาพปัจจุบันของโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ควรกาหนดยุทธศาสตร์ในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพที่สูงขึ้น
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ส่วนที่ 3
ทิศทางการบริหารจัดการศึกษา

วิสัยทัศน์
(VISION)

โรงเรียนชะอวดวิทยาคารเป็นสถานศึกษาที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนดี มีทักษะชีวิต ก้าวทัน
เทคโนโลยี และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
ด้านผู้เรียน

พันธกิจ
(MISSION)

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
ศักยภาพ
2. พัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ทุกระดับ
3. ส่งเสริมการเรียนรูด้ ้วยวิธีการ
หลากหลาย อย่างรู้เท่าทัน
เทคโนโลยี
4. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์
บูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์ 1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน1.
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(GOAL)
2. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
3. นักเรียนได้รับการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการ เทคโนโลยี
ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา หรือพัฒนา
ศักยภาพตามความถนัด
4. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมที่พึงประสงค์และมีทักษะ
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถอยูร่ ่วมกันใน
สังคมได้อย่างมีความสุข

ด้านครู/บุคลากร

ด้านการบริหารจัดการ

1. พัฒนาครูดา้ นการจัดการ
เรียนรู้ บูรณาการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างรู้เท่าทันเทคโนโลยี
2. พัฒนาครูดา้ นวิทยฐานะและ
ความเจริญก้าวหน้า
3. พัฒนาครูดา้ นการปฏิบัติ
หน้าที่ตามความต้องการ
4. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครู
แสดงศักยภาพของตนเองอย่าง
เต็มที่

1. จัดระบบบริหารจัดการเพื่อ
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของ
ครูและการเรียนรู้ของนักเรียน
บูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. สนับสนุนสื่อ เทคโนโลยี
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3. จัดระบบนิเทศติดตามเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้และพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ

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

1. โรงเรียนมีระบบการบริหาร
จัดการ เน้นหลักธรรมาภิบาล
และมีการประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนทีม่ ี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน บูรณาการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม
แหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ที่มี
คุณภาพและเพียงพอ เอื้อต่อ
การเรียนรู้
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ด้านผู้เรียน
กลยุทธ์
1. ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้เต็ม
(STRATEGY) ตามศักยภาพ โดยใช้เทคโนโลยี
ทางการศึกษา และบูรณาการตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. จัดกิจกรรม โครงการที่
หลากหลายตามความถนัด สนใจ
ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้านครู/บุคลากร
1. ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาด้าน
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก
(Active Learning) และบูรณา
การตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพครู
ด้านการปฏิบัติหน้าที่
3. สร้างแรงจูงใจ ส่งเสริมให้ครู
ใช้การบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก
4. ส่งเสริมให้ครูสร้างนวัตกรรม
การเรียนรู้ ประยุกต์ใช้สอื่
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน

ด้านการบริหารจัดการ
1. จัดระบบการบริหารจัดการ
ให้ตอบสนองต่อการจัดการ
เรียนรู้ และบูรณาการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. จัดสนับสนุน สื่อ เทคโนโลยี
และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
เอื้อต่อการเรียนรู้
3. สนับสนุนสิ่งอานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้เรียน ครูและ
บุคลากรในการจัดการเรียนรู้
4. ระดมทรัพยากรและการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ส่วนที่ 4
กลยุทธ์และแนวทางพัฒนาการศึกษา
ความเชื่อมโยงกลยุทธ์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567
กลยุทธ์ด้านผู้เรียน

1 . ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา และบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. จัดกิจกรรม โครงการที่หลากหลายตามความถนัด สนใจของผู้เรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อมูล
ค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
ตัวชี้วดั
ปีฐาน 2564 2565 2566 2567
โครงการ/กิจกรรม
2563
1. ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
1. ร้อยละของนักเรียนทีม่ ี
90
92
94
96
98 1. พัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
2. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
2. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้าน
เรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
2. ระดับความสาเร็จของการ
90
92
94
96
98 วิชาการ
เรียนตามเป้าหมายที่สถานศึกษา ดาเนินกิจกรรมให้นักเรียนมี
3. ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ
กาหนด
(วันวิชาการโรงเรียน)
ค่านิยมหลักของคนไทย 12
3. นักเรียนได้รับการส่งเสริม
4. พัฒนางานห้องสมุดเพื่อส่งเสริม
ประการ ครบทุกตัวสอดคล้องตาม
ความเป็นเลิศทางวิชาการ
การเรียนรู้
ช่วงวัย
เทคโนโลยีดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา
5. จัดบริการแนะแนว
หรือพัฒนาศักยภาพตามความ
6. โรงเรียนมาตรฐานสากล
ถนัด
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
7. สถานศึกษาพอเพียง
8. กระจูด OTOP ชะอวด

ผู้รับผิดชอบ
ครูอุทัยวรรณ
วิชาการ
วิชาการ
ครูศิริเพ็ญ
ครูอรสา
ครูสุพตั รา
ครูภาวนี
ครูปิยนุช

กลยุทธ์ด้านผู้เรียน(ต่อ) 1 . ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา และบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. จัดกิจกรรม โครงการที่หลากหลายตามความถนัด สนใจของผู้เรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อมูล
ค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
ตัวชี้วดั
ปีฐาน 2564 2565 2566 2567
โครงการ/กิจกรรม
2563
4. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 3. ร้อยละของผลสัมฤทธิท์ างการ
9. เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
ค่านิยมที่พึงประสงค์และมีทักษะ ทดสอบระดับชาติ (O-Net) 4 กลุ่ม
10. วันสาคัญของโรงเรียน ชาติ
ชีวิตตามหลักปรัชญาของ
สาระวิชา เพิ่มขึ้น ชั้นมัธยมศึกษาปี
ศาสนาและสถาบัน
เศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ ที่ 3 ได้แก่
พระมหากษัตริย์
อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
1) ภาษาไทย
52.33 54
56
58
60 11. โครงการห้องเรียนพิเศษ
ความสุข
2) คณิตศาสตร์
22.48 24
26
28
30 12. อ่านคล่อง เขียนคล่อง
3) วิทยาศาสตร์
28.88 30
32
34
36 13. วันสาคัญทางภาษาไทย
4) ภาษาอังกฤษ
30.97 32
34
36
38 14. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
4. ร้อยละของผลสัมฤทธิท์ างการ
ภาษาไทย
ทดสอบระดับชาติ (O-Net) 5 กลุ่ม
15. อ่านคิดวิเคราะห์สื่อสารความรู้
สาระวิชา เพิ่มขึ้น ชั้นมัธยมศึกษาปี
ตามแนว PISA
ที่ 6 ได้แก่
1) ภาษาไทย
42.11 44
46
48
50 16. อบรมความรู้ทางคณิตศาสตร์
2) คณิตศาสตร์
23.86 25
27
29
31 โดยใช้โปรแกรมคณิตศาสตร์ GSP
3) วิทยาศาสตร์
30.70 32
34
36
38 17. ค่ายคณิตศาสตร์และบูรณา
4) สังคมศึกษา ฯ
34.95 36
38
40
42 การกับทัศนศึกษา ครั้งที่ 10
5) ภาษาอังกฤษ
25.38 27
29
31
33 (MATH CAMP 10)

ผู้รับผิดชอบ
ครูชูศักดิ์
ครูสุปราณีต
วิชาการ
ครูสุกัญญา
ครูจารุณี
ครูศิรพิ ร
ครูสุพตั รา
ครูกาญจนา
ครูกาญจนา

กลยุทธ์ด้านผู้เรียน(ต่อ) 1 . ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา และบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. จัดกิจกรรม โครงการที่หลากหลายตามความถนัด สนใจของผู้เรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อมูล
ค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
ตัวชี้วดั
ปีฐาน 2564 2565 2566 2567
โครงการ/กิจกรรม
2563
5. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
90
92
94
96
98 18. อบรมเชิงปฏิบัติการ "การ
ความสามารถพิเศษได้รบั การ
ออกแบบเว็บไซต์เพื่อการศึกษา (eส่งเสริม ให้มีความเป็นเลิศ ด้าน
learning)"
วิชาการ ดนตรี กีฬา และ
19. ตระหนักรู้ ต้านทุจริต ภัยใกล้
เทคโนโลยีเปรียบเทียบกับ
ตัว
เป้าหมายการดาเนินงานแต่ละปี
20. อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย
6. ร้อยละของผู้เรียนกลุม่ ด้อย
90
92
94
96
98 21. สอบธรรมศึกษาสนามหลวง
22. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้าน
โอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาที่
ดนตรี
มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการ
23. พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
เรียนรู้ของหลักสูตรและอัตลักษณ์
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
แห่งตน
24. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้าน
กีฬา
25. ลด 0 ลด ร
26. อะไรก็ไม่ไร้ค่า
27. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
28. ส่งเสริมประชาธิปไตยตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้รับผิดชอบ
ครูศรีหราช
ครูสมใจ
ครูเกวลิน
ครูสาธร
ครูวรรณวิทย์
ครูมัตถกาญจน์
ครูชิตพล
ครูสุดารัตน์
ครูสุดารัตน์
ครูณฐลิล
ครูสุปราณีต

กลยุทธ์ด้านผู้เรียน(ต่อ) 1 . ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา และบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. จัดกิจกรรม โครงการที่หลากหลายตามความถนัด สนใจของผู้เรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อมูล
ค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
ตัวชี้วดั
ปีฐาน 2564 2565 2566 2567
โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
2563
29. รณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ครูมัตถกาญจน์
ปัญหายาเสพติด TO BE
NUMBER ONE
30. การแข่งขันกรีฑา-กีฬาสาน
ครูชูศักดิ์
สัมพันธ์
31. ทัศนศึกษา
ครูชศู ักดิ์

กลยุทธ์ด้านครู/บุคลากร

1. ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และบูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพครูด้านการปฏิบัติหน้าที่
3. สร้างแรงจูงใจ ส่งเสริมให้ครูใช้การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
4. ส่งเสริมให้ครูสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ข้อมูล
ค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
ตัวชี้วดั
ปีฐาน 2564 2565 2566 2567
โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
2563
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 1. ร้อยละของครูทจี่ ัดกิจกรรมการ
80
83
85
87
90 1. พัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ครูอุทัยวรรณ
มีความรูค้ วามสามารถด้านการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย โดยเน้น
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
จัดการเรียนรูต้ ามแนวทางการจัด ผู้เรียนเป็นสาคัญ และวัดผล
2. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้าน วิชาการ
การศึกษา มาตรฐานการศึกษา
ประเมินผลตามสภาพจริง
วิชาการ
และบูรณาการตามหลักปรัชญา
2. ร้อยละของครูผู้สอนตาม
80
83
85
87
90 3. ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ วิชาการ
ของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างรู้เท่า เป้าหมายที่กาหนดได้รับการอบรม
(วันวิชาการโรงเรียน)
ทันเทคโนโลยี
4. กระจูด OTOP ชะอวด
ครูปิยนุช
พัฒนาความรู้ ทักษะด้านการใช้
2. ครูมวี ิทยฐานะและ
5. โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิชาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและสร้าง
เจริญก้าวหน้าตามมาตรฐาน
6. อ่านคิดวิเคราะห์สื่อสารความรู้ ครูสุพตั รา
นวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อ
วิชาชีพ
ตามแนว PISA
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
7. พัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ครูกาญจนา
การสอน
3. ร้อยละของครูและบุคลากร
90
91
93
94
95 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
8. พัฒนาการเรียนการสอน
ครูศันสนีย์
ทางการศึกษา มีคุณธรรม
วิทยาศาสตร์
จริยธรรม และจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

กลยุทธ์ด้านครู/บุคลากร(ต่อ)

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

1. ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และบูรณาการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพครูด้านการปฏิบัติหน้าที่
3. สร้างแรงจูงใจ ส่งเสริมให้ครูใช้การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
4. ส่งเสริมให้ครูสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ข้อมูล
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั
ปีฐาน 2564 2565 2566 2567
โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
2563
4. ระดับความสาเร็จในการส่งเสริม 80
90
95
97
98 9. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้าน ครูวรรณวิทย์
และสนับสนุนครูและบุคลากร
ดนตรี
ทางการศึกษาในการพัฒนาตนเอง
10. พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม ครูมัตถกาญจน์
ตามแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan)
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
5. ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนา 65
70
75
80
85 11. พัฒนาแหล่งเรียนรู้สงั คมศึกษา ครูเพ็ญนภา
และพัฒนาการเรียนรู้เพือ่ ส่งเสริม
ให้มีองค์ความรู้ตามกลุ่มสาระ และ
ศักยภาพผู้เรียน
ทักษะในการสื่อสาร มีสมรรถนะ
12. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ครูชนกนาฎ
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
6. ร้อยละของผู้เข้าอบรมมีความ
80
85
90
90
95 ครูและบุคลากรทางการศึกษา
13. อบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ครูวจิรา
พึงพอใจในระดับมากขึ้นไป
10. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้สาระการงานอาชีพ

กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการ
เน้นหลักธรรมาภิบาลและมีการประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนที่มี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน บูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม แหล่ง
เรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ที่มีคุณภาพและเพียงพอ
เอื้อต่อการเรียนรู้

1. จัดระบบการบริหารจัดการให้ตอบสนองต่อการจัดการเรียนรู้ และบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. จัดสนับสนุน สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เอื้อต่อการเรียนรู้
3. สนับสนุนสิ่งอานวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน ครูและบุคลากรในการจัดการเรียนรู้
4. ระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ข้อมูล
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั
ปีฐาน 2564 2565 2566 2567
โครงการ/กิจกรรม
2563
1. ร้อยละของ
80
90
95
97
98 1. จัดซื้อวัสดุทางการศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา
2. บริหารจัดการสานักงานกลุ่ม
ขั้นพื้นฐาน ครู บุคลากร
บริหารงานวิชาการ
ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วน
3. รับสมัครนักเรียน
ร่วมในการกากับติดตาม
4. สนับสนุนพัฒนาสื่อนวัตกรรม
ดูแล และขับเคลื่อนการ
การเรียนการสอนและกิจกรรม
ดาเนินงานของสถานศึกษา
โรงเรียนด้านเทคโนโลยี
2. มีการจัดทาแผน
มี
มี
มี
มี
มี 5. พัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษา
และสานักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
งบประมาณระยะกลางของ
ภาษาไทย
โรงเรียนที่สอดคล้องกับ
6. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อ
แผนกลยุทธ์ของโรงเรียน
3. ร้อยละของครูและ
80
85
90
93
95 การเรียนการสอน (ICT)
7. ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน
บุคลากรทางการศึกษาได้มี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
และเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น
8. จัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์สานักงานกลุ่ม
และเพิ่มขึ้น
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
ครูขนิษฐา
ครูเกวลิน
ครูอรสา
ครูเสนาะ
ครูจิราวรรณ
ครูศรีหราช
ครูอัมพร
ครูชิตพล

กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ(ต่อ)

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

1. จัดระบบการบริหารจัดการให้ตอบสนองต่อการจัดการเรียนรู้ และบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. จัดสนับสนุน สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เอื้อต่อการเรียนรู้
3. สนับสนุนสิ่งอานวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน ครูและบุคลากรในการจัดการเรียนรู้
4. ระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ข้อมูล
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั
ปีฐาน 2564 2565 2566 2567
โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
2563
4. ร้อยละของสถานศึกษามี 80
85
87
92
95 9. ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการ ครูชิตพล
ภาคีเครือข่ายและได้รับ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
ความช่วยเหลือจากองค์กร
และพลศึกษา
ชุมชน ผู้มีส่วนได้สว่ นเสียใน
10. บริหารจัดการกลุ่มงานการเงิน ครูสุปราณีต
การระดมทรัพยากรเพื่อ
และพัสดุ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
11. พัฒนางานสานักงานกลุ่ม
ครูจิราวรรณ
5. ร้อยละของความสาเร็จ
60
70
85
90
95 บริหารทั่วไป
12. พัฒนางานอาคาร สถานที่และ ครูสมคิด
ในการปรับปรุงพัฒนา
สภาพแวดล้อม
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
13. เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค ครูสุดารัตน์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIDและการสื่อสารให้เพียงพอ
19)
รองรับการใช้งานและการ
14. พัฒนาการบริหารและจัด
ครูจิราวรรณ
ให้บริการตามภารกิจหลัก
การศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็น
และตามนโยบายอย่างมี
ฐาน
ประสิทธิภาพ
15. โรงเรียนน่าอยู่ น่าเรียนรู้ สู่
ครูสมคิด
คุณภาพ

กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ(ค่อ)

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

1. จัดระบบการบริหารจัดการให้ตอบสนองต่อการจัดการเรียนรู้ และบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. จัดสนับสนุน สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เอื้อต่อการเรียนรู้
3. สนับสนุนสิ่งอานวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน ครูและบุคลากรในการจัดการเรียนรู้
4. ระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ข้อมูล
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั
ปีฐาน 2564 2565 2566 2567
โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
2563
6. สถานศึกษามีการจัดระบบ 80
85
85
90
90 16. พัฒนาคุณภาพระบบเครือข่าย ครูศรีหราช
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนา
อินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน
คุณภาพการศึกษา
17. มาตรการประหยัดพลังงานค่า ครูจิราวรรณ
7. ร้อยละของโรงเรียนมี
60
70
85
90
95 สาธารณูปโภค
18. บริหารงานสานักงาน
ครูวรรณวิทย์
เป้าหมายที่ได้รับการนิเทศ
ผู้อานวยการ
ครูธนพร
ติดตามประเมินผลและ
19. พัฒนางานกิจการนักเรียน
ช่วยเหลือด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
และจัดการเรียนการสอน มี
ความพึงพอใจและเข้มแข็ง
มากขึ้น
8. ระดับความพึงพอใจของ
3
4
4
5
5
ผู้เรียน ครูและบุคลากรของ
สถานศึกษา และชุมชุนมีวัสดุ
อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ อย่าง
เพียงพอ

กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ(ค่อ)

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

1. จัดระบบการบริหารจัดการให้ตอบสนองต่อการจัดการเรียนรู้ และบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. จัดสนับสนุน สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เอื้อต่อการเรียนรู้
3. สนับสนุนสิ่งอานวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน ครูและบุคลากรในการจัดการเรียนรู้
4. ระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ข้อมูล
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั
ปีฐาน 2564 2565 2566 2567
โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
2563
9. ร้อยละของสถานศึกษามี
65
70
80
85
90
การพัฒนาอาคารสถานที่
ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม
ก่อให้เกิดความสะดวก
รวดเร็ว คล่องตัว พร้อม
อุปกรณ์ที่มีความทันสมัย เอื้อ
ต่อการปฏิบัติงาน
10. ระดับความพึงพอใจต่อ
4
4
4
5
5
สถานศึกษามีการบริหาร
จัดการโดยการคัดแยกขยะมูล
ฝอย
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ส่วนที่ 5
แผนการควบคุม กากับ ติดตาม

การกากับ ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบและรายงาน
(School Accountability)
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดแนวทางการ
กากับ ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบัติงาน/การดาเนินงานตามแผน โครงการ/
กิจกรรมไว้ดังนี้
1. การกากับติดตาม (Monitoring)
1.1 จัดรูปแบบการกากับ ติดตามงาน
1.2 จัดผู้รับผิดชอบในการกากับ ติดตามงาน
2. การประเมินผล (Evaluation)
2.1 แต่งตั้งกรรมการประเมินผล
2.2 สร้างเครื่องมือประเมินผล
2.3 ดาเนินการประเมินผลทั้งก่อนดาเนินโครงการเพื่อดูแลความเป็นไปได้ระหว่างดาเนินโครงการ
เพื่อดูความก้าวหน้า ปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงาน ประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการเพื่อดู
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาเนินงาน
3. การตรวจสอบ (Audition)
โรงเรียนประเมินตนเองตามผลงานโครงการที่ปฏิบัติบันทึกผลเพื่อปรับปรุงพัฒนา คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค
และหาทางช่วยเหลือสนับสนุน
4. การรายงาน (Reporting)
รายงานผลการดาเนินงาน เมื่อสิ้นสุดแต่ละกิจกรรมที่กาหนดให้ โดยผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา โรงเรียนสรุปผลการประเมินโครงการไว้ แต่ละปีการศึกษาเพื่อนาไปเป็นข้อมูลในการ
แก้ไขปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
เมื่อสิ้นแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โรงเรียนจะแต่งตั้งคณะกรรมการสรุปผลการปฏิบัติงาน
เพื่อรายงานต่อชุมชนและหน่วยงานต้นสังกัด
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บทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
1. บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
1.1 กาหนดนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
1.2 ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
1.3 ให้ความเห็นชอบในการจัดทาสาระหลักสูตร ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
1.4 กากับ ติดตามการดาเนินงานตามแผนของสถานศึกษา
1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กทุกคนในเขคบริการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทัว่ ถึงมี
คุณภาพและได้มาตรฐาน
1.6 ส่งเสริมให้มีการพิทกั ษ์สิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ให้ ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ
1.7 เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทัว่ ไปของสถานศึกษา
1.8 ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยาการภายนอกและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนทุกด้านรวมทังสืบสานจารีตประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
1.9 เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชนและมีส่วนในการพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่น
1.10 ให้ความเห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานประจาปีของสถานศึกษาก่อนเสนอต่อ
สาธารณชน
1.11 แต่งตั้งที่ปรึกษาและ หรือ คณะอนุกรรมการเพื่อการดาเนินงานตามระเบียบนี้ตามที่
เห็นสมควร
1.12 ปฏิบัติการอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษานั้น (จาก
พระราชบัญญัติครู พ.ศ.2547 มาตรา 26)
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2. บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน
2.1 บริหารตามนโยบายที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนา/ธรรมนูญโรงเรียนและนโยบายของหน่วยเหนือ
2.2 นิเทศ ควบคุม กากับการจัดการเรียนการสอนให้ครบขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอน
2.3 ร่วมวางแผนและใช้แผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามสภาพปัญหาและนโยบายด้าน
คุณภาพของหน่วยงานต้นสังกัด
2.4 ควบคุม ดูแลการใช้อาคารสถานที่และบริเวณโรงเรียนให้คุ้มค่า โดยการจัดคณะครู,นักเรียนมี
ส่วนร่วมดูแลรักษาให้สะอาดเป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ ให้มีบรรยากาศให้ร่มรื่น สวยงามน่า
อยู่
2.5 จัดให้มีเอกสารประกอบหลักสูตร สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างเพียงพอตามความ
เหมาะสม
2.6 จัดประชุมประจาเดือน ประชุมวิชาการ เพื่อชี้แจงข้อราชการ หาแนวทางในการปฏิบัติงาน
ติดตามการปฏิบัติงานของครูและหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานตลอดจนส่งเสริม
การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มความรู้ทกั ษะประสบการณ์ให้แก่บุคลากรในโรงเรียน
2.7 ควบคุมกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
2.8 ควบคุม กากับ การปฏิบัติงานของครู ยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่ปฏิบัติงานดีเด่น และเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนระดับและเงินเดือนให้สูงขึ้น
2.9 ปฏิบัติงานนอกสถานศึกษาเท่าที่จาเป็น เพื่อประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.10 สรุปผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนเสนอต่อผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการ
โรงเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน
2.11 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ทีไ่ ด้รับมอบหมายจากเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน และงานสนองนโยบายหน่วยเหนือ
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3. บทบาทของครูผู้สอน
3.1 ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการและของโรงเรียนว่าด้วยจรรยา มารยาท วินัยและ
หน้าที่ครู
3.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.3 จัดทาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เอกสารทางวิชาการที่เป็นปัจจุบัน
3.4 จัดทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
3.5 มีความกระตือรือร้นในการใฝ่หาความรู้ดว้ ยตนเองและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
3.6 ร่วมมือกับผู้บริหารในการพัฒนากิจการต่าง ๆ ของโรงเรียน
3.7 ร่วมมือกับหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในการทางานและการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
3.8 ตระหนักในความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน
3.9 ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถเฉพาะด้าน
3.10 ดูแลเอาใจใส่นักเรียนที่เรียนอ่อนหรือมีพฤติกรรมที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข
3.11 อบรมสั่งสอนและปลูกผังนักเรียนในด้าน คุณธรรม จริยธรรม
3.12 ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเห็นคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย
3.13 ให้คาปรึกษา ชี้แนะแก่นักเรียนในด้านการเรียน การทางานอย่างเป็นระบบ
3.14 ร่วมมือกับผู้ปกครองดูแลเอาใจใส่นักเรียนในด้านความประพฤติ การเรียน
3.15 เป็นแบบอย่างที่ดีต่อเพื่อนครูและนักเรียนในเรื่องการแต่งกาย กริยามารยาทและการ
พูดจา
3.16 มีความรักความเสียสละให้กับองค์กร
3.17 มีความรับผิดชอบต่อสวัสดิภาพต่อนักเรียน
3.18 ช่วยดูแลรักษาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
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4. บทบาทของนักการภารโรง/พนักงานบริการ
4.1 ปิด เปิด ห้องเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ และประตูโรงเรียน
4.2 ปัด กวาด เช็ดถู อาคารเรียน อาคารประกอบและบริเวณโรงเรียน
4.3 นาถังขยะตามอาคารเรียน อาคารประกอบและบริเวณทั่วไป ไปทิ้งและกาจัด
4.4 ดูแลน้าดื่มน้าใช้ในห้องน้า ห้องส้วมอย่างทัว่ ถึงและเพียงพอ
4.5 ดูแล ปรับปรุง ตกแต่งสวนหย่อมตามบริเวณต่าง ๆ ไม้ดอกไม้ประดับ ให้สดชื่นสวยงามอยู่
เสมอ
4.6 ดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ และทรัพย์สมบัติของทางราชการ
4.7 อยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ และทรัพย์สมบัติของทางราชการ
4.8 เดินหนังสือราชการ/หนังสือทั่วไป และโรเนียวหนังสือ/เอกสาร ของทางราชการ
4.9 บริการครู และนักเรียนตามความเหมาะสม
4.10 ดูแล รักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ และวัสดุ ครุภัณฑ์ของโรงเรียนให้สามารถใช้
การได้ตามควรแก่สภาพความเหมาะสม
4.11 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน สานักงานเขตพื้นที่ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง มอบหมาย
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