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หนังสือรับรองความเห็นชอบ 

การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2565 
 

 แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2565 ฉบับนี้ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
โรงเรียนสวีวิทยา ไดพิจารณาความถูกตองในประเด็นตอไปนี้ เรียบรอยแลว 

 

   ไดผานการตรวจคําผิด การใชภาษา 

   เนื้อหาในแผนไดผานการตรวจสอบขอมูล เนื้อหาแลว 

   เห็นชอบ แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2565 โรงเรียนสวีวิทยา ฉบับนี้ 
 
 
 
 

(นายสมศักดิ์  ศรัณยวงศ) 
กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปฏิบัติหนาท่ีแทน 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสวีวิทยา 
 

วันท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
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คํานํา 

 โรงเรียนสวีวิทยา เปนโรงเรียนขนาดใหญ ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี 
ชุมพร สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปดสอนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2565 เพ่ือบริหารงาน/โครงการ ใหเกิด
ประโยชนสูงสุดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใหสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาและ
สนองนโยบาย ประเด็นกลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พุทธศักราช 
2565 
 ขอขอบคุณบุคลากรและผูมีสวนเก่ียวของในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ในการกําหนด
กลยุทธการพัฒนา แผนงาน โครงการสูการปฏิบัติ  และหวังเปนอยางยิ่ งวาแผนปฏิบัติการฉบับนี้                         
จะชวยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา บรรลุสูมาตรฐานในการพัฒนาผู เรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ          
เกิดประสิทธิผลเต็มศักยภาพ 
 

โรงเรียนสวีวิทยา 
 
 
 
 
 
            (นายสมศักดิ์  ศรัณยวงศ)            (นายไกรวัลย  สังฆะสา) 
      กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ปฏิบัติหนาท่ีแทน       ผูอํานวยการโรงเรียนสวีวิทยา              
 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสวีวิทยา          
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สารบัญ 

เรื่อง หนา 
หนังสือรับรองความเห็นชอบการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2565 ก 
คํานํา ข 
สารบัญ ค 
สวนท่ี 1 สภาพท่ัวไป 1 

- ขอมูลท่ัวไป 1 
- ปรัชญา/คติพจน/อัตลักษณ/เอกลักษณ/สัญลักษณประจําโรงเรียน 1 
- เขตพ้ืนท่ีบริการ/แผนท่ีโรงเรียน 2 
- ประวัติโรงเรียนโดยสังเขป 2 
- ขอมูลดานการบริหาร 4 
- ขอมูลนักเรียน 5 
- ขอมูลครแูละบุคลากรทางการศึกษา 6 
- หลักสูตรท่ีเปดสอน ปการศึกษา 2565 7 
- ขอมูลอาคารสถานท่ี  7 
- ขอมูลแหลงเรียนรู 8 
- โครงสรางการบรหิารงานโรงเรียนสวีวิทยา 9 
- ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 10 
- ผลงานดีเดนในรอบป 2564 11 

สวนท่ี 2 กรอบการดําเนินงานตามกลยุทธ ประจําปการศึกษา 2565 14 
- วิสัยทัศน 14 
- พันธกิจ 14 
- ประเด็นยุทธศาสตร 14 
- เปาประสงค 14 
- กลยุทธสถานศึกษา 15 

สวนท่ี 3 งบประมาณและโครงการ/กิจกรรม 16 
- ประมาณรายรับ – รายจาย ประจําปการศึกษา 2565 16 
- ตารางแสดงมาตรฐานการศึกษา/กลยุทธสถานศึกษา/งบประมาณ ตามโครงการ 

- กลุมบริหารวิชาการ 
- กลุมบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 
- กลุมบริหารท่ัวไป 
- กลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน 

17 
19 
40 
45 
48 

สวนท่ี 4 โครงการ/กิจกรรม 52 
ภาคผนวก 369 
คําสั่งโรงเรียนสวีวิทยา ท่ี 60/2565 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2565 370 
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สวนที่ 1  
สภาพทั่วไป 

ขอมูลท่ัวไป 

 ช่ือโรงเรียน สวีวิทยา 
 สถานท่ีตั้ง เลขท่ี 597 หมูท่ี 5 ตําบลนาโพธิ์ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย 86130 
 สังกัด  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร 
   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 เนื้อท่ี  16 ไร  3 งาน  91 ตารางวา 
 โทรศัพท 077 - 531217 
 โทรสาร  077 - 531811 
 E – mail     : sawiwitaya@hotmail.com 
 Website     : www.sawi.ac.th  
   

ปรัชญาประจําโรงเรียน ความรูดี มีวินัย มีน้ําใจ พลานามัยสมบูรณ 
 

คติพจนประจําโรงเรียน วิริเยน ทุกฺขมจฺ เจติ (คนลวงทุกขไดเพราะความเพียร) 
 

อัตลักษณ  มีวินัย ใฝเรียนรูคูความดี 
 

เอกลักษณ  สรางสรรคการศึกษา บรรยากาศนาอยู การเรียนรูคูคุณธรรม 
 

สัญลักษณประจําโรงเรียน 
 

สัญลักษณประจําโรงเรียน มีลักษณะเปนรูปทรงพุมขาวบิณฑ ซึ่งแสดงถึงเอกลักษณของความ
เปนไทยประกอบดวย ตรงกลางมีอักษร “ส ว” แทนคําวา โรงเรียนสวีวิทยา ลายรอบตัวอักษรมีลักษณะ
คลายดอกมะพราว หมายถึง อําเภอสวีมีมะพราวมาก ปลายยอดมีเลข “๕” ซึ่งหมายถึงโรงเรียนมัธยม
ลําดับท่ี 5 ของจังหวัดชุมพร สวนลางของตราประจําโรงเรียนเปนคติพจนประจําโรงเรียน “วิริเยน ทุกฺขมจฺ เจติ” 
 

สีประจําโรงเรียน 
 “มวง”  หมายถึง สีท่ีแสดงถึงความรมรื่น รมเย็น 
 “เหลือง” หมายถึง สีท่ีแสดงถึงแสงสวางดุจดวงประทีปแหงการศึกษาเลาเรียน 
 

พระพุทธรูปประจําโรงเรียน “พระพุทธชัยพรพัฒนสวี  สุวัติถีศึกษากรมุนินทร” 
 

ตนไมประจําโรงเรียน  “ตนศรีตรัง” 
 

mailto:sawiwitaya@hotmail.com
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เขตพ้ืนท่ีบริการ 
  ตําบลนาโพธิ์   หมูท่ี 1-8  ตําบลสวี หมูท่ี 1-4 
  ตําบลปากแพรก  หมูท่ี 1-6  ตําบลทุงระยะ    หมูท่ี 3 
  ตําบลครน    หมูท่ี 3   ตําบลทาหิน     หมูท่ี 1-7, 9-10 
  ตําบลวิสัยใต    หมูท่ี 1-6, 8-10    

 

แผนผังโรงเรียน 
 

 
 

ประวัติโรงเรียนโดยสังเขป 
   โรงเรียนสวีวิทยา เดิมชื่อวา “โรงเรียนสวีควนสีแท” ตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2501 ไมมีอาคารเรียนถาวร ได

ใชศาลาโรงฉันของวัดโพธิเกษตรเปนสถานท่ีเรียนชั่วคราว ในปแรกมีนักเรียนจํานวน 40 คน มีนายเจริญ พรหม
หาญ เปนครูใหญ 

พ.ศ. 2504  ผูปกครอง พอคา ประชาชน ไดบริจาคเงิน และแรงงานสรางอาคารเรียน 
 พ.ศ. 2505  ยายจากวัดโพธิเกษตร มาอยูในพ้ืนท่ีปจจุบัน เลขท่ี 597 หมูท่ี 5 ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร 
 พ.ศ. 2506  ไดรับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา 40,000 บาท และเงินสมทบจากขาราชการ 

พอคา ประชาชน สรางอาคาร 1 หลัง เปนอาคารไม สองชั้น 8 หองเรียน 
 พ.ศ. 2509  ไดรับคัดเลือกเปนโรงเรียนชวยเหลือโรงเรียนมัธยมในชนบท “ค.ม.ช.” รุนท่ี 3 ไดรับ

งบประมาณสรางอาคารโรงฝกงาน และอาคารคหกรรม 
 พ.ศ. 2511  ไดเปลี่ยนชื่อจาก “โรงเรียนสวีควนสีแท” เปน “โรงเรียนสวีวิทยา” 
 พ.ศ. 2512  ผูปกครองนักเรียน ซ้ือท่ีดินขางโรงเรียนบริจาคใหอีก 4 ไร เพ่ือขยายบริเวณของโรงเรียน

ออกไปตามสภาพการขยายตัวของนักเรียนท่ีเพ่ิมข้ึน รวมเนื้อท่ีของโรงเรียนท้ังสิ้น 15 ไร 3 งาน 54 ตารางวา 
 พ.ศ. 2520  ไดรับอนุมัติใหเปดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทําการสอนแบบสหศึกษา ตั้งแต

ระดับชั้น ม.1 - ม.6 โดยนักเรียนท้ังหมดเดินทางไป-กลับ 
 พ.ศ. 2525  ไดรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง  
 พ.ศ. 2542  ไดรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ 
 พ.ศ. 2544  ไดรับโลโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเดน จากกรมสามัญศึกษา 
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 พ.ศ. 2549  ผานการประเมิน “หนึ่งอําเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝน” เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2549 
 พ.ศ. 2549  ผานการประเมินรับรองมาตรฐานจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องคการมหาชน)  ในระดับ ดี 
 พ.ศ. 2554  คณะกรรมการสถานศึกษามีมติเห็นชอบใหดําเนินการจัดซ้ือท่ีดินบริเวณขางหอประชุมใหญ 

เพ่ิมเติมทําใหโรงเรียนมีเนื้อท่ีเพ่ิม เปน 16 ไร  2 งาน  20 ตารางวา      
 พ.ศ. 2555  ผานการประเมินรับรองมาตรฐานจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องคการมหาชน) ในระดับดี 
 พ.ศ. 2556  คณะกรรมการสถานศึกษามีมติเห็นชอบใหดําเนินการจัดซ้ือท่ีดินบริเวณขางหอประชุมใหญ

เพ่ิมเติมทําใหโรงเรียนมีเนื้อท่ีเพ่ิม เปน 16 ไร  3 งาน  91 ตารางวา 
 พ.ศ. 2557  ไดรับโลรางวัลท่ีมีผลงานการปฏิบัติท่ีเปนเลิศระดับประเทศ ดานพัฒนาการเรียนรู

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําป 2557 จากศูนยสถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ เม่ือวันท่ี 
7 พฤษภาคม 2558 

 พ.ศ. 2559  ไดรับมอบอาคารเรียนแบบ 318 ล/38 (พิเศษ) จากองคการบริหารสวนจังหวัดชุมพร 
 พ.ศ. 2562  ทีมเศรษฐีสวนทุเรียน โรงเรียนสวีวิทยา นักเรียนผูพัฒนา “บอรดเกมเศรษฐีสวนทุเรียน” 

โครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม ไดรับรางวัลชนะเลิศถวยพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี พรอมทุนการศึกษา 50,000 บาท ภายใตความรวมมือระหวาง คณะวิทยาการเรียนรูและ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 

 พ.ศ. 2563  ไดรับมอบสนามฟุตบอลหญาเทียมคิงเพาเวอร “โครงการ 100 สนามฟุตบอล สราง
พลังเยาวชนไทย” จากกลุมบริษัท คิง เพาเวอร 

 พ.ศ. 2564  ไดรับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2564 - 2568) จากสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

โรงเรียนสวีวิทยา เปดทําการเรียนการสอนมาเปนเวลา 64 ป มีผูบริหารสถานศึกษามาแลว 16 คน 
ปจจุบันมีนายไกรวัลย สังฆะสา เปนผูอํานวยการสถานศึกษา จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน - 
มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 54 หองเรียน มีโครงสรางการจัดชั้นเรียนเปน 10-10-10 / 8-8-8 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน ไดเปดหองเรียนสงเสริมวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม จํานวน   
3 หอง คือ มัธยมศึกษาปท่ี 1/1, 2/1, 3/1 หองเรียน MEP จํานวน 3 หอง คือ มัธยมศึกษาปท่ี 1/2, 2/2 
และ3/2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจัดเปน 4 แผนการเรียน คือ แผนการเรียนวิทย - คณิต แผนการ
เรียนศิลป - คณิต แผนการเรียนศิลป - จีน และแผนการเรียนศิลป - สังคม โดยเปดเปนหองเรียนสงเสริม
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 3 หองเรียน คือ มัธยมศึกษาปท่ี 4/1, 5/1 และ 6/1 
โรงเรียนสวีวิทยามีบรรยากาศอันรมรื่นนาอยู มีแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนการสอน ซ่ึงมุงสงเสริมใหผูเรียน
มีความรูตามมาตรฐาน หลักสูตรเนนทักษะการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร เปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู 
สงเสริมนักเรียนใหมีความสามารถดานภาษา อาชีพ เทคโนโลยี ดนตรี กีฬา นาฏศิลป โครงงาน สงเสริม
ความเปนเลิศระดับประเทศในทุก ๆ ดาน เนนใหนักเรียนมีความรับผิดชอบตอสังคม อนุรักษความเปนไทย 
หางไกลยาเสพติด มีสุขภาพจิต สุขภาพกายท่ีดี มีการประสานสัมพันธอันดีกับชุมชนภายใตการบริหารจัดการท่ี
มีประสิทธิภาพเพ่ือบรรลุเปาประสงค คือ นักเรียนมีความรูคูคุณธรรม  มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ดวยความสามารถ
ของผูบริหารท่ีมีวิสัยทัศนกวางไกลและดวยความรวมแรงรวมใจของบุคลากร ท่ีมีคุณภาพ จึงทําใหโรงเรียนมี
ชื่อเสียง ผลงานไดรับการกลาวขาน บวกกับปจจัยเสริมท่ีเปนแรงสนับสนุนจากชุมชนในทองถ่ิน สงผลใหศิษย
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ของโรงเรียนสวีวิทยา จบการศึกษาออกสูโลกกวางอยางกลาแกรง ประสบความสําเร็จในชีวิต เปนคนดีท่ีทํา
ประโยชนใหแกสังคมและประเทศชาติ  

 

ขอมูลดานการบริหาร 
1. ผูอํานวยการสถานศึกษา 

ชื่อ – สกุล นายไกรวัลย สังฆะสา  

ตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะ ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ค.ม. การบริหารการศึกษา  

ดํารงตําแหนงท่ีโรงเรียนสวีวิทยา ตั้งแต พ.ศ. 2564 

โทรศัพท  0862682486   e-mail kraiwan.s@sawi.ac.th 

2.  รองผูอํานวยการสถานศึกษา 
2.1 รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ 

 ชื่อ – สกุล นายทนง ชีวะประไพ 
 ตําแหนง รองผูอํานวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะ รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
 วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 ดํารงตําแหนงท่ีโรงเรียนสวีวิทยา ตั้งแต พ.ศ. 2563 
 โทรศัพท  0912140461   e-mail tanong.cheewapraphai@sawi.ac.th 

2.2 รองผูอํานวยการกลุมบริหารท่ัวไป 
 ชื่อ – สกุล นายชาญชัย ผลอุบัติ 
 ตําแหนง รองผูอํานวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะ รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ  
 วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 ดํารงตําแหนงท่ีโรงเรียนสวีวิทยา ตั้งแต พ.ศ. 2563 
 โทรศัพท  0809368846   e-mail chanchai.phon-ubud@sawi.ac.th 

2.3 รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 
 ชื่อ – สกุล นายกําพล ชุมจันทร 
 ตําแหนง รองผูอํานวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะ รองผูอํานวยการชํานาญการ 
 วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 ดํารงตําแหนงท่ีโรงเรียนสวีวิทยา ตั้งแต พ.ศ. 2563 
 โทรศัพท  0817770649   e-mail kampol.chumjun@sawi.ac.th 

2.4 รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน 
 ชื่อ-สกุล  นางสาวจุไรรัตน ออนมุข   
 ตําแหนง รองผูอํานวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะ รองผูอํานวยการชํานาญการ 
 วุฒิการศึกษาสูงสุด  ค.ม. การบริหารการศึกษา 
 ดํารงตําแหนงท่ีโรงเรียนสวีวิทยา ตั้งแต พ.ศ. 2563 
 โทรศัพท  0952871551   e-mail jurairat.onmuk@sawi.ac.th 

 
 
 

 

mailto:kraiwan.s@sawi.ac.th
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ขอมูลนักเรียน (ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565) 
 จํานวนนกัเรียนในโรงเรียนท้ังสิ้น 1,963 คน จําแนกตามระดับชั้นปท่ีเปดสอน 
 จําแนกตามเพศและระดับชั้น ดังนี้ 

ช้ัน 
จํานวน

หองเรียน 
จํานวนนักเรียน 

เฉล่ียตอหอง 
ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 10 182 212 394 39 
มัธยมศึกษาปท่ี 2 10 182 205 387 39 
มัธยมศึกษาปท่ี 3 10 163 191 354 35 

รวม 30 527 608 1,135 38 
มัธยมศึกษาปท่ี 4 8 101 187 288 36 
มัธยมศึกษาปท่ี 5 8 97 180 277 35 
มัธยมศึกษาปท่ี 6 8 101 162 263 33 

รวม 24 299 529 828 35 
รวมท้ังหมด 54 826 1,137 1,963 37 
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ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา (ขอมูล ณ วันท่ี 8 มิถุนายน 2565) 

 

เพศ 
รวม 

วุฒิการศึกษาสูงสุด ตําแหนง/วิทยฐานะ 

ชาย หญิง ป.โท ป.ตรี 
ต่ํากวา 

ครูผูชวย ครู ครูชํานาญการ 
ครูชํานาญ
การพิเศษ ป.ตรี 

ผูอํานวยการ 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 
รองผูอํานวยการ 3 1 4 4 0 0 0 0 2 2 
ขาราชการครู 21 75 96 24 72 0 12 41 29 14 

- กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 0 11 11 2 9 0 3 4 2 2 
- กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2 17 19 5 14 0 3 6 9 1 
- กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 5 11 16 7 9 0 0 6 5 5 
- กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ 2 12 14 4 10 0 2 7 4 1 
- กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 4 4 8 1 7 0 1 4 3 0 
- กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 4 13 17 2 15 0 2 (+1) 8 2 4 
- กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 4 1 5 0 5 0 0 2 2 1 
- กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ + หองสมุด 0 3 3 1 2 0 0 2 1 0 
- กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 0 3 3 2 1 0 0 2 1 0 

รวมผูบริหารและครู 25 76 101 29 72 0 12 42 31 17 
พนักงานราชการ 0 0 0 0 0 0     

เจาหนาที่สาํนักงาน 1 5 6 0 5 1     
นักการภารโรง 3 5 8 0 0 8     
พนักงานขับรถ 2 0 1 0 1 1     

ยาม 2 0 2 0 0 2     
ลูกจาง (รานคาสวัสดิการ) 0 2 2 0 0 2     

ครูอัตราจาง 1 1 2 0 2 0     
รวมลูกจางประจําและลกูจางชัว่คราว 9 13 21 0 8 13     

ครูและบุคลากรรวมทั้งหมด 34 89 123 29 81 13     
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หลักสูตร/แผนการเรียน ท่ีเปดสอน ปการศึกษา 2565 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 
ลําดับท่ี ช่ือหลักสูตร หองเรียน รวม 

1 วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลย ี
และสิ่งแวดลอม 

1/1, 2/1, 3/1 3 

2 Mini English Program (MEP) 1/2, 2/2, 3/2 3 
3 ท่ัวไป 1/3 - 1/10 

 2/3 - 2/10 
 3/3 - 3/10 

24 

รวม 30 
 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ลําดับท่ี ช่ือหลักสูตร หองเรียน รวม 

1 วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลย ี
และสิ่งแวดลอม 

4/1, 5/1, 6/1 3 

2 วิทย - คณิต 4/2 - 4/3 
5/2 - 5/3 
6/2 - 6/3 

6 

3 ศิลป - คณิต 4/4, 5/4, 6/4 3 

4 ศิลป - ภาษาจีน 4/5, 5/5, 6/5 3 
5 ศิลป - สังคม 4/6 - 4/8 

 5/6 - 5/8 
 6/6 - 6/8 

9 

รวม 24 
 

ขอมูลอาคารสถานท่ี 
อาคารเรียน อาคารอเนกประสงค และอาคารประกอบ 

1.  อาคารเรียน 2 
2.  อาคารเรียน 3 
3.  อาคารเรียน 4 (อาคาร 40 ป สวีวิทย) 
4.  อาคารเรียน 5 (อาคาร 58 ป สวีวิทย) 
 

1.  อาคารคหกรรม 
2.  อาคารอุตสาหกรรม 
3.  โรงอาหาร 
4.  หอประชุมใหญ 
5.  อาคารโดม 
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ขอมูลแหลงเรียนรู 
แหลงเรียนรูภายใน แหลงเรียนรูภายนอก 

1.  หองสมุดโรงเรียน 
2.  หองสมุดดิจิตอล 
3.  หองคอมพิวเตอร 
4. หองโสตทัศนูปกรณ 
5. หองภูมิปญญาทองถ่ิน 
6. หองศาสตรพระราชา 
7. หองปฏิบัติการคณิตศาสตร 
8. หองปฏิบัติการภาษาไทย 
9. หองปฏิบัติการทางภาษาตางประเทศ 
10. หองปฏิบัติการสังคมศึกษา 
11. หองปฏิบัติการคหกรรม 
12. หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 
13. สนามฟุตบอลหญาเทียมคิงเพาเวอร 
14. หองนาฏศิลป 
15. หองดนตรีไทย 
16. หองธนาคารโรงเรียน 
17. ระบบนิเวศในโรงเรียน 
18. หองสวัสดิการรานคา 

1. พิพิธภัณฑวัดพระบรมธาตุสวี อําเภอสวี  
จังหวัดชุมพร 
2. วัดโพธิเกษตร อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
3. หองสมุดประชาชน อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
4. หาดทรายรีสวี หัวเขาถาน  
ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
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โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนสวีวิทยา 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1. งานสํานักงาน 

2. งานกลุมสาระการเรียนรู 
3. งานพัฒนาหลักสูตร 

    และการจัดการเรียนการสอน 

4. งานทะเบียนวัดผล 

5. งานรับนักเรียน 

6. งานผลิตส่ือ นวัตกรรมและ 

    เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

7. งานนิเทศภายใน 
8. งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

9. งานหองสมุดและพัฒนาแหลงเรียนรู 
10. งานแนะแนวการศึกษา 
11. งานโครงการพิเศษ 

12. งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

13. งานอื่นๆที่สถานศึกษากําหนด 

 

1. งานสํานักงาน 

2. งานบริหารพัสดุและสินทรัพย 
3. งานบริหารการเงิน บัญช ี

4. งานสวัสดิการครูและนักเรียน 

5. งานตรวจสอบภายใน 

6. งานควบคุมภายใน 

7. งานนโยบายและแผน 

8. งานประกันคุณภาพการศึกษา 

9. งานสารสนเทศและพัฒนาระบบบริหาร 

   และเว็บไซตโรงเรียน 

10. งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

11. งานสาธารณูปโภค 

12. งานสวัสดิการโรงเรียน 

13. งานธนาคารโรงเรียน 

14. งานมูลนิธิการศึกษา 

15. งานอื่นๆที่สถานศึกษากําหนด 

1. งานสํานักงาน 

2. งานวางแผนอัตรากําลัง 
   และการกําหนดตําแหนง 
3. งานทะเบียนประวัติบุคลากร 

4. งานพัฒนาบุคลากร 

5. งานสรรหาและบรรจุแตงต้ัง 
6. งานเล่ือนขั้นเงินเดือนและคาจางประจํา 

7. งานระดับชั้นและครูที่ปรึกษา 

8. งานระเบียบวินยั 

    และความประพฤตินกัเรียน 
9. งานสงเสริมประชาธิปไตย 

10. งานกิจกรรมนักเรียน 

11. งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

12. งานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

13. งานปองกันและแกไขปญหาส่ิงเสพติด 

14. งานเครือขายผูปกครอง 
15. งานสมาคม ผูปกครองและครู 

16. งานอื่นๆที่สถานศึกษากําหนด 

1. งานสํานักงาน 

2. งานสารบรรณ 
3. งานประชาสัมพันธ 
4. งานสัมพันธชุมชน 

5. งานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 

6. งานโภชนาการ 

7. งานโสตทัศนูปกรณ 
8. งานอนามัยโรงเรียน 
9. งานรักษาความปลอดภยัและจราจร 

10. งานนักการภารโรง 
11. งานสํานักงานผูอํานวยการ 

12. งานสมาคมศิษยเกา 

13. งานยานพาหนะ 

14. งานคณะกรรมการสถานศึกษา 

     ขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการที่ปรึกษา 
15. งานอื่นๆที่สถานศึกษากําหนด 
 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผูอํานวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

สมาคมผูปกครองและคร ู

คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง 

สมาคมศิษยเกา 

คณะกรรมการมลูนิธิการศึกษา 

คณะกรรมการท่ีปรึกษา 

กลุมบริหารวิชาการ กลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน กลุมบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรยีน กลุมบริหารท่ัวไป 
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ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2564 

ผลการประเมินรายมาตรฐาน 
มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน ระดับดี 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ระดับดี 
 1) มีความสามารถ ในการอาน การเขียน การสื่อสาร 

และการคิดคํานวณ 
2) มีความสามารถ ในการคิดวิเคราะห 
คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน  
ความคิดเห็น และแกปญหา 
3) มีความสามารถ ในการสรางนวัตกรรม 
4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคต ิท่ีดีตองานอาชีพ 

รอยละ 83.62 
 

รอยละ 91.51 
 
 

รอยละ 90.88 
รอยละ 94.66 

 
รอยละ 78.02 
รอยละ 90.27 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน ระดับดี 

 1) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดี 
ตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
2) ความภูมิใจในทองถ่ิน และความเปนไทย 
3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตาง 
และหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

รอยละ 94.53 
 

รอยละ 88.36 
รอยละ 91.50 

 
รอยละ 86.97 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 
 2.1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจ 

ท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียน 
รอบดาน ตามหลักสตูรสถานศึกษา 
และทุกกลุมเปาหมาย 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ 
ทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคม 
ท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน 
การบริหารจดัการและการจัดการเรียนรู 

ระดับดีเลิศ 
 

ระดับดีเลิศ 
ระดับดีเลิศ 

 
 

รอยละ 97.09 
 

ระดับดีเลิศ 
 

ระดับดีเลิศ 
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มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ ระดับดีเลิศ 
 3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

และสามารถนําไปประยุกต ใชในชีวิตได 
3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู 
ท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ 
และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ 
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

รอยละ 95.89 
 

รอยละ 91.95 
 

รอยละ 94.51 
รอยละ 94.95 

 
รอยละ 93.41 

 

ผลงานดีเดนในรอบป 2564 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

สถานศึกษา โรงเรียนสวีวิทยา ไดรับมอบเกียรติบัตร ไดรับรางวัลระดับ 
ดีมาก การประกวดผลงานวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ Best Practice 
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา
งานเสวนาวิชาการ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูสถานศึกษาอยางยัง่ยืน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร 

โรงเรียนสวีวิทยา ไดรับมอบเกียรติบัตร ไดรับรางวัลระดับ 
ดีเย่ียม กิจกรรมการประกวดเว็บไซตการขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา งานเสวนาวิชาการ  
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา
อยางยัง่ยืน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร 

โรงเรียนสวีวิทยา ไดรับมอบเกียรติบัตร ผานการประเมินการ
ใชงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนออนไลน Students 
Caring and Support System (SCSS)  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร 

ผูบริหาร นายทนง ชีวะประไพ  นายชาญชัย ผลอุบัติ  
นายกําพล ชุมจันทร และ นางสาวจุไรรัตน ออนมุข 
รองผูอํานวยการโรงเรียนสวีวทิยา ไดรับ โลรางวัล 
รองผูอํานวยการสถานศึกษาท่ีปฏิบัติหนาท่ีดีเดน  
ปการศึกษา 2563 (รับมอบรางวัลในปการศึกษา 2564) 

สมาคมรองผูอํานวยการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาแหง
ประเทศไทย (ส.ร.ม.ท.) 

นายทนง ชีวะประไพ รองผูอํานวยการโรงเรียนสวีวิทยา 
ไดรับมอบเกียรติบัตร ไดรับรางวัลระดับดีมาก การประกวด
ผลงานวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ Best Practice การขับเคลื่อน 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา งานเสวนา
วิชาการ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สูสถานศึกษาอยางยัง่ยืน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

นายกําพล ชุมจันทร ไดรับ เกียรติบัตร ครูดีของแผนดิน 
ข้ันพ้ืนฐาน โครงการเครือขายครูดีของแผนดิน เจริญรอยตาม
เบื้องพระยุคลบาท 2564 

มูลนิธิครูดีของแผนดิน 

คร ู นางสาวธันยพัฒน ธนะบวรเจริญ ครูโรงเรียนสววีิทยา 
ไดรับมอบเกียรติบัตร ไดรับรางวัลระดับดีมาก การประกวด
ผลงานวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ Best Practice การขับเคลื่อน 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา งานเสวนา
วิชาการ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สูสถานศึกษาอยางยัง่ยืน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร 

นางสุกัญญา ศรีรัตนตาป  นางจุฑารัตน เจริญสุข 
นายเอกลักษณ ศรีเปารยะ  นางสาวพิมพมาศ เพ็ชรุพันธ 
ไดรับมอบเกียรติบัตร ผูไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 
เปนผูทําคุณประโยชนทางดานการศึกษา เปนแบบอยางท่ีดี 
ในดานการปฏิบัติตน การปฏิบัติงาน เปนท่ีประจักษ 
ตอสาธารณชน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร 

นายอนุวัตร ทองชางเหล็ก  นายภูริพัฒน แกวบุญจันทร 
นางเพ็ญสวัสดิ์ เทวบิน  นางสุพรรณนิการ แกวบุญจันทร 
นางศิโรรัตน เปรมไธสง  นางสาวศศิธร จันทรประเสริฐ 
นางสาวมาริสา มณีใส  นางสาวลักขณา ยองเสง 
นายพงศักดิ์ สายแกว  นางสาวอัจฉรา นุนชูผล ไดรับมอบ 
เกียรติบัตร ครูดีของแผนดินข้ันพ้ืนฐาน โครงการเครือขาย 
ครูดีของแผนดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 2564 

มูลนิธิครูดีของแผนดิน 

นักเรียน นางสาวปณษฏาพร โปตะการักษ นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา
ไดรับมอบ เกียรติบัตร ไดรับรางวัลระดับดีมาก การประกวด
ผลงานวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ Best Practice การขับเคลือ่น 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา งานเสวนา
วิชาการ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สูสถานศึกษาอยางยัง่ยืน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร 

นางสาวอุไรวรรณ คงตะโก นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา 
ไดรับมอบเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขัน
การประกวดสรางสรรคสื่อวีดิโออินโฟกราฟกสระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ สวนภูมิภาค
ประจาํป 2564 “เรียน-เลน-งาน-อาชีพ ดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี นวัตกรรมภูมิภาค” 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

 นางสาวมายลีน ซินเดอรมันน นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา 
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดบทกลอน 
โครงการประกวดเรียงความ บทกลอน เรื่องสั้นและภาพถาย 
เทิดพระคุณของแม  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปหลวง 12 สิงหาคม 2564 จังหวัดชุมพร 

สํานักงานวัฒนธรรม 
จังหวัดชุมพร 

นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา (นักกรีฑา) ไดรับรางวัล  
และเปนตัวแทนระดับภาคใตไปแขงขันในระดับประเทศ 
การแขงขันกรีฑากีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 47 "ระนองเกมส" 
รอบคัดเลือกภาค 4 ระหวางวันท่ี 15-18 มกราคม 2565 
ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชุมพร 
อันดับท่ี 2 วิ่ง 800 ม. ชาย นายศักรินทร ธารายศ 
อันดับท่ี 4 วิ่ง 1,500 ม. ชาย นายศักรินทร ธารายศ 
อันดับท่ี 4 เดิน 20,000 ม. หญิง นางสาวหฤทัย จรขํา 

การกีฬาแหงประเทศไทย 
(กกท.) 
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สวนที่ 2  
กรอบการดําเนินงานตามกลยุทธ ประจําปการศึกษา 2565 

 
วิสัยทัศน 

“มีความรูคูคุณธรรม กาวทันทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิตวิถีใหม วิถีคุณภาพ  
ตามศาสตรพระราชาสูการพัฒนาท่ียั่งยืน” 
 

พันธกิจ 
1.  สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร 

และมีคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  
2.  สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
3.  สงเสริมใหผูเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีดวยชีวิตวิถีใหม วิถีคุณภาพ ตามศาสตรพระราชา 

4.  สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องสูความเปนมืออาชีพ 

5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอยางตอเนื่อง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 
1.  การพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
2.  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

 

เปาประสงค 
1. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและมีคานิยมหลักของคนไทย  

12 ประการ 
2.  ผูเรียนมีความรูตามเกณฑมาตรฐานระดับสากล มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 มีความพรอมในการศึกษาตอ  

และการประกอบอาชีพ 
3.  ผูเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความปลอดภัย ไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียม  

และมีประสิทธิภาพ ดวยชีวิตวิถีใหม วิถีคุณภาพ ตามศาสตรพระราชา 

4.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะตรงตามสายงาน มีความเชี่ยวชาญ 
ทางวิชาชีพ มีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ และเนนกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญอยางตอเนื่อง 

5.  โรงเรียนเนนการบริหารจัดการแบบบูรณาการ มีเครือขายการบริหารจัดการจากทุกภาคสวน  
มีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ มีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการจดัการเรียนรู  
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
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กลยุทธสถานศึกษา 
กลยุทธท่ี 1 สงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม จรยิธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
กลยุทธท่ี 2 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
กลยุทธท่ี 3 สงเสริมใหผูเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

กลยุทธท่ี 4 สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ 

กลยุทธท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 
กลยุทธท่ี 1 สงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
เปาหมาย : ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและมีคานิยมหลัก 

    ของคนไทย 12 ประการ 
 

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
เปาหมาย : ผูเรียนมีความรูตามเกณฑมาตรฐานระดับสากล มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 มีความพรอม 

ในการศึกษาตอ และการประกอบอาชีพ 
 

กลยุทธท่ี 3 สงเสริมใหผูเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

เปาหมาย : ผูเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความปลอดภัย ไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียม  

 และมีประสิทธิภาพ ดวยชีวิตวิถีใหม วิถีคุณภาพ ตามศาสตรพระราชา 

 
กลยุทธท่ี 4 สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ 

เปาหมาย : ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะตรงตามสายงาน มีความเชี่ยวชาญ 
ทางวิชาชีพ มีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ และเนนกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญอยางตอเนื่อง 

 
กลยุทธท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

เปาหมาย : โรงเรียนเนนการบริหารจัดการแบบบูรณาการ มีเครือขายการบริหารจัดการจากทุกภาคสวน  
มีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ มีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการจดัการเรียนรู  
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

 

 



    แผนปฏบิัติการประจําปการศึกษา 2565 
 

16 
 

สวนที่ 3  
งบประมาณและโครงการ/กิจกรรม 

 

ประมาณการรายรับ รายจาย ประจาํปการศึกษา 2565 

ท่ี ประเภทเงิน/ป 
เงินเหลือจาย 

ปการศึกษา 2564 
ม.ตน ม.ปลาย รวม 

1 เงินระดมทรัพยากร 
(เงินรายไดสถานศึกษา) 

976,528 5,520,000 3,576,000 10,072,528 

2 เงินคาจัดการเรียนการสอน 
(เงินอุดหนุน) 

2,700,000 3,983,000 3,230,000 9,913,000 

3 เงินกิจกรรมพัฒนา 
คุณภาพผูเรียน 

3,384,506 1,001,440 807,500 5,193,446 

รวม 7,061,034 10,504,440 7,613,500 25,178,974 
 

การจัดสรรงบประมาณตามภาระงาน จํานวน 17,385,528 บาท  
1. วิชาการ 64.27% เปนเงิน 11,174,215 บาท 

2. บริหาร 25.73% เปนเงิน 4,472,760 บาท 

รวมงบประมาณท่ีจัดสรร  เปนเงิน 15,646,975 บาท 
3. งบกลาง 10% เปนเงิน 1,738,553 บาท 

รวมงบประมาณท้ังหมด  เปนเงิน 17,385,528 บาท 
 

รายละเอียดงบประมาณ 
ท่ี รายการ จํานวนเงิน 
1 กลุมบริหารวิชาการ 11,174,215 
2 กลุมบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 1,335,535 
3 กลุมบริหารท่ัวไป 1,412,040 
4 กลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน 1,725,185 

รวม 15,646,975 
1 หนังสือเรียน 2,400,000 
2 อุปกรณการเรียน 902,520 
3 เครื่องแบบนักเรียน 973,200 
4 คาสาธารณูปโภค 2,600,000 
5 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 5,193,446 

รวม 12,069,166 
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ตารางแสดง 
มาตรฐานการศึกษา/กลยุทธสถานศึกษา/งบประมาณ  

ตามโครงการ 
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สรุปโครงการตามกลยุทธของโรงเรียนสวีวิทยา ประจําปการศึกษา 2565 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
สอดคลอง 
กลยุทธท่ี 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาผูเรยีนใหมีความรูและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 1,2,4,5 2,994,247 นางสุกัญญา ศรีรตันตาป 

2 โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียน - วัดผล 5 75,700 นางสาวจตุพร สิ้นทุกข   
3 โครงการสงเสริมและพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 1,3,5 911,112 นายคฑาวุธ บัวดิษ 
4 โครงการคายพักแรมกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน 1,3,5 740,846 นายคฑาวุธ บัวดิษ 
5 โครงการหองสมุดมีชีวิตพิชิตการอานดวยระบบดิจิทัล 4.0 1,2,5 88,252 นางเพ็ญสวัสดิ์ เทวบิน 
6 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลย ี
1,2 547,690 นางสาวยุพร ตักศลิา       

7 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียน
หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณติศาสตร เทคโนโลย ี
และสิ่งแวดลอม 

1,2,5 849,348 นางสาวยุพร ตกัศลิา       

8 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร 2,5 306,866 นางกาญจนี แกววิจิตร 
9 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนภาษาตางประเทศ 1,2 318,533 นางปุณภัช ไพบูลย 
10 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิและพัฒนาศักยภาพผูเรียน MEP 1,2,4,5 701,837 นางมณีวรรณ วงคลาศ 
11 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนภาษาไทย 1,2,3,4 151,062 นางสายพิณ นุยสุข 
12 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
1,2,3,4 154,840 นางสาระกร กองยอด 

13 โครงการยกระดับสัมฤทธ์ิทางการเรียนศิลปะ 2,5 434,010 นางเบญจพร อุชุภาพ 
14 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนสุขศึกษา 

และพลศึกษา 
1,3,5 580,200 นางสาวสมใจ ชวงสม   

15 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนการงานอาชีพ 2,5 120,550 นางสาวอารีรตัน สุขจิตร 
16 โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนว 

และระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
1,2 387,571 นางสาวศศิธร จันทรประเสริฐ 

17 โครงการพัฒนาบุคลากรและการบริหารงานบุคคล 4,5 5,102,744 นางพัลลภา ขวัญพะงุน 
18 โครงการสงเสริมคณุธรรม จริยธรรม  

และคณุลักษณะอันพึงประสงค 
1,3,5 421,571 นางจุฑารัตน เจริญสุข 

19 โครงการพัฒนาระบบงานบริหารท่ัวไป 3,5 783,900 นายอุดม หมุนนุย 
20 โครงการพัฒนาระบบงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม 5 660,000 นายอุดม หมุนนุย 
21 โครงการพัฒนาระบบบรหิารงานนโยบาย แผนงาน  

และงานประกันคุณภาพการศึกษา 
5 84,385 นางพรรณี พรหมเจริญ 

22 โครงการพัฒนาการเงิน การบัญชี พัสดุ และธนาคารโรงเรยีน 5 140,800 นางจิรฐา มาพะเนาว 
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กลุมบริหารวิชาการ 
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ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมของกลุมบริหารวิชาการ 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย มาตรฐานการศึกษา งบประมาณ 
1 โครงการพัฒนาผูเรียน 

ใหมีความรูและมีทักษะ 
ในศตวรรษท่ี 21 
กิจกรรมท่ี 1 เรียนดีมีรางวัล 
กิจกรรมท่ี 2 สอนเสริม 
ในคาบวางทุกระดับชั้น 
กิจกรรมท่ี 3 คายวิชาการ ม.3,  
ม.6 และสอบ O-NET ม.3, ม.6 
กิจกรรมท่ี 4 เปดรั้วโรงเรียน 
เยือนสวีวิทยา (Open house) 
กิจกรรมท่ี 5 พัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนวิชา
การศึกษาคนควา 
และสรางองคความรู (IS) 
กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรม 
ปลอด 0, ร, มส, มผ นักเรียน 
จบหลักสูตรการศึกษา 
ภาคบังคับและหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
กิจกรรมท่ี 7 สงเสริมทักษะ 
ดานวิชาการ 
 

1. เพ่ือใหนักเรียนมีระดับ 
ผลการเรียนผานเกณฑการประเมิน
ทุกรายวิชา 
2. เพ่ือใหนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุม 
สาระการเรียนรูเพ่ิมข้ึน 
3. เพ่ือสงเสริมใหครูแสวงหาความรู 
และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
และมุงม่ันอุทิศตนในการสอน 
พัฒนานักเรียนและกระบวนการ 
การเรียนการสอน 
อยางมีประสิทธิภาพ 
4. เพ่ือเพ่ิมจํานวนนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  
และมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีผาน
คาเฉลี่ยระดับประเทศ 
จากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
5. เพ่ือใหนักเรียนไดรับการพัฒนา 
เต็มศักยภาพตามมาตรฐานระดับ
สากล 
 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนรอยละ 100 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไป
ตามเกณฑทุกกลุมสาระการเรียนรู 
มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนเพ่ิมข้ึน 
2. นักเรียนรอยละ 50  
มีผลการทดสอบระดับชาติสูงกวา
คาเฉลี่ยระดับประเทศ 
3. นักเรียนไดรับการคัดเลือก 
เปนตัวแทนเขารวมการแขงขัน 
ศิลปหัตกรรมนักเรียนในระดับเขต
พ้ืนท่ีและระดับชาติ จํานวนรอยละ 
60 ของจํานวนรายการท่ีจัดแขงขัน
ในปการศึกษา 2565 
4. นักเรียนและครูทุกคนเขารวม
เผยแพรผลงานของตนเองในเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู ใหปรากฏแก
สาธารณะชน 
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รอยละ 100 ไดรับความรูเก่ียวกับ
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

มาตรฐานท่ี 1 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
ประเด็นพิจารณาท่ี 1) 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2) 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3) 
ประเด็นพิจารณาท่ี 4) 
ประเด็นพิจารณาท่ี 5) 
ประเด็นพิจารณาท่ี 6) 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
ประเด็นพิจารณาท่ี 1) 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2) 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3) 
ประเด็นพิจารณาท่ี 4) 
มาตรฐานท่ี 2  
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.1 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.3 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.4 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.5 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.6 
มาตรฐานท่ี 3  
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.1 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.2 

2,994,247 
 
 
- 
- 

 
167,800 

 
106,950 

 
2,050 

 
 
 

2,500 
 
 
 
 

790,000 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย มาตรฐานการศึกษา งบประมาณ 
กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรม 
นิเทศภายในชั้นเรียน 
กิจกรรมท่ี 9 ประชุม
คณะกรรมการวิชาการและ
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
กิจกรรมท่ี 10 พัฒนาหลักสูตร 
และการจัดการเรียนการสอน 
กิจกรรมท่ี 11 พัฒนาการ 
จัดการเรียนการสอนและ
สํานักงานบริหารวิชาการ 
กิจกรรมท่ี 12 งานรบันักเรียน 
กิจกรรมท่ี 13 การพัฒนา 
เตรียมความพรอม 
และรับการประเมิน 
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
กิจกรรมท่ี 14 ศูนยการเรียนรู 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษาสูความ
ยั่งยืน 

6. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนให
นักเรียนไดแสดงออกถึง
ความสามารถทางวิชาการ 
ศิลปะการแสดงและทักษะ 
ดานวิชาชีพ 
7. จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรูให
นักเรียนไดแสดงความสามารถและ
เผยแพรผลงานท่ีศึกษาคนควา  
ตามความสนใจของตนเอง  
และผลงานของนักเรียนและครูท่ีมี
ความเปนเลิศท้ังในระดับเขตพ้ืนท่ี
และระดับชาติใหปรากฏ 
แกสาธารณะชน 
8. เพ่ือสรางความรู ความเขาใจ 
เก่ียวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ใหกับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
9. เพ่ือเตรียมความพรอมของ
โรงเรียนเขาสูการประเมินโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
10.เพ่ือพัฒนาโรงเรียนสู
มาตรฐานสากล 

6. ครูจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมี
ความรูและคุณภาพมาตรฐานสากล 
รอยละ 87 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนไดรับการพัฒนาการเรียน 
การสอน การสงเสริม สนับสนุน 
การเรียนการสอนจากทุกกลุมสาระ 
การเรียนรูทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงข้ึน 
2. นักเรียนไดรับการพัฒนา 
เต็มศักยภาพตามมาตรฐาน 
ระดับสากล 
3. นักเรียนเกิดการพัฒนาตนเอง 
ใหมีความรู ความสามารถตาม
ศักยภาพของตนเอง 
4. นักเรียนและครูมีความภาคภูมิใจ 
และตระหนักถึงความสําคัญ 
ในการพัฒนาตนเองอยูเสมอ 
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ
โรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรยีนมี
ความพรอมในการพัฒนา 
สูมาตรฐานสากล 

ประเด็นพิจารณาท่ี 3.3 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.4 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.5 

- 
 
- 

 
 

4,000 
 

1,777,175 
 
 

63,782 
58,190 

 
 
 

21,800 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย มาตรฐานการศึกษา งบประมาณ 
2 โครงการพัฒนาระบบ 

งานทะเบียนวัดผล 
กิจกรรมท่ี 1 สนับสนุน 
และปรับปรงุงานทะเบียน 
วัด-ผล 
กิจกรรมท่ี 2 อบรม 
เชิงปฏิบัติการการวัด 
และประเมินผลทางการศึกษา 

1. เพ่ือใหโรงเรียนมีระบบการ
บริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ 
บูรณาการและบริหารแบบ 
มีสวนรวมกับเครือขายทุกภาคสวน 
2. เพ่ือใหบริการ เผยแพร และสราง
ความสัมพันธอันดีกับชมุชน 
ผูปกครองนักเรียนและองคกรท่ี
เก่ียวกับการจัด 
และพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
 

เชิงปริมาณ 
1. หองปฏิบัติการ 1 หอง  
มีวัสดุอุปกรณและครุภัณฑ 
ท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัยใช 
อยางเพียงพอ 
2. ครูและนักเรียนรอยละ 100 
ปฏิบัติตามระเบียบการวัด 
และประเมินผลของโรงเรียน 
และดํารงตนไดอยางสงางาม  
เชิงคุณภาพ 
1. จัดเก็บระบบขอมูลสารสนเทศ 
เปนระบบและปลอดภัย 
2. มีวัสดุอุปกรณและครุภัณฑ 
ท่ีมีประสิทธิภาพและทันตอการใช
งานและเปนท่ีประทับใจตอผูมารับ
บริการ 
3. นักเรียนรักสถานศึกษา 
และพรอมท่ีจะรักษาเกียรติ 
แหงความเปนสถาบัน 
ดวยความภาคภูมิใจ 
 
 
 

มาตรฐานท่ี 2  
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.3 
มาตรฐานท่ี 3  
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.4 
 

75,700 
 

58,680 
 
 

17,020 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย มาตรฐานการศึกษา งบประมาณ 
3 โครงการสงเสริมและพัฒนา

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
กิจกรรมท่ี 1 วันคลาย 
วันสถาปนาคณะลูกเสือ
แหงชาติ  
(1 กรกฎาคม ของทุกป) 
กิจกรรมท่ี 2 วันสมเด็จ 
พระมหาธีรราชเจา  
(25 พฤศจิกายนของทุกป) 
กิจกรรมท่ี 3 สวนสนาม 
ยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
กิจกรรมท่ี 4 ยุวกาชาด 
จิตอาสาบําเพ็ญประโยชน  
กิจกรรมท่ี 5 สวนสนาม 
ยุวกาชาดไทย วันคลายวัน
สถาปนายุวกาชาดไทย 
กิจกรรมท่ี 6 ลูกเสืออาสา 
กกต. เพ่ือพัฒนาประชาธิปไตย 
กิจกรรมท่ี 7 สงเสริมกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 
กิจกรรมท่ี 8 พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

1. เพ่ือพัฒนาความเปนมนษุย 
ใหครบทุกดาน ท้ังรางกาย อารมณ 
สังคม และสติปญญา 
2. เพ่ือฝกภาวะผูนําใหแกนักเรียน 
กลาคิด กลาทํา และกลาแสดงออก 
ในสิ่งท่ีถูกตอง 
3. เพ่ือใหนักเรียนไดรูจักบําเพ็ญตน 
ใหเปนประโยชนแกสังคม 
และสวนรวมเห็นคุณคา 
ของการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
4. เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะในการ
ปฏิบัติกิจกรรม และอยูรวมกับผูอ่ืน 
อยางมีความสุข 
5. เพ่ือสงเสริมและพัฒนา
สภาพแวดลอม และบรรยากาศท่ี
เอ้ือตอการปฏิบัติงานและการเรียนรู 
 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยาทุกคน 
2. ครูผูสอนโรงเรียนสวีวิทยาทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนเห็นคุณคาของตัวเอง 
มีระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และคานิยมอันพึงประสงค 
2. นักเรียนมีทักษะในการจัดการ 
การทํางาน สามารถปรับตัวเขากับ
สังคมไดเปนอยางดี 
3. นักเรียนมีจิตสํานึก จิตอาสา  
และปฏิบัติตามวิถีทางประชาธิปไตย 
4. นักเรียนรูจักคิดวิเคราะห  
เปนคนดี และมีความสุข 
ดวยกิจกรรม 
5. มีสภาพแวดลอมและบรรยากาศ 
ท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงาน 
และการเรียนรู 

มาตรฐานท่ี 1 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
ประเด็นพิจารณาท่ี 1) 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2) 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3) 
ประเด็นพิจารณาท่ี 4) 
มาตรฐานท่ี 2  
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.5 
 

911,112 
 

2,500 
 
 
 

3,500 
 
 

28,610 
 
 

1,615 
 

27,790 
 

 
8,760 

 
147,850 

 
12,510 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย มาตรฐานการศึกษา งบประมาณ 
กิจกรรมท่ี 9 ทัศนศึกษา 
เพ่ือการเรียนรู 
กิจกรรมท่ี 10 Activity Day 
กิจกรรมท่ี 11 การแขงขัน
ทักษะทางวิชาการกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

569,380 
 

86,340 
22,257 

4 โครงการคายพักแรมกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมการเดิน
ทางไกลและอยูคายพักแรม 
ลูกเสือสามัญรุนใหญ  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมการเดิน
ทางไกลและอยูคายพักแรม 
ลูกเสือสามัญรุนใหญ  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมการเดิน
ทางไกลและอยูคายพักแรม 
ลูกเสือสามัญรุนใหญ  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมการเดิน
ทางไกลและอยูคายพักแรม 
เนตรนารีสามัญรุนใหญ 

1. เพ่ือพัฒนาความเปนมนุษย 
ใหครบทุกดาน ท้ังรางกาย อารมณ 
สังคม และสติปญญา 
2. เพ่ือฝกภาวะผูนํา 
ใหแกนักเรียน กลาคิดกลาทํา  
และกลาแสดงออกในสิ่งท่ีถูกตอง 
3. เพ่ือใหนักเรียนไดรูจัก 
บําเพ็ญตนใหเปนประโยชน 
แกสังคมและสวนรวมเห็นคุณคา 
ของการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
4. เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะ 
ในการปฏิบัติกิจกรรม และอยู
รวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยาทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีระเบียบ วินัย  
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยม 
อันพึงประสงค 
2. นักเรียนมีทักษะในการจัดการ 
การทํางาน สามารถปรับตัวเขากับ
สังคมไดเปนอยางดี 
3. นักเรียนมีจิตสํานึก จิตอาสา  
และปฏิบัติตามวิถีทางประชาธิปไตย 

มาตรฐานท่ี 1 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
ประเด็นพิจารณาท่ี 1) 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2) 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3) 
ประเด็นพิจารณาท่ี 4) 
มาตรฐานท่ี 2 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.5 
 

740,846 
 

81,120 
 
 
 

108,090 
 
 
 

107,980 
 
 

 
115,972 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย มาตรฐานการศึกษา งบประมาณ 
กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมการเขา
คายพักแรมยุวกาชาด 
กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมการเขา
คายพักแรมผูบําเพ็ญประโยชน 
กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมการเขา
คายกลางวันระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 
กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรม 
การเขาคายนักศึกษาวิชาทหาร 

98,382 
 

98,772 
 

111,030 
 
 

19,500 

5 โครงการหองสมุดมีชีวิตพิชิต 
การอานดวยระบบดิจิทัล 4.0 
กิจกรรมท่ี 1 หนังสือ สิ่งพิมพ
หองสมุด 
กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาหองสมุด 
และจัดบรรยากาศแหลงเรียนรู 
กิจกรรมท่ี 3 สงเสริมนิสัย 
รักการอาน 
กิจกรรมท่ี 4  แขงขันทักษะ 
ทางวิชาการ (ยุวบรรณารักษ  
และหนังสือเลมเล็ก) 
 

1. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีนิสัย 
รักการอาน และการศึกษาคนควา 
ดวยตนเองอยางยั่งยืน 
2. เพ่ือสรางบรรยากาศ สิ่งแวดลอม 
ของหองสมุดใหเปนแหลงเรียนรู 
ท่ีเอ้ือตอการอานของนักเรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และชุมชน 
3. เพ่ือบูรณาการการอานกับการ
เรียนการสอนตามหลักสูตร 
4. เพ่ือสงเสริม ยกยองเชิดชูเกียรติ 
นักเรียน ครู ท่ีมีผลงานเปนท่ี
ประจักษ รวมถึงชุมชนท่ีมีสวน
สงเสริมนิสัยรักการอาน 
และการดําเนินงานของหองสมุด 

เชิงปริมาณ 
1. ครูและนักเรียน รอยละ 95 
มีนิสัยรักการอานสนใจแสวงหา
ความรูจากแหลงเรียนรูท้ังใน 
และนอกโรงเรียน 
2. ครู นักเรียน และชมุชน  
รอยละ 95 สนใจแสวงหาความรู 
จากแหลงเรียนรูท้ังในและนอก
โรงเรียนอยางคุมคา 
3. นักเรียนรอยละ 90 ไดรับเกียรติ
บัตรและของรางวัลจากกิจกรรม
สงเสริมการอานในการศึกษาคนควา 
 
 

มาตรฐานท่ี 1 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
ประเด็นพิจารณาท่ี 1) 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2) 
ประเด็นพิจารณาท่ี 4) 
ประเด็นพิจารณาท่ี 5) 
ประเด็นพิจารณาท่ี 6) 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
ประเด็นพิจารณาท่ี 1) 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2) 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3) 
มาตรฐานท่ี 2  
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.3 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.6 

88,252 
 

30,000 
 

16,997 
 

25,800 
 

15,455 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย มาตรฐานการศึกษา งบประมาณ 
 เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนมีนิสัยรักการอาน 
และศึกษาคนควาหาความรู 
ดวยตนเองไดเพ่ิมข้ึน 
2. ครู นักเรียน และชุมชน เขาใช
บริการหองสมุด เพ่ือการศึกษา
คนควาจากแหลงเรียนรูอยางคุมคา 
3. นักเรียน อาน คิด วิเคราะห 
เขียนบันทึกสรุปสาระสําคัญของ 
การอานไดมากข้ึน 

มาตรฐานท่ี 3  
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.1 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.2 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.3 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.4 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.5 

6 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาสื่อ 
อุปกรณ แหลงเรียนรู การเรียน
การสอนทางวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี 
กิจกรรมท่ี 2 สงเสริมทักษะ
วิชาการ 
กิจกรรมท่ี 3 สัปดาห 
วิทยาศาสตรแหงชาติ 
กิจกรรมท่ี 4 คาย Sci-Tech 

1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 
2. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน มีเจตคติ
ท่ีดีตอวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
3. เพ่ือสงเสริมการศึกษาคนควา 
ดวยตนเอง ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
และใชทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตรในการแกปญหา 
4. เพ่ือใหครูมีสื่อการเรียนการสอน
รายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เพียงพอ หลากหลายและมีทักษะ 
ท่ีจําเปนของโลกในศตวรรษท่ี 21 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยาทุกคน 
2. ครูกลุมสาระวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยีทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 
2. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

มาตรฐานท่ี 1 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
ประเด็นพิจารณาท่ี 1) 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2) 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3) 
ประเด็นพิจารณาท่ี 4) 
ประเด็นพิจารณาท่ี 5) 
ประเด็นพิจารณาท่ี 6) 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
ประเด็นพิจารณาท่ี 1) 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2) 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3) 
ประเด็นพิจารณาท่ี 4) 

547,690 
 
 

261,000 
 
 
 

198,220 
 

48,070 
 

40,400 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย มาตรฐานการศึกษา งบประมาณ 
5. เพ่ือสงเสริมใหครูเปลี่ยนบทบาท
ของตนเองจาก “ครูผูสอน” เปน 
“Coach” และพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนรายวิชาวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย 

มาตรฐานท่ี 3  
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.1 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.2 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.3 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.4 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.5 

7 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน
หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร เทคโนโลยี 
และส่ิงแวดลอม 
กิจกรรมท่ี 1  
Sci-Tech Camp 
กิจกรรมท่ี 2 พัฒนา 
และปรับปรงุหองเรียน STEM 
Education 
กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาและ
ปรับปรุงหองสมุดวิทยาศาสตร 
กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาสื่อ 
อุปกรณ แหลงเรียนรู 
หองเรียน ESC 
 
 

1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 
2. เพ่ือใชนักเรียนเกิดทักษะ 
ท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
3. เพ่ือสงเสริมการใชเทคโนโลย ี
ในการศึกษาคนควาดวยตนเอง  
มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและใช
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
ในการแกปญหา 
4. เพ่ือสงเสริมใชนักเรียนมีเจตคติท่ี
ดีตอวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
5. เพ่ือสงเสริมใชผูเรียนท่ีมีศักยภาพ
ไดรับโอกาสเขาสูเวทีการแขงขัน
ระดับชาติและนานาชาติ 
6. เพ่ือสงเสริมใชครูเปลี่ยนบทบาท
ของตนเองจาก “ครูผูสอน” เปน 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนหองเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 
โรงเรียนสวีวิทยาทุกคน 
2. ครูกลุมสาระวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยีจํานวน 19 คน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึน 
 
 

มาตรฐานท่ี 1 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
ประเด็นพิจารณาท่ี 1) 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2) 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3) 
ประเด็นพิจารณาท่ี 4) 
ประเด็นพิจารณาท่ี 5) 
ประเด็นพิจารณาท่ี 6) 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
ประเด็นพิจารณาท่ี 1) 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2) 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3) 
ประเด็นพิจารณาท่ี 4) 
มาตรฐานท่ี 3  
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.1 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.2 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.3 

849,348 
 
 
 

 
441,400 

 
7,000 

 
 

16,760 
 

59,590 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย มาตรฐานการศึกษา งบประมาณ 
กิจกรรมท่ี 5 คายฝก
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 
กิจกรรมท่ี 6 ติวเขม 
เติมเต็มความรู 
กิจกรรมท่ี 7 ESC Trip 

“Coach” และพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนรายวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีท่ีหลากหลาย 

ประเด็นพิจารณาท่ี 3.4 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.5 

83,108 
 
 

80,390 
 

161,100 
8 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนคณิตศาสตร 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาสื่อ 
อุปกรณการเรียนการสอน
คณิตศาสตร 
กิจกรรมท่ี 2 เกงคณิต  
คิดเลขเร็ว 
กิจกรรมท่ี 3 แขงขัน 
ทักษะทางวิชาการ 
กิจกรรมท่ี 4 แขงขัน
คณิตศาสตรสัญจร 
กิจกรรมท่ี 5 คายอัจฉริยภาพ 
ทางคณิตศาสตร 
กิจกรรมท่ี 6 สงเสริมใฝเรียนรู 
ดวยหองสมุดดิจิตอล 

1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนวิชาคณิตศาสตร ใหเพ่ิมข้ึน  
และลดจํานวนนักเรียนท่ีได 0, ร, 
มส ยกระดับผลการทดสอบ O-Net 
ม.3, ม.6 ใหเพ่ิมข้ึน และจํานวน
นักเรียนมีความกาวหนาเพ่ิมข้ึน 
2. เพ่ือฝกใหนักเรียนรูจักใฝหา
ความรูจากสื่อเทคโนโลยีแหลง
เรียนรูใหมไดอยางคุมคา มีทักษะ 
ในการคิดวิเคราะหเปนรูปธรรม 
ผานการลงมือปฏิบัติจริง มีเหตุมีผล 
มุงม่ันในการทํางาน มีสติปญญา 
ในการบูรณาการเพ่ิมข้ึน 
3. เพ่ือเสริมสรางใหนักเรียน 
เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม 
ใฝรู ใฝเรียน มีความเปน
ประชาธิปไตย มีเหตุผล  

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยาทุกคน 
2. ครูกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีความรูความเขาใจ 
มีกระบวนการคิด วิเคราะห 
ทางคณิตศาสตรและมีกระบวนการ
ทํางานเพ่ิมข้ึน 
2. นักเรียนเปนผูมีคุณธรรม 
จริยธรรม ใฝรูใฝเรียน มีความเปน
ประชาธิปไตย มีเหตุผล รูจักเสียสละ
และรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
ใหเพ่ิมข้ึน และมีผลการทดสอบ  
O-Net ม.3, ม.6 เพ่ิมข้ึน 

มาตรฐานท่ี 1 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
ประเด็นพิจารณาท่ี 1) 
มาตรฐานท่ี 2  
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.1 
 

306,866 
 

62,000 
 
 

6,200 
 

24,000 
 

76,520 
 

77,486 
 

60,660 
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รูจัก เสียสละและรับฟงความคิดเห็น
ของผูอ่ืน 
4. เพ่ือใหนักเรียนรูจักใช
กระบวนการทางคณิตศาสตร 
ในการดําเนินชีวิตดวยความอดทน 
ความเพียรมุงม่ันในการทํางาน 
มีสติปญญา ในการบูรณาการ  
การคิดวิเคราะหเพ่ิมข้ึน 

4. จํานวนนักเรียนท่ีได 0, ร, มส 
ลดลง 
5. มีสื่ออุปกรณในการจัดการเรียน 
การสอนคณิตศาสตรท่ีครบครัน 
และทันสมัย 
 

9 โครงการยกระดับ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาตางประเทศ 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาสื่อ 
อุปกรณการเรียนการสอน
ภาษาตางประเทศ 
กิจกรรมท่ี 2 สงเสริม 
และพัฒนาการเรียนรู
วัฒนธรรมของเจาของภาษา 
(Christmas Day) 
กิจกรรมท่ี 3 English Camp 
กิจกรรมท่ี 4 English 
Outdoors 
 
 

1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์คาเฉลี่ย
รวมวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีน
ใหเพ่ิมข้ึน และลดจาํนวนนักเรียน 
ท่ีไดผลการเรียน 0, ร, มส. 
2. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-net 
ม.3 และ ม.6 ใหเพ่ิมข้ึน รวมถึง  
มีจํานวนนักเรียนสอบผานคาเฉลี่ย
ในระดับประเทศเพ่ิมข้ึน 
3. เพ่ือใหนักเรียนใชภาษาอังกฤษ 
และภาษาจีนในการสื่อสารไดดี 
ไดเรียนรูวัฒนธรรมสําคัญตางๆ 
ของเจาของภาษาและสามารถใช
เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารได 
อยางถูกตองเหมาะสม 
 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยาทุกคน 
2. ครูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีน
เพ่ิมข้ึนและมีผลการทดสอบ O-Net 
ระดับชั้นม.3 และ ม.6 มีผลสูงข้ึน 
2. นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์
คาเฉลี่ยรวมวิชาภาษาอังกฤษ 
และภาษาจีนเพ่ิมข้ึน 
3. นักเรียนท่ีไดผลการเรียน 0, ร, 
มส. ลดลง 
 

มาตรฐานท่ี 1 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
ประเด็นพิจารณาท่ี 1) 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2) 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3) 
ประเด็นพิจารณาท่ี 4) 
ประเด็นพิจารณาท่ี 5) 
ประเด็นพิจารณาท่ี 6) 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
ประเด็นพิจารณาท่ี 1) 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2) 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3) 
ประเด็นพิจารณาท่ี 4) 
มาตรฐานท่ี 3  
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.1 

318,533 
 
 

45,000 
 
 

5,000 
 
 
 

66,348 
39,310 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย มาตรฐานการศึกษา งบประมาณ 
กิจกรรมท่ี 5 การแขงขันทักษะ 
ทางวิชาการเพ่ือสงเสริมทักษะ 
การใชภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมท่ี 6 การแขงขันทักษะ 
ทางวิชาการเพ่ือสงเสริมทักษะ 
การใชภาษาจีน 
กิจกรรมท่ี 7 การแขงขัน
ทักษะทางวิชาการงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
กิจกรรมท่ี 8 สงเสริม 
และพัฒนาการเรียนรูภาษาจีน
และวัฒนธรรมจนี 

4. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน 
มีคุณธรรมดานการเสียสละ อดทน 
มีระเบียบวินัย และใฝหาความรู 
5. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีความรู 
และมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
ระดับสากล 
6. เพ่ือใหผูเรียนมีความพรอม 
ในการศึกษาตอ การฝกงานหรือ 
การทํางานผานเกณฑในระดับดี 
7. เพ่ือใหผูเรียนมีจิตสํานึกรักษ
สิ่งแวดลอมผานเกณฑในระดับดี  
แหงการเรียนรูวิชาชีพ (PLC) 

4. นักเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษ 
และภาษาจีนในการสื่อสารไดดี 
5. นักเรียนไดเรียนรูวัฒนธรรม
สําคัญตางๆ ของเจาของภาษา 
ท้ังภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
6. นักเรียนสามารถใชเทคโนโลยี 
เพ่ือการสื่อสารไดอยางถูกตอง
เหมาะสม 
7. นักเรียนมีคุณธรรม 
ดานการเสียสละ อดทน  
มีระเบียบวินัยและใฝเรียนรู 
8. มีสื่ออุปกรณในการจัดการเรียน
การสอนท้ังภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีนอยางเพียงพอและทันสมัย 

ประเด็นพิจารณาท่ี 3.2 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.3 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.4 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.5 

37,320 
 
 

26,880 
 
 

57,275 
 
 
 

41,400 

10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
และพัฒนาศักยภาพผูเรียน 
MEP 
กิจกรรมท่ี 1 สงเสริม 
และพัฒนาผูเรียน MEP 
กิจกรรมท่ี 2 MEP Camp  
กิจกรรมท่ี 3 MEP จิตอาสา 
กิจกรรมท่ี 4 ทัศนศึกษา
สําหรับหองเรียน MEP 

1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
ใหสูงข้ึนและนักเรียนมีทักษะ 
ในการใชภาษาอังกฤษในชีวิต 
ประจําวันและเพ่ือการศึกษาตอ 
ในระดับท่ีสูงข้ึน 
2. เพ่ือใหนักเรียนมีความเชื่อม่ันใน
ตนเอง สามารถพัฒนาตนเองใหเปน
บุคคลแหงการเรียนรูและมีทักษะ

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนหองเรียน MEP  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปท่ี 1  
จํานวน 1 หองเรียน 
2. นักเรียนหองเรียน MEP  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปท่ี 2  
จํานวน 1 หองเรียน 
 
 

มาตรฐานท่ี 1 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
ประเด็นพิจารณาท่ี 1) 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2) 
ประเด็นพิจารณาท่ี 4) 
ประเด็นพิจารณาท่ี 5) 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
ประเด็นพิจารณาท่ี 1) 
มาตรฐานท่ี 2  

701,837 
 
 

179,925 
 

157,752 
3,000 

249,070 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย มาตรฐานการศึกษา งบประมาณ 
กิจกรรมท่ี 5 MEP  
International Trip  
กิจกรรมท่ี 6 สงเสริม 
และพัฒนาครู 
กิจกรรมท่ี 7 พัฒนาสื่อ 
อุปกรณ หองเรียน MEP   

ชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
3. เพ่ือใหนักเรียนสามารถสอบผาน
ตัววัดมาตรฐานสากลท่ีใชในการวัด
ระดับความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR) 
4. เพ่ือใหนักเรียนมีความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห การทํางานเปน
ทีมและแกปญหาไดอยางสรางสรรค 
5. เพ่ือพัฒนานักเรียน 
สูความเปนเลิศมีศักยภาพในเวที 
การแขงขันระดับประเทศ 

3. นักเรียนหองเรียน MEP  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปท่ี 3  
จํานวน 1 หองเรียน 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนในโครงการไดรับ 
การพัฒนาศักยภาพดาน
ภาษาอังกฤษครบท้ัง 4 ดาน คือ 
การฟง การพูด การอาน 
และการเขียน 
2. นักเรียนในโครงการเปนผูมีทักษะ
ในการสื่อสารภาษาตางประเทศ 
ไมนอยกวา 2 ภาษา มีความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห และแกปญหา 
ไดอยางสรางสรรค มีศักยภาพ 
ในการแขงขันระดับประเทศ 
และมีทักษะในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสรางองคความรู 
และแสวงหาความรูไดอยาง 
ชาญฉลาดและรับผิดชอบ 
ตอสังคมเพ่ือกาวสูความเปน 
พลโลก (World Citizen) 
 
 

ประเด็นพิจารณาท่ี 2.3 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.5 
มาตรฐานท่ี 3  
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.1 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.2 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.4 

8,290 
 

8,000 
 

95,800 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย มาตรฐานการศึกษา งบประมาณ 
11 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนภาษาไทย 
กิจกรรมท่ี 1 รําลึกสุนทรภู  
เชิดชูกวีศิลป 
กิจกรรมท่ี 2 วันภาษาไทย
แหงชาติ 
กิจกรรมท่ี 3 สืบสานอาน
หนังสือพอ (สารานุกรมไทย
สําหรับเยาวชน) 
กิจกรรมท่ี 4 อานคลอง เขียน
คลอง เพ่ือนักเรียนโรงเรียน 
สวีวิทยา 
กิจกรรมท่ี 5 ภาษาไทยสัญจร 
กิจกรรมท่ี 6 สงเสริม 
ความเปนเลิศทางภาษาไทย 
กิจกรรมท่ี 7  
กวีเยาวชนคนรุนใหม 
กิจกรรมท่ี 8  
ภาษาไทยสรางสรรค 
กิจกรรมท่ี 9 พัฒนาสื่อ 
อุปกรณการเรียนการสอน
ภาษาไทย 

1. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
ทุกระดับชั้นใหสูงข้ึน  
2. เพ่ือพัฒนาผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  
(O - NET) ใหสูงกวาคาเฉลี่ย
ระดับประเทศ  
3. เพ่ือสงเสริมใหผูเรียน 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีความภูมิใจ
และสํานึกรักความเปนไทย การ
ใฝหาความรู  
และใชวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
4. เพ่ือพัฒนาผูเรียนท่ีบกพรอง
ทางการเรียนรูใหมีโอกาสเรียนรูได
เทาเทียมกัน 
5. เพ่ือสรางภูมิคุมกัน  
และสงเสริมทักษะการรูเทาทันสื่อ 
และเทคโนโลยี ในการดําเนินชีวิตวิถี
ใหมใหแกผูเรียน 
6. เพ่ือผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
ท่ีเหมาะสมตอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยาทุกคน 
2. ครูกลุมสาระการเรียนรู 
ภาษาไทยทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับภาษาไทยมากยิ่งข้ึน  
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ในรายวิชาภาษาไทยเพ่ิมข้ึน 
2. จํานวนนักเรียนท่ีได 0, ร  
และ มส. ลดลง 
3. นักเรียนเปนผูมีคุณธรรม 
จริยธรรม ใฝรู ใฝเรียน มีความเปน
ประชาธิปไตย มีเหตุผล รูจักสละตน
และรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
4. นักเรียนมีความพึงพอใจ 
และมีทัศนคติท่ีดีตอการเรียน 
และกิจกรรมเก่ียวกับภาษาไทย 
ในระดับดีข้ึนไป 
5. นักเรียนท่ีมีความบกพรอง 
ดานการอาน และเขียนไมคลอง 
ไดรับการพัฒนาคุณภาพอยางจริงจัง
และตอเนื่อง จนสามารถอาน 

มาตรฐานท่ี 1 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
ประเด็นพิจารณาท่ี 1) 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2) 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3) 
ประเด็นพิจารณาท่ี 4) 
ประเด็นพิจารณาท่ี 5) 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
ประเด็นพิจารณาท่ี 1) 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2) 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3) 
มาตรฐานท่ี 2  
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.1 
มาตรฐานท่ี 3  
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.1 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.2 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.3 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.4 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.5 

151,062 
 

12,330 
 

33,455 
 

9,969 
 

 
7,100 

 
 

32,040 
8,000 

 
8,173 

 
9,995 

 
30,000 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย มาตรฐานการศึกษา งบประมาณ 
ทุกระดับชั้น 
7. เพ่ือลดจํานวนนักเรียน 
ท่ีไดผลการเรียน 0, ร ,มส และ มผ  

และเขียนสื่อสารได 
 
 

12 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
กิจกรรมท่ี 1 สงเสริม 
ความเปนเลิศทางสังคม 
กิจกรรมท่ี 2 วันอาเซียน 
กิจกรรมท่ี 3 สืบสานตํานาน 
วัดพระบรมธาตุสวี 
กิจกรรมท่ี 4 พัฒนา 
แหลงเรียนรูแหลงเรียนรู 
หองพิพิธภัณฑและภูมิปญญา
ทองถ่ิน 
กิจกรรมท่ี 5 พัฒนาสื่อ 
อุปกรณการเรียนการสอน
สังคม 
กิจกรรมท่ี 6  
อบรมมารยาทไทย 
 
 
 

1. เพ่ือพัฒนาและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุม
สาระการเรียนรูสังคมศึกษาให
ผูเรียนมีความรู 
และคุณภาพมาตรฐานระดับสากล 
ตามเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
2. เพ่ือเพ่ิมจํานวนนักเรียน 
ท่ีไมติด 0 ร มส มผ 
3. เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะ
สําคัญตามหลักสูตรเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานการศึกษาสากล 
4. เพ่ือพัฒนาครูในกลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมใหมีการจัดการเรียนการ
สอนอยางมีคุณภาพ ครูทุกคนไดรับ
การพัฒนาทีมงาน 
และชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) 
 
 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยาทุกคน 
2. ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมเพ่ิมข้ึน 
2. นักเรียนมีผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติ 
ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 6 มีคาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 
3. นักเรียนมีสมรรถนะสําคัญ 
ตามหลักสูตร 
4. นักเรียนท่ีไมติด 0 ร มส เพ่ิมข้ึน 
5. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ตามหลักสูตร มีคานิยมหลัก 
ของคนไทย 12 ประการ 
 

มาตรฐานท่ี 1 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2) 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3) 
ประเด็นพิจารณาท่ี 5) 
ประเด็นพิจารณาท่ี 6) 
มาตรฐานท่ี 3  
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.1 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.4 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.5 

33,400 
 
 

57,550 
 

10,000 
880 

 
- 
 

 
 

45,000 
 
 

21,665 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย มาตรฐานการศึกษา งบประมาณ 
กิจกรรมท่ี 7  
จัดนิทรรศการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมและบูรณาการ 
สูชุมชน 
กิจกรรมท่ี 8 หิ้วปนโต 
เขาวัดปฏิบัติธรรม 
กิจกรรมท่ี 9 สอบธรรมศึกษา 
กิจกรรมท่ี 10 สงเสริม
โรงเรียนวิถีพุทธ 
กิจกรรมท่ี 11 สงเสริม
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 

5. เพ่ือสงเสริมผูเรียน 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
และปฏิบัติตนโดยยึดหลักคานิยม  
12 ประการ มาใชในการเรียน 
และการดํารงชีวิตอยูในสังคมได 
6. เพ่ือพัฒนาผลการทดสอบ
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
ชั้น ม.6 ใหผานเฉลี่ยระดับประเทศ 
7. เพ่ือพัฒนาใหผูเรียนมีความรู 
และความเขาใจตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ
นําแนวคิดมาพัฒนาในการเรียนรู
และนํามาประยุกตใช 
ในชีวิตประจําวัน ตลอดถึงการนํามา
พัฒนาตนเอง ชุมชนและประเทศได 
8. เพ่ือสงเสริมครูบุคลากร 
ทางการศึกษาและผูเรียนให
ตระหนักถึงความสําคัญของหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
9. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาผล 
การปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ (Best 
practice) ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

6. นักเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ตามศาสตรพระราชา 
7. ครูมีกระบวนการจัดการเรียน 
การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
และยกระดับการจัดการเรียนการ
สอนใหกาวทันทักษะในศตวรรษ 
ท่ี 21 ภายใตการบูรณาการทาง
เทคโนโลยใีนระบบการศึกษาวิถีใหม 
8. ครูมีความรู ความสามารถ 
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ 
นวัตกรรม การวิจัย และพัฒนา 
ในการจัดการเรียนการสอน 
9. ครูนอมนําแนวคิดศาสตร
พระราชาไปปฏิบตัิในชีวิตประจําวัน 
ไดอยางเหมาะสม 
10. ครูมีแผนพัฒนาตนเอง
รายบุคคล (Individual 
Development plan :  
ID PLAN) 
11. นักเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ิน 
และความเปนไทย ยอมรับท่ีจะอยู
รวมกันบนความแตกตาง 
และหลากหลาย 

1,125 
 
 
 
- 

 
33,400 
1,280 

 
17,340 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย มาตรฐานการศึกษา งบประมาณ 
ของกลุมสาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุม
สาระ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
และกลุมบริหารท้ัง 4 กลุมงาน 
10. เพ่ือพัฒนานักเรียนใหเกิด 
การพัฒนาตนเอง คิดเปน ทําเปน 
แกปญหาได จนนําไปสูการพัฒนา
ครอบครัว สังคมและประเทศชาติได 
11. เพ่ือสงเสริมผูเรียน 
ใหมีคุณธรรมจริยธรรม 
โดยยึดหลักคานิยม 12 ประการ 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

13 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนศิลปะ 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาสื่อ 
อุปกรณการเรียนการสอน
ทัศนศิลป 
กิจกรรมท่ี 2 พัฒนา
อัจฉริยภาพทางดานทัศนศิลป 
กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาสื่อ 
อุปกรณการเรียนการสอน
นาฏศิลป 
 
 

1. เพ่ือใหนักเรียนมีความสามารถ
ทางดานศิลปะ และพัฒนา 
ไดอยางเต็มศักยภาพ 
2. เพ่ือใหเห็นคุณคาทางดานศิลปะ 
และมีความภาคภูมิใจ 
ในศิลปวัฒนธรรมไทย 
3. เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
ใหมีประสิทธิภาพ เนนการมีสวน
รวมจากทุกวิชาในกลุมสาระการ
เรียนรูศิลปะ 
4. เพ่ือใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยาทุกคน 
2. ครูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ในกลุมสาระศิลปะเพ่ิมมากข้ึน 
2. นักเรียน มีความรู ความเขาใจ  
ในกระบวนการทํางาน มีทักษะ 
ทางดานศิลปะ 
 

มาตรฐานท่ี 1 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3) 
ประเด็นพิจารณาท่ี 4) 
ประเด็นพิจารณาท่ี 5) 
ประเด็นพิจารณาท่ี 6) 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
ประเด็นพิจารณาท่ี 1) 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2) 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3) 
ประเด็นพิจารณาท่ี 4) 
มาตรฐานท่ี 3  

434,010 
 

10,000 
 
 

36,800 
 

85,430 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย มาตรฐานการศึกษา งบประมาณ 
กิจกรรมท่ี 4  
พัฒนาอัจฉริยภาพ 
ทางดานนาฏศิลป 
กิจกรรมท่ี 5 พัฒนาสื่อ 
อุปกรณการเรียนการสอนดาน
ดนตรีไทย 
กิจกรรมท่ี 6 พัฒนา
อัจฉริยภาพทางดานดนตรีไทย 
กิจกรรมท่ี 7 แขงขันดนตรีไทย
สัญจร 
กิจกรรมท่ี 8 พัฒนาสื่อ 
อุปกรณการเรียนการสอน
ดนตรีสากล 
กิจกรรมท่ี 9 พัฒนา
อัจฉริยภาพดานดนตรีสากล 
กิจกรรมท่ี 10  
คายวงโยธวาทิต 

 ประเด็นพิจารณาท่ี 3.1 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.2 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.3 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.4 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.5 

38,400 
 
 

68,350 
 
 

27,600 
 

51,680 
 

30,000 
 
 

27,000 
 

58,750 

14 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนการสอน 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
กิจกรรมท่ี 1 กีฬาสี 
กิจกรรมท่ี 2 กีฬาจังหวัด / 
กีฬามัธยมศึกษา 

1. เพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาใหสูงข้ึน 
2. เพ่ือสงเสริมผูเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค 
 

เชิงปริมาณ 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาใหสูงข้ึน 
ไมนอยกวารอยละ 5 
 
 

มาตรฐานท่ี 1 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2) 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
ประเด็นพิจารณาท่ี 4) 
 

580,200 
 
 

97,660 
113,200 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย มาตรฐานการศึกษา งบประมาณ 
กิจกรรมท่ี 3  
กีฬาเพ่ือความเปนเลิศ 
กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาสื่อ 
อุปกรณการเรียนการสอน 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
กิจกรรมท่ี 5 แขงขันทักษะ 
ทางวิชาการ 

3. เพ่ือสงเสริมครูทุกคนในกลุมสาระ
ไดรับการพัฒนาทีมงานและชุมชน
แหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 
 

2. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค  
รอยละ 95 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีสุขภาวะของรางกาย 
และลักษณะจิตสังคมท่ีดี ผานเกณฑ
ระดับดีข้ึนไป 
2. นักเรียนมีการพัฒนา 
ดานการเรียนอยางมีคุณภาพ 
และไดมาตรฐานสากล 

มาตรฐานท่ี 3  
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.1 

298,800 
 

64,140 
 
 

6,400 

15 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนการงานอาชีพ 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาสื่อ 
อุปกรณการเรียนการสอน 
การงานอาชีพ 
กิจกรรมท่ี 2 สืบสานประเพณี
ประดิษฐกระทงลอย  
กิจกรรมท่ี 3 แขงขันทักษะ
วิชาการ 
 

1. เพ่ือใหมีทักษะ การวางแผน 
การจัดการ ทํางานเปนทีม  
และเห็นชองทางสรางงานอาชีพ 
2. เพ่ือนําความรูดานเทคโนโลยี 
มาสรางเปนชิ้นงาน และนําไปสู
แขงขันในระดับตางๆ 
3. เพ่ือใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงข้ึน  
4. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน 
ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง 
และมีความมุงม่ันในการทํางาน 
5. เพ่ือลดจํานวนนักเรียน 
ท่ีไมผาน 0 ,ร,มส. ใหลดลง 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยาทุกคน  
2. ครูกลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีความสามารถคิดคน
ออกแบบพัฒนางานดานเทคโนโลย ี
อยางมีคุณภาพเห็นชองทาง 
ในการประกอบอาชีพ 
2. เพ่ือใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนสูงข้ึน 
3. เพ่ือลดจํานวนนักเรียนท่ีไมผาน 
0 ,ร,มส. ใหลดลง 

มาตรฐานท่ี 1 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
ประเด็นพิจารณาท่ี 6) 
มาตรฐานท่ี 2  
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.1 

120,550 
 

40,000 
 
 

7,190 
 

73,360 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย มาตรฐานการศึกษา งบประมาณ 
4. สื่อและวัสดุฝกมีความเพียงพอ 
กับจํานวนผูเรียน 

16 โครงการพัฒนาระบบ 
งานแนะแนวและระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 
กิจกรรมท่ี 1 แนะแนว 
การศึกษาตอ แนะแนวอาชีพ 
และประชาสัมพันธโรงเรียน 
กิจกรรมท่ี 2 นักเรียนเพ่ือน 
ท่ีปรึกษา (YC:Youth 
Counsellor) 
กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาศักยภาพ
ครูเพ่ือคัดกรองนักเรียน 
เปนรายบุคคล 
กิจกรรมท่ี 4 งานมอบเงิน
ปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน 
และยากจนพิเศษ 
กิจกรรมท่ี 5 พัฒนาสื่อ 
อุปกรณการเรียนการสอน 
แนะแนว 
กิจกรรมท่ี 6 งานระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
(มูลนิธิการศึกษา) 

1. เพ่ือการใหบริการแกนักเรียน 
ทุกคนในโรงเรียนสวีวิทยา 
อยางท่ัวถึง 
2. เพ่ือใหนักเรียนสามารถพัฒนา
ตนเองตามระบบดูแลชวยเหลือได
เต็มศักยภาพและปรับตัวอยูในสังคม
ไดอยางมีความสุข 
3. เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ 
ในการดาํเนินงานแนะแนว 
4. เพ่ือลดจํานวนนักเรียน 
ท่ีออกกลางคัน  
5. เพ่ือลดจํานวนนักเรียน 
ท่ีไมจบการศึกษาภาคบังคับ 
และการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

เชิงปริมาณ 
1. ครูโรงเรียนสวีวิทยาทุกคน 
2. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยาทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนทุกคนไดรับการดูแล 
ตามระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 
2. นักเรียนทุกคนผานเกณฑ 
การประเมินความรูความสามารถ 
ตามสาระการเรียนรูสากล 
3. โรงเรียนจัดใหมีการแนะแนว
การศึกษา และอาชีพในสังคม
เศรษฐกิจยุคใหม (New Economy) 
ท้ังเศรษฐกิจฐานความรู 
(Knowledge-Based Economy) 
และเศรษฐกิจสรางสรรค  
(Creative Economy) 
 

มาตรฐานท่ี 1 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
ประเด็นพิจารณาท่ี 1) 
ประเด็นพิจารณาท่ี 5) 
ประเด็นพิจารณาท่ี 6) 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
ประเด็นพิจารณาท่ี 1) 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2) 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3) 
ประเด็นพิจารณาท่ี 4) 

387,571 
 
 

14,000 
 

 
10,935 

 
 

35,420 
 
 
- 
 
 

10,000 
 
 

200,000 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย มาตรฐานการศึกษา งบประมาณ 
กิจกรรมท่ี 7 ระบบปองกัน 
และดูแลชวยเหลือนักเรียน 
กิจกรรมท่ี 8 สงเสริมศักยภาพ
นักเรียนเรียนรวม 
 

106,430 
 

10,786 
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กลุมบริหารงานบคุคลและกจิการนกัเรียน 
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ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมของกลุมบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย มาตรฐานการศึกษา งบประมาณ 
17 โครงการพัฒนาบุคลากร 

และการบริหารงานบุคคล 
กิจกรรมที่ 1 สงเสริมศักยภาพ
ครู บุคลากรสูมืออาชีพ 
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงาน 
ของคณะครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาโรงเรียน 
สวีวิทยา 
กิจกรรมที่ 3 เสริมสรางขวัญ 
และกําลังใจ 
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาสํานักงาน
การบริหารงานบุคคล 
กิจกรรมที่ 5 จัดจางลูกจาง
ชั่วคราว ครูตางชาติ เจาหนาที่ 
และนักการภารโรง 

1. เพื่อสงเสริมใหครูและบุคลากร 
มีความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบ
การปฏิบัติราชการในสถานศึกษา 
2. เพื่อสงเสริมใหครูไดรับความรู  
เทคนิควิธีการใหมๆและใชเทคโนโลย ี
ในการจัดการเรียนการสอน 
3. เพื่อปรับปรุงระบบสารสนเทศกลุม
บริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 
ใหเปนระบบ สะดวก รวดเร็ว 
ในการนําไปใช 
4. เพื่อสรางเสริมขวัญและกําลังใจ
ขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาทางการศึกษา 
ใหมีความรักความสามัคคี มี
สัมพันธภาพที่ดีในองคกร สามารถ
ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานวชิาชีพครู 
5. เพื่อปฏิบัติดานวชิาการ บุคคล 
บริหารทั่วไป งบประมาณของโรงเรียน
เปนไปตามระเบยีบทางราชการ 
กฎหมาย มีระเบียบวินัย 
6. เพื่อการบริการแกนักเรียน 
ผูปกครอง ชุมชน สะดวกรวดเร็ว  
ดวยความซื่อสัตย เสียสละ อดทน  
มีอุดมการณ ในสิ่งที่ดีงามเพื่อสวนรวม 

เชิงปริมาณ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
มีสมรรถนะตรงตามสายงาน 
มีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ  
โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ในการทาํงาน 
2. ครูเนนกระบวนการจัดการเรียน 
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
และยกระดับการจัดการเรียน 
การสอนใหกาวทันทักษะ 
ในศตวรรษที่ 21 ภายใต 
การบูรณาการทางเทคโนโลย ี
ในระบบการศึกษาวิถีใหม 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิ
หนาที่อยางเต็มความสามารถ 
4. ครูมีความรู ความสามารถ 
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ 
นวัตกรรม การวิจัย และพฒันา 
ในการจัดการเรียนการสอน 
5. ครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
6. ครูนอมนําแนวคิดศาสตรพระราชา
ไปปฏิบัติในชีวิตประจําวนั 
ไดอยางเหมาะสม 

มาตรฐานที่ 2  
ประเด็นพิจารณาที่ 2.4 
 

5,102,744 
 

654,000 
 

500,000 
 
 
 
- 
 

47,000 
 

3,901,744 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย มาตรฐานการศึกษา งบประมาณ 
คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม 
 
 

7. ครูมีการพัฒนาตนเอง 
อยางเปนระบบและตอเนื่อง 
8. ดําเนินการจางลูกจางชั่วคราว 
จํานวน 21 คน 
8.1 ครูตางชาติ 4 คน 
8.2 เจาหนาที่ 5 คน 
8.3 นักการภารโรง 9 คน 
8.4 พนักงานขับรถ 1 คน 
8.5 ครูอัตราจาง 2 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง  
มีสมรรถนะตรงตามสายงาน 
มีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ  
โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ในการทาํงาน 
2. ครูมีกระบวนการจัดการเรียน 
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
และยกระดับการจัดการเรียน 
การสอนใหกาวทันทักษะในศตวรรษที่ 
21 ภายใตการบูรณาการทาง
เทคโนโลยใีนระบบการศึกษา 
วิถีใหม 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิ
หนาที่อยางเต็มความสามารถ 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย มาตรฐานการศึกษา งบประมาณ 
4. ครูมีความรู ความสามารถ 
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ 
นวัตกรรม การวิจัยและพฒันา 
ในการจัดการเรียนการสอน 
5. ครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
6. ครูสามารถนอมนําแนวคิดศาสตร
พระราชาไปปฏิบัติในชีวิตประจาํวันได
อยางเหมาะสม 
7. ครูมีการพัฒนาตนเอง 
อยางเปนระบบและตอเนื่อง 
8. โรงเรียนดําเนินการจางลูกจาง
ชั่วคราวครบถวนตามแผนที่วางไว 

18 โครงการสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค 
กิจกรรมที่ 1 วันดีศรีคุณธรรม 
กิจกรรมที่ 2 สงเสริม
ประชาธิปไตยและสภานักเรียน 
กิจกรรมที่ 3 จิตอาสา 
และการมีสวนรวมกับชุมชน 
กิจกรรมที่ 4 เสริมสราง 
อัตลักษณนักเรียนสวีวิทยา 

1. เพื่อใหนักเรียนตระหนัก 
และพัฒนานักเรียน ดานคุณธรรม 
จริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลักเบือ้งตน
ของศาสนาที่ตนนับถือ 
2. เพื่อสรางเสริมคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงคใหกับนักเรียน 
ตามนโยบายของรัฐบาล 
และตามหลักสูตร 
3. เพื่อใหนักเรียนเพิ่มคุณคา 
ในภูมิปญญาไทย ภูมิใจในความ 
เปนไทย และรักษาวฒันธรรมไทย 
4. เพื่อใหนักเรียนประกอบกิจกรรม 
ทางศาสนา ประเพณี วฒันธรรม 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยาทุกคน 
2. ครูและบุคลากรโรงเรียน 
สวีวิทยาทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีความรู ความเขาใจ  
เก่ียวกับคุณธรรม และจริยธรรม 
ที่เหมาะสมสาํหรับนักเรียน 
2. นักเรียนไดรับประสบการณตรง 
และนาํความรูทีไ่ดไปใชใน
ชีวิตประจาํวนั 
3. โรงเรียนสามารถบูรณาการ 
กิจกรรมรวมกับกลุมสาระการเรียนรู

มาตรฐานที่ 1 
1.1 ผลสัมฤทธิท์างวิชาการของผูเรียน 
ประเด็นพิจารณาที่ 2) 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
ประเด็นพิจารณาที่ 1) 
ประเด็นพิจารณาที่ 2) 
ประเด็นพิจารณาที่ 3) 
มาตรฐานที่ 2 
ประเด็นพิจารณาที่ 2.5 
 
 

421,571 
 
 

92,000 
154,316 

 
40,720 

 
134,535 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย มาตรฐานการศึกษา งบประมาณ 
และกิจกรรมที่เปนประโยชนตอผูอ่ืน
และสังคมอยางสม่ําเสมอ 
5. เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู 
และฝกตนเองเก่ียวกับการใช 
สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค 
ตอระบอบประชาธปิไตย 
6. เพื่อสงเสริมใหนักเรียน 
มีความรับผิดชอบรวมกัน 
ในการรักษาไวซึ่งประโยชน 
ทั้งปวงของโรงเรียน 
7. เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรู
เก่ียวกับประชาธิปไตย 
โดยการปฏิบตัิจริง 
8. เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนมีน้ําใจ 
จิตสาธารณะ เสียสละเพื่อสังคม 
9. สงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวม 
ในการสนบัสนนุกิจกรรมของโรงเรียน
และชุมชน 
10. เพื่อใหนักเรียนมีคานิยมหลัก 
ของคนไทย 12 ประการที่ดี  
และสามารถสรางการเปนแบบอยาง 
ที่ดีได 
 

ในการจัดการเรียนการสอน 
4. นักเรียนมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงคที่ถูกตอง 
5. ครูและบุคลากรโรงเรียนสวีวทิยา
สงเสริมและรวมกิจกรรมคุณธรรม 
และจริยธรรมและประชาธิปไตย 
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กลุมบริหารทั่วไป 
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ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมของกลุมบริหารทั่วไป 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย มาตรฐานการศึกษา งบประมาณ 
19 โครงการพัฒนาระบบ 

งานบริหารทั่วไป 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบ
สํานักงานกลุมบริหารทั่วไป 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบ 
งานสํานักงานผูอํานวยการ 
กิจกรรมที่ 3 สมาคมศิษยเกา 
และคณะกรรมการสถานศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน โรงเรียนสวีวิทยา 
กิจกรรมที่ 4 ยาและเวชภัณฑ 
กิจกรรมที่ 5 พัฒนาและ
ปรับปรุงงานอนามัยโรงเรียน 
กิจกรรมที่ 6 ลดหุน ลดโรค 
กิจกรรมที่ 7 ปองกัน 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
(COVID - 19) 
กิจกรรมที่ 8  
พัฒนางานโภชนาการ 
กิจกรรมที่ 9  
สงเสริมโภชนาการด ี
ในโรงเรียน (อย.นอย) 
กิจกรรมที่ 10 พัฒนา 
และปรับปรุงงาน 
หองโสตทัศนูปกรณ 

1. เพื่อใหการดําเนินงานบริหารทั่วไป
ดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง มีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความ
ตองการของบุคลากรของโรงเรียน 
และบุคคลที่เก่ียวของ 
2. เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีสุขภาวะที่ดี และดํารงชีวิต
ไดอยางมีความสุข 
3. เพื่อพัฒนางานโสตทัศนปูกรณ 
ใหประสิทธิภาพมีรองรับการใหบริการ
ของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
อยางทั่วถึง 
4. เพื่อประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 
ของโรงเรียนใหนักเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและชุมชนไดรับทราบ
ดวยความเปนกลาง มีความเปน
ประชาธิปไตย 
5. เพื่อจัดการยานพาหนะใหมีสภาพ
พรอมใช และปลอดภัย โดยใชอยางมี
วินัย และเคารพกฎหมาย 
 

เชิงปริมาณ 
ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และนักเรียนโรงเรียนสวีวิทยาทุกคน 
มีความพึงพอใจการรับบริการ 
ของกลุมบริหารทั่วไป 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนไดรับบริการตางๆ 
ตามสายงานการบริหารทั่วไปอยาง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
เปนที่พึงพอใจของผูรับบริการ 

มาตรฐานที่ 2  
ประเด็นพิจารณาที่ 2.5 
ประเด็นพิจารณาที่ 2.6 
มาตรฐานที่ 3  
ประเด็นพิจารณาที่ 3.2 
 

783,900 
 

60,000 
 

5,000 
 

4,000 
 
 

39,960 
5,000 

 
5,000 
24,800 

 
 

9,780 
 

2,800 
 

 
90,000 

 
 



    แผนปฏบิัติการประจําปการศึกษา 2565 
 

47 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย มาตรฐานการศึกษา งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 11 พัฒนา 
งานประชาสัมพนัธ 
และเสียงตามสาย 
กิจกรรมที่ 12  
การจัดทําวารสาร 
กิจกรรมที่ 13  
สื่อประชาสัมพนัธ 
กิจกรรมที่ 14 อบรม 
พัฒนาทักษะประชาสัมพนัธ 
(ยุวประชาสัมพันธ) คร้ังที่ 7 
กิจกรรมที่ 15 งานยานพาหนะ 
กิจกรรมที่ 16 งานรักษา 
ความปลอดภัยและจราจร 

9,300 
 
 

40,000 
 
- 
 

24,060 
 
 

500,000 
4,200 

20 โครงการพัฒนาระบบ 
งานอาคารสถานที่ 
และสิ่งแวดลอม 
กิจกรรมที่ 1 งานจัดซื้อ 
กิจกรรมที่ 2 งานกอสราง 
กิจกรรมที่ 3  
งานปรับปรุง ซอมแซม 
กิจกรรมที่ 4  
งานปรับปรุงภูมทิัศน 

1. เพื่อใหมีอาคารเรียน อาคาร
ประกอบและสถานที่มีความพรอม 
ตอการจัดการเรียนรูอยางสะดวก 
และปลอดภัย 
2. เพื่อใหพื้นที่อาคารและสถานที่ 
มีความสวยงาม สะอาด เรียบรอย 
เอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน 
3. เพื่อใหมีการบริหารจัดการระบบ
ขยะ มูลฝอย และสิ่งแวดลอมใน 
และนอกสถานศึกษาอยางเปนระบบ 
 

เชิงปริมาณ 
ครูและบคุลากรทางการศึกษา 
รวมทั้งผูรับบริการทุกคนไดใชอาคาร
สถานที่ สะดวก สะอาด ปลอดภัย 
และมีประสิทธิภาพ 
เชิงคุณภาพ 
อาคารเรียน อาคารประกอบ  
และสภาพแวดลอมที่ไดรับ 
การดูแลรักษาปรับปรุง มีสภาพพรอม
ใชงานมีความสะดวก และสวยงาม 
เอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน 
 

มาตรฐานที่ 2  
ประเด็นพิจารณาที่ 2.5 
ประเด็นพิจารณาที่ 2.6 
 
 

660,000 
 
 

500,000 
50,000 
90,000 

 
20,000 
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กลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน 
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ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมของกลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย มาตรฐานการศึกษา งบประมาณ 
21 โครงการพัฒนาระบบบริหาร 

งานนโยบาย แผนงาน  
และงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบ 
งานนโยบายและแผน 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบ 
งานประกันคุณภาพการศึกษา 
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
 

1. เพื่อใหโรงเรียน มีการบริหาร 
เชิงกลยุทธ และใชหลักการ 
มีสวนรวม มีการกระจายอํานาจ  
การบริหารและการจัดการศึกษา 
โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา 
มีสวนรวมในการพฒันาโรงเรียน 
และนักเรียน โดยคํานงึถึงผลประโยชน
ของสวนรวม 
2. เพื่อใหดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปเปนไปตามกลยุทธของ
สถานศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของ 
3. เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงฯ
กําหนด และสถานศึกษามีความพรอม
ในการรับการประเมินจากภายนอก  
4. เพื่อจัดวางระบบงานควบคุม
งบประมาณใหมีประสทิธิภาพ  
เปนไปตามวัตถุประสงค ถูกตอง 
รวดเร็วตรวจสอบได เปนไปตาม
โครงการในแผนปฏิบัติการ 
ประจําป 2565 
5. เพื่อใหโรงเรียนมีขอมูลสารสนเทศ 
ที่ครอบคลุม ทันสมัยและทนั 
ตอการใชงาน 

เชิงปริมาณ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ทุกคน จัดทําแผนปฏิบัติการ 
ประจําปการศึกษา 2566  
ที่สอดคลองกับกลยุทธสถานศึกษา 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ทุกคนมีความรู ความเขาใจตอระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมปีระสทิธิภาพ  
เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนมีการบริหารเชิงกลยทุธ 
และใชหลักการมีสวนรวม  
มีการกระจายอํานาจ การบริหารและ
การจัดการศึกษา โดยมีคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
มีสวนรวมในการพฒันาโรงเรียน 
และผูเรียน  
2. ผูบริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียน 
สวีวิทยาไดรับการพัฒนาคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน
และไดรับการรับรองจากการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
3. งานควบคุมงบประมาณ 
มีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ 

มาตรฐานที่ 2  
ประเด็นพิจารณาที่ 2.1 
ประเด็นพิจารณาที่ 2.2 
ประเด็นพิจารณาที่ 2.6 

84,385 
 
 
 

46,400 
 

27,985 
 

10,000 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย มาตรฐานการศึกษา งบประมาณ 
 ถูกตอง โปรงใสและตรวจสอบได 

โรงเรียน มีการจัดเก็บและพฒันา
ขอมูลสารสนเทศที่เปนระบบ ถูกตอง
ครบถวน สมบูรณและเปนปจจบุัน 

22 โครงการพัฒนาการเงิน 
การบัญชี พัสดุ และธนาคาร
โรงเรียน 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาสงเสริม
ประสิทธิภาพสาํนักงานกลุม
บริหารงบประมาณ 
กิจกรรมที่ 2 งานสวัสดิการครู 
และนักเรียน 
กิจกรรมที่ 3  
งานตรวจสอบภายใน 
กิจกรรมที่ 4 งานควบคุมภายใน 
กิจกรรมที่ 5 งานสาธารณูปโภค 
กิจกรรมที่ 6 นักออมดีเดน 
กิจกรรมที่ 7 พัฒนา 
งานธนาคารโรงเรียน 
กิจกรรมที่ 8  
งานสวัสดิการโรงเรียน 
กิจกรรมที่ 9 งานจัดซื้ออุปกรณ 
การเรียนและเคร่ืองแบบ
นักเรียน 
 

1. เพื่อพัฒนางานการเงิน การบญัชี  
และพัสดุ เปนไปตามระบบ 
และระเบียบของทางราชการ โปรงใส 
ตรวจสอบได 
2. เพื่อพัฒนาระบบงานสาธารณูปโภค
ภายในโรงเรียนใหมีสภาพพรอมใชงาน 
และเกิดประโยชนสูงสุด 
3. เพื่อพัฒนาระบบงานธนาคาร
โรงเรียน สงเสริมใหนักเรียน มีการออม 
อยางสม่ําเสมอ กระตุนใหนักเรียน 
มีการวางแผนการใชจายเงินที่ด ี
เปนขวัญกําลังใจนักเรียนที่มีการออม
อยางสม่ําเสมอ และสงเสริม 
การปฏิบัติงาน รวมกันระหวาง 
ธนาคารออมสิน และธนาคารพี่เลี้ยง 
4. เพื่อดําเนินการระดมทรัพยากร 
เพื่อการศึกษาจัดทุนการศึกษา 
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน 
ตามความจาํเปนและเหมาะสม ดํารง
ตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เชิงปริมาณ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จํานวน 21 คน ปฏิบตัิหนาที ่
งานการเงนิการบัญชี และพสัด ุ
การเก็บรักษาเงินตามระบบ  
งานตรวจสอบภายใน 
และงานสวสัดิการครูและนักเรียน 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ทุกคนไดดาํเนินการลดปจจยัเสีย่ง 
ตามระบบควบคุมภายใน 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และนักเรียนทุกคน ไดรับบริการ  
อํานวยความสะดวก  
ดานสาธารณูปโภค 
4. คณะกรรมการมูลนิธิ 25 คน  
และนักเรียนทุกคน ไดรับการพจิารณา
คัดเลือกใหไดรับทุนการศึกษา 
ตามความจาํเปนและเหมาะสม 
5. ครูทุกคนที่ไดรับมอบหมายปฏิบัติ
หนาที่การบริหารจัดการสวัสดิการ
โรงเรียน และใหบริการกับครูบคุลากร

มาตรฐานที่ 1 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
ประเด็นพิจารณาที่ 1) 
มาตรฐานที่ 2  
ประเด็นพิจารณาที่ 2.2 
ประเด็นพิจารณาที่ 2.3 
ประเด็นพิจารณาที่ 2.5 
ประเด็นพิจารณาที่ 2.6 
 

140,800 
 
 

70,000 
 
 
- 
 
- 
 
- 

2,600,000 
10,000 
8,000 

 
- 
 

1,875,720 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย มาตรฐานการศึกษา งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 10 งานจัดซื้อ 
หนังสือเรียน 
กิจกรรมที่ 11 เพิ่มประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานดานพสัด ุ
และการเงิน 
 

ทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน 
6. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา 
มีนิสัยรักการออมเพิ่มข้ึน 
เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนมีการจัดระบบการเงนิ 
การบัญชี และพัสดุ งานสวัสดิการครู
และนักเรียนเปนไปตามระเบียบทาง
ราชการ โปรงใส ตรวจสอบได 
2. โรงเรียนมีระบบควบคุมภายใน 
ลดปจจัยเสี่ยงในการบริหาร 
จัดการศึกษาได 
3. ระบบสาธารณูปโภคมีความ
ปลอดภัย อยูในสภาพพรอมใชใหเกิด
ความคุมคา และประโยชนสูงสดุ 
4. นักเรียนไดรับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตนักเรียน สงเสริมโอกาสทาง 
การศึกษาใหกับนักเรียนอยางตอเนื่อง 
5. โรงเรียนจัดระบบการบริหารจัดการ
สวัสดิการโรงเรียน และใหบริการแก
ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนได
ทั่วถึง 
6. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา 
มีการออมเงินอยางสม่ําเสมอ 
 

2,400,000 
 

52,800 
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  สวนที่ 4  
โครงการ/กิจกรรม 

 
ท่ี โครงการ หนา 
1 โครงการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 53 
2 โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผล 78 
3 โครงการสงเสริมและพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 84 
4 โครงการคายพักแรมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 98 

5 โครงการหองสมุดมีชีวิตพิชิตการอานดวยระบบดิจิทัล 4.0 109 
6 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 119 
7 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 
144 

8 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 160 
9 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาตางประเทศ 172 
10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และพัฒนาศักยภาพผูเรียน MEP 190 
11 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย 204 
12 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 221 
13 โครงการยกระดับสัมฤทธิ์ทางการเรียนศิลปะ 237 
14 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา 252 
15 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนการงานอาชีพ 262 
16 โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนวและระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 271 
17 โครงการพัฒนาบุคลากรและการบริหารงานบุคคล 285 
18 โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 298 
19 โครงการพัฒนาระบบงานบริหารท่ัวไป 319 
20 โครงการพัฒนาระบบงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม 339 
21 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานนโยบาย แผนงาน และงานประกันคุณภาพการศึกษา 346 
22 โครงการพัฒนาการเงิน การบัญชี พัสดุ และธนาคารโรงเรียน 355 
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 โครงการประจําปการศึกษา 2565 
งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน กลุมบริหารวิชาการ 

โรงเรียนสวีวิทยา  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
*************************************** 

1. โครงการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะในศตวรรษท่ี 21 
สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี 1. ดานความปลอดภัย 

1.3 สรางภูมิคุมกัน การรูเทาทันสื่อและเทคโนโลยี ในการดําเนินชีวิตวิถีใหม 
(New Normal) และชีวิตวิถีปกติตอไป (Next Normal) 

สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี 2. ดานโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
2.2 จัดการศึกษาใหผูเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดเขาถึงโอกาส ความเสมอ
ภาคและไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะสําหรับการศึกษาตอ และการประกอบอาชีพใน
อนาคตใหสอดคลองกับความตองการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
2.3 จัดการศึกษาใหผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ไดรับโอกาสในการพัฒนา 
เต็มตามศักยภาพ 
2.5 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนรายบุคคล
เพ่ือใชเปนฐานขอมูลในการบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะการดูแลและปองกันไมให
นักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษา และชวยเหลือเด็กตกหลน เด็กออกกลางคันให
กลับเขาสูระบบ 

สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี 3. ดานคุณภาพ 
3.1 สงเสริม สนับสนุน สถานศึกษาท่ีมีความพรอม ใหนําหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานท่ีเนนสมรรถนะไปใชตามศักยภาพของสถานศึกษา ใหสามารถออกแบบ
หลักสูตรท่ีเหมาะสมกับความตองการและบริบท 
3.2 พัฒนาผูเรียนใหเกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมตามชวงวัย สามารถจัดการตนเอง มีการ
คิดข้ันสูง มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถจัดระบบและกระบวนการทํางานของ
ตนเองและรวมกับผูอ่ืน โดยใชการรวมพลังทํางานเปนทีม เปนพลเมืองท่ีดี มีศีลธรรม 
และอยูรวมกับธรรมชาติและวิทยาการอยางยั่งยืน รวมท้ังมีความจงรักภักดีตอสถาบัน
หลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข 
3.3 จัดการศึกษาใหผูเรียนมีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 นําไปสูการมีอาชีพ มีงาน
ทํา และสงเสริมความเปนเลิศของผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแขงขัน 
3.4 สงเสริม และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลคุณภาพผูเรียน ใหควบคูการเรียนรู
นําไปสู การพัฒนาการเรียนรู และสมรรถนะของผู เรียนเปนรายบุคคล รวมทั้ง
ส ง เสร ิมการนําระบบธนาคารหนวยกิตมาใชในการเทียบโอนผลการเรียนรูและ
ประสบการณตางๆของผูเรียนในสถานศึกษา 

สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี 4. ดานประสิทธิภาพ 
4.4 สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในโรงเรียนท่ีมีวัตถุประสงคเฉพาะ
โรงเรียนท่ีตั้งในพ้ืนท่ีลักษณะพิเศษ และโรงเรียนในพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา 



    แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2565 

54 
 

โครงการท่ี 1 

4.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และปรับกระบวนการ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหสอดรับกับชีวิตวิถีใหม (New 
Normal) และชีวิตวิถีปกติตอไป (Next Normal) 

 จุดเนน สพฐ. ท่ี 1. เรงแกปญหากลุมผูเรียนท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาด 
    โรคโควิด - 19 โดยเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงการศึกษา ฟนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู 

   (Learning Loss Recovery) ใหกับผูเรียนทุกระดับ รวมท้ังลดความเครียด 
   และสุขภาพจิตของผูเรียน 

 จุดเนน สพฐ. ท่ี 4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเนนสมรรถนะและการจัดทํากรอบหลักสูตร รวมท้ังจัด
   กระบวนการเรียนรูทางประวัติศาสตร หนาท่ีพลเมืองและศีลธรรม ใหเหมาะสมตามวัย
   ของผูเรียน 

จุดเนน สพฐ. ท่ี 6. สงเสริมการจัดการเรียนรู ผานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนมีสวนรวม 
และมีปฏิสัมพันธกับกิจกรรมการเรียนรูผานการปฏิบัติท่ีหลากหลายรูปแบบ 
(Active Learning) มีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรูและ
สมรรถนะของผูเรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ 

 จุดเนน สพฐ. ท่ี 8. มุงเนนการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรูทุกระดับ 
สนองกลยุทธ สพม. ท่ี 3. ดานบริหารจัดการ 

3.3  พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ 
3.5  พัฒนามาตรฐานการศึกษา และระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
3.6  สงเสริม พัฒนาการจัดสภาพแวดลอมของหนวยงานและสถานศึกษา 

 จุดเนน สพม. ท่ี 1. ดานผูเรียน 
1.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET สูงกวาปท่ีผานมา หรือสูงกวา 
ระดบัประเทศ 
1.2 ผูเรียนมีความรูความสามารถ มีสมรรถนะ และทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
1.3 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
1.4 ผูเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ตามความสามารถ และความถนัด 
1.5 ผูเรียนมีขีดความสามารถในการแขงขันระดับสากล 

จุดเนน สพม. ท่ี 2. ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    2.1 ครูจัดการเรียนรูดวยวิธีการท่ีหลากหลายทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม 
    คณิตศาสตร (STEM) และภาษาตางประเทศ (ภาษาท่ีสาม) 

2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.4 ครูพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู โดยใชรูปแบบ/วิธีการท่ีหลากหลาย และฝก
ทักษะการคิดแบบมีเหตุผลแบบมีข้ันตอน เนนทักษะการคิดข้ันสูงผานกิจกรรม 
การปฏิบัติจริง 
2.5 สงเสริมขวัญกําลังใจ และยกยอง เชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

มาตรฐานการศึกษา ท่ี 1. คุณภาพของผูเรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

ประเด็นพิจารณาท่ี  1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 
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 ประเด็นพิจารณาท่ี  2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
 ความคิดเห็น และแกปญหา 
 ประเด็นพิจารณาท่ี  3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

ประเด็นพิจารณาท่ี  4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประเด็นพิจารณาท่ี  5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ประเด็นพิจารณาท่ี  6) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
ประเด็นพิจารณาท่ี  1) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
ประเด็นพิจารณาท่ี  2) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
ประเด็นพิจารณาท่ี  3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
ประเด็นพิจารณาท่ี  4) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานการศึกษา ท่ี 2 .กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาท่ี  2.1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 

 ประเด็นพิจารณาท่ี  2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร 
   สถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

ประเด็นพิจารณาท่ี  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ประเด็นพิจารณาท่ี  2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
   อยางมีคุณภาพ 
ประเด็นพิจารณาท่ี  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู 

มาตรฐานการศึกษา ท่ี 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ประเด็นพิจารณาท่ี  3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไป 
   ประยุกตใชในชีวิตได 
ประเด็นพิจารณาท่ี  3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
ประเด็นพิจารณาท่ี  3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
ประเด็นพิจารณาท่ี  3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 
ประเด็นพิจารณาท่ี  3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง 
   การจัดการเรียนรู 

กลยทุธสถานศึกษา ท่ี   1. สงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จ ท่ี  1.1 รอยละของผูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
   ตามหลักสูตร และมีคานิยมหลักของคนไทย 12ประการ ผานเกณฑ 
   ในระดับดีข้ึนไป 
กลยทุธสถานศึกษา ท่ี   2. พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ท่ี  1.1. รอยละของผูเรียนมีความรูและคุณภาพมาตรฐานระดับสากลผานเกณฑ 
  ในระดับดีข้ึนไป 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ท่ี  1.2. รอยละของผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21ผานเกณฑ 
  ในระดับดีข้ึนไป 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ท่ี  1.3. รอยละของผูเรียนมีทักษะการคิดสรางสรรคในการสรางนวัตกรรมผานเกณฑ 
  ในระดับดีข้ึนไป 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ ท่ี  1.4. รอยละของผูเรียนมีความพรอมในการศึกษาตอ การฝกงานหรือการทํางาน 
  ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ท่ี  1.5. รอยละของผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ท่ี  1.6. รอยละของผูเรียนท่ีไมติด 0 ร มส มผ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ท่ี  1.7. รอยละของผูเรียนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ท่ี  1.8 รอยละของผูเรียนท่ีออกกลางคัน 

กลยุทธสถานศึกษา ท่ี   4. สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพกล 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ท่ี  1.1 รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

   มีสมรรถนะตรงตามสายงาน มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ 
   ในการทํางาน 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ท่ี  1.2 รอยละของครู เนนกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
   และยกระดับการจัดการเรียนการสอนใหกาวทันทักษะในศตวรรษท่ี 21 ภายใต 
   การบูรณาการทางเทคโนโลยีในระบบการศึกษาวิถีใหม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ท่ี  1.4 รอยละของครูมีความรู ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ 
   นวัตกรรม การวิจัย และพัฒนาในการจัดการเรียนการสอน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ท่ี  1.5 รอยละของครู มีจรรยาบรรณวิชาชพีครู 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ท่ี  1.8 รอยละความสําเร็จในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 

   ท่ีมีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O - NET) ระดับชั้น 
   มัธยมศึกษาปท่ี 6 มีคาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธสถานศึกษาท่ี   5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี  2.1 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ 
  และการวิจัย เพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี  2.2 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีเขมแข็ง 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี  2.3 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการปรับปรุงหลักสูตรและนําหลักสูตรไปสู 
  การปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี  2.4 ระดบัความสําเร็จของโรงเรยีนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน 
  และการเรียนรู เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี  2.5 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการพัฒนาระบบการวัดและการประเมินผลให 
 มีคุณภาพและมาตรฐานนําไปสูการพัฒนาผูเรียนเต็มศักยภาพ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี  2.6 ระดบัความสําเร็จของโรงเรยีนมีการจัดการเรียนการสอนผานระบบ on-site, 
  on air, online, on hand 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี  3.3 ระดับความสําเร็จของโรงเรียน มีการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการนิเทศกํากับ

 ติดตาม และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาท่ีชัดเจนและตอเนื่อง 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี  4.1 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียน อาคาร 

ประกอบ มีวัสดุ ครุภัณฑท่ีเพียงพอและพรอมตอการใชงาน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี  4.2 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีสื่อและแหลงเรียนรูสําหรับใหนักเรียนคนควา 

ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนอยางพอเพียงและทันสมัย 
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แผนงานงบประมาณ      งบลงทุน     งบดําเนินงาน 
 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสุกัญญา  ศรีรัตนตาป  กลุมบริหารวิชาการ 
 

3. หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนมาตรฐานสากลเปนนวัตกรรมการจัดการศึกษาท่ี สพฐ. นํามาใชเปนมาตรการเรงดวนในการ

ยกระดับการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานเทียบเทาสากล โดยการใหโรงเรียนในโครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา และจัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) และเพ่ิมเติมสาระการเรียนรูความเปนสากลตั้งแต
ปพ.ศ.2553 และปรับปรุงแนวปฏิบัติเก่ียวกับ การจัดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ
สําหรับโรงเรียนในโครงการเพ่ือแกปญหาคุณภาพ นอกจากนี้ตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ไดกําหนดนโยบายประจําปงบประมาณ 2566 โดยยึดการพัฒนาท่ียั่งยืนและการสรางความสามารถใน
การแขงขันของประเทศในอนาคต เปนแนวทางในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนสวีวิทยาเปนโรงเรียนหนึ่งท่ีเขารวมการพัฒนาโรงเรียนเปนมาตรฐานสากล ดังนั้นเพ่ือใหการ
ดําเนินการของโรงเรียนสามารถทําใหผูเรียนมีความเปนเลิศทางวิชาการ มีความสามารถดานการสื่อสารสองภาษา
ล้ําหนาดานความคิด ผลิตงานสรางสรรค และรวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก ซ่ึงเปนคุณลักษณะท่ีประเทศชาติ
ตองการ 

การจัดทําโครงการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือตองการใหนักเรียน
โรงเรียนสวีวิทยา มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเทาสากล และมีกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนบรรลุคุณภาพตาม
มาตรฐานท่ีกําหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) มุงพัฒนา
คุณภาพผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติ
จริง เนนทักษะกระบวนการใหเกิดทักษะการคิด วิเคราะห คิดแกปญหา และคิดสรางสรรคในทุกกลุมสาระการ
เรียนรูท้ังในและนอกหองเรียน โรงเรียนจึงไดพัฒนาหลักสูตรและจัดกิจกรรมเรียนรูใหสอดคลองกับหลักสูตร
สงเสริมใหครูผลิต จัดหา และใชสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี นวัตกรรมท่ีหลากหลาย 
 

4. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหนักเรียนมีระดับผลการเรียนผานเกณฑการประเมินทุกรายวิชา 
2. เพ่ือใหนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรูเพ่ิมข้ึน 
3. เพ่ือสงเสริมใหครูแสวงหาความรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง และมุงม่ันอุทิศตนในการสอน 
พัฒนานักเรียนและกระบวนการการเรียนการสอนอยางมีประสทิธิภาพ 
4. เพ่ือเพ่ิมจํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี3 และมัธยมศึกษาปท่ี6 ท่ีผานคาเฉลี่ยระดับประเทศ 
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
5. เพ่ือใหนักเรียนไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพตามมาตรฐานระดับสากล 
6. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนไดแสดงออกถึงความสามารถทางวิชาการ ศิลปะการแสดงและทักษะ
ดานวิชาชีพ 
7. จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู ใหนักเรียนไดแสดงความสามารถและเผยแพรผลงานท่ีศึกษาคนควา 
ตามความสนใจของตนเอง และผลงานของนักเรียนและครูท่ีมีความเปนเลิศท้ังในระดับเขตพ้ืนท่ีและ 
ระดับชาติใหปรากฏแกสาธารณะชน 
8. เพ่ือสรางความรู ความเขาใจ เก่ียวกับโรงเรียนมาตรฐานสากลใหกับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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9. เพ่ือเตรียมความพรอมของโรงเรียนเขาสูการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล 
10. เพ่ือพัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานสากล 
 

5. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนรอยละ 100 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ 
2. ทุกกลุมสาระการเรียนรู มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน 
3. นักเรียน รอยละ50 มีผลการทดสอบระดับชาติสูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ 
4. นักเรียนไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทนเขารวมการแขงขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนในระดับเขตพ้ืนท่ี 
และระดับชาติ จํานวนรอยละ 60 ของจํานวนรายการท่ีจัดแขงขันในปการศึกษา 2565 
5. นักเรียนและครูทุกคนเขารวมเผยแพรผลงานของตนเองในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ใหปรากฏแกสาธารณะชน 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษา รอยละ100 ไดรับความรูเก่ียวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล 
7. ครูจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ใหมีความรูและคุณภาพมาตรฐานสากล รอยละ 87 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนไดรับการพัฒนาการเรยีนการสอน การสงเสริม สนับสนุน การเรียนการสอน 
จากทุกกลุมสาระการเรียนรู ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
2. นักเรียนไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพตามมาตรฐานระดับสากล 
3. นักเรียนเกิดการพัฒนาตนเองใหมีความรู ความสามารถ ตามศักยภาพของตนเอง 
4. นักเรียนและครูมีความภาคภูมิใจและตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาตนเองอยูเสมอ 
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู ความเขาใจเก่ียวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล 
6. โรงเรียนมีความพรอมในการพัฒนาสูมาตรฐานสากล 

 

6. กิจกรรมและการดําเนินงาน 
   กิจกรรมท่ี 1 เรียนดีมีรางวัล 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมชี้แจงคณะกรรมการวิชาการ 
 - แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ 
 - ประชุมและชี้แจงนักเรียนลวงหนา 
 - กําหนดวันเวลาในการมอบรางวัล 

พ.ค. 2565 

- 

นายทนง ชีวะประไพ 
นางสุกัญญา ศรีรัตนตาป 
นางสาวจตุพร สิ้นทุกข 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - ยกเวนคาบํารุงการศึกษานักเรียนท่ีไดผลการ
เรียนเฉลี่ยสูงสุดแตละระดับชั้นประมาณ 15 คน 
 - มอบเกียรติบัตร 

ต.ค. 2565 - 
มี.ค. 2566 

3. ข้ันประเมินผล  (Check) 
 - ดูผลสอบ O – NET ของนักเรียน 
 
 

มี.ค. 2566 
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โครงการท่ี 1 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - ถาคะแนนไมไดตามเปาหมายก็ปรับวิธีการใหม
ปการศึกษาตอไป 

มี.ค. 2566 

 

กิจกรรมท่ี 2 สอนเสริมในคาบวางทุกระดับช้ัน 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ศึกษาวิเคราะหผลการเรียน 
5 สาระการเรียนรูหลัก 
 - วิเคราะหสาเหตุของปญหา 

พ.ค. 2565 

- 

นายทนง ชีวะประไพ 
นางสุกัญญา ศรีรัตนตาป 
และหัวหนากลุมสาระ 
การเรียนรูฯ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
 - ประชาสัมพันธใหนักเรียนทราบ 
 - จัดทําตารางสอนเสริมใหนักเรียน 
และครูท่ีเก่ียวของ 

ตลอดป
การศึกษา 

2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - ผลสอบภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2 
 - ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 
ทุกระดับชั้น 

มี.ค. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - นําสาระสนเทศผลการประเมินของโรงเรียน 
มาวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาเพ่ือกําหนดจุด
การพัฒนา 

มี.ค. 2566 

 

กิจกรรมท่ี 3 คายวิชาการ ม.3 ,ม.6 และสอบ O-NET  ม.3, ม.6 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมคณะกรรมการวิชาการเพ่ือชี้แจง 
ในการทําโครงการ 
 - เขียนโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติ 
 - ประชุมบุคลากรท่ีเก่ียวของ 

พ.ย. 2565 

167,800 

นายทนง ชีวะประไพ 
นางสุกัญญา ศรีรัตนตาป 
และหัวหนากลุมสาระ 
การเรียนรูฯ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
 - ประชาสัมพันธใหนักเรียนและครูทราบ 
 - จัดทําเอกสารการจัดคาย 
 - จัดทําตารางในการเขาคายของนักเรียน 
และครู 

ธ.ค. 2565 – 
ม.ค. 2566 
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โครงการท่ี 1 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
 - ดําเนินการตามกิจกรรมการเขาคาย 
(ติว O - NET) ม.3 ,ม.6 
 - สอบ O – NET ม.3 , ม.6 
3. ข้ันประเมินผล  (Check) 
 - ใชแบบทดสอบ 
 - สอบ O – NET ม.3 , ม.6 

ก.พ. - มี.ค. 
2566 

 - แบบประเมินความพึงพอใจ    
4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - วิเคราะหผลสอบ O -  NET นํามาพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตอไป 

มี.ค. 2566 
 

 

 

กิจกรรมท่ี 4 เปดรั้วโรงเรียน เยือนสวีวิทยา (Open house) 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมคณะครูและบุคลากรเพ่ือวางแนวทาง
ในการจัดกิจกรรม 
 - แตงตั้งคณะทํางาน 
 - ประสานงานหนวยงานภายนอกเพ่ือจัดเสริม
ประสบการณการเรียนรูดานวิชาการ 
 - ประสานงานกับโรงเรียนประถมศึกษาในเขต
พ้ืนท่ีบริการใหมารวมกิจกรรม และรับฟง 
การแนะแนวศึกษาตอ 
 - กําหนดชวงเวลาดําเนินการ 

พ.ย. - ธ.ค. 
2565 

106,950 

นายทนง  ชีวะประไพ 
นางสุกัญญา ศรีรัตนตาป 
และหัวหนากลุมสาระ 
การเรียนรู 
 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - เตรียมสถานท่ีจัดกิจกรรม 
 - จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณในการจัดกิจกรรม 
 - คาอาหารนักเรียนและครู 
 - เตรียมอาหารวางสําหรับแขกผูมีเกียรติ  
 - แตละกลุมสาระฯจัดนิทรรศการเสนอผลงาน 
 - จัดกิจกรรมการแสดงบนเวที  
 - กิจกรรมการประกวดรองเพลงของนักเรียน
โรงเรียนประถมศึกษา 

ม.ค. 2566 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - ประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือตรวจสอบความ
ถูกตองและขอบกพรองในการจัดกิจกรรม 
 
 

ก.พ. 2566 
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โครงการท่ี 1 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - รายงานผลการดําเนินกิจกรรมและนํา
ขอบกพรองท่ีไดจากการเสนอแนะไปปรับปรุง 
ในการจัดกิจกรรมครั้งตอไป 

ก.พ. 2566 

 

กิจกรรมท่ี 5 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาคนควาและสรางองคความรู (IS) 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - กําหนดผูรับผิดชอบ 
 - เตรียมเอกสาร 

พ.ค. 2565 

2,050 

นายทนง ชีวะประไพ 
นางสุกัญญา ศรีรัตนตาป  
ครูผูสอนวิชา IS ทุกคน 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - ใหความรูขยายผล อภิปราย  
การจัดการเรียนรู IS 

พ.ค. 2565 - 
เม.ย. 2566 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - กํากับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน 
ตามบันได 5 ข้ัน 
 - จัดทํา AAR 

เม.ย. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- สรุปผลการจัดกิจกรรม แกไขและปรับปรงุ 

เม.ย. 2566 

 

กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมปลอด 0, ร, มส, มผ นักเรียนจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับและหลักสูตรการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ 
ใหแนวนโยบาย 
 - ประชาสัมพันธใหนักเรียนและผูปกครองทราบ 

พ.ค. 2565 

2,500 

นายทนง ชีวะประไพ 
นางสุกัญญา ศรีรัตนตาป 
และหัวหนากลุมสาระ 
การเรียนรูฯ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - ประสานขอมูลจากงานทะเบียนวัดผล 
เพ่ือขอขอมูลนักเรียนติด 0, ร,มส, มผ. 
 - ประชุมนักเรียนท่ีตองการดําเนินการสอบแก
ตัวใหทันตามกําหหนดเลา 
 - เชิญผูปกครองนักเรียนระดับ ม.3  
และ ม.6 มารวมรับฟงและแกปญหา 
 - จัดกิจกรรมใหนักเรียนติด 0,ร,มส.,มผ. 
มาซอมใหผานตามกําหนดเวลา โดยทําเปนคําสั่ง
ของโรงเรียน 

ก.ย. 2565 – 
มี.ค. 2566 
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โครงการท่ี 1 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - กํากับ ติดตาม การแกตัวของนักเรียน 
 - สรุปการแกตัวของนักเรียน ม.3 และ ม.6 

เม.ย. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - นําผลการประเมินผล มาติดตามแกไข 
ในโอกาสตอๆ ไป 

เม.ย. 2566 

 

กิจกรรมท่ี 7 สงเสริมทักษะดานวิชาการ 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมครูชี้แจงนโยบายของโครงการ 
เพ่ือสรางความเขาใจรวมกันในการรวมกัน 
จัดกิจกรรมแตละกิจกรรม 
 - ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแนวทาง 
ในการจัดกิจกรรมการแขงขันฯ ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ระดับภาคและระดับชาต ิ

พ.ค. - ก.ย. 
2565 

790,000 

นายทนง ชีวะประไพ 
นางสุกัญญา ศรีรัตนตาป  
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูฯ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - ครูจัดทําปฏิทินปฏิบัติงานของแตละกิจกรรม 
 - ดําเนินการตามปฏิทินปฏิบัติงานของแตละ
กิจกรรม 
 - ดําเนินการฝกซอมทักษะ 
 - จัดหาวัสดุ อุปกรณท่ีจะใชในการแขงขันทักษะ 
 - สงนักเรียนเขารวมแขงขันฯ ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ระดับภาคและระดับชาต ิ

ต.ค. 2565 - 
ก.พ. 2566 

ครูผูฝกซอมแตละรายการท่ี
เขารวมการแขงขันฯ ระดับ
ภาตใตและระดับชาติ ในป
การศึกษา 2564 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - ประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือตรวจสอบ 
ความถูกตองและขอบกพรองในการจัดกิจกรรม 

ต.ค. - ก.พ. 
2566 

นายทนง ชีวะประไพ 
นางสุกัญญา ศรีรัตนตาป  
 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - รายงานผลการดําเนินกิจกรรมและนํา
ขอบกพรองท่ีไดจากการเสนอแนะไปปรับปรุง 
ในการจัดกิจกรรมครั้งตอไป 

ต.ค. 2565 - 
ก.พ. 2566 
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โครงการท่ี 1 

กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมนิเทศภายในช้ันเรียน 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมวางแผนการดําเนินงาน  
 - จัดทํากําหนดการเยี่ยมหองเรียนและสัมมนา
วิชาการกลุมยอย แจงใหครูทราบ 

พ.ค. 2565 

- 

นายทนง ชีวะประไพ 
นางสุกัญญา ศรีรัตนตาป 
นางพวงเพ็ญ ดําอุดม 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - จัดเตรียมเอกสาร 
 - พัฒนาหองเรียน จัดแหลงเรียนรูในหองเรียน 
 - ดําเนินการเยี่ยมหองเรียน 

ก.ค. 2565 – 
ม.ค. 2566 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - ประเมินผลเยี่ยมหองเรียน 
 - สัมมนากลุมยอย 
 - บันทึกรายละเอียดขอมูล ขอเสนอแนะ 

ส.ค. 2565- 
ม.ค. 2566 

 - สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน    
4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - รายงานผลการดําเนินงานเพ่ือพัฒนางานตอไป 

ก.พ. 2566 
 

 
 

กิจกรรมท่ี 9 ประชุมคณะกรรมการวิชาการและหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - จัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน 

พ.ค. 2565 

- 

นายทนง ชีวะประไพ 
นางสุกัญญา ศรีรัตนตาป 
 2. ข้ันดําเนินการ (Do) 

 - จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการและหัวหนา
กลุมสาระการเรียนรู  

ตลอดป
การศึกษา 

2565 
3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - สรุปและประเมินผลการดําเนินงานตลอดป
การศึกษา 

มี.ค. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - รายงานผลการดําเนินงานเพ่ือพัฒนางานตอไป 

มี.ค. 2566 
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โครงการท่ี 1 

กิจกรรมท่ี 10 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการทําความ
เขาใจและแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
 - ติดตอประสานงานกลุมสาระการเรียนรู 
ท้ัง 8 กลุมสาระฯ 

เม.ย. – พ.ค.
2565 

4,000 

นายทนง ชีวะประไพ 
นางสุกัญญา ศรีรัตนตาป  
นางภัสติญา มานะมโนรถ 
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูฯ 
 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - ดําเนินการวางแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
รวมกัน 
 - พัฒนาหลักสูตรทุกกลุมสาระฯ 
 - จัดพิมพ/จัดทํารูปเลมหลักสูตรสถานศึกษา
จํานวน 20 เลม เลมละ 200 บาท 

พ.ค. 2565 

3. ข้ันประเมินผล  (Check) 
 - ตรวจความถูกตองสมบูรณของหลักสูตรกลุม
สาระใน 8 กลุมสาระและหลักสูตรสถานศึกษา 

พ.ค. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - สรุปรายงานและประเมินผลการดําเนิน
โครงการ 
 - สรุปผลการดําเนินโครงการ 

ก.ค. 2565 

 

กิจกรรมท่ี 11 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและสํานักงานบริหารวิชาการ 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - จัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน 

พ.ค. 2565 

1,777,175 

นายทนง ชีวะประไพ 
นางสุกัญญา ศรีรัตนตาป  
 2. ข้ันดําเนินการ (Do) 

 - จัดซ้ือวัสดุอุปกรณสิ้นเปลืองและอุปกรณ
สํานักงาน 
 - ปรับปรุงและพัฒนาสื่อในหองเรียน 

ตลอดป
การศึกษา 

2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน 
ตลอดปการศึกษา 

มี.ค. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - รายงานผลการดําเนินงานเพ่ือพัฒนางานตอไป 

มี.ค. 2566 
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โครงการท่ี 1 

กิจกรรมท่ี 12 งานรับนักเรียน 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมคณะกรรมการนักเรียนและผูเก่ียวของ 

ธ.ค. 2565 

63,782 

นายวรกร เกตุสถิตย 
นางสาวพิมพมาศ เพ็ชรุพันธ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - รับสมัคร/สอบคัดเลือกนักเรียน 
 - คาเอกสารใบสมัครและบริจาคโครงการตางๆ 
ของผูปกครอง 
 - คาอาหารครู 
 - คาปายประชาสัมพันธ 

ก.พ. 2565 - 
เม.ย. 2566 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - มีจํานวนนกัเรียนครบตามแผนรับนักเรียน 

เม.ย. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - สรุปกิจกรรม 

เม.ย. 2566 

 

กิจกรรมท่ี 13 การพัฒนา เตรียมความพรอมและรับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
หมวด 1 การนําองคกร หมวด 2 กลยุทธ  
หมวด 3 นักเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย 
 -  ประชุมชี้แจง 
 - วิเคราะหสภาวะการณของโรงเรียน 
 - กําหนดทิศทางการพัฒนาและจัดทําแนวทาง
ปฏิบัติงานปตอไป (วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ) 
 - สรางแบบสํารวจความคิดเห็น/ความตองการ/
สภาพความจําเปนของผูมีสวนไดสวนเสีย 
 - กําหนดปฏิทินปฏิบัติงานและผูรับผิดชอบ 
 - จัดเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวของ 

เม.ย. 2565 

58,190 

นายไกรวัลย  สังฆะสา 
นายทนง ชีวะประไพ 
 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห  
และการจัดการความรู 
หมวด 5 บุคลากร หมวด 6 การปฏิบัติการ 
 - วิเคราะหและออกแบบสภาวการณของ
โรงเรียนใหดีข้ึน 
 - ดําเนินการตามวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ท่ีไดกําหนดไว 
 

พ.ค. 2565 
ถึง 

วันท่ี
คณะกรรมการ
เขาประเมิน 
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โครงการท่ี 1 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
 - ดําเนินการสํารวจขอมูลในวันประชุม
ผูปกครอง โดยใชแบบสํารวจท่ีสรางข้ึน 
 - จัดการขอมูลท่ีไดรับใหเปนระบบ 
 - ออกแบบการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 - ประชุมเตรยีมความพรอมรับการประเมิน 
ครั้งท่ี 1 
 - ประชุมเตรยีมความพรอมรับการประเมิน 
ครั้งท่ี 2 
 - จัดเอกสารและขอมูลรองรับการประเมิน 
ใหเปนระบบ 
 - จัดสถานท่ีรองรับการประเมิน 
 - ดําเนินการรับการประเมินโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
3. ข้ันประเมินผล (Check) 
หมวด 7 ผลลัพธ 
 - สรุปผลการวิเคราะหและออกแบบสภาวการณ
ของโรงเรียน 
 - สรปุผลดําเนินการตามวิสัยทัศน พันธกิจ 
กลยุทธ ตัวชี้วัดความสําเร็จ ท่ีไดกําหนดไว 
 - สรุปผลการออกแบบการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 - สรุปผลขอมูลท่ีไดจากแบบสํารวจ 
 - กํากับ ติดตามผลการประชุมเตรียมความ
พรอมรับการประเมินครั้งท่ี 1 และ 2 
 - กํากับ ติดตามการจัดเอกสาร ขอมูล สถานท่ี
รองรับการประเมิน 
 - สรุปผลการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล 
4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - นําผลการประเมินโรงเรียนมาปรับใช 
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โครงการท่ี 1 

กิจกรรมท่ี 14 ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสูความย่ังยืน 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุม วางแผน 
 - จัดทําคําสั่งมอบหมายภาระงาน 

เม.ย. 2565 – 
พ.ค. 2565 

21,800 

นายทนง ชีวะประไพ 
นางสุกัญญา ศรีรัตนตาป 
 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - การพัฒนาและดูแลศูนยการเรียนรู 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในสถานศึกษาสูความยั่งยืน  

ตลอดป
การศึกษา 

2565 
3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - การประเมินจากคณะกรรมการประเมิน 
4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - สรุปกิจกรรม 
 

7. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
    ตลอดปการศึกษา 2565 
    สถานท่ีดําเนินการ โรงเรียนสวีวิทยา อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
 

8. งบประมาณ  รวม  2,994,247  บาท  รายละเอียด  ดังนี้ 
กิจกรรมท่ี 1 เรียนดีมีรางวัล ไมมีคาใชจาย 
 

กิจกรรมท่ี 2 สอนเสริมในคาบวางทุกระดับช้ัน ไมมีคาใชจาย 
 

กิจกรรมท่ี 3 คายวิชาการ ม.3 ,ม.6 และสอบ O-NET  ม.3 ,ม.6 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คายติว ม.3  จํานวน 4 วัน โดยวิทยากร 

- คาตอบแทนวิทยากร วันละ 7,200 บาท  
 

28,800 
 
- 

 
28,800 

 

- คาอาหารวางครู 20 คน ม้ือละ 25 บาท วันละ 2 ม้ือ 4,000 - 4,000  
2 คายติว ม.6  จํานวน 5 วัน โดยวิทยากร 

- คาตอบแทนวิทยากร วันละ 7,200 บาท  
 

36,000 
 
- 

 
36,000 

 

- คาอาหารวางครู 20 คน ม้ือละ 25 บาท วันละ 2 ม้ือ 5,000 - 5,000  
3 การสอบ O-NET  ม.3 จํานวน 1 วัน 

- คาอาหารวางครู 30 คน ม้ือละ 25 บาท วันละ 2 ม้ือ 
 

1,500 
- 
 

 
1,500 

 

- คาอาหารกลางวันครู 30 คน ม้ือละ 60 บาท 1,800 - 1,800  

4 การสอบ O-NET  ม.6 
- คาเบี้ยเลี้ยงครู 30 คน คนละ 240 บาท 

 
7,200 

 
- 

 
7,200 

 

5 คาเชาเหมารถนํานักเรียนไปสอบ 6 คัน 2 วัน 48,000 - 48,000  
6 คาวัสดุอุปกรณ - 35,500 35,500  

รวม 132,300 35,500 167,800  
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โครงการท่ี 1 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 กระดาษ A4 70 แกรม  200 รีม 110 22,000 
2 หมึกพิมพ RISO COM color black Fw1230 1 หลอด 13,500 13,500 

รวม (สามหม่ืนหาพันหารอยบาทถวน) 35,500 
 

กิจกรรมท่ี 4 เปดรั้วโรงเรียน เยือนสวีวิทยา (Open house) 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาเชาเต็นท 10 หลัง หลังละ 1,000 บาท 10,000 - 10,000  
2 คาอาหารนักเรียนท่ีมาจัดสถานท่ี 

100 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท 
6,000 - 6,000  

3 คาวัสดอุุปกรณ - 9,700 9,700  
4 คาวัสดอุุปกรณจัดนิทรรศการ  52,000 - 52,000  
5 คาเชาโตะ 50 ตัว ตัวละ 25 บาท 1,250 - 1,250  
6 คาอาหารวาง 8,000 - 8,000  
7 คาปายไวนิลและคาจัดสถานท่ี 20,000 - 20,000  

รวม 97,250 9,700 106,950  
 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 กระดาษ A4 80 แกรม 8 รีม 125 1,000 
2 เทปใสหนา3/4นิ้ว 5 มวน 23 115 
3 แฟมหวง 10 แฟม 70 700 
4 กระดาษปก  6 รีม 80 480 
5 หมึกพิมพ EPSON L 6170  สดีํา 1 ขวด 420 420 
6 หมึกพิมพ EPSON L 6170  สีฟา 1 ขวด 300 300 
7 หมึกพิมพ EPSON L 6170  สีชมพู 1 ขวด 300 300 
8 หมึกพิมพ EPSON L 6170  สีเหลือง 1 ขวด 300 300 
9 ปากกาลูกลื่น 35 กลอง 150 5,250 
10 สีไม 12 สี 12 กลอง 55 660 
11 ไมบรรทัด 8 นิ้ว 35 อัน 5 175 

รวม (เกาพันเจ็ดรอยบาทถวน) 9,700 
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โครงการท่ี 1 

กิจกรรมท่ี 5  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาคนควาและสรางองคความรู (IS) 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาอาหารวาง 30 คน 2 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท  1,500 - 1,500  

2 คาเอกสารประกอบการเรียน - 550 550  

รวม 1,500 550 2,050  
 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 กระดาษ A4 70 แกรม  5 รีม 110 550 
รวม (หารอยหาสิบบาทถวน) 550 

 

กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมปลอด 0, ร, มส, มผ นักเรียนจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ 
และหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย รวม หมายเหตุ 
1 คาอาหารวางนักเรียน ผูปกครองและครู 

100 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท   
2,500 2,500  

รวม 2,500 2,500  
 

กิจกรรมท่ี 7 สงเสริมทักษะดานวิชาการ 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย รวม หมายเหตุ 
1 คาอาหารนักเรียน  400,000 400,000  
2 คาเบี้ยเลี้ยงครู  70,000 70,000  
3 คาพาหนะ 150,000 150,000  
4 คาท่ีพัก 150,000 150,000  
5 คาวัสดุในการฝก 20,000 20,000  

รวม 790,000 790,000  
 

กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมนิเทศภายในช้ันเรียน 
ไมมีคาใชจาย 
 

กิจกรรมท่ี 9 ประชุมคณะกรรมการวิชาการและหัวหนากลุมสาระการเรียนรู      
  ไมมีคาใชจาย 
 

กิจกรรมท่ี 10 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย รวม หมายเหตุ 
1 คาเขาเลมเอกสารหลักสูตร 20 เลม เลมละ 200 บาท 4,000 4,000  

รวม 4,000 4,000  
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กิจกรรมท่ี 11 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและสํานักงานบริหารวิชาการ 
ท่ี    กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาครุภัณฑ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาวัสดุอุปกรณ - - 1,092,675 1,092,675  
2 เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ - 17,000 - 17,000  
3 เครื่องพิมพอิงคเจ็ท - 5,000 - 5,000  
4  เครื่องพิมพเลเซอร - 10,000 - 10,000  
5 เครื่องถายเอกสาร - 600,000 - 600,000  
6 เครื่องสํารองไฟ  2,500  2,500  
7 ซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอรและ

เครื่องพิมพเอกสาร 
50,000 - - 50,000  

รวม 50,000 634,500          1,092,675 1,777,175  
   
  รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 กระดาษ A4 70 แกรม  3,000 รีม 110 330,000 
2 กระดาษ A4 80 แกรม  50 รีม 125 6,250 
3 กระดาษ A5 80 แกรม  1,500 รีม 80 120,000 
4 กระดาษแข็ง A5  1,500 แผน 4 6,000 
5 กระดาษสอบพิมพหัว (ต2ก.) 100 หอ 75 7,500 
6 กระดาษคําตอบ 60 ขอ 400 หอ 28 11,200 
7 กระดาษบรุฟ 60 แผน 3 180 
8 กระดาษการดสี 20 หอ 110 2,200 
9 กระดาษปก A4 การดหอม 12 หอ 100 1,200 
10 กระดาษปก A4 การดขาว 30 หอ 80 2,400 
11 กระดาษโฟโต  A4  180  แกรม 6 หอ 180 1,080 
12 กระดาษไข SF A4 80 มวน 1,900 152,000 
13 หมึกพิมพ SF สีดํา 160  หลอด 990 158,400 
14 หมึกพิมพ RISO COM color black Fw1230 10 หลอด 13,500 135,000 
15 ลูกแม็ก RISO COM color black Fw1230 10 กลอง 3,000 30,000 
16 หมึกพิมพ Brother mfct810w BTD60BK  สีดํา 2 ขวด 380 760 
17 หมึกพิมพ Brother mfct810w BTD60BK  สีฟา 2 ขวด 300 600 
18 หมึกพิมพ Brother mfct810w BTD60BK   

สีชมพู 
2 ขวด 300 600 

19 หมึกพิมพ Brother mfct810w BTD60BK   
สีเหลือง 

2 ขวด 300 600 

20 หมึกพิมพ Canon GI790 BK  4 สดีํา 2 ขวด 420 840 
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ลําดับ
ท่ี 

รายการ จํานวน/หนวย 
ราคาตอหนวย

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
21 หมึกพิมพ Canon GI790 BK  4 สชีมพู 2 ขวด 420 840 
22 หมึกพิมพ Canon GI790 BK  4 สเีหลือง 2 ขวด 420 840 
23 หมึกพิมพ Canon GI790 BK  4 สฟีา 2 ขวด 420 840 
24 หมึกพิมพ EPSON L 6170  สดีํา 4 ขวด 420 1,680 
25 หมึกพิมพ EPSON L 6170  สีฟา 4 ขวด 300 1,200 
26 หมึกพิมพ EPSON L 6170  สีชมพู 4 ขวด 300 1,200 
27 หมึกพิมพ EPSON L 6170  สีเหลือง 4 ขวด 300 1,200 
28 หมึกพิมพ EPSON L 6190  สีดํา 2 ขวด 420 840 
29 หมึกพิมพ EPSON L 6190  สีฟา 2 ขวด 300 600 
30 หมึกพิมพ EPSON L 6190  สีชมพู 2 ขวด 300 600 
31 หมึกพิมพ EPSON L 6190  สีเหลือง 2 ขวด 300 600 
32 หมึกพิมพ HP 12A 9 ตลับ 2,700 24,300 
33 หมึกพิมพ 78 A 4 ตลับ 2,500 10,000 
34 หมึกพิมพFuji สีดํา 3 ตลับ 2,650 7,950 
35 หมึกพิมพFuji สีเหลือง 3 ตลับ 3,890 11,670 
36 หมึกพิมพFuji สีน้ําเงิน 3 ตลับ 3,890 11,670 
37 หมึกพิมพ Fuji สีแดง 3 ตลับ 3,890 11,670 
38 ซองสีน้ําตาลใสขอสอบ 600 ซอง 7 4,200 
39 เชือกฟางมวนใหญ 24 มวน 25 600 
40 ลวดเสียบเอกสาร 30 กลอง 7 210 
41 ครีมนับแบงค 10 อัน 40 400 
42 เครื่องเย็บกระดาษ เบอร 10 40 ตัว 55 2,200 
43 เครื่องเย็บกระดาษ เบอร 3 2 ตัว 185 370 
44 ลวดเย็บกระดาษ เบอร 10 20 กลองใหญ 120 2,400 
45 ลวดเย็บกระดาษ เบอร 3 1 กลองใหญ 240 240 
46 หมุด 2 ขา 200 กลอง 25 5,000 
47 กาวสองหนาบาง 3/4 นิ้ว 40 มวน 20 800 

48 กาวสองหนาบาง 1/2 นิ้ว 10 มวน 15 150 

49 กระดาษกาวยน 1.5 นิ้ว มวนใหญ 20 มวน 45 900 

50 ซองใสใสเอกสาร 30 หอ 30 900 

51 แฟมผลงาน A4 ปกแข็ง 30 แฟม 110 3,300 

52 กาวน้ําใสหลอด 6 ขวด 15 90 

53 กาวสองหนา 3 M ยาว 3 เมตร 2 มวน 130 260 
54 เทปใสหนา ¾ นิ้ว 10 มวน 23 230 
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ลําดับ
ท่ี 

รายการ จํานวน/หนวย 
ราคาตอหนวย

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
55 เทปใสหนา 1 นิ้ว 3 มวน 30 90 
56 กาวลาเท็กซ 16 ออนด  2 ขวด 40 80 
57 แทนใสสกอตเทปใหญ 2 อัน 75 150 
58 ถานไฟฉาย AA Panasonic อัลคาไล 5 แพ็ค 45 225 
59 ตัวหนีบ No.112 2 กลอง 20 40 
60 ตัวหนีบ No.111 2 กลอง 30 60 

61 ตัวหนีบ No.110 4 กลอง 50 200 
62 ตัวหนีบ No.109 2 กลอง 60 120 
63 ตัวหนีบ No.108 2 กลอง 80 160 
64 ปลั๊กไฟ 3 ตา ยาว 5 เมตร 5 อัน 350 1,750 
65 คัตเตอรเล็กเหล็ก 5 อัน 25 125 
66 เทปลบคําผิดชนิดแหง 6 อัน 25 150 
67 ถานไฟฉาย AAA Panasonic อัลคาไล 3 แพ็ค 45 135 
68 ซองน้ําตาล A4 600 ซอง 3 1,800 
69 สมุดทะเบียนรับ 4 เลม 75 300 
70 ถุงใสอุกรณการสอบ 60 ใบ 50 3,000 
71 ผาปูโตะ 3 ผืน 1,000 3,000 
72 ผารองพาน 3 ผืน 200 600 
73 ไสปากกา Pentel energel BL417-A 0.7 mm 30 อัน 20  600 
74 กระดาษสติ๊กเกอรใส 30 แผน 30 900 
75 เครื่องเย็บกระดาษเขาเลม 1 เครื่อง 1,250 1,250 
76 เมาส 2 อัน 240 480 
77 คียบอรด 2 อัน 350 700 

รวม (หนึ่งลานเกาหม่ืนสองพันหกรอยเจ็ดสิบหาบาทถวน) 1,092,675 
 

กิจกรรมท่ี 12 งานรับนักเรียน 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาอาหารครู 30,000 - 30,000  
2 คาวัสดุอุปกรณ - 24,282 24,282  
3 ปายไวนิล 1 ปาย 1,500 - 1,500  
4 ปายประชาสัมพันธ 5 ปาย 8,000 - 8,000  

รวม 39,500 24,282 63,782  
 
 
 
 
 



    แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2565 

73 
 

โครงการท่ี 1 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 หมึกพิมพ cannon LBP6230  8 ชุด 2,829 22,632 
2 กระดาษการดขาว A4  80 แกรม 15 รีม 110 1,650 

รวม (สองหม่ืนส่ีพันสองรอยแปดสิบสองบาทถวน) 24,282 
 

กิจกรรมท่ี 13 การพัฒนา เตรียมความพรอมและรับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล   
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาอาหาร 100 คน 2 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท  12,000 - 12,000  

2 คาอาหารวาง 100 คน 4 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท  10,000 - 10,000  

3 คาอาหารกรรมการประเมิน 
และครูเขารับการประเมิน 35 คน  
1 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท  

2,100 - 2,100  

4 คาอาหารวางกรรมการประเมิน 
และครูเขารับการประเมิน 35 คน  
2 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท  

1,750 - 1,750  

5 คาตกแตงสถานท่ี 3,000 - 3,000  

6 คาวัสดุอุปกรณ - 9,340 9,340  

7 ปาย Roll up, ปายไวนิล 1 ชดุ 20,000 - 20,000  

รวม 48,850 9,340 58,190  
 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 กระดาษ A4 70 แกรม 10 รีม 110 1,100 
2 กระดาษการดสี A4 1 รีม 100 100 
3 แฟมเอกสาร A4 ปกหนัง 50 แฟม 110 5,500 
4 หมึกพิมพ EPSON L 6170  สดีํา 2 ขวด 420 840 
5 หมึกพิมพ EPSON L 6170  สีฟา 2 ขวด 300 600 
6 หมึกพิมพ EPSON L 6170  สีชมพู 2 ขวด 300 600 
7 หมึกพิมพ EPSON L 6170  สีเหลือง 2 ขวด 300 600 

รวม (เกาพันสามรอยส่ีสิบบาทถวน) 9,340 
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กิจกรรมท่ี 14 ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสูความย่ังยืน 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย รวม หมายเหตุ 
1 คาวัสดุฝกประจาํฐานการเรียนรู 

13 ฐาน ฐานละ 1,000 บาท 
13,000 13,000  

2 คาอาหารนักเรียน 30 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท 1,800 1,800  
3 คาอาหารวางนักเรียน 30 คน 2 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท 1,500 1,500  
4 คาอาหารครู 50 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท 3,000 3,000  
5 คาอาหารวาง 50 คน 2 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท 2,500 2,500  

รวม 21,800 21,800  
 

9. การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 
   ปจจัยความเส่ียง 
 1. อาจมีความเคลื่อนเก่ียวกับระยะเวลาและงบประมาณในการดําเนินงาน 

2. การจัดเก็บขอมูลอยางไมเปนระบบ 
3. การพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนไมไปตามเกณฑท่ีกําหนด 
4. สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid - 19) 

   แนวทางการบริหารความเส่ียง 
 1. บริหารงบประมาณและการจัดการดวยความรอบคอบใหเพียงพอและคุมคา 

2. มีการวางแผนการจัดเก็บขอมูลรวมกัน 
3. การประเมินและติดตามการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง 
4. จัดกิจกรรมตามมาตรการปองกันการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid - 19) 

 

10. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย    
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1. รอยละของผูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร  
และมีคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
2. รอยละของผูเรียนมีความรูและคุณภาพมาตรฐานระดับสากลผานเกณฑ 
ในระดับดีข้ึนไป 
3. รอยละของผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
4. รอยละของผูเรียนมีทักษะการคิดสรางสรรคในการสรางนวัตกรรมผานเกณฑ 
ในระดับดีข้ึนไป 
5. รอยละของผูเรียนมีความพรอมในการศึกษาตอ การฝกงานหรือการทํางาน 
ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
6. รอยละของผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
7. รอยละของผูเรียนท่ีไมติด 0 ร มส มผ 
8. รอยละของผูเรียนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
9. รอยละของผูเรียนท่ีออกกลางคัน 
 

รอยละ 96 
 

รอยละ 87 
 

รอยละ 83 
รอยละ 75 

 
รอยละ 90 

 
รอยละ 88 
รอยละ 90 
รอยละ 95 
รอยละ 3 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
10. รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทยยอมรับ 
ท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
11. รอยละของผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคมท่ีดี  
ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
12. รอยละของผูเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามศาสตรพระราชาผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
13. รอยละของผูเรียนมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอมผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
14. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
มีสมรรถนะตรงตามสายงาน มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ 
ในการทํางาน 
15. รอยละของครู เนนกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
และยกระดับการจัดการเรียนการสอนใหกาวทันทักษะในศตวรรษท่ี 21 ภายใต 
การบูรณาการทางเทคโนโลยีในระบบการศึกษาวิถีใหม 
16. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ี 
อยางเต็มความสามารถ 
17. รอยละของครูมีความรู ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรม 
การวิจัย และพัฒนาในการจัดการเรียนการสอน 
18. รอยละของครู มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
19. รอยละของครู นอมนําแนวคิดศาสตรพระราชาไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได 
อยางเหมาะสม 
20. รอยละของครู มีและปฏิบัติตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล 
(Individual Development Plan : ID PLAN)  
21. รอยละความสําเร็จในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 
ท่ีมีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O - NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปท่ี 6 มีคาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 
22.ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ 
บูรณาการและบริหารแบบมีสวนรวมกับเครือขายทุกภาคสวน 
23. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ 
และการวิจัยเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 
24. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีเขมแข็ง 
25. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการปรับปรุงหลักสูตรและนําหลักสูตร 
ไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 
26. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน 
และการเรียนรู เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
27. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการพัฒนาระบบการวัดและการประเมินผล 
ใหมีคุณภาพและมาตรฐานนําไปสูการพัฒนาผูเรียนเต็มศักยภาพ 
28. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนผานระบบ on-site,  
on air, online, on hand 

รอยละ 93 
 

รอยละ 93 
 

รอยละ 93 
รอยละ 94 
รอยละ 94 

 
 

รอยละ 94 
 
 

รอยละ 91 
 

รอยละ 91 
 

รอยละ 100 
รอยละ 94 

 
รอยละ 94 

 
รอยละ 32 

 
 

ระดับ 4 
 

ระดับ 4 
 

ระดับ 5 
ระดับ 5 

 
ระดับ 5 

 
ระดับ 5 

 
ระดับ 5 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
29. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการนิเทศ  
กํากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาท่ีชัดเจนและตอเนื่อง 
30. ระดับความสําเร็จของโรงเรียน มีหองเรียน หองปฏิบัติการอาคารเรียน  
อาคารประกอบ มีวัสดุ ครุภัณฑท่ีเพียงพอและพรอมตอการใชงาน 
31.ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีสื่อและแหลงเรียนรูสําหรับใหนักเรียนคนควา 
ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนอยางพอเพียงและทันสมัย 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 

 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ 
 2. นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑ     
 3. นักเรียนไดรับการพัฒนาการเรยีนการสอน สงเสริม สนับสนนุ จากทุกกลุมสาระการเรียนรู 
 ทําใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
 4. หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสวีวิทยามีคุณภาพ สมบูรณเหมาะสมกับนักเรียนและทองถ่ิน 
 5. การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและพัฒนานักเรียนไดเต็มตามศักยภาพ 
 6. ครูแสวงหาความรูมุงม่ันและอุทิศตนในการสอนและพัฒนานักเรียน 

7. จํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีผานคาเฉลี่ยระดับประเทศ 
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O - NET)  เพ่ิมข้ึน 
8. นักเรียนเกิดการพัฒนาตนเองใหมีความรู ความสามารถ ตามศักยภาพของตนเอง 
9. นักเรียนและครูมีความภาคภูมิใจและตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาตนเองอยูเสมอ 

  10. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  11. โรงเรียนมีการเตรียมความพรอมเขาสูการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  12. โรงเรียนมีพัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานสากล 
  13. โรงเรียนเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา 
  ท่ีชัดเจนและตอเนื่อง 
  14. โรงเรียนมีวัสดุ ครุภัณฑท่ีเพียงพอและพรอมตอการใชงาน 

15. โรงเรียนมีสื่อและแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรยีนอยางพอเพียงและทันสมัย 
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ลงชื่อ ................................................... ผูเสนอโครงการ 
   (นางสุกัญญา  ศรีรัตนตาป) 
   หัวหนากลุมบริหารวิชาการ 

 
 

ลงชื่อ .................................................. ผูพิจารณาโครงการ 
     (นายทนง  ชีวะประไพ) 
รองผูอํานวยกลุมบริหารวิชาการ 

 
 

  ลงชื่อ .................................................... ผูอนุมัติโครงการ 
                                               (นายไกรวัลย  สังฆะสา) 
                                            ผูอํานวยการโรงเรียนสวีวิทยา 
 
 
 ลงชื่อ .................................................... ผูเห็นชอบโครงการ 
 (นายสมศักดิ์  ศรัณยวงศ) 

กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปฏิบัติหนาท่ีแทน 
                             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสวีวิทยา 
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โครงการประจําปการศึกษา 2565 
งานทะเบียน – วัดผล กลุมบริหารวิชาการ 
โรงเรียนสวีวิทยา  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

  ***************************************  
1. โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียน - วัดผล 
สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี 1. ดานความปลอดภัย 

1.2 สงเสริมการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาวะท่ีดีและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี 3. ดานคุณภาพ 

3.4 สงเสริมและพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลคุณภาพผูเรียน ใหควบคูการเรียนรู  
นําไปสูการพัฒนาการเรียนรูและสมรรถนะของผูเรียนเปนรายบุคคล รวมท้ังสงเสริม 
การนําระบบธนาคารหนวยกิตมาใชในการเทียบโอนผลการเรียนรูและประสบการณ
ตางๆ ของผูเรียนในสถานศึกษา 

 จุดเนน สพฐ. ท่ี 2. เสริมสรางระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ดวยระบบมาตรฐาน 
  ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 

จุดเนน สพฐ. ท่ี 6. สงเสริมการจัดการเรียนรู ผานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนมีสวนรวม 
และมีปฏิสัมพันธกับกิจกรรมการเรียนรูผานการปฏิบัติท่ีหลากหลายรูปแบบ  
(Active Learning) มีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู 
และสมรรถนะของผูเรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ 

สนองกลยุทธ สพม. ท่ี 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 จุดเนน สพม. ท่ี 2. ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2.4 ครูพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู โดยใชรูปแบบ/วิธีการท่ีหลากหลาย 
และฝกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลแบบมีข้ันตอน เนนทักษะการคิดข้ันสูงผานกิจกรรม
การปฏิบัติจริง 

มาตรฐานการศึกษา ท่ี 2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ประเด็นพิจารณาท่ี  2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุมเปาหมาย 
มาตรฐานการศึกษาท่ี 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ประเด็นพิจารณาท่ี  3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 
กลยุทธสถานศึกษา ท่ี 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 2.5 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการพัฒนาระบบการวัดและการประเมินผล 
 ใหมีคุณภาพและมาตรฐานนําไปสูการพัฒนาผูเรียนเต็มศักยภาพ 

 

แผนงานงบประมาณ      งบลงทุน    งบดําเนินงาน 
 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ ครูจตุพร  สิ้นทุกข    งานทะเบียน-วัดผล  
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3. หลักการและเหตุผล 
จากมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นโยบาย ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

คุณลักษณะของผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล วิสัยทัศน พันธกิจและเปาประสงคของโรงเรียนสวีวิทยา ตองการ
ใหผูเรียนและโรงเรียนตองดําเนินการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการและเพ่ือรองรับการกระจาย
อํานาจโดยการปรับปรุงสถานศึกษาจัดระบบการปฏิบัติงานและการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการใหมีความ
พรอมและบรรลุตามเปาหมายของสถานศึกษา 

จากปการศึกษาท่ีผานมา พบวา ระบบการปฏิบัติงานมีปญหาในเรื่องระยะเวลาการปฏิบัติงานใหเปน
ปจจุบัน จํานวนผูเรียนท่ีมาขอใชบริการมีปริมาณมากอุปกรณการปฏิบัติงานไมเพียงพอตอการดําเนินการให
ทันทวงที งานทะเบียน-วัดผล จึงจัดโครงการพัฒนาระบบงานทะเบียน-วัดผล เพ่ือพัฒนาระบบงานของ
สถานศึกษา 

 

4. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหโรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ บูรณาการและบริหารแบบมีสวนรวม 

กับเครือขายทุกภาคสวน 

2. เพ่ือใหบริการ เผยแพร และสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชน ผูปกครองนักเรียนและองคกร 
 ท่ีเก่ียวกับการจัดและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน         
 

5. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. หองปฏิบัติการ 1 หองมีวัสดุอุปกรณและครุภัณฑท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ใชอยางเพียงพอ 
2. ครูและนักเรียนรอยละ 100 ปฏิบัติตามระเบียบการวัดและประเมินผลของโรงเรียนและดํารงตน 

ไดอยางสงางาม 
เชิงคุณภาพ 
1. จัดเก็บระบบขอมูลสารสนเทศเปนระบบและปลอดภัย 
2. มีวัสดุอุปกรณและครุภัณฑท่ีมีประสิทธิภาพและทันตอการใชงานและเปนท่ีประทับใจตอผูมารับบริการ 
3. นักเรียนรักสถานศึกษาและพรอมท่ีจะรักษาเกียรติแหงความเปนสถาบันดวยความภาคภูมิใจ 

 

6. กิจกรรมและการดําเนินงาน 
กิจกรรมท่ี 1 สนับสนุนและปรับปรุงงานทะเบียน - วัดผล 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - สํารวจวสัดุอุปกรณและครุภัณฑท่ีตองใชตลอดป 

มี.ค. 2565 – 
เม.ย. 2565 

58,680 

นายทนง ชีวะประไพ 
คณะกรรมการงานวัดผล 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - ดําเนินการจัดซ้ือวัสดอุุปกรณ 

พ.ค. 2565 -
มี.ค. 2566 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - สอบถามผูใชวัสดุอุปกรณและครุภัณฑท่ีได
จัดซ้ือ 
 

มิ.ย.2565 - 
มี.ค. 2566 
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กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - สํารวจความคิดเห็นของผูปฏิบัติงาน 

มี.ค. 2566 

 

กิจกรรมท่ี 2 อบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันตอนเตรียมการ (Plan) 
 - ตรวจสอบหองวัดผล 

มี.ค. 2565 

17,020 

นางสาวจตุพร สิ้นทุกข 
นางสุรียพร รินสกุล 
นางสาวมัทนียา พยัฆวรรณ 
นางสาวเนมิกา กังวานสุระ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - จัดอบรมปฏิบัติการการวัดและประเมินผล
ทางการศึกษา 

 
มิ.ย. 2565 

 
3. ข้ันประเมินผล  (Check) 
 - ครูสามารถลงคะแนนไดอยางถูกตอง 
 - ครูไดรับการพัฒนาตนเองดานการวัด 
และประเมินผล 

มิ.ย. 2565 - 
มี.ค. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - ครูสง ปพ.5 ไดอยางถูกตองสมบูรณ 

มิ.ย. 2565 -
มี.ค. 2566 

 

7.  ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 
สถานท่ีดําเนินการ โรงเรียนสวีวิทยา อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
 

8. งบประมาณ  รวม  75,700  บาท  รายละเอียด  ดังนี้ 
กิจกรรมท่ี 1 สนับสนุนและปรับปรุงงานทะเบียน-วัดผล 

 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 กระดาษ A4 80 แกรม  10 รีม  120 1,200 
2 กระดาษการดสี A4 5 รีม 110 550 
3 กระดาษการดสี F4 5 รีม 120 600 

ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาครุภัณฑ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 แบบพิมพทางวิชาการแบบตางๆ - - 13,000 13,000  
2 คาวัสดอุุปกรณสํานักงาน  - - 10,680 10,680  
3 คาซอมบํารุง 10,000 - - 10,000  
4 คอมพิวเตอร 

พรอมอุปกรณติดตั้ง 1 เครื่อง 
- 19,000 - 19,000  

5 เครื่องสํารองไฟ 2 เครื่อง - 6,000 - 6,000  
รวม 10,000 25,000 23,680 58,680  
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ลําดับ
ท่ี 

รายการ จํานวน/หนวย 
ราคาตอหนวย

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
4 กระดาษลายทําปก A4 3 รีม 100 300 
5 กาวสองหนาอยางบาง ½ นิ้ว 10 มวน 15 150 
6 กาวสองหนาอยางบางหนา 1 นิ้ว 5 มวน 25 125 
7 กาวลาเท็กซ 16 ออนด 4 ขวด 40 160 
8 กรรไกรขนาด 8 นิ้ว 4 อัน 60 240 

9 คัตเตอรเหล็กใหญ 4 อัน 50 200 
10 ลวดเย็บกระดาษเบอร10 2 กลอง 120 240 

11 ตัวหนีบเบอร 110 10 กลอง 50 500 
12 แฟมหวงชางสีดํา 20 เลม 70 1,400 

13 แฟมหนีบชางมีลาย 20 เลม 70 1,400 
14 แฟมสอด A4 20 เลม 5 100 

15 ถาน 3A 5 แพ็ค 45 225 
16 เครื่องเย็บกระดาษสําหรับเขาเลม 1 เครื่อง 1,250 1,250 

17 ลวดเย็บกระดาษเบอร 20 2 กลอง 110 220 
18 น้ําหมึกเติมแทนประทับตรา 4 ขวด 55 220 

19 โฟมบอรด 2 บอรด 800 1,600 
รวม (หนึ่งหม่ืนหกรอยแปดสิบบาทถวน) 10,680 

 

กิจกรรมท่ี 2 อบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาเอกสารและวัสดุอบรม - 5,020 5,020  
 2 คาอาหาร 12,000 - 12,000  

รวม 12,000 5,020 17,020  
 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 กระดาษ A4 5 รีม 120 600 
2 ซองพลาสติก 110 หอ 20 2,200 
3 ปากกา 4 กลอง 130 520 
4 กระดาษเกียรติบัตร 2 รีม 250 500 
5 หมึกพิมพ 1 ตลับ 1,200 1,200 

รวม (หาพันย่ีสิบบาทถวน) 5,020 

หมายเหตุ  ขอถัวจายทุกรายการ 
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9. การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 
ปจจัยความเส่ียง 
1. ระยะเวลาในการทํากิจกรรม 
2. บุคลากร ในการใหบริการตอผูรับบริการ 
แนวทางการบริหารความเส่ียง 
1. โรงเรียนควรจะมีปฏทิินปฏิบัติงานท่ีระบุวันเวลาจัดกิจกรรมใหชัดเจน  
2. จัดบุคลากรใหพอเพียงพรอมรับการบริการ 

 

10. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการพัฒนาระบบการวัดและการประเมินผล 
ใหมีคุณภาพและมาตรฐานนําไปสูการพัฒนาผูเรียนเต็มศักยภาพ 

ระดับ 5 

 

11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
1. บุคลากรในโรงเรียนมีความสุข  

2. ใหบริการไดรวดเร็ว สะดวกและเปนท่ีประทับใจตอผูมาใชบริการ 

3. ผูปกครองไววางใจและสงลูกหลานมาเรียนเปนโรงเรียนยอดนยิม 
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ลงชื่อ ................................................... ผูเสนอโครงการ 
                                              (นางสาวจตุพร  สิ้นทุกข) 
                                           หัวหนางานทะเบียน–วดัผล 

 
 

ลงชื่อ .................................................. ผูพิจารณาโครงการ 
       (นายทนง  ชีวะประไพ) 
                                      รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ 
 
 

   ลงชื่อ .................................................... ผูอนุมัติโครงการ 
                                               (นายไกรวัลย  สังฆะสา) 
                                            ผูอํานวยการโรงเรียนสวีวิทยา 
 
 

     ลงชื่อ .................................................... ผูเห็นชอบโครงการ 
 (นายสมศักดิ์  ศรัณยวงศ) 

กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปฏิบัติหนาท่ีแทน 
                             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสวีวิทยา 
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โครงการประจําปการศึกษา 2565 
งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กลุมบริหารวิชาการ 

โรงเรียนสวีวิทยา อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
*************************************** 

1. โครงการสงเสริมและพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี 1. ดานความปลอดภัย 
   1.1 พัฒนาสถานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีปลอดภัยของผูเรียนทุกคน พรอมเสริมสรางระบบและ
   กลไกในการดูแลความปลอดภัยอยางเขมขน ใหกับผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
   จากโรคภัยตาง ๆ ภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
   1.2 สงเสริมการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาวะท่ีดีและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
   1.3 สรางภูมิคุมกัน การรูเทาทันสื่อและเทคโนโลยี ในการดําเนินชีวิตวิถีใหม 
   (New Normal) และชีวิตวิถีปกติตอไป (Next Normal) 
สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี 3. ดานคุณภาพ 
   3.1 สงเสริม สนับสนุน สถานศึกษาท่ีมีความพรอม ใหนําหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐานท่ีเนนสมรรถนะไปใชตามศักยภาพของสถานศึกษา ใหสามารถออกแบบ
หลักสูตรท่ีเหมาะสมกับความตองการ และบริบท 

สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี 4. ดานประสิทธิภาพ 
   4.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอํานาจและใชพ้ืนท่ีเปน 
   ฐานท่ีมุงเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ ตามหลักธรรมาภิบาล 
   4.2 นําเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการฐานขอมูล มาใชเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร 
   จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการเรียนรูของผูเรียน 
 จุดเนน สพฐ. ท่ี 1. เรงแกปญหากลุมผูเรียนท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของ 
   โรคโควิด – 19 โดยเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงการศึกษา ฟนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู  
   (Learning Loss Recovery) ใหกับผูเรียนทุกระดับ รวมท้ังลดความเครียดและสุขภาพจิต
   ของผูเรียน 
 จุดเนน สพฐ. ท่ี 2. เสริมสรางระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ดวยระบบมาตรฐาน 
   ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 
 จุดเนน สพฐ. ท่ี 6. สงเสริมการจัดการเรียนรู ผานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนมีสวนรวมและ
   มีปฏิสัมพันธกับกิจกรรมการเรียนรูผานการปฏิบัติท่ีหลากหลายรูปแบบ  
   (Active Learning) มีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรูและ 
   สมรรถนะของผูเรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ 
สนองกลยุทธ สพม. ท่ี 2. พัฒนาคุณภาพผูเรียน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันสูมาตรฐานสากล 
สนองกลยุทธ สพม. ท่ี 4. จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง สงเสริมคุณภาพชีวิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
   บนพ้ืนฐานความเปนไทย 
สนองกลยุทธ สพม. ท่ี 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 จุดเนน สพม. ท่ี 1. ดานผูเรียน 
   1.3 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
   1.4 ผูเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ตามความสามารถ และความถนัด 
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 จุดเนน สพม. ท่ี 3. ดานบริหารจัดการ 
   3.6 สงเสริม พัฒนาการจัดสภาพแวดลอมของหนวยงานและสถานศึกษา 
มาตรฐานการศึกษา ท่ี 1. คุณภาพของผูเรียน 
   1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

ประเด็นพิจารณาท่ี 1) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
ประเด็นพิจารณาท่ี 4) สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 

มาตรฐานการศึกษา ท่ี 2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
กลยุทธสถานศึกษา ท่ี 1. สงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ท่ี 1.1. รอยละของผูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 ตามหลักสูตรและมีคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 

กลยุทธสถานศึกษา ท่ี 3. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทยยอมรับ 
 ท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.2 รอยละของผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคมท่ีดี 
 ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 

กลยุทธสถานศึกษา ท่ี 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 4.1 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียน 

 อาคารประกอบ มีวัสดุ ครุภัณฑท่ีเพียงพอและพรอมตอการใชงาน 
 

แผนงานงบประมาณ   งบลงทุน   งบดําเนินงาน 
 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ  นายคฑาวุธ  บัวดิษ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาศักยภาพการเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีความสําคัญและจําเปนท่ีตองสงเสริมและพัฒนา
ความสามารถของผูเรียนใหเหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล โรงเรียนสวีวิทยาจึงจัดกิจกรรมโดยมุงเนน
พัฒนาองครวมของความเปนมนุษย ท้ังรางกาย สติปญญา อารมณและสังคม เปนผูท่ีมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบ
วินัย และรวมถึงการมีจิตสํานึกของการทําประโยชนเพ่ือสังคม 
 การจัดทําโครงการสงเสริมและพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพ่ือตองการใหนักเรียนโรงเรียนสวีวิทยาพัฒนา
ความเปนมนุษยใหครบทุกดาน ท้ังรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา ฝกภาวะผูนําใหแกนักเรียน กลาคิดกลาทํา 
และกลาแสดงออกในสิ่งท่ีถูกตอง ใหนักเรียนไดรูจักบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกสังคมและสวนรวม อยูรวมกับผูอ่ืน
อยางมีความสุข และเพ่ือสงเสริมและพัฒนาสภาพแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงานและการเรียนรู 
 

4. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือพัฒนาความเปนมนุษยใหครบทุกดาน ท้ังรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา 
2. เพ่ือฝกภาวะผูนําใหแกนักเรียน กลาคิด กลาทํา และกลาแสดงออกในสิ่งท่ีถูกตอง 
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3. เพ่ือใหนักเรียนไดรูจักบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกสังคมและสวนรวม เห็นคุณคาของการอนุรักษ 
สิ่งแวดลอม 
4. เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรม และอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 
5. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาสภาพแวดลอม และบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงานและการเรียนรู 

 

5. เปาหมาย 
    เชิงปริมาณ 
 1. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยาทุกคน 
 2. ครผููสอนโรงเรียนสวีวิทยาทุกคน 
    เชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียนเห็นคุณคาของตัวเอง มีระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงค 
 2. นักเรียนมีทักษะในการจัดการ การทํางาน สามารถปรับตัวเขากับสังคมไดเปนอยางดี 
 3. นักเรียนมีจิตสํานึก จิตอาสา และปฏิบัติตามวิถีทางประชาธิปไตย 
 4. นักเรียนรูจักคิดวิเคราะห เปนคนดี และมีความสุขดวยกิจกรรม 

5. มีสภาพแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงานและการเรียนรู 
 

6. กิจกรรมและการดําเนินงาน 
กิจกรรมท่ี 1 วันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ (1 กรกฎาคม ของทุกป) 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุม วางแผน มอบหมายงาน 

พ.ค. 2565 

2,500 

นายคฑาวุธ บัวดิษ 
หัวหนากิจกรรมลูกเสือ  
เนตรนารี ยุวกาชาด 
และผูบําเพ็ญประโยชน 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - ฝกซอมการเดินสวนสนาม 
 - รวมพิธีวันคลายวันสถาปนาลูกเสือแหงชาติ 

มิ.ย. – ก.ค. 
2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - สังเกตการเขารวมกิจกรรม 

ก.ค. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - สรุปและรายงานผล 

ก.ค. 2565 

 

กิจกรรมท่ี 2 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา (25 พฤศจิกายน ของทุกป) 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุม วางแผน มอบหมายงาน 

ต.ค. 2565 

3,500 

นายคฑาวุธ บัวดิษ 
หัวหนากิจกรรม 
ลูกเสือ ม.1-3 
หัวหนากิจกรรม 
เนตรนารี 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - ฝกซอมการเดินสวนสนาม 
 - รวมพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา 

พ.ย. 2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - สังเกตการเขารวมกิจกรรม 

พ.ย. 2565 
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กิจกรรมท่ี 3 สวนสนามยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุม วางแผน มอบหมายงาน 
 - คัดเลือกนักเรียนเขารวมสวนสนาม 64 คน 
  นักเรียนถือธงและถือปาย 4 คน 
- กําหนดรูปแบบการฝกซอมการเดินสวนสนาม 

พ.ค. 2565 

28,610 

นายคฑาวุธ บัวดิษ 
นางปุณภัช ไพบูลย 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - ดําเนินการฝกซอมการเดินสวนสนาม  
 - เขารวมพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม 
ยุวกาชาด 

มิ.ย. - ก.ค.
2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - ประเมินความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม 

ส.ค. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - สรุปและรายงานผลการทํากิจกรรม 

ส.ค. 2565 

 

กิจกรรมท่ี 4 ยุวกาชาดจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน  
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุม วางแผน มอบหมายงาน 
 - กําหนดสถานท่ีในการทํากิจกรรม 

ก.ค. 2565 

1,615 

นายคฑาวุธ บัวดิษ 
นางปุณภัช ไพบูลย 
และคณะครูผูสอน 
กิจกรรมยุวกาชาด 2. ข้ันดําเนินการ (Do) 

 - ดําเนินการบําเพ็ญประโยชน  ทําความสะอาดวัด
โพธิเกษตร อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

ส.ค. 2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - ประเมินความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม 

ก.ย. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - สรุปและรายงานผลการทํากิจกรรม 

ก.ย. 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - สรุปและรายงานผล 

ธ.ค. 2565   
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กิจกรรมท่ี 5 สวนสนามยุวกาชาดไทย วันคลายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุม วางแผน มอบหมายงาน 
 - คัดเลือกนักเรียนเขารวมสวนสนาม 64 คน 
นักเรียนถือธงและถือปาย 4 คน 
 - กําหนดรูปแบบการฝกซอมการเดินสวนสนาม 

พ.ค. 2565 

27,790 

นายคฑาวุธ บัวดิษ 
นางปุณภัช ไพบูลย 
 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - ดําเนินการฝกซอมการเดินสวนสนาม 
 

พ.ค. 2565 – 
มี.ค. 2566 

 - เขารวมพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม 
ยุวกาชาด 

 
  

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - ประเมินความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม 

พ.ค. 2565 – 
มี.ค. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - สรุปและรายงานผลการทํากิจกรรม 

มี.ค. 2566 

 

กิจกรรมท่ี 6 ลูกเสืออาสา กกต. เพ่ือพัฒนาประชาธิปไตย 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุม วางแผน มอบหมายงาน 
 - เสนอโครงการ 

พ.ค. 2565 

8,760 

นายคฑาวธุ บัวดิษ 
นายอนุวัตร ทอง
ชางเหล็ก 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - รับสมัครลูกเสือ-เนตรนารี จํานวน 40 คน 
 - จัดกิจกรรมลูกเสืออาสา กกต. 

พ.ค. – ก.ย. 
2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - ประเมินผลในการจัดกิจกรรม 

มี.ค. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม 

มี.ค. 2566 
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กิจกรรมท่ี 7 สงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุม วางแผน มอบหมายงาน 

พ.ค. 2565 

147,850 

นายคฑาวุธ บัวดิษ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - จัดการเรียนการสอน 

พ.ค. 2565 – 
มี.ค. 2566 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - สังเกตการเรียนการสอน 

มี.ค. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - สรุปและรายงานผล 

มี.ค. 2566 

 

กิจกรรมท่ี 8 พัฒนาศักยภาพบุคลากรกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุม วางแผน มอบหมายงาน 
 - เสนอโครงการ 

พ.ค. 2565 

12,510 

นายคฑาวุธ บัวดิษ 
หัวหนากิจกรรมลูกเสือ 
เนตรนารี ยุวกาชาด 
และผูบําเพ็ญประโยชน 2. ข้ันดําเนินการ (Do) 

 - ฝกอบรมทบทวนบทเรยีนกิจกรรมบังคับ 
ของผูกํากับ/ผูนํา/ผูบังคับ 

พ.ค. – ก.ย. 
2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - ประเมินผลในการจัดฝกอบรม 

มี.ค. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - สรุปและรายงานผล 

มี.ค. 2566 

 

กิจกรรมท่ี 9 ทัศนศึกษาเพ่ือการเรียนรู 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุม วางแผน มอบหมายงาน 
 - จัดหาสถานท่ีทัศนศึกษา 

ต.ค. 2565 

569,380 

นายคฑาวุธ บัวดิษ 
หัวหนาระดับชั้น 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - ทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานศึกษา 

พ.ย. 2565 - 
ม.ค. 2566 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - ประเมินผลความพึงพอใจ 

ม.ค. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - สรุปและรายงานผล 

ก.พ. 2566 
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กิจกรรมท่ี 10 Activity Day 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุม วางแผน มอบหมายงาน 
- กําหนดรูปแบบการจัดงาน 

พ.ค. 2565 

86,340 

นายคฑาวุธ บัวดิษ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - ดําเนินการแสดงผลงานนักเรียน 
ของแตละชุมนุม 
 - นักเรียนเขารวมกิจกรรมแตละชุมนุมท่ีจัดแสดง 

ม.ค. – ก.พ. 
2566 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - ประเมินความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม 

ก.พ. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - สรุปและรายงานผลการทํากิจกรรม 

มี.ค. 2566 

 

กิจกรรมท่ี 11 การแขงขันทักษะทางวิชาการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ประชุมจัดทําโครงการ/วางแผน 

มี.ค. 2565 -
เม.ย. 2565 

22,257 

นายคฑาวุธ บัวดิษ 
นางสาวกิตติยากร เสนาการ 
ครูผูสอนกิจกรรมลูกเสือ 
ยุวกาชาด 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- รับสมัครผูเขารวมกิจกรรม 
- จัดการแขงขัน 
-จัดกิจกรรม 
1. แขงขันทักษะการจัดการคายพักแรม ม.ตน 
2. แขงขันทักษะตอบปญหายุวกาชาด 
3. แขงขันทักษะวาดภาพยุวกาชาด 
4. แขงขันทักษะปฐมพยาบาล 
5. แขงขันทักษะคหกรรม (ยุวกาชาด) 

ธ.ค. 2565 - 
ม.ค. 2566 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- รวบรวมขอมูลและผลการดําเนินงานท่ีสอดคลอง
กับเปาหมายและระดับความสําเร็จของโครงการ 
และสรุปผลการประเมินโครงการ 
- วิเคราะหปญหาและอุปสรรค 
ท่ีเกิดจากการดําเนินงาน 

ก.พ. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- กําหนดแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงาน 
- จัดทําขอเสนอแนะเพ่ิมเติม (ถามี) 

ก.พ. 2566 
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7. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565  ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 
สถานท่ีดําเนินการ โรงเรียนสวีวิทยา อําเภอสวี จังหวัดชุมพร และแหลงเรียนรูนอกสถานศึกษา 

 

8. งบประมาณ  รวม  911,112  บาท  รายละเอียด  ดังนี้ 
กิจกรรมท่ี 1 วันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ (1 กรกฎาคม ของทุกป) 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาวัสดอุุปกรณ - 500 500  
2 ปายไวนิล 1 ปาย 2,000 - 2,000  

รวม 2,000 500 2,500  
 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ จํานวน/หนวย 
ราคาตอหนวย

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 

1 พระบรมฉายาลักษณรัชกาลท่ี 10  1 รูป 500 500 
รวม (หารอยบาทถวน) 500 

 

กิจกรรมท่ี 2 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา (25 พฤศจิกายน ของทุกป) 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาวัสดอุุปกรณ - 1,500 1,500  
2 ปายไวนิล 1 ปาย 2,000 - 2,000  

รวม 2,000 1,500 3,500  
 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 พวงมาลา 1 พวง 1,500 1,500 
รวม (หนึ่งพันหารอยบาทถวน) 1,500 

 

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมสวนสนามยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาเบี้ยเลี้ยงครู 4 คน คนละ 240 บาท 960 - 960  
2 คาเชาเหมารถ 2 คัน คันละ 8,000 บาท 16,000 - 16,000  
3 คาอาหารนักเรียน  

70 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 
5,600 - 5,600 

 

4 คาอาหารวางนักเรียน 
70 คน 2 ม้ือ ม้ือละ 30 บาท 

4,200 - 4,200 
 

5 คาวัสดอุุปกรณ - 1,850 1,850  
รวม 26,760 1,850 28,610  
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รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย 
(บาท) 

งบประมาณ  
(บาท) 

1 ปายชื่อโรงเรียนใชในขบวนสวนสนาม 1 ปาย 1,000 1,000 
2 แฟมผลงาน A4 ปกหนัง 1 เลม 110 110 
3 ธงยุวกาชาด ขนาด 80×120 ซม.  1 ผืน 300 300 
4 กระดาษเกียรติบัตร A4 50 แผน ขอบทอง 2 หอ 220 440 

รวม (หนึ่งพันแปดรอยหาสิบบาทถวน) 1,850 
 

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมยุวกาชาดจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาวัสดุอุปกรณ - 615 615  
2 ปายไวนิล 1 ปาย 1,000 - 1,000  

รวม 1,000 615 1,615  
 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย 
(บาท) 

งบประมาณ  
(บาท ) 

1 ถุงดํา 1 หอ 65 65 
2 แฟมผลงาน A4 ปกหนัง 1 เลม 110 110 
3 กระดาษเกียรติบัตร A4 50 แผน ขอบทอง 2 รีม 220 440 

รวม (หกรอยสิบหาบาทถวน) 615 
 

กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมสวนสนามยุวกาชาดไทย วันคลายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาเบี้ยเลี้ยงครู 6 คน คนละ 240 บาท 1,440 - 1,440  
2 คาเชาเหมารถ 2 คัน คันละ 8,000 บาท 16,000 - 16,000  
3 คาอาหารนักเรียน 

70 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 
5,600 - 5,600 

 

4 คาอาหารวางนักเรียน  
70 คน 2 ม้ือ ม้ือละ 30 บาท 

4,200 - 4,200 
 

5 คาวัสดุอุปกรณ - 550 550  
รวม 27,240 550 27,790  
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รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย 
(บาท) 

งบประมาณ  
(บาท ) 

1 กระดาษเกียรติบัตร A4 50 แผน ขอบทอง 2 รีม 220 440 
2 แฟมผลงาน A4 ปกหนัง 1 แฟม 110 110 

รวม (หารอยหาสิบบาทถวน) 550 
 

กิจกรรมท่ี 6 ลูกเสืออาสา กกต. เพ่ือพัฒนาประชาธิปไตย 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาตอบแทนวิทยากร 4 คน 600 บาท 2,400 - - 2,400  
2 คาอาหารครแูละวิทยากร 

10 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท 
- 600 - 600 

 

3 คาอาหารวางครูและวิทยากร 
10 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท 

- 250 - 250 
 

4 คาอาหารนักเรียน 
40 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท 

- 2,400 - 2,400 
 

5 คาอาหารวางนักเรียน  
40 คน 2 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท 

- 2,000 - 2,000 
 

6 คาวัสดุอุปกรณ - - 1,110 1,110  
รวม 2,400 5,250 1,110 8,760  

 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย 
(บาท) 

งบประมาณ  
(บาท) 

1 กระดาษเกียรติบัตร A4 50 แผน ขอบทอง 1 รีม 220 220 
2 แฟมผลงาน A4 ปกหนัง 1 แฟม 110 110 
3 กระดาษบรุฟ 10 แผน 3 30 
4 ปากกาเคมี 2 หัว 5 กลอง 150 750 

รวม (หนึ่งพันหนึ่งรอยสิบบาทถวน) 1,110 
 

กิจกรรมท่ี 7 สงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาครุภัณฑ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาวัสดอุุปกรณ - 128,650 128,650  
2 โทรโขง 12 ตัว ตัวละ 1,600 บาท 

(กิจกรรมพัฒนาผูเรียนละ 2 ตัว) 
19,200 - 19,200  

รวม 19,200 128,650 147,850  
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รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 กระดาษ A4 70 แกรม 20 รีม 110 2,200 
2 กระดาษการดขาว A4 5 รีม 80 400 
3 กระดาษการดสี  A4  6 รีม 100 600 
4 แฟมผลงาน  20 แฟม 110 2,200 
5 ไสแฟม 10 หอ 25 250 
6 กระดาษเกียรติบัตร A4 ขอบทอง 6 รีม 250 1,500 
7 เชือกเง่ือน 300 เสน 15 4,500 
8 เต็นทพักแรม 20 หลัง 4,500 90,000 
9 เข็มทิศ 50 อัน 350 17,500 
10 แผนท่ี 20 แผน 120 2,400 

11 ธงประจําหมูลูกเสือ-เนตรนารี 90 ผืน 30 2,700 
12 ถานโทรโขง 2A 30 แพ็ค 70 2,100 

13 ถานโทรโขง 3A  30 แพ็ค 70 2,100 
14 ธงมาตรฐานยุวกาชาด 80 x 120 ซม. 1 ผืน 200 200 

รวม (หนึ่งแสนสองหม่ืนแปดพันหกรอยหาสิบบาทถวน) 128,650 
 

กิจกรรมท่ี 8 พัฒนาศักยภาพบุคลากรกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาตอบแทนวิทยากร  

6 คน คนละ 600 บาท 
3,600 - - 3,600  

2 คาอาหารกลางวันครูและวิทยากร 
80 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท 

- 4,800 - 4,800  

3 คาอาหารวางครูและวิทยากร 
80 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท 

- 2,000 - 2,000  

4 คาวัสดุอุปกรณ - - 2,110 2,110  
รวม 3,600 6,800 2,110 12,510  
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รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย 
(บาท) 

งบประมาณ  
(บาท) 

1 กระดาษเกียรติบัตร A4 50 แผน ขอบทอง 2 หอ 220 440 
2 แฟมผลงาน A4 ปกหนัง 1 แฟม 110 110 
3 กระดาษบรุฟ 20 แผน 3 60 
4 ปากกาเคมี 2 หัว 10 กลอง 150 1,500 

รวม (สองพันหนึ่งรอยสิบบาทถวน) 2,110 
 

กิจกรรมท่ี 9 ทัศนศึกษาเพ่ือการเรียนรู  
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย รวม หมายเหตุ 
1 คาเหมารถระดับ ม.ตน/ 

คาอาหารนักเรียน (ถัวจาย) 
280,000 280,000 ม.1 = 300 บาท/คน 

(400*300 = 120,000 บาท) 
ม.2 = 200 บาท/คน 
(400*200 = 80,000 บาท) 
ม.3 = 200 บาท/คน 
(400*200 = 80,000 บาท) 

2 คาเบี้ยเลี้ยงครู 62 คน คนละ 240 บาท 14,880 14,880  
3 คาเหมารถระดบั ม.ปลาย/ 

คาอาหารนักเรียน (ถัวจาย) 
262,500 262,500 ม.ปลาย = 350 บาท/คน 

(750*350 = 262,500 บาท) 
4 คาเบี้ยเลี้ยงครู 50 คน คนละ 240 บาท 12,000 12,000  

รวม 569,380 569,380  
 

กิจกรรมท่ี 10 Activity Day  
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาใชสอยเพ่ือแสดงศักยภาพของแตละชุมนุม 

55 ชุมนุม ชุมนุมละ 1,500 บาท 
82,500 - 82,500 

 

2 คาวัสดุอุปกรณ  3,840 3,840  
รวม 82,500 3,840 86,340  

 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย 
(บาท) 

งบประมาณ  
(บาท ) 

1 กระดาษ A4 80 แกรม  2 รีม 120 240 
2 แฟมผลงาน A4 ปกหนัง 1 แฟม 110 110 
3 โฟม 2 นิ้ว 20 แผน 90 1,800 
4 โฟม 1 นิ้ว 20 แผน 42 840 
5 สีน้ําพลาสติก 5 กระปอง 120 600 
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ลําดับ
ท่ี 

รายการ จํานวน/หนวย 
ราคาตอหนวย 

(บาท) 
งบประมาณ  

(บาท ) 
6 แปรงทาสี ขนาด 1 นิ้ว 6 อัน 15 90 

7 คัดเตอรเหล็กเล็ก 4 อัน 25 100 
8 ใบคัดเตอรเล็ก 4 กลอง 15 60 

รวม (สามพันแปดรอยส่ีสิบบาทถวน) 3,840 
 

กิจกรรมท่ี 11 การแขงขันทักษะทางวิชาการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 

แขงขันทักษะการจัดการคายพักแรม ม.ตน 

1 คาอาหารนักเรียน 10 คน 10 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 8,000 - 8,000  

2 คาวัสดุอุปกรณ - 2,500 2,500  

แขงขันทักษะยุวกาชาด 

1 คาอาหารนักเรียน 12 คน 10 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 9,600 - 9,600  

2 คาวัสดุอุปกรณ - 2,157 2,157  

รวม 17,600 4,657 22,257  
 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 ไมไผ 50  ชิ้น 30 1,500 
2 เชือกไนลอน 1 มวน 1,000 1,000 
3 กระดาษ 100 ปอนดหยาบขนาด 15*22 นิ้ว 1 เลม 200 200 
4 สีโปสเตอร ขนาด 30 ซีซี 12 ขวด 58 696 
5 พูกันเบอร 6 2 ดาม 14 28 
6 พูกันเบอร 10 2 ดาม 29 58 
7  กลองผสมสี 24 ชอง 1 อัน 100 100 
8 ถังน้ํา  1 ใบ 15 15 
9 เทปกาวยน ขนาด 18 mm 2 อัน 30 60 
10 เครื่องปรุงรสในการประกอบอาหาร - - 1,000 
 รวม (ส่ีพันหกรอยหาสิบเจ็ดบาทถวน) 4,657 

หมายเหตุ  ขอถัวจายทุกรายการ 
 

9. การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 
   ปจจัยความเส่ียง 
 กิจกรรมไมเปนไปตามกําหนดเวลาท่ีกําหนดไวเนื่องจากความพรอมหลายปจจัย 
    แนวทางการบริหารความเส่ียง 
 ดําเนินกิจกรรมตามความพรอมของโรงเรียนตามท่ีกําหนดไว 



    แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2565 

97 
 

โครงการท่ี 3 

10. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย    
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1. รอยละของผูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร 
และมีคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
2. รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทยยอมรับท่ีจะอยูรวมกัน
บนความแตกตางและหลากหลาย 
3. รอยละของผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคมท่ีดี ผานเกณฑ 
ในระดับดีข้ึนไป 
4. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียน  
อาคารประกอบ มีวัสดุ ครุภัณฑท่ีเพียงพอและพรอมตอการใชงาน 

รอยละ 95 
 

รอยละ 91  
 

รอยละ 91 
 

ระดับ 5 
 

 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 นักเรียนมีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสม  มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองเปนบุคคล 
แหงการเรียนรู มีวัสดุ ครุภัณฑท่ีเพียงพอและพรอมตอการใชงาน 
 
 
 
 ลงชื่อ ................................................... ผูเสนอโครงการ 
                                                 (นายคฑาวุธ  บัวดิษ) 
      หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 
 

  ลงชื่อ .................................................. ผูพิจารณาโครงการ 
                                                 (นายทนง  ชีวะประไพ) 
     รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชากร 

 

 
ลงชื่อ .................................................... ผูอนุมัติโครงการ 

                                               (นายไกรวัลย  สังฆะสา) 
                                            ผูอํานวยการโรงเรียนสวีวิทยา 
 
 
 ลงชื่อ .................................................... ผูเห็นชอบโครงการ 
 (นายสมศักดิ์  ศรัณยวงศ) 
                                  กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปฏิบัติหนาท่ีแทน 
                           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสวีวิทยา 
 



    แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2564 

98 
 

โครงการท่ี 4 

โครงการประจําปการศึกษา 2565 
งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กลุมบริหารวิชาการ 

โรงเรียนสวีวิทยา  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
*************************************** 

1. โครงการคายพักแรมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี 1. ดานความปลอดภัย 
   1.1 พัฒนาสถานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีปลอดภัยของผูเรียนทุกคน พรอมเสริมสราง 
   ระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยอยางเขมขน ใหกับผูเรียน ครู  

และบุคลากรทางการศึกษาจากโรคภัยตาง ๆ ภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
   1.2 สงเสริมการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาวะท่ีดีและเปนมิตรกับ 
   สิ่งแวดลอม 
   1.3 สรางภูมิคุมกัน การรูเทาทันสื่อและเทคโนโลยี ในการดําเนินชีวิตวิถีใหม  
   (New Normal) และชีวิตวิถีปกติตอไป (Next Normal) 
สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี 3. ดานคุณภาพ 
   3.1 สงเสริม สนับสนุน สถานศึกษาท่ีมีความพรอม ใหนําหลักสูตรแกนกลาง 
   การศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเนนสมรรถนะไปใชตามศักยภาพของสถานศึกษา ใหสามารถ 
   ออกแบบหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับความตองการ และบริบท 
สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี 4. ดานประสิทธิภาพ 
   4.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอํานาจและใชพ้ืนท่ี 
   เปนฐานท่ีมุงเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ ตามหลักธรรมาภิบาล 
   4.2 นําเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการฐานขอมูล มาใชเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
   บริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการเรียนรูของผูเรียน 
 จุดเนน สพฐ. ท่ี 1. เรงแกปญหากลุมผูเรียนท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของ 
   โรคโควิด - 19 โดยเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงการศึกษา ฟนฟูภาวะถดถอย 
   ทางการเรียนรู (Learning Loss Recovery) ใหกับผูเรียนทุกระดับ รวมท้ังลด 
   ความเครียดและสุขภาพจิตของผูเรียน 
 จุดเนน สพฐ. ท่ี 2. เสริมสรางระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ดวยระบบ 
   มาตรฐานความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 
 จุดเนน สพฐ. ท่ี 6. สงเสริมการจัดการเรียนรู ผานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนมีสวน 
   รวมและ มีปฏิสัมพันธกับกิจกรรมการเรียนรูผานการปฏิบัติท่ีหลากหลายรูปแบบ  
   (Active Learning) มีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรูและ 
   สมรรถนะของผูเรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ 
สนองกลยุทธ สพม. ท่ี 2. พัฒนาคุณภาพผูเรียน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันสูมาตรฐานสากล 
สนองกลยุทธ สพม. ท่ี 4. จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง สงเสริมคุณภาพชีวิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
   บนพ้ืนฐานความเปนไทย 
สนองกลยุทธ สพม. ท่ี 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 จุดเนน สพม. ท่ี 1. ดานผูเรียน 
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   1.3 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
   1.4 ผูเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ตามความสามารถ และความถนัด 
 จุดเนน สพม. ท่ี 3. ดานบริหารจัดการ 
   3.6 สงเสริม พัฒนาการจัดสภาพแวดลอมของหนวยงานและสถานศึกษา 
มาตรฐานการศึกษา ท่ี 1. คุณภาพของผูเรียน 
   1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

ประเด็นพิจารณาท่ี 1) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
ประเด็นพิจารณาท่ี 4) สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 

มาตรฐานการศึกษา ท่ี 2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

อยางมีคุณภาพ 
กลยุทธสถานศึกษา ท่ี 1. สงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ท่ี 1.1. รอยละของผูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค
ตามหลักสูตร และมีคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ผานเกณฑ 

  ในระดับดีข้ึนไป 
กลยุทธสถานศึกษา ท่ี 3. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
 ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.2 รอยละของผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคมท่ีดี 
 ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 

กลยุทธสถานศึกษา ท่ี 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 4.1 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียน 

 อาคารประกอบ มีวัสดุ ครุภัณฑท่ีเพียงพอและพรอมตอการใชงาน 
 

แผนงานงบประมาณ     งบลงทุน    งบดําเนินงาน 
 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ นายคฑาวุธ  บัวดิษ  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาศักยภาพการเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีความสําคัญและจําเปนท่ีตองสงเสริมและ
พัฒนาความสามารถของผูเรียนใหเหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล โดยมุงเนนพัฒนาองครวมของ
ความเปนมนุษย ท้ังรางกาย สติปญญา อารมณและสังคม เปนผูท่ีมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และ
รวมถึงการมีจิตสํานึกของการทําประโยชนเพ่ือสังคม 
 งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จึงไดจัดทําโครงการคายพักแรมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพ่ือพัฒนาความ
เปนมนุษยใหครบทุกดาน ท้ังรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา ฝกภาวะผูนําใหแกนักเรียน กลาคิดกลาทํา 
และกลาแสดงออกในสิ่งท่ีถูกตอง ใหผูเรียนไดรูจักบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกสังคมและสวนรวม เปนผูท่ีมี
ศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 
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4. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือพัฒนาความเปนมนุษยใหครบทุกดาน ท้ังรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา 
2. เพ่ือฝกภาวะผูนําใหแกนักเรียน กลาคิดกลาทํา และกลาแสดงออกในสิ่งท่ีถูกตอง 
3. เพ่ือใหนักเรียนไดรูจักบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกสังคมและสวนรวม เห็นคุณคาของการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 
4. เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรม และอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 

 

5. เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยาทุกคน 
 เชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียนมีระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงค 
 2. นักเรียนมีทักษะในการจัดการ การทํางาน สามารถปรับตัวเขากับสังคมไดเปนอยางดี 
 3. นักเรียนมีจิตสํานึก จิตอาสา และปฏิบัติตามวิถีทางประชาธิปไตย 
 

6. กิจกรรมและการดําเนินงาน 
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมการเดินทางไกลและอยูคายพักแรมลูกเสือสามัญรุนใหญ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุม วางแผน มอบหมายงาน 
 - เสนอโครงการ 

เม.ย. 2565 

81,120 

นายคฑาวุธ บัวดิษ 
นางพัลลภา ขวัญพะงุน 
และคณะครูผูสอน 
กิจกรรมลูกเสือ ม.1 2. ข้ันดําเนินการ (Do) 

 - ติดตอประสานงาน 
 - จัดกิจกรรมคายพักแรม 

พ.ค. 2565 - 
ก.พ. 2566 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - ประเมินผลในการจัดกิจกรรมคายพักแรม 

มี.ค. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมคายพักแรม 

มี.ค. 2566 

 

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมการเดินทางไกลและอยูคายพักแรมลูกเสือสามัญรุนใหญ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุม วางแผน มอบหมายงาน 
 - เสนอโครงการ 

เม.ย. 2565 

108,090 

นายคฑาวุธ บัวดิษ 
นายอนุวัตร ทองชางเหล็ก 
และคณะครูผูสอน 
กิจกรรมลูกเสือ ม.2 2. ข้ันดําเนินการ (Do) 

 - ติดตอประสานงาน 
 - จัดกิจกรรมคายพักแรม 

พ.ค. 2565 - 
ก.พ. 2566 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - ประเมินผลในการจัดกิจกรรมคายพักแรม 

มี.ค. 2566 
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โครงการท่ี 4 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมคายพักแรม 

มี.ค. 2566 

 

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมการเดินทางไกลและอยูคายพักแรมลูกเสือสามัญรุนใหญ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุม วางแผน มอบหมายงาน 
 - เสนอโครงการ 

เม.ย. 2565 

107,980 

นายคฑาวุธ บัวดิษ 
นายนาวิน โพธิ์ศรี 
และคณะครูผูสอน 
กิจกรรมลูกเสือ ม.3 2. ข้ันดําเนินการ (Do) 

 - ติดตอประสานงาน 
 - จัดกิจกรรมคายพักแรม 

พ.ค. 2565 - 
ก.พ. 2566 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - ประเมินผลในการจัดกิจกรรมคายพักแรม 

มี.ค. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมคายพักแรม 

มี.ค. 2566 

 

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมการเดินทางไกลและอยูคายพักแรมเนตรนารีสามัญรุนใหญ 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุม วางแผน มอบหมายงาน 
 - เสนอโครงการ 

เม.ย. 2565 

115,972 

นายคฑาวุธ บัวดิษ 
นางสาวเบญจวรรณ ทองขาว 

และคณะครูผูสอน 
กิจกรรมเนตรนารี 2. ข้ันดําเนินการ (Do) 

 - ติดตอประสานงาน 
 - จัดกิจกรรมคายพักแรม 

พ.ค. 2565 - 
ก.พ. 2566 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - ประเมินผลในการจัดกิจกรรมคายพักแรม 

มี.ค. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมคายพักแรม 

มี.ค. 2566 

 

กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมการเขาคายพักแรมยุวกาชาด 
กจิกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุม วางแผน มอบหมายงาน 
 - เสนอโครงการ 

เม.ย. 2565 

98,382 

นายคฑาวุธ บัวดิษ 
นางปุณภัช ไพบูลย 
และคณะครูผูสอน 
กิจกรรมยุวกาชาด 2. ข้ันดําเนินการ (Do) 

 - ติดตอประสานงาน 
 - จัดกิจกรรมคายพักแรม 

พ.ค. 2565 - 
ก.พ. 2566 
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โครงการท่ี 4 

กจิกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - ประเมินผลในการจัดกิจกรรมคายพักแรม 

มี.ค. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมคายพักแรม 

มี.ค. 2566 

 

กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมการเขาคายพักแรมผูบําเพ็ญประโยชน 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุม วางแผน มอบหมายงาน 
 - เสนอโครงการ 

เม.ย. 2565 

98,772 

นายคฑาวุธ บัวดิษ 
นางสุรียพร รินสกุล 
และคณะครูผูสอน 
กิจกรรมผูบําเพ็ญประโยชน 2. ข้ันดําเนินการ (Do) 

 - ติดตอประสานงาน 
- จัดกิจกรรมคายพักแรม 

พ.ค. 2565 - 
ก.พ. 2566 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - ประเมินผลในการจัดกิจกรรมคายพักแรม 

มี.ค. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมคายพักแรม 

มี.ค. 2566 

 

กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมการเขาคายกลางวันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุม วางแผน มอบหมายงาน 
 - เสนอโครงการ 

เม.ย. 2565 

111,030 

นายคฑาวุธ บัวดิษ 
นางกาญจนี แกววิจิตร 
และคณะครูผูสอน 
กิจกรรมระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - ติดตอประสานงาน 
 - จัดกิจกรรมคายพักแรม 

พ.ค. 2565 - 
ก.พ. 2566 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - ประเมินผลในการจัดกิจกรรมคายพักแรม 

มี.ค. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมคายพักแรม 

มี.ค. 2566 
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โครงการท่ี 4 

กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมการเขาคายนักศึกษาวิชาทหาร  
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุม วางแผน มอบหมายงาน 
 - เสนอโครงการ 

เม.ย. 2565 

19,500 

นายคฑาวุธ บัวดิษ 
นายจักรพันธ เสนีย 
และคณะครูผูสอน
นักศึกษาวิชาทหาร 2. ข้ันดําเนินการ (Do) 

 - ติดตอประสานงาน 
 - จัดกิจกรรมคายพักแรม 

พ.ค. 2565 - 
ก.พ. 2566 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - ประเมินผลในการจัดกิจกรรมคายพักแรม 

มี.ค. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมคายพักแรม 

มี.ค. 2566 

 

7. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
เดือน เมษายน  พ.ศ. 2565  ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 

  สถานท่ีดําเนินการ โรงเรียนสวีวิทยา อําเภอสวี จังหวัดชุมพร และคายกิจกรรมนอกสถานศึกษา 
 

8. งบประมาณ  รวม  740,846  บาท  รายละเอียด  ดังนี้ 
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมการเดินทางไกลและอยูคายพักแรมลูกเสือสามัญรุนใหญ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาอาหารนักเรียน 

/คาใชจายอ่ืนๆ  
76,000 - 76,000 ลูกเสือ ม.1 190 คน 

(190x400 = 76,000) 
2 คาอาหารครู  

14 คน 3 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท 
2,520 - 2,520  

3 คาอาหารวางครู  
14 คน 3 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท 

1,050 - 1,050  

4 คาวัสดุอุปกรณ - 550 550  
5 ปายไวนิล 1 ปาย 1,000 - 1,000  

รวม 80,570 550 81,120  
 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ จํานวน/หนวย 
ราคาตอหนวย

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

1 กระดาษ A4 การดส ี 4 รีม 110 440 

2 แฟมขนาด A4 1 แฟม 110 110 

รวม (หารอยหาสิบบาทถวน) 550 
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โครงการท่ี 4 

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมการเดินทางไกลและอยูคายพักแรมลูกเสือสามัญรุนใหญ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาอาหารนักเรียน 

/คาใชจายอ่ืนๆ  
76,000 - 76,000 ลูกเสือ ม.2 190 คน 

(190x400 = 76,000) 
2 คาเบี้ยเลี้ยงครู  

12 คน คนละ 480 บาท 
5,760 - 5,760  

3 คาวัสดุอุปกรณ - 330 1,330  
4 ปายไวนิล 1 ปาย 1,000 - 1,000  
5 คาเหมารถโดยสาร  25,000 - 25,000  

รวม 107,760 330 108,090  
 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ จํานวน/หนวย 
ราคาตอหนวย

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 กระดาษ A4  2 รีม 110 220 

2 แฟมขนาด A4  1 แฟม 110 110 

รวม (สามรอยสามสิบบาทถวน) 330 
 

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมการเดินทางไกลและอยูคายพักแรมลูกเสือสามัญรุนใหญ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาอาหารนักเรียน 

/คาใชจายอ่ืนๆ  
76,000 - 76,000 ลูกเสือ ม.3 190 คน 

(190x400 = 76,000) 
2 คาเบี้ยเลี้ยงครู  

12 คน คนละ 480 บาท 
5,760 - 5,760  

3 คาวัสดุอุปกรณ - 220 220  
4 ปายไวนิล 1 ปาย 1,000 - 1,000  
5 คาเหมารถโดยสาร 25,000 - 25,000  

รวม 107,760 220 107,980  
 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ จํานวน/หนวย 
ราคาตอหนวย

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 กระดาษการดสี 2 รีม 110 220 

รวม (สองรอยย่ีสิบบาทถวน) 220 
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โครงการท่ี 4 

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมการเดินทางไกลและอยูคายพักแรมเนตรนารีสามัญรุนใหญ 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาอาหารนักเรียน 

/คาใชจายอ่ืนๆ  
88,000 - 88,000 เนตรนารี ม.1 - ม.3 

220 คน 
(220x400=88,000) 

2 คาอาหารครู  
12 คน 3 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท 

2,160 - 2,160  

3 คาอาหารวางครู  
12 คน 3 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท 

900 - 900  

4 คาตอบแทนวิทยากร 4 คน  
3 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท 

7,200 - 7,200  

5 คาท่ีพักวิทยากร  
2 หอง หองละ 600 บาท 

1,200 - 1,200  

6 คาเดินทางวิทยากร 2,000 - 2,000  
7 คาวัสดุอุปกรณ - 10,512 10,512  
8 ปายไวนิล 2 ปาย 4,000 - 4,000  

รวม 105,460 10,512 115,972  
 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 กระดาษ A4 การดส ี 5 รีม 80 400 

2 กระดาษ A4 1 รีม 112 112 

3 วัสดุ/อุปกรณ กิจกรรมฐาน, เดินทางไกล 1 เซต 10,000 10,000 

รวม (หนึ่งหม่ืนหารอยสิบสองบาทถวน) 10,512 
 

กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมการเขาคายพักแรมยุวกาชาด 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาอาหารนักเรียน 

/คาใชจายอ่ืนๆ  
88,000 - 88,000 ยุวกาชาด ม.1 - ม.3 

220 คน 
(220x400=88,000) 

2 คาอาหารครู  
12 คน 3 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท 

2,160 - 2,160  

3 คาอาหารวางครู  
12 คน 3 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท 

900 - 900  

4 คาวัสดุอุปกรณ - 6,322 6,322  
5 ปายไวนิล 1 ปาย 1,000 - 1,000  

รวม 92,060 6,322 98,382  
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โครงการท่ี 4 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ จํานวน/หนวย 
ราคาตอหนวย

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

1 แฟมผลงาน A4 ปกหนัง 1 เลม 110 110 

2 กระดาษ A4 1 รีม 112 112 

3 วัสดุ/อุปกรณ กิจกรรมฐาน 1  5,000 5,000 

4 กระดาษเกียรติบัตร A4 50 แผน ขอบทอง 5 รีม 220 1,100 

รวม (หกพันสามรอยย่ีสิบสองบาทถวน) 6,322 
 

กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมการเขาคายพักแรมผูบําเพ็ญประโยชน 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาอาหารนักเรียน 

/คาใชจายอ่ืนๆ  
84,000 - 84,000 ผูบําเพ็ญฯ 210 คน 

(210x400 = 84,000) 
2 คาอาหารครู  

12 คน 3 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท 
2,160 - 2,160  

3 คาอาหารวางครู  
12 คน 3 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท 

900 - 900  

4 คาวัสดุอุปกรณ - 10,512 10,512  
5 ปายไวนิล 1,200 - 1,200  

รวม 88,260 10,512 98,772  
 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ จํานวน/หนวย 
ราคาตอหนวย

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

1 กระดาษ A4 การดส ี 5 รีม 80 400 

2 กระดาษ A4 1 รีม 112 112 

3 วัสดุ/อุปกรณ กิจกรรมฐาน,เดินทางไกล 1 เซต 10,000 10,000 

รวม (หนึ่งหม่ืนหารอยสิบสองบาทถวน) 10,512 
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โครงการท่ี 4 

กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมการเขาคายกลางวันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาอาหารนักเรียน 

/คาใชจายอ่ืนๆ  
97,500 - 97,500 นักเรียน ม.ปลาย  

จํานวน 650 คน 
(650x150 = 97,500) 

2 คาอาหารครู  
30 คน 3 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท 

5,400 - 5,400  

3 คาอาหารวางครู  
30 คน 3 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท 

2,250 - 2,250  

4 วัสดุอุปกรณ - 5,880 5,880  
รวม 105,150 5,880 111,030  

 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย 
(บาท) 

งบประมาณ  
(บาท ) 

1 กระดาษ A4  80 แกรม 3  รีม 110 330 
2 กระดาษเกียรติบัตรสีขาว A4 (210 แกรม) 20 รีม 150 3,000 
3 กระดาษปรูฟ 60 แผน 5 300 
4 ปากกาเคมี 2 หัว ตรามา คละส ี 15 โหล 150 2,250 

รวม (หาพันแปดรอยแปดสิบบาทถวน) 5,880 
 

กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมการเขาคายนักศึกษาวิชาทหาร 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย รวม หมายเหตุ 
1 คาอาหารนักเรียน 

/คาใชจายอ่ืนๆ  
19,500 19,500 นศท. 130 คน 

(130*150 = 19,500) 
รวม 19,500 19,500  

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
 

9. การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 
ปจจัยความเส่ียง 
1. คาบการเรียนการสอนกิจกรรมเลือกและกิจกรรมบังคับถูกนําไปใชในการจัดกิจกรรมอ่ืนมากเกินไป 
2. ความเสี่ยงภายใตสถานการณการแพรระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
แนวทางการบริหารความเส่ียง 
1. ปรึกษาหารือกําหนดเปนนโยบายโรงเรียนลดการนําคาบกิจกรรมเลือกและกิจกรรมบังคับไปใช 
ในกิจกรรมอ่ืน ๆ 
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10. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย    
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1. รอยละของผูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร 
และมีคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
2. รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทยยอมรับท่ีจะอยูรวมกัน 
บนความแตกตางและหลากหลาย 
3. รอยละของผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคมท่ีดี ผานเกณฑ 
ในระดับดีข้ึนไป 
4. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียน 
อาคารประกอบ มีวัสดุ ครุภัณฑท่ีเพียงพอและพรอมตอการใชงาน 

รอยละ 96 
 

รอยละ 93 
 

รอยละ 93 
 

ระดับ 5 

 
11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 นักเรียนมีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสม  มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองเปนบุคคล 
แหงการเรียนรู มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและมีคานิยมหลักของคนไทย 
12 ประการอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย มีสุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคมท่ีดี 
 
 
 

ลงชื่อ ................................................... ผูเสนอโครงการ 
                                               (นายคฑาวุธ  บัวดษิ) 
             หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 
 

ลงชื่อ .................................................. ผูพิจารณาโครงการ 
                                            (นายทนง  ชีวะประไพ) 
         รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชากร 

      

 
   ลงชื่อ .................................................... ผูอนุมัติโครงการ 

                                               (นายไกรวัลย  สังฆะสา) 
                                            ผูอํานวยการโรงเรียนสวีวิทยา 
 
 

      ลงชื่อ .................................................... ผูเห็นชอบโครงการ 
  (นายสมศักดิ์  ศรัณยวงศ) 
                                  กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปฏิบัติหนาท่ีแทน 
                           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสวีวิทยา 
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โครงการประจําปการศึกษา 2565 
งานหองสมุด  กลุมบริหารวิชาการ 

โรงเรียนสวีวิทยา  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
*************************************** 

1. โครงการหองสมุดมีชีวิตพิชิตการอานดวยระบบดิจิทัล 4.0 
สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี 2. ดานโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
   2.2 จัดการศึกษาใหผูเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดเขาถึงโอกาส 

ความเสมอภาค และไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะสําหรับการศึกษาตอ 
และการประกอบอาชีพในอนาคตใหสอดคลองกับความตองการของตลาดงาน 
และการพัฒนาประเทศ 

   2.3 จัดการศึกษาใหผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ไดรับโอกาสในการพัฒนา 
เต็มตามศักยภาพ 

สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี 3. ดานคุณภาพ 
   3.2 พัฒนาผูเรียนใหเกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมตามชวงวัยสามารถจัดการตนเอง 

มีการคิดข้ันสูง มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถจัดระบบและกระบวนการ 
ทํางานของตนเองและรวมกับผูอ่ืน โดยใชการรวมพลังทํางานเปนทีม 
เปนพลเมืองดี มีศีลธรรม และอยูรวมกับธรรมชาติและวิทยาการอยางยั่งยืน 
รวมท้ังมีความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
3.3 จัดการศึกษาใหผูเรียนมีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 นําไปสูการมีอาชีพ 
มีงานทําและสงเสริมความเปนเลิศของผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความ 
สามารถในการแขงขัน 

สนองนโยบายท่ี สพฐ. ท่ี 4. ดานประสิทธิภาพ 
  4.2 นําเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการฐานขอมูล มาใชเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ในการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการเรียนรูของผูเรียน 
  4.3 สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ใชพ้ืนท่ีเปนฐาน ใชนวัตกรรม 

ในการขับเคลื่อน บริหารจัดการโดยใชทรัพยากรรวมกัน และแสวงหาการมีสวนรวม 
และแสวงหาการมีสวนรวมของหนวยงานท่ีเก่ียวของทุกระดับเพ่ือใหประสบผลสําเร็จ 
อยางเปนรูปธรรม 
4.5. เพ่ิมประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และปรับกระบวนการ 
นิเทศติดตาม และประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหสอดคลองกับชีวิตวิถีใหม 
(New Normal) และชีวิตวิถีปกติตอไป (New Normal) 

        จุดเนน สพฐ. ท่ี 8. มุงเนนการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรูทุกระดับ 
สนองกลยุทธ สพม. ท่ี 2. พัฒนาคุณภาพผูเรียน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันสูมาตรฐานสากล 
สนองกลยุทธ สพม. ท่ี 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
       จุดเนน สพม. ท่ี 1. ดานผูเรียน 
   1.2 ผูเรียนมีความรูความสามารถ มีสมรรถนะ และทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
   1.3 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 



    แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2565 

110 
 

โครงการท่ี 5 

   1.5 ผูเรียนมีขีดความสามารถในการแขงขันระดับสากล 
 จุดเนน สพม.ท่ี 3. ดานบริหารจัดการ 

3.6 สงเสริม พัฒนาการจัดสภาพแวดลอมของหนวยงานและสถานศึกษา 
มาตรฐานการศึกษาท่ี 1. คุณภาพของผูเรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
ประเด็นพิจารณาท่ี  1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ 

 ประเด็นพิจารณาท่ี  2) มีความสารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
    ความคิดเห็น และแกปญหา 

ประเด็นพิจารณาท่ี  4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประเด็นพิจารณาท่ี  5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ประเด็นพิจารณาท่ี6) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

ประเด็นพิจารณาท่ี  1) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
ประเด็นพิจารณาท่ี  2) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
ประเด็นพิจารณาท่ี  3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

มาตรฐานการศึกษาท่ี 2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาท่ี  2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร 

สถานศึกษา และกลุมเปาหมาย 
ประเด็นพิจารณาท่ี  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 

และการเรียนรู 
มาตรฐานการศึกษาท่ี 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ประเด็นพิจารณาท่ี  3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไป 
ประยุกตใชในชีวิตได 

 ประเด็นพิจารณาท่ี  3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
ประเด็นพิจารณาท่ี  3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
ประเด็นพิจารณาท่ี  3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 
ประเด็นพิจารณาท่ี  3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง 

การจัดการเรียนรู 
กลยทุธสถานศึกษาท่ี 1. สงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.1 รอยละของผูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ตามหลักสูตร และมีคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ผานเกณฑในระดับ 
ดีข้ึนไป 

กลยทุธสถานศึกษาท่ี 2. พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.1 รอยละของผูเรียนมีความรู และคุณภาพมาตรฐานระดับสากลผานเกณฑ 

ในระดับดีข้ึนไป 
กลยทุธสถานศึกษาท่ี 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 4.1 ระดับความสําเร็จของโรงเรียน มีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียน 
อาคารประกอบ มีวัสดุ ครุภัณฑท่ีเพียงพอ และพรอมตอการใชงาน 
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แผนงานงบประมาณ      งบลงทุน    งบดําเนินงาน 
 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ  นางเพ็ญสวัสดิ์  เทวบิน,  นางปยะนุช  เมืองอุดม งานหองสมุด    
                    

3. หลักการและเหตุผล 
  การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เปนการเรียนรูในยุคดิจิตอล เทคโนโลยีจะเขามามีบทบาทในการอานการ
รับรูขาวสารตางๆ ไดในเวลารวดเร็วในโลกยุคไรพรมแดน โดยเฉพาะในสังคมกมหนาโซเซียลเน็ตเวิรคสงผลกระทบ
ตอการเรียนการอานของนักเรียนเปนอยางมาก นักเรียนไมสนใจอานหนังสือ ท้ังท่ีการอานเปนพ้ืนฐานของชีวิตการ
อานถือวาเปนกิจกรรมสําคัญท่ีคนเราทุกคนควรจะไดปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันนี้  วิทยาการหรือความรู
ตางๆ เจริญกาวหนาข้ึนอยางรวดเร็วและพัฒนาข้ึนอยางตอเนื่อง  เม่ือนักเรียนขาดประสบการณในการอานจึงทํา
ใหถูกชักจูงไปในทางท่ีผิดและเชื่อขอมูลในสังคมออนไลนไดโดยโดยงาย เม่ือไมอานก็ขาดการวิเคราะหคัดกรอง
ขอมูล คนท่ีไมอานก็เปนคนไมมีความรู  มักถูกเอารัดเอาเปรียบจากคนท่ีมีความรูสูงกวาอยูเสมอ หองสมุด
โรงเรียนสวีวิทยาไดตระหนักถึงปญหานี้  จึงมีการรณรงคใหนักเรียนทุกคนไดอานหนังสือดวยการนําระบบ
หองสมุดดิจิตอลเขามาชวยใหบริการสะดวกรวดเร็วเขาถึงขอมูลหนังสือแหลงเรียนรูโดยงาย เพ่ือหาความรูใหกับ
ตนเองก็จะเปนตัวชวยท่ีสําคัญใหนักเรียนสนใจเขามาใชหองสมุด เขามาอานมายืมหนังสือมากข้ึน  ดังนั้นกิจกรรม
สงเสริมการอานจึงจัดเปนโครงการท่ีจําเปนตองทําซ่ึงมีผลตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหไดมาตรฐานตาม
เกณฑประกันคุณภาพการศึกษาอยางแทจริง 
  หองสมุดโรงเรียนสวีวิทยาซ่ึงเปนแหลงเรียนรูหลักของถานศึกษา จึงมองเห็นความจําเปนนําเทคโนโลยี
มาชวยลดข้ันตอนการทํางานของหองสมุดใหหนังสือถึงมือผูใชบริการไดเร็วข้ึน ยืมคืนสืบคนไดโดยงาย ดวย
หลักการและเหตุผลดังกลาวขางตน หองสมุดโรงเรียนสวีวิทยาจึงจัดทําโครงการพัฒนาปรับปรุงหองสมุดมีชีวิต
พิชิตการอานดวยระบบดิจิตอลเพ่ือใหเกิดประโยชนในการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 
 

4. วัตถุประสงค 
    1. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน และการศึกษาคนควาดวยตนเองอยางยั่งยืน 

2. เพ่ือสรางบรรยากาศ สิ่งแวดลอม ของหองสมุดใหเปนแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการอานของนักเรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และชุมชน 

    3. เพ่ือบูรณาการการอานกับการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
    4. เพ่ือสงเสริม ยกยองเชิดชูเกียรติ นักเรียน ครู ท่ีมีผลงานเปนท่ีประจักษ รวมถึงชุมชนท่ีมีสวน 
    สงเสริมนิสัยรักการอานและการดําเนินงานของหองสมุด 
 

5. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ครูและนักเรียน รอยละ 95 มีนิสัยรักการอานสนใจแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูท้ังในและนอกโรงเรียน 
2. ครู นักเรียน และชุมชน รอยละ 95 สนใจแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูท้ังในและนอกโรงเรียนอยางคุมคา 
3. นักเรียน รอยละ 90  ไดรับเกียรติบัตรและของรางวัลจากกิจกรรมสงเสริมการอานในการศึกษาคนควา 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีนิสัยรักการอานและศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเองไดเพ่ิมข้ึน 

 2. ครู นักเรียน และชุมชน เขาใชบริการหองสมุดเพ่ือการศึกษาคนควาจากแหลงเรียนรูอยางคุมคา 
3.  นักเรียน อาน คิด วิเคราะห เขียนบันทึกสรุปสาระสําคัญของการอานไดมากข้ึน 
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6. กิจกรรมและการดําเนินงาน 
กิจกรรมท่ี 1 หนังสือ ส่ิงพิมพหองสมุด 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมคณะกรรมการบริหารงานหองสมุด 
และผูเก่ียวของ  
 - ขออนุมัติโครงการ 

มี.ค. 2565 

30,000 

นางเพ็ญสวัสดิ ์เทวบิน 
นางปยะนุช เมืองอุดม 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - ประชาสัมพันธ ประสานความรวมมือให
นักเรียนและบุคลากรท่ีเก่ียวของทราบ 
 - แตงตั้งคณะทํางาน  
 - จัดซ้ือหนังสือ วารสาร และหนังสือพิมพ 
ตลอดปการศึกษา 2565 

มิ.ย. - ธ.ค.
2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - ตรวจสอบผลการดําเนินงานในแตละข้ันตอน
ของแผนวามีปญหาอะไรเกิดข้ึนจําเปนตองมี 
การเปลี่ยนแปลงแกไขแผนงานในข้ันตอนใดบาง 

ก.พ. – มี.ค.
2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - สรุปและรายงายผลการทําโครงการ กิจกรรม
ปรับปรุงแกไขสวนท่ีมีปญหารับแนวทางการปฏิบัติ
ตามแผนท่ีไดผลสําเร็จเพ่ือนําไปใชในการทํางานใน
ครั้งตอไป 

มี.ค. 2566 

 

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาหองสมุดและจัดบรรยากาศแหลงเรียนรู 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมวางแผน 
 - แตงตั้งคณะกรรมการ 
 - ประสานงานกับผูเก่ียวของ 

มี.ค. 2565 

16,997 

นางเพ็ญสวัสดิ์ เทวบิน 
นางปยะนุช เมืองอุดม 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - สํารวจวสัดุอุปกรณ ครุภัณฑ 
 - ประสานงานในการซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑท่ีเกิด
การชํารุดและเพ่ิมเติมในสวนท่ีขาด 

มิ.ย. - ธ.ค.
2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - สรุปและรายงายผลการทําโครงการ กิจกรรม
ปรับปรุงแกไขสวนท่ีมีปญหารับแนวทางการปฏิบัติ
ตามแผนท่ีไดผลสําเร็จเพ่ือนําไปใชในการทํางานใน
ครั้งตอไป 

มี.ค. 2566 
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กิจกรรมท่ี 3 สงเสริมนิสัยรักการอาน 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - แตงตั้งคณะทํางาน 
 - ประชุมคณะกรรมการบริหารงานหองสมุด 
และผูเก่ียวของ 
 - ขออนุมัติโครงการ 

มี.ค. 2565 

25,800 

นางเพ็ญสวัสดิ์ เทวบิน 
นางปยะนุช เมืองอุดม 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - ประชาสัมพันธ ประสานความรวมมือให
นักเรียน และบุคลากรท่ีเก่ียวของทราบ 
 - ดําเนินการจัดซ้ือสมุดบันทึกการอาน  
 - คร ูนักเรียน ผูปกครอง รวมอานหนังสือและ
บันทึกการอานในกิจกรรมอานเฉลิมพระเกียรติฯ
ตามเวลาท่ีกําหนด 
 - กิจกรรมสงเสริมการอาน 
 - จัดนิทรรศการ 
 - เกมสงเสริมการอาน 
 - ประกวดยอดนักอาน  
 - กิจกรรมปาปุบตอบปบ 
 - QR cord Love book 
 - แฟนเพจรักการอาน 
 - หองสมุดเคลื่อนท่ี 
 - พ่ีชวนนองรักการอาน 
 - ประกวดการเลานิทาน 

 
มิ.ย.-ก.ค. 2565 

 
 
 

ก.ค.- ธ.ค.2565 
 

ตลอดป
การศึกษา 

2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - ประเมินผลการทํากิจกรรม 
 - ตรวจสมุดบันทึกการอาน 
 - มอบเกียรติบัตรยอดนักอาน 

ม.ค. - ก.พ. 
2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - สรปุและรายงานผล 
 - ปรับปรุงแกไขสวนท่ีมีปญหารับแนวทาง 
การปฏิบัติตามแผนท่ีไดผลสําเร็จเพ่ือนําไปใช 
ในการทํางานในครั้งตอไป 

มี.ค. 2566 
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กิจกรรมท่ี 4  แขงขันทักษะทางวิชาการ (ยุวบรรณารักษ และหนังสือเลมเล็ก) 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมวางแผน 
 - ขออนุมัติโครงการ 
 - ประสานงานกับผูเก่ียวของ 

มี.ค. 2565 

15,455 

นางเพ็ญสวัสดิ์ เทวบิน 
นางปยะนุช เมืองอุดม 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - ประชาสัมพันธ ประสานความรวมมือให
นักเรียน และบุคลากรท่ีเก่ียวของทราบ 
 - รับสมัครนักเรียนทําหนังสือเลมเล็ก  
และยุวบรรณารักษ ม.ตน, 
ม.ปลายทีมละ 3 คน จํานวน 12 คน 
 - ดําเนินการฝกซอมการทําหนังสือเลมเล็ก 
และยุวบรรณารักษสงเสริมการอาน 
 - นํานักเรียนเขาแขงขัน 

พ.ค. - ส.ค. 
2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - ประเมินผลการแขงขันในแตละข้ันตอนวามี
ปญหาอะไรเกิดข้ันจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลง
แกไขในข้ันตอนใดบาง 

พ.ย.- ธ.ค. 
2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - สรุปผลการแขงขันปรับปรุงแกไขสวนท่ีมีปญหา
เพ่ือนําไปใชในการแขงขันในครั้งตอไป 

ธ.ค.  2565 

 

7. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 

สถานท่ีดําเนินการ โรงเรียนสวีวิทยา อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
 

8. งบประมาณ  รวม  88,252  บาท  รายละเอียด  ดังนี้ 
กิจกรรมท่ี 1 หนังสือ ส่ิงพิมพหองสมุด 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 วารสาร- นิตยสาร 5 ชื่อ/เดือน ตลอดปการศึกษา 15,000 15,000  
2 หนังสือพิมพ 8 ฉบับ/วัน ตลอดปการศึกษา 15,000 15,000  

รวม 30,000 30,000  
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กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาหองสมุดและจัดบรรยากาศแหลงเรียนรู 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาครุภัณฑ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาวัสดุอุปกรณ - 11,997 11,997  
2 เครื่องพิมพอิงคเจ็ท 5,000 - 5,000  

รวม 5,000 11,997 16,997  
 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย 
(บาท) 

งบประมาณ  
(บาท) 

1 กาวสองหนาอยางบาง ขนาด 1/2 นิ้ว 8 มวน 15 120 

2 กาวสองหนาอยางบาง ขนาด 3 นิ้ว 5  มวน 20 100 
3 กาวสองหนาหนา 3 เอ็ม ขนาด 3 เมตร 5 มวน 130 650 
4 เทปผาหนาติดสันหนังสือ ขนาด 1 นิ้ว 10  มวน 30 300 
5 เทปผาหนาติดสันหนังสือ ขนาด 2 นิ้ว 12  มวน 60 720 
6 เทปผาหนาติดสันหนังสือ ขนาด 3 นิ้ว 15 มวน 75 1,125 
7 กาวลาเท็กซขนาด 16 ออนด 1  ขวด 40 40 
8 สก็อตเทปใส ขนาดกวาง 1นิ้ว 4  มวน 20 80 
9 หมึกเติมรันนิ่งนัมเบอร 1  ขวด 130 130 
10 เครื่องรันนัมเบอร 1  อัน 250 250 
11 กระดาษ A4  80 แกรม 20 รีม 120 2,400 
12 กระดาษการดสี A4 ชมพู เหลือง 2 รีม 100 200 
13 กระดาษปก A4  การดขาว 5 รีม 80 400 
14 แฟมตราชางหนา 2 นิ้ว 10 แฟม 120 1,200 
15 ตัวหนีบเบอร110 6 กลอง 50 300 
16 หมึกพิมพ Canon G2000 สดีํา 2 ขวด 420 840 
17 หมึกพิมพ Canon G2000 สชีมพู 2 ขวด 420 840 
18 หมึกพิมพ Canon G2000 สฟีา 2 ขวด 420 840 
19 หมึกพิมพ Canon G2000 สีเหลือง 2 ขวด 420 840 
20 แฟมผลงาน A4 ปกหนัง 5 แฟม 110 550 
21 หมึกเติมแทนประทับ น้ําเงิน แดง 6 อัน 12 72 

รวม  (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันเการอยเกาสิบเจ็ดบาทถวน) 11,997 
 

.กิจกรรมท่ี 3 สงเสริมนิสัยรักการอาน   
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาวัสดุ รวม หมายตุ 
1 คาวัสดุอุปกรณ 25,800 25,800  

รวม   25,800 25,800  
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รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ จํานวน/หนวย 
ราคาตอหนวย 

(บาท) 
งบประมาณ   

(บาท) 

1 สีไม 24 สีหัวเดียวมาสเตอรอารต/คลอรีน  35 ชิ้น 100 3,500 
2 กระดาษการดขาว A4  25 รีม 220 5,500 

3 สมุดบันทึกรักการอาน 2,100 เลม 8 16,800 
 รวม  (สองหม่ืนหาพันแปดรอยบาทถวน) 25,800 
 

กิจกรรมท่ี 4 แขงขันทักษะทางวิชาการ  (หนังสือเลมเล็ก, ยุวบรรณารักษสงเสริมการอาน) 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาอาหารนักเรียนชวงฝกซอม  

14 คน 10 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 
11,200 - 11,200  

2 คาวัสดุอุปกรณ - 4,255 4,255  
 รวม 11,200 4,255 15,455  

 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ  
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย 

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

1 กระดาษ 100 ปอนด 4 รีม 400 1,600 
2 สติกเกอรใส A4 หอละ 50 แผน 4 หอ 200 800 
4 สีไมระบายน้ํา 2 กลอง 250 500 
5 กระดาษทําปกแข็งชานออย 4 แผน 50 200 
6 คัตเตอรเหล็กใหญ 3 เลม 85 255 
7 พลาสติกใส A4 100 แผน 2 หอ 200 400 
8 ฟวเจอรบอรด 10 แผน 50 500 

รวม  (ส่ีพันสองรอยหาสิบหาบาทถวน) 4,255 
หมายเหตุ     ขอถัวจายทุกรายการ 
 

9.  การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 
ปจจัยความเส่ียง 
 1. ราคาวัสดุ ครุภัณฑ และสิ่งพิมพไมแนนอน 
 2. บริษัทจัดจําหนายสิ่งพิมพปดตัว 
 3. ปจจุบันเทคโนโลยีเขามามีบทบาทมากทําใหขาดความสนใจในการอาน 
 4. ขาดความรวมมือในการสงเสริมการอานจากผูเก่ียวของ 
 5. หานักเรียนท่ีมีจิตอาสาและมีทักษะในการเปนยุวบรรณารักษยาก 
 6. ความรวมมือจากสวนตาง ๆท่ีเก่ียวของยังมีไมเพียงพอ 
 7. ขาดบุคคลากรชวยงานดานเทคนิคหองสมุด  
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แนวทางการบริหารความเส่ียง 
 1. ตั้งงบประมาณเผื่อไวเพราะสวนใหญไมลดมีแตเพ่ิม 
 2. ตองทําการสํารวจตลาดสิ่งพิมพ 
 3. ใชสื่อเทคโนโลยีมารวมบริหารจัดการกับงานหองสมุด 
 4. สรางความความตระหนักถึงความสําคัญของการอาน 
 5. ฝายบริหารจัดอัตรากําลังผูทํางานดานหองสมุดใหเพียงพอและสามารถใชเทคโนโลยี 
          ท่ีทันสมัยได 
 

10.  ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1. รอยละของผูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ตามหลักสูตร และมีคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป                                      
2. รอยละของผูเรียนมีความรู และคุณภาพมาตรฐานระดับสากลผานเกณฑ 
ในระดับดีข้ึนไป 
3. ระดับความสําเร็จของโรงเรียน มีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียน  
อาคารประกอบ มีวัสดุ ครุภัณฑท่ีเพียงพอ และพรอมตอการใชงาน                                  

รอยละ 96 
 

รอยละ 87 
 

ระดับ 5 

 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
     1. นักเรียนมีนิสัยรักการอาน และการศึกษาคนควาดวยตนเองอยางยั่งยืน 
     2. บรรยากาศและสิ่งแวดลอม ของหองสมุดใหเปนแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการอานของนักเรียน ครู บุคลากร 
     โรงเรยีนสวีวิทยา   
     3. ครูและนักเรียนมีผลงานดานวิชาการกิจกรรมสงเสริมการอานเปนท่ีประจักษ  
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ลงชื่อ ............................................... ผูเสนอโครงการ 
   (นางเพ็ญสวัสดิ์  เทวบิน) 

 หัวหนางานหองสมุดและพัฒนาแหลงเรียนรู 
 
 

ลงชื่อ .................................................. ผูพิจารณาโครงการ 
                                               (นายทนง  ชีวะประไพ)  
            รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ 
 
 

   ลงชื่อ .................................................... ผูอนุมัติโครงการ 
                                               (นายไกรวัลย  สังฆะสา) 
                                            ผูอํานวยการโรงเรียนสวีวิทยา 
 
 

      ลงชื่อ .................................................... ผูเห็นชอบโครงการ 
 (นายสมศักดิ์  ศรัณยวงศ) 

กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปฏิบัติหนาท่ีแทน 
                             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสวีวิทยา 
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โครงการประจําปการศึกษา 2565 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลุมบริหารวิชาการ 

โรงเรียนสวีวิทยา  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
*************************************** 

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี 1. ดานความปลอดภัย 

1.1 พัฒนาสถานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีปลอดภัยของผูเรียนทุกคน พรอมเสริมสราง 
ระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยอยางเขมขน ใหกับผูเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา จากโรคภัยตางๆ ภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
1.2 สงเสริมการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาวะท่ีดีและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
1.3 สรางภูมิคุมกัน การรูเทาทันสื่อและเทคโนโลยี ในการดําเนินชีวิตวิถีใหม 
(New Normal) และชีวิตวิถีปกติตอไป (Next Normal) 

สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี 2. ดานโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
2.2 จัดการศึกษาใหผูเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดเขาถึงโอกาส 
ความเสมอภาค และไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะสําหรับการศึกษาตอ 
และการประกอบอาชีพในอนาคตใหสอดคลองกับความตองการของตลาดงาน 
และการพัฒนาประเทศ 
2.3 จัดการศึกษาใหผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ไดรับโอกาสในการพัฒนา 
เต็มตามศักยภาพ 
2.4 สงเสริมเด็กพิการและผูดอยโอกาส ใหไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและจัดหา
ทางเลือกในการเขาถึงการเรียนรู การฝกอาชีพ เพ่ือใหมีทักษะในการดําเนินชีวิต
สามารถพ่ึงตนเองได 
2.5 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนรายบุคคล

 เพ่ือใชเปนฐานขอมูลในการบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะการดูแลและปองกันไมให 
นักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษา และชวยเหลือเด็กตกหลน เด็กออกกลางคันให
กลับเขาสูระบบ 

สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี 3. ดานคุณภาพ 
3.1 สงเสริม สนับสนุน สถานศึกษาท่ีมีความพรอม ใหนําหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานท่ีเนนสมรรถนะไปใชตามศักยภาพของสถานศึกษา ใหสามารถออกแบบ
หลักสูตรท่ีเหมาะสมกับความตองการและบริบท 
3.2 พัฒนาผูเรียนใหเกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมตามชวงวัย สามารถจัดการตนเอง 
มีการคิดข้ันสูง มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถจัดระบบและกระบวนการทํางาน
ของตนเองและรวมกับผูอ่ืน โดยใชการรวมพลังทํางานเปนทีม เปนพลเมืองท่ีดี 
มีศีลธรรม และอยูรวมกับธรรมชาติและวิทยาการอยางยั่งยืน รวมท้ังมีความจงรักภักดีตอ
สถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข 
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3.3 จัดการศึกษาใหผูเรียนมีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 นําไปสูการมีอาชีพ 
มีงานทํา และสงเสริมความเปนเลิศของผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 
3.4 สงเสริม และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลคุณภาพผูเรียน ใหควบคูการเรียนรู

 นําไปสูการพัฒนาการเรียนรูและสมรรถนะของผูเรียนเปนรายบุคคล รวมท้ังสงเสริม 
การนําระบบธนาคารหนวยกิตมาใชในการเทียบโอนผลการเรียนรูและประสบการณ
ตางๆ ของผูเรียนในสถานศึกษา 

สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี 4. ดานประสิทธิภาพ 
4.4 สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในโรงเรียนท่ีมีวัตถุประสงคเฉพาะ
โรงเรียนท่ีตั้งในพ้ืนท่ีลักษณะพิเศษ และโรงเรียนในพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา 
4.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และปรับกระบวนการ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหสอดรับกับชีวิตวิถีใหม (New 
Normal) และชีวิตวิถีปกติตอไป (Next Normal) 

จุดเนน สพฐ. ท่ี 1. เรงแกปญหากลุมผูเรียนท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาด 
ของโรคโควิด – 19 โดยเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงการศึกษา ฟนฟูภาวะถดถอย 
ทางการเรียนรู (Learning Loss Recovery) ใหกับผูเรียนทุกระดับ รวมท้ังลด
ความเครียดและสุขภาพจิตของผูเรียน 

จุดเนน สพฐ. ท่ี 2. เสริมสรางระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ดวยระบบมาตรฐาน
ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 

จุดเนน สพฐ. ท่ี 6. สงเสริมการจัดการเรียนรู ผานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนมีสวนรวม
และมีปฏิสัมพันธกับกิจกรรมการเรียนรูผานการปฏิบัติท่ีหลากหลายรูปแบบ 
(Active Learning) มีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู 
และสมรรถนะของผูเรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ 

จุดเนน สพฐ. ท่ี 8. มุงเนนการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรูทุกระดับ 
สนองกลยุทธ สพม. ท่ี 1. สรางโอกาส และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ สพม. ท่ี 2. พัฒนาคุณภาพผูเรียน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันสูมาตรฐานสากล 

จุดเนน สพม. ท่ี 1. ดานผูเรียน 
1.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET สูงกวาปท่ีผานมา หรือสูงกวาระดับประเทศ 
1.2 ผูเรียนมีความรูความสามารถ มีสมรรถนะ และทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
1.3 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะอันพึงประสงค 
1.4 ผูเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ตามความสามารถ และความถนัด 
1.5 ผูเรียนมีขีดความสามารถในการแขงขันระดับสากล 

จุดเนน สพม. ท่ี 2. ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.1 ครูจัดการเรียนรูดวยวิธีการท่ีหลากหลายทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม

 คณิตศาสตร(STEM) และภาษาตางประเทศ (ภาษาท่ีสาม) 
2.2 ครูจัดการเรียนรูดวยวิธีการท่ีหลากหลายเพ่ือสรางทักษะพ้ืนฐานท่ีเชื่อมโยง 
สูการสรางอาชีพและการมีงานทํา 
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มาตรฐานการศึกษา ท่ี 1. คุณภาพของผูเรียน 
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
 ประเด็นพิจารณาท่ี 1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 
 ประเด็นพิจารณาท่ี 2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย 

  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
ประเด็นพิจารณาท่ี 4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประเด็นพิจารณาท่ี 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ประเด็นพิจารณาท่ี 6) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

   1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
 ประเด็นพิจารณาท่ี 1) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

 ประเด็นพิจารณาท่ี 2) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
 ประเด็นพิจารณาท่ี 3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

 ประเด็นพิจารณาท่ี 4) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานการศึกษา ท่ี 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 ประเด็นพิจารณาท่ี 3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใช 
   ในชีวิตได 
 ประเด็นพิจารณาท่ี 3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
 ประเด็นพิจารณาท่ี 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ประเด็นพิจารณาท่ี 3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 
 ประเด็นพิจารณาท่ี 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง 
   การจัดการเรียน 
กลยุทธสถานศึกษาท่ี 1. สงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
  ตัวชี้วัดความสําเร็จ ท่ี 1.1 รอยละของผูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
   ตามหลักสูตร และมีคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ผานเกณฑ 
   ในระดับดีข้ึนไป 
กลยทุธสถานศึกษาท่ี 2. พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.1 รอยละของผูเรียนมีความรูและคุณภาพมาตรฐานระดับสากลผานเกณฑ 
 ในระดับดีข้ึนไป 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ผานเกณฑ 
 ในระดับดีข้ึนไป 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะการคิดสรางสรรคในการสรางนวัตกรรม 
 ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 

 ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.4 รอยละของผูเรียนมีความพรอมในการศึกษาตอ การฝกงานหรือการทํางาน
ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 

ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.5 รอยละของผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.6 รอยละของผูเรียนท่ีไมติด 0 ร มส มผ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.7 รอยละของผูเรียนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.8 รอยละของผูเรียนท่ีออกกลางคัน 
 

แผนงานงบประมาณ    งบลงทุน    งบดําเนินงาน 
 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวยุพร  ตักศิลา  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 

3. หลักการและเหตุผล 
จากนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565

มุงม่ันในการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหเปน “การศึกษาข้ันพ้ืนฐานวิถีใหม วิถีคุณภาพ” มุงเนนความปลอดภัย
ในสถานศึกษา สงเสริมโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางเทาเทียม และบริหารจัดการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรู และทักษะท่ีจําเปนของโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะและทักษะดานการอาน คณิตศาสตร การคิดข้ันสูง นวัตกรรมวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตางประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน และการเลือกศึกษาตอ ซ่ึง
ตรงกับกลยุทธสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน เพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแขงขัน สูมาตรฐานสากล การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษา 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ี
สูงขึ้นและลดจํานวนนักเรียนที่ได 0, ร, มส, มผ ฝกใหผูเรียนสามารถสรางองคความรูดวยตนเอง รูจักใฝหา
ความรูจากสื่อเทคโนโลยีแหลงเรียนรูใหมไดอยางคุมคา มีทักษะในการคิดวิเคราะห เปนรูปธรรมผานการลงมือ
ปฏิบัติจริง มีเหตุมีผล มุงมั่นในการทํางาน มีสติปญญาในการบูรณาการเพิ่มขึ้น ผูเรียน เปนผู มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความเปนประชาธิปไตย มีเหตุผล รู จ ักเส ียสละและรับฟงความคิดเห็นของผู อื ่น รู จ ักใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตรในการดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียรมุงม่ันในการทํางาน มีสติปญญาใน
การบูรณาการ การคิดวิเคราะหเพ่ิมข้ึนและสงเสริมใหครูมีทักษะท่ีจําเปนของโลกในศตวรรษท่ี 21 
 

4. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
3. เพ่ือสงเสริมการศึกษาคนควาดวยตนเอง ความคิดริเริ่มสรางสรรค และใชทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตรในการแกปญหา 
4. เพ่ือใหครูมีสื่อการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยเีพียงพอ หลากหลาย 
และมีทักษะท่ีจําเปนของโลกในศตวรรษท่ี 21 
5. เพ่ือสงเสริมใหครูเปลี่ยนบทบาทของตนเองจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” และพัฒนาสื่อ 
การเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยท่ีีหลากหลาย 

 

5. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยาทุกคน 
2. ครูกลุมสาระวิทยาศาสตรและเทคโนโลยทุีกคน 
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เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 
2. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

6. กิจกรรมและการดําเนินงาน 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาส่ือ อุปกรณ แหลงเรียนรู การเรียนการสอนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - สํารวจความตองการของแตละหองปฏิบัติการ 

มี.ค. - เม.ย.
2565 

261,000 

นางสาวยุพร ตักศลิา 
นางสาวเนมิกา กังวานสรุะ 
นางสาวสุพิชา บุญยกิจ 
นางสุรียพร รินสกุล 
นางสาวพิมณภัทร ทนุโวหาร 
นางสาวปยมาภรณ รักษรอด 
นายกิตติพงศ พาหะมาก 
นางสาวเบญจวรรณ ทองขาว 
นางวรรณธิสา ตันติทัตต 
นางสาวปยะนุช พะลัง 
นางพวงเพ็ญ ดําอุดม 
นางสาวภัทราภรณ ทองชํานาญ 
นางสาวสาวิกา ทิพยโพธ์ิ 
นางสาวสุพรรณี ตระหงาน 
นางศิโรรตัน เปรมไธสง 
นางสาวพิมพมาศ เพ็ชรุพันธ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - ขออนุมัติโครงการ 
 - ดําเนินการจัดซ้ือ 

พ.ค. 2565 - 
มี.ค. 2566 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - สอบถามสภาพปญหาการใชวัสดุอุปกรณ 
 - สรุปรายงานผล 

พ.ค. 2565 - 
มี.ค. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - จัดซ้ือวัสดุอุปกรณเพ่ิมเติม 
 - ปรับปรุง แกไขขอบกพรอง 

 
มี.ค. 2566 

 

กิจกรรมท่ี 2 สงเสริมทักษะวิชาการ 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมครูท่ีเก่ียวของเพ่ือจัดทําโครงการ 

มี.ค. 2565 

198,220 

นางสาวยุพร ตักศลิา 
นางสาวเนมิกา กังวานสรุะ 
นางสาวสุพิชา บุญยกิจ 
นางสุรียพร รินสกุล 
นางสาวพิมณภัทร ทนุโวหาร 
นางสาวปยมาภรณ รักษรอด 
นายกิตติพงศ พาหะมาก 
นางสาวเบญจวรรณ ทองขาว 
นางวรรณธิสา ตันติทัตต 
นางสาวปยะนุช พะลัง 
นางพวงเพ็ญ ดําอุดม 
นางสาวภัทราภรณ ทองชํานาญ 
นางสาวสาวิกา ทิพยโพธ์ิ 
นางสาวสุพรรณี ตระหงาน 
นางศิโรรตัน เปรมไธสง 
นางสาวพิมพมาศ เพ็ชรุพันธ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
2.1 การแขงขันทักษะ รายการศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ปการศึกษา 2565 
2.2 การแขงขันหุนยนต 
 - การแขงขันหุนยนต รายการศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ปการศึกษา 2565 
 - การแขงขันโอลิมปกหุนยนต (อพวช.) 
 - การแขงขัน Siam Robot Programming 
Tournament 
2.3 การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร 
(Science Show) ระดับภูมิภาค ปการศึกษา 2565 
 

มิ.ย. 2565 -  
ม.ค. 2565 
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กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - สรุปผลการแขงขันและรางวัลท่ีไดรับ 
 - ประเมินความพึงพอใจนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม 

ม.ค. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - ปรับปรุง แกไขขอบกพรอง 

มี.ค. 2566 

 

กิจกรรมท่ี 3 สัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมครูท่ีเก่ียวของเพ่ือจัดทําโครงการ 

มิ.ย. 2565 

48,070 

นางสาวยุพร ตักศลิา 
นางสาวเนมิกา กังวานสรุะ 
นางสาวสุพิชา บุญยกิจ 
นางสุรียพร รินสกุล 
นางสาวพิมณภัทร ทนุโวหาร 
นางสาวปยมาภรณ รักษรอด 
นายกิตติพงศ พาหะมาก 
นางสาวเบญจวรรณ ทองขาว 
นางวรรณธิสา ตันติทัตต 
นางสาวปยะนุช พะลัง 
นางพวงเพ็ญ ดําอุดม 
นางสาวภัทราภรณ ทองชํานาญ 
นางสาวสาวิกา ทิพยโพธ์ิ 
นางสาวสุพรรณี ตระหงาน 
นางศิโรรตัน เปรมไธสง 
นางสาวพิมพมาศ เพ็ชรุพันธ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
2.1 รายการแขงขันทักษะวิชาการ ณ สถาบัน
เทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาเขตชุมพร 
 - แขงโครงงานวิทยาศาสตรประเภททดลอง 
และประเภทสิ่งประดิษฐ 
 - แขงขันกลไฮโดรลิค 
 - แขงขันหุนยนต 
 - แขงขันเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร 
 - แขงขันวาดรูปแนววิทยาศาสตร 
2.2 รายการแขงขันโครงงานวิทยาศาตร 
ระดับชาติ รอบคัดเลือก ณ โรงเรียนศรียาภัย 
2.3 งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ 
ประจําป 2565 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตหาดใหญ 
 - แขงโครงงานวิทยาศาสตรระดับชาติ 
ประเภททดลองและประเภทสิ่งประดิษฐ 
 - แขงขันการแสดงวิทยาศาสตร 
2.4 งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ 
ประจําป 2565 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตสุราษฎรธานี 
 - แขงขันตอบปญหาวิทยาศาสตรและปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร 
 - แขงขันโครงงานสิ่งประดิษฐ 
2.5 SciTech Day 
 - ประกวดวาดภาพวิทยาศาสตร 
 - ประกวดเรื่องสั้นวิทยาศาสตร 

ส.ค. 2565 



    แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2565 

125 
 

โครงการท่ี 6 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
 - การแขงขันรถบรรทุกไข 
 - การแขงขันตอบปญหาวิทยาศาสตร 
 - การแขงขันวาดภาพโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - สรปุผลการแขงขันและรางวัลท่ีไดรับ 
 - ประเมินความพึงพอใจนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม 

ก.ย. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - ปรับปรุง แกไขขอบกพรอง 

ก.ย. 2565 

 

กิจกรรมท่ี 4 คาย Sci-Tech 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมครูท่ีเก่ียวของเพ่ือจัดทําโครงการ 

มี.ค. 2565 

40,400 

นางสาวยุพร ตักศลิา 
นางสาวเนมิกา กังวานสรุะ 
นางสาวสุพิชา บุญยกิจ 
นางสุรียพร รินสกุล 
นางสาวพิมณภัทร ทนุโวหาร 
นางสาวปยมาภรณ รักษรอด 
นายกิตติพงศ พาหะมาก 
นางสาวเบญจวรรณ ทองขาว 
นางวรรณธิสา ตันติทัตต 
นางสาวปยะนุช พะลัง 
นางพวงเพ็ญ ดําอุดม 
นางสาวภัทราภรณ ทองชํานาญ 
นางสาวสาวิกา ทิพยโพธ์ิ 
นางสาวสุพรรณี ตระหงาน 
นางศิโรรตัน เปรมไธสง 
นางสาวพิมพมาศ เพ็ชรุพันธ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - ประชุมครูท่ีเก่ียวของเพ่ือเตรียมการ 
 - จัดซ้ืออุปกรณท่ีตองใชในการจัดคาย 
 - ดําเนินการจัดคายตามโครงการ 

พ.ค. 2565 - 
พ.ย. 2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - ประเมินความพึงพอใจนักเรียนท่ีเขารวม
กิจกรรม 
 - สรุปรายงานผล 

ธ.ค. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - ปรับปรุง แกไขขอบกพรอง 

 
ธ.ค. 2565 

 

7. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาสื่อ อุปกรณ แหลงเรียนรู การเรียนการสอนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 
สถานท่ีดําเนินการ โรงเรียนสวีวิทยา อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

กิจกรรมท่ี 2 สงเสริมทักษะวิชาการ 
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2566 
สถานท่ีดําเนินการ 

- โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดชุมพร 
- โรงเรียนพรศิริกุล จังหวัดตรัง 
- โรงเรียนสีชมพูศึกษา อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 
- จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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กิจกรรมท่ี 3 สัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ 
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2566 
สถานท่ีดําเนินการ 

- โรงเรียนศรียาภัย 
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร 
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี 

กิจกรรมท่ี 4 คาย Sci-Tech 
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 
สถานท่ีดําเนินการ โรงเรียนสวีวิทยา อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

 

8. งบประมาณ  รวม  547,690  บาท  รายละเอียด  ดังนี้ 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาส่ือ อุปกรณ แหลงเรียนรู การเรียนการสอนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาครุภัณฑ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 ตูเก็บอุปกรณสารเคมี  

หองปฏิบัติการ 1 ตู 
- 5,000 - 5,000  

2 เครื่องพิมพอิงคเจ็ท  - 5,000 - 5,000  
3 เครื่องอิเล็กโทรฟอรีซิส - 5,000 - 5,000  
4 เครื่องตรวจนับกัมมันตภาพรังส ี - 9,500 - 9,500  
5 เครื่องชั่งดิจิตอล  

ZEPPER รุน ES-600HA 1 เครื่อง 
- 11,500 - 11,500  

6 คาวัสดอุุปกรณ  - - 150,000 150,000  
7 ซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร  50,000 - - 50,000  
8 คาลางเลนสกลองจุลทรรศ 25,000 - - 25,000  

รวม 75,000 36,000 150,000 261,000  
 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 กระดาษ A4 80 แกรม  80 รีม 120 9,600 
2 กระดาษสติ๊กเกอรใส 20 หอ 25 500 
3 กระดาษโฟโต 180 แกรม 100 แผน 4 รีม 300 1,200 
4 กระดาษการดขาว A4 150 แกรม 50 แผน 10 รีม 80 800 
5 ลวดเย็บกระดาษ เบอร 26/6 1 กลอง 135 135 
6 ลวดเย็บกระดาษ เบอร 3 1 กลอง 240 240 
7 ลวดเย็บกระดาษ เบอร 23/6 1 กลอง 50 50 
8 ลวดเย็บกระดาษ เบอร 23/10 1 กลอง 70 70 
9 ลวดเย็บกระดาษ เบอร 23/17 1 กลอง 100 100 



    แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2565 

127 
 

โครงการท่ี 6 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ จํานวน/หนวย 
ราคาตอหนวย

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
10 ลวดเย็บกระดาษ เบอร 23/20 1 กลอง 110 110 
11 กาวสองหนาบาง Croco หนา 1/2 นิ้ว 80 มวน 15 1,200 
12 หมึกพิมพEpson No.664 สีดํา 2 ขวด 420 840 
13 หมึกพิมพ Epson No.664 สีเหลือง 2 ขวด 300 600 
14 หมึกพิมพ Epson No.664 สีชมพู 2 ขวด 300 600 
15 หมึกพิมพ Epson No.664 สีฟา 2 ขวด 300 600 
16 หมึกพิมพ Epson No.001 สีดํา 5 ขวด 400 2,000 
17 หมึกพิมพ Epson No.001 สีเหลือง 5 ขวด 400 2,000 
18 หมึกพิมพ Epson No.001 สีชมพู 5 ขวด 400 2,000 
19 หมึกพิมพ Epson No.001 สีฟา 5 ขวด 400 2,000 
20 ปากกาไวทบอรด สีดํา 2 กลอง 200 400 
21 ปากกาไวทบอรด สีน้ําเงิน 2 กลอง 200 400 
22 ปากกาไวทบอรด สีแดง 2 กลอง 200 400 
23 หมึกเติมปากกาไวทบอรด สีดํา 5 กลอง 80 400 
24 หมึกเติมปากกาไวทบอรด สีน้ําเงิน 5 กลอง 80 400 
25 หมึกเติมปากกาไวทบอรด สีแดง 5 กลอง 80 400 
26 แมเหล็ก 6 แทง 100 600 
27 เครื่องชั่งสปริง 10 N 5 เครื่อง 110 550 
28 แผนโพลาลอยด 30 อัน 60 1,800 
29 แคลเซียมไฮโปคลอไรท (Ca(OCl)2) 2 ขวด 70 140 
30 สารละลายไอโอดีน 450 cc 2 ขวด 120 240 
31 เอทานอล 95% 3.5 ลิตร 2 ขวด 580 1,160 
32 สปริงสาธิตคลื่น 3 เครื่อง 480 1,440 
33 ถานไฟฉาย ขนาด D 1 แพ็ค 500 500 
34 Led 5 มิล super bright 1000 หลอด สีน้ําเงิน 2 แพ็ค 1,000 2,000 
35 Led 5 มิล super bright 1000 หลอด สีขาว 2 แพ็ค 1,000 2,000 
36 Led 5 มิล super bright 1000 หลอด สีชมพู 2 แพ็ค 1,000 2,000 
37 รางถาน AA มีฝาปดพรอมสวิชต 5 อัน 50 250 
38 สายไฟ พรอมคลิป 2 ขาง (6คู) 6 คู 300 1,800 
39 ชุดทดลองแสงพรอมกลองแสง 1 ชุด 3,800 3,800 
40 หัวแรงแบบปน 2 อัน 250 500 
41 ตะก่ัวบัดกรี 5 มวน 40 200 
42 กาวรอน  5 ขวด 30 150 
43 แคลเซียมคลอไรท (Ca(OCl)2) 2 ขวด 70 140 
44 สีผสมอาหาร 5 ขวด 20 100 
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ลําดับ
ท่ี 

รายการ จํานวน/หนวย 
ราคาตอหนวย

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
45 สีเทอมอโครมิกสีดํา และสีชมพู 2 ขวด 500 1,000 
46 สี Binder (สารยึดติด) 2 ขวด 300 600 
47 สีนิวทรัลเรด (neutral red) (125 mL) 3 ขวด 150 450 
48 ดามมีดผาตัด 5 ดาม 110 550 
49 เข็มเข่ีย 5 อัน 70 350 
50 หลอดหยด 5 หลอด 35 175 
51 พูกัน 5 ดาม 12 60 
52 จานเพาะเชื้อ 5 อัน 50 250 
53 สีอีธิเดียมโบรไมด (ethidium bromide) 1 ขวด 550 550 
54 เครื่องฉายแสงอัตราไวโอเลต 1 เครื่อง 2,000 2,000 
55 ยีสต 1 ขวด 160 160 
56 ปเปตต แบบขีด 25 mL 3 อัน 200 600 
57 กระดาษทราย 10 แผน 20 200 
58 จานหลุมพลาสติกใส 24 หลุม มีฝาปด  5 ชุด 95 475 

59 บิวเรต 25 mL กอก 2 อัน 600 1,200 
60 บิวเรต 50 mL กอก 2 อัน 650 1,300 
61 Tin (II) Chloride Dihydrate 100 g 1 ขวด 1,200 1,200 
62 โพแทสเซียมไอโอไดด 100 g 1 ขวด 550 550 
63 กรดซิตริค 450 g 1 ขวด 150 150 
64 ไฮโดรเจนเปอรออกไซด 50% 450 cc. 1 ขวด 90 90 
65 โซเดียมเมททอล 8 g 1 ขวด 180 180 
66 ฟนอลฟทาลีน 0.1% 100 cc. 2 ขวด 55 110 
67 แมงกานีสไดออกไซด 450 g 1 ขวด 85 85 
68 กรดแอสคอบิค 50 g 1 ขวด 120 120 
69 แอมโมเนียมคลอไรด 450 g 1 ขวด 60 60 
70 ผงสังกะสี 200 g 1 ขวด 250 250 
71 กรดไนตริค 2 M 450 cc. 1 ขวด 80 80 
72 คอปเปอร (II) ซัลเฟต 450 g 2 ขวด 120 240 
73 ลวดอลูมิเนียม (1 เมตร) 1 มวน 20 20 
74 แผนทองแดง  (50 กรัม) 2 แผน 200 400 
75 ลวดทองแดง NO. 30 (3 เมตร) 1 มวน 10 10 
76 แผนสังกะสี  (100 กรัม) 2 แผน 120 240 
77 แผนดีบุก  (100 กรัม) 2 แผน 200 400 
78 แผนตะก่ัว (150 กรัม) 2 แผน 50 100 
79 แผนอลูมิเนียม (50 กรัม) 2 แผน 40 80 

https://melscience.com/en/reagents/19/
https://melscience.com/en/reagents/229/
https://melscience.com/en/reagents/93/
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ลําดับ
ท่ี 

รายการ จํานวน/หนวย 
ราคาตอหนวย

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
80 อลูมิเนียมฟรอยด  2 มวน 70 140 
81 ลวดแมกนีเซียม ขดเล็ก 1 มวน 120 120 
82 ผงตะไบเหล็ก 100 g 1 ขวด 60 60 
83 อลูมิเนียมผง 50 g 1 ขวด 80 80 
84 วุนผง 50 g 2 ขวด 150 300 
85 กรดอะซิติกเขมขน 98% 450 cc. 2 ขวด 90 180 
86 สารละลายแอมโมเนีย 27% 450 cc. 2 ขวด 75 150 
87 อะซิโตน 450 cc. 1 ขวด 90 90 
88 ซิงคซัลเฟต 450 g 1 ขวด 100 100 
89 โซเดียมไฮโดรซัลไฟท 450 g 1 ขวด 130 130 
90 Sodium hydroxide 350 g 2 ขวด 110 220 
91 กลูโคส 250 g 1 ขวด 65 65 
92 แคลเซียมคลอไรด 350 g 2 ขวด 60 120 
93 โซเดียมไบคารบอเนต (ผงฟู) 350 g 1 ขวด 50 50 
94 โซเดียมคลอไรด 450 g 2 ขวด 45 90 
95 น้ํากลั่น 20 Lt. 2 ขวด 400 800 
96 คอปเปอร (II) คลอไรด 100 g 1 ขวด 150 150 
97 strontium chloride 50 g 1 ขวด 375 375 
98 แคลเซียมออกไซด 250 g 1 ขวด 45 45 
99 บิวทานอล 100 cc. 1 ขวด 145 145 
100 แบเรียมไนเตรท 100 g 1 ขวด 90 90 
101 ลิเทียมคลอไรด 1 M 450 cc.  1 ขวด 200 200 
102 ethyl alcohol 95 % 450 cc. 2 ขวด 90 180 
103 น้ํามันกาด (kerosene) 450 cc.  2 ขวด 120 240 
104 บอแร็กซ 450 g 1 ขวด 150 150 
105 แบเรียมไฮดรอกไซด 100 g 1 ขวด 120 120 
106 ดางทับทิม 100 g 1 ขวด 60 60 
107 กลีเซอรอล 250 cc. 1 ขวด 100 100 
108 แคลเซียมคารไบด 250 g 1 ขวด 70 70 
109 กรดไฮโดรคลอริก 2 M 450 cc. 1 ขวด 60 60 
110 เลด (II) ไนเตรท 100 g 1 ขวด 150 150 
111 โคบอลทคลอไรด 50 g 1 ขวด 300 300 
112 โซเดียมแอซิเตรด 100 g 2 ขวด 120 240 
113 ไอโอดีนคริสตอล 50 g 1 ขวด 260 260 
114 กรดออกซาลิค 450 g 1 ขวด 150 150 

https://melscience.com/en/reagents/211/
https://melscience.com/en/reagents/214/
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โครงการท่ี 6 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ จํานวน/หนวย 
ราคาตอหนวย

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
115 ยูนิเวอรแซลอินดิเคเตอร 100 cc. 2 ขวด 60 120 
116 ฟนอลเรด 100 cc. 1 ขวด 60 60 
117 เมททิลีนบลู 0.1% 60 cc. 1 ขวด 50 50 
118 โบรโมไทมอลบลู 100 cc. 1 ขวด 60 60 
119 โพแทสเซียมไนเตรท 450 g 1 ขวด 100 100 
120 สารละลายเบเนดิกซ 450 cc. 1 ขวด 120 120 
121 แคลเซียมไฮดรอกไซด 250 g.(ปูนขาว) 1 ขวด 60 60 
122 กรดซัลฟูริค 2 M 450 cc. 1 ขวด 60 60 
123 สายไฟดําแดง ปากหนีบ-ปากหนีบ 5 ชุด 20 100 
124 ข้ัวถาน 9V 5 ชุด 10 50 
125 ตะก่ัวมวนเล็ก 1 มวน 35 35 
126 น้ํายาประสานบัดกรี 1 ขวด 20 20 
127 โฟโตบอรด 3 ชุด 150 450 
128 ตัวตานทานปรับคาได 2 ชุด 25 50 
129 ตัวตานทานไวแสง LDR 2 ชุด 45 90 
130 ปริซึมแกว 50x50 มม. 60 องศา 1 อัน 120 120 
131 กระดาษกรอง 11 ซม. Whatman#93 1 กลอง 240 240 
132 กระดาษลิตมัส แดง (100 แถบ) 1 กลอง 60 60 
133 กระดาษลิตมัส น้ําเงิน (100 แถบ) 1 กลอง 60 60 
134 กระดาษ pH 0-14 แบบละเอียด 1 กลอง 150 150 
135 แวนตากันสาร 3M 2 อัน 180 360 
136 ถุงมือไนไตร  (สีฟา) 50 คู (M) 1 กลอง 350 350 
137 ถุงมือกันความรอน 1 คู 120 120 
138 แปรงลางบิวเรต 1 อัน 90 90 
139 ท่ีจับบิวเรต อลูมิเนียม 1 อัน 275 275 
140 ขาตั้งใหญ (แผน) 1 อัน 300 300 
141 ท่ีจับ 3 งาม พรอมบอสเฮด 1 ชุด 350 350 
142 กรวยกรองกระเบื้อง ศก. 120 มล. 1 อัน 450 450 
143 โกรงบดยา ศก. 130 มม.  1 อัน 170 170 
144 จานหลุมกระเบื้อง 12 หลุม 5 ชุด 60 300 
145 เบากระเบี้องทรงสูงพรอมฝา 3 ชุด 50 150 
146 ชอนตักสาร (ไมโคร) 200 มม. 5 อัน 60 300 
147 ลูกยางหลอดหยด (5 อัน) 1 ชุด 20 20 
148 ลูกยางปเปต ใหญ (10 มล.) 3 ชุด 38 114 
149 สายซิลิโคน ศก. 6 มม. (1 เมตร) 2 ชุด 120 240 
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โครงการท่ี 6 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ จํานวน/หนวย 
ราคาตอหนวย

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
150 หลอดเซนตริฟวก พลาสติก 15 มม. มีฝา 10 ชุด 20 200 
151 ปากคีบสแตนเลส 2 อัน 50 100 
152 ขวดหยดสาร 60 มล. (สีชา) 1 ขวด 20 20 
153 กรวยแยกสาร 250 มล. (SCI) 1 ชุด 425 425 
154 ขวดรูปชมพู มีแขน 500 มล. (SCI) 1 ชุด 200 200 
155 ฉลากสติ๊กเกอรติดชื่อสารเคมี 3 หอ 45 135 
156 คีมจับหลอดทดลองโลหะ 1 อัน 60 60 
157 น้ํายาลางจาน 3.8 ลิตร 1 แกลลอน 300 300 
158 หลอดทดลองเล็ก 13x100 มม. (SCI) 50 หลอด 5 250 
159 กระบอกตวง 500 มม. (SCI) 1 กระบอก 270 270 
160 ขวดบีบน้ํากลั่น 250 มล. 4 ขวด 70 280 
161 ขวดวัดปริมาตร 50 มล. ฝา PP (SCI) 5 ขวด 90 450 
162 ขวดวัดปริมาตร 250 มล. ฝา PP (SCI) 3 ขวด 130 390 
163 ขวดวัดปริมาตร 1,000 มล. ฝา PP (SCI) 2 ขวด 400 800 
164 ขวดเก็บสาร ฝาเกลียว 250 มล. (SCI) 2 ขวด 120 240 
165 บีกเกอร 100 มล. (SCI) 20 ใบ 50 1,000 
166 บีกเกอร 250 มล. (SCI) 5 ใบ 60 300 
167 บีกเกอร 1,000 มล. (SCI) 2 ใบ 120 240 
168 อะซิโตนคารมีน 1 ขวด 340 340 
169 กลาสวูล (ใยแกว) 1 ชุด 150 150 
170 ไฮโดรเจนเปอรออกไซด 12% 1 ขวด 85 85 
171 เมททิลเรด 1 ขวด 40 40 
172 ซิลิกาเจล 1 ขวด 300 300 
173 สารละลายซาฟรานิน 1 ขวด 70 70 
174 ซูโครส 1 ขวด 70 70 
175 แปงมัน 1 กระปุก 80 80 
176 กระดาษแกวCellophane ขนาด 105X90 cm 3 ชุด 95 285 

177 ไฟฉาย  5 กระบอก 85 425 
178 เลเซอร 10 ชุด 20 200 
179 ดางทับทิม 100 g  1 ขวด 65 65 
180 ลูกโปงกลมเล็ก เบอร 2 40ใบ   2 หอ 70 140 
181 ตนพืช  10 ชนิด 100 1,000 
182 ปอดหมู  5 ชุด 100 500 
183 หัวใจหมู  5 หัวใจ 80 400 
184 ทิชชู 24 มวน 2 แพ็ค 150 300 
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โครงการท่ี 6 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ จํานวน/หนวย 
ราคาตอหนวย

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
185 ลวดเหล็ก เบอร 26 ยาว 100 cm 5 เสน 39 195 
186 ฟนอลฟทาลีน 0.1% 100 CC. 5 ขวด 55 275 
187 SODIUM METAL โลหะโซเดียม 8 G. 2 ขวด 240 480 
188 ลูกโปง ใหญ 1 กลอง 95 95 
189 ชุดครึ่งชีวิต 1 ชุด 200 200 
190 แบบจําลองโมเลกุล (EURO DESIGN) 1 กลอง 1,200 1,200 
191 คอปเปอร (II) คลอไรด 100 G. 1 ขวด 300 300 
192 โพแทสเซียมไอโอไดด 100 G. 1 ขวด 550 550 
193 แคลเซียมคลอไรด 350 G. 1 ขวด 60 60 
194 กรดซาลิไซลิค 50 G. 1 ขวด 90 90 
195 เมททิล แอลกอฮอล 450 CC. 1 ขวด 60 60 
196 เอทิล แอลกอฮอล 95% 450 CC. 2 ขวด 90 180 
197 Nanobit Activity kit 1 ชุด 1,715 1,715 
198 ATX2+ แผงวงจรควบคุมหุนยนตดวยภาษา 

C/C++ 
1 ชุด 2,996 2,996 

199 Maker Playground Activity Kit 5 ชุด 1,284 6,420 

200 
ตัวตอเสริมทักษะ Mindstorms Robot 
Inventor 

1 ชุด 18,100 18,100 

201 ผาเทปหนากวาง 1.5 นิ้ว 6 มวน 50 300 
202 โทนเนอร Samsung M3820ND 2 ตลับ 1,000 2,000 
203 ตัวรับสัญญาณ 6 ชองสัญญาณ 2 ตัว 500 1,000 
204 ชุดอุปกรณเพ่ือการทดลองและสรางโครงงาน

ดานวิทยาการคํานวณสําหรับ micro:bit V2 
รุนสมบูรณ 

2 ชุด 4,500 9,000 

205 เซอรโวมอเตอรเฟองพลาสติก  10 ตัว 80 800 
206 มอเตอร Brushless  2 ตัว 400 800 
207 เทสเซอรโว 1 ตัว 300 300 
208 ตัวสตอปเปอร เซอรโว  20 ตัว 20 400 
209 สายตอเซอรโว 10 เสน 30 300 
210 คอนโทรลฮอรน  20 อัน 40 800 
211 อแดปเตอรใบพัด 15 อัน 70 1,050 
212 ตัวกันใบพัด  20 ตัว 40 800 
213 ใบพัดเครื่องบิน 10 นิ้ว 10 ใบ 80 800 
214 ใบพัดเครื่องบิน สโลว 10 ใบ 100 1,000 
215 ปนกาวอันใหญ 2 กลอง 250 500 
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โครงการท่ี 6 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ จํานวน/หนวย 
ราคาตอหนวย

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
216 เทปใยสับปะรด  4 มวน 150 600 
217 เทปกาว opp 12 มวน 25 300 
218 เทปกาวสี หนากวาง 2 นิ้ว 6 มวน 50 300 
219 กาวแทงใสปนกาว  (ใหญ) 50 แทง 10 500 
220 โฟมอัด 5 มิล  8 แผน 100 800 
221 โฟมอัด 3 มิล  15 แผน 100 1,500 
222 โฟมปอนด 8 แผน 250 2,000 
223 ท่ีตัดโฟม 1 ตัว 500 500 
224 ปลั๊กดีน 15 ตัว 20 300 
225 บานานาแจ็ค 15 อัน 30 450 
226 ไขควงหกเหลี่ยม 2 อัน 200 400 
227 เทปตีนตุกแก 2 มวน 100 200 
228 ใบมีดคัตเตอรใหญ  20 ใบ 15 300 
229 คัตเตอรเหล็กใหญ 5 อัน 50 250 
230 กระดาษทราย (ขัดไม) 5 แผน 4 20 
231 กระดาษแกว 10 แผน 4 40 
232 พลาสติกบุปกเครื่องบิน 1 มวน 100 100 
233 ไมเสียบลูกชิ้น 1 หอ 30 30 
234 ไมบัลซาหนากวาง 4 นิ้ว หนา 1.5 มิล 5 แผน 100 500 
235 ไมบัลซาหนากวาง 4 นิ้ว หนา 6 มิล 2 แผน 180 360 
236 ไมอัดหนา 1.5 มิล 1 แผน 50 50 
237 กาว UHU PRO ทาโฟม 50 กรัม 2 หลอด 100 200 
238 กาวสติ๊ก UHU ขนาด 8.2 กรัม 2 หลอด 35 70 
239 กาวตราชาง 10 หลอด 25 250 
240 กาวรอน  5 หลอด 30 150 
241 3M กาวสเปรย ชนิดติดถาวร 20 ออนซ 1 กระปอง 390 390 
242 ใบพัดเครื่องบินพลังยาง 7 นิ้ว 10 ใบ 50 500 
243 เข็มรอยมาลัย 4 เลม 10 40 
244 เครื่องชั่งดิจิตอลแบบพกพา  1 เครื่อง 800 800 
245 เครื่องหมุนใบพัดเครื่องบินพลังยาง แบบไฟฟา   1 เครื่อง 500 500 
246 เหล็กเสียบกระดาษ 4 อัน 30 120 
247 คลิปไมหนีบกระดาษ 1 กลอง 30 30 
248 ไมบรรทัดโคงเขียนแบบ 1 อัน 100 100 
249 ลอ 2 ลอ 200 400 
250 แบตเตอรี่ Li-Po  1 ชุด 500 500 
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โครงการท่ี 6 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ จํานวน/หนวย 
ราคาตอหนวย

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
251 เครื่องชารจ Lipo 1 เครื่อง 1,800 1,800 

รวม (หนึ่งแสนหาหม่ืนบาทถวน) 150,000 
 

กิจกรรมท่ี 2 สงเสริมทักษะวิชาการ 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 

นักบินนอย สพฐ. และเครื่องบินบังคับวิทยุ     
1 คาอาหารฝกซอมนักเรียน  

7 คน คนละ 10 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 
5,600 - 5,600  

รวม 5,600 - 5,600  
การแสดงทางวิทยาศาสตร     

2 คาอาหารฝกซอมนักเรียน 
8 คน คนละ 10 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 

6,400 
 

- 6,400 
 

 

3 คาวัสดุอุปกรณ - 20,000 20,000  
รวม 6,400 20,000 26,400  

อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร     
4 คาอาหารฝกซอมนักเรียน  

6 คน 10 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 
4,800 

 
- 4,800 

 
 

5 คาวัสดุอุปกรณ - 3,000 3,000  
รวม 4,800 3,000 7,800  

โครงงานวิทยาศาสตร     
6 คาอาหารฝกซอมนักเรียน 

6 คน 10 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 
4,800 

 
- 4,800 

 
 

7 คาวัสดุอุปกรณ - 20,000 20,000  
รวม 4,800 20,000 24,800  

ส่ิงประดิษฐทางวิทยาศาสตร     
7 คาอาหารฝกซอมนักเรียน 

4 คน 10 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 
3,200 

 
- 3,200 

 
 

8 คาวัสดุอุปกรณ - 10,000 10,000  
รวม 3,200 10,000 13,200  

หุนยนต     
1. รายการศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ปการศึกษา 2565 ระดับเขตพ้ืนท่ี 8 ทีม ทีมละ 3 คน  

    

9 คาอาหารฝกซอมนักเรียน 
24 คน 10 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 
 

19,200 - 19,200  
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โครงการท่ี 6 

ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
10 คาวัสดุอุปกรณ - 11,840 11,840  

รวม 19,200 11,840 31,040  
2. การแขงขันโอลิมปกหุนยนต (world robot 
olympiad 2022) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 
องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ(อพวช.) 
3 ทีม ทีมละ 2 คน 

    

11 คาอาหารฝกซอมนักเรียน 
6 คน 10 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 

4,800 - 4,800  

12 คาลงทะเบียนทีมละ 900 บาท 3 ทีม 2,700 - 2,700  
13 คาเดินทางไป-กลับ 4,000 - 4,000  
14 คาท่ีพัก 2 คืน 5 หอง หองละ 600 บาท/คืน 6,000 - 6,000  
15 คาเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ  

1 คน 3 วัน วันละ 240 บาท 
720 - 720  

รวม 18,220 - 18,220  
3. การแขงขัน Siam Robot Programming 
Tournament ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จ.เลย  
2 วัน 3 ทีม ทีมละ 3 คน  

    

16 คาอาหารฝกซอมนักเรียน 
9 คน  10 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท  

7,200 - 7,200  

17 คาเดินทางไป-กลับ   8,000 - 8,000  
18 คาท่ีพัก 5 คืน 5 หอง หองละ 600 บาท/คืน  15,000 - 15,000  
19 คาเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ  

4 วัน วันละ 240 บาท 
960 - 960  

รวม 31,160 - 31,160  
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอรประเภทซอฟตแวร     
20 คาอาหารฝกซอมนักเรียน  

6 คน 10 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 
4,800 

 
- 4,800 

 
 

21 คาวัสดุอุปกรณ - 14,000 14,000  
รวม 4,800 14,000 18,800  

การแขงขันตัดตอภาพยนตร     
22 คาอาหารฝกซอมนักเรียน  

2 คน 10 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 
1,600 

 
- 1,600  

23 คาวัสดุอุปกรณ - 1,000 1,000  
รวม 1,600 1,000 2,600  
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โครงการท่ี 6 

ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
การสรางการตูนแอนิเมช่ัน (2D Animation)     
24 คาอาหารฝกซอมนักเรียน  

2 คน 10 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 
1,600 

 
- 1,600  

25 คาวัสดุอุปกรณ - 1,000 1,000  
รวม 1,600 1,000 2,600  

การสรางการตูนเรื่องส้ัน     
26 คาอาหารฝกซอมนักเรียน  

2 คน 10 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 
1,600 

 
- 1,600  

รวม 1,600 - 1,600  
การออกแบบส่ิงของเครื่องใชดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร 

    

27 คาอาหารฝกซอมนักเรียน  
4 คน 10 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 

3,200 - 3,200  

รวม 3,200 - 3,200  
การสรางเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร     
28 คาอาหารฝกซอมนักเรียน  

4 คน 10 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 
3,200 - 3,200  

รวม 3,200 - 3,200  
การแขงขัน Motion Info graphic     
29 คาอาหารฝกซอมนักเรียน  

2 คน 10 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 
1,600 

 
- 1,600  

รวม 1,600 - 1,600  
การสราง Webpage ประเภท Text Editor     
30 คาอาหารฝกซอมนักเรียน  

2 คน 10 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 
1,600 - 1,600  

รวม 1,600 - 1,600  
การสราง Webpage ประเภท Web Editor     
31 คาอาหารฝกซอมนักเรียน  

2 คน 10 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 
1,600 - 1,600  

รวม 1,600 - 1,600  
การเขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอร     
32 คาอาหารฝกซอมนักเรียน  

2 คน 10 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 
1,600 - 1,600  

รวม 1,600 - 1,600  
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โครงการท่ี 6 

ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
การแขงขันการสราง Web Application     
33 คาอาหารฝกซอมนักเรียน  

2 คน 10 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 
1,600 - 1,600  

รวม 1,600 - 1,600  
รวมท้ังหมด 117,380 80,840 198,220  

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 การแสดงทางวิทยาศาสตร (Science show) 
บอรดฉาก(หลักการและการประยุกตใช)  
มัยมศึกษาตอนตน ท้ังหมด 3 การทดลองการ
ทดลองละ 2 บอรด 

6 บอรด 1,000 6,000 

บอรดฉาก(หลักการและการประยุกตใช)  
มัยมศึกษาตอนปลาย ท้ังหมด 3 การทดลอง 
การทดลองละ 2 บอรด 

6 บอรด 1,000 6,000 

เทปผาสี ขนาด 2 นิ้ว ยาว 10 หลา 10 มวน 30 300 
สติ๊กเกอรขาวมัน ขนาด A4  1 แผน 130 130 
กาว 2 หนา แบบบาง  4 มวน 90 360 
เพนทานอล 3 ขวด 280 840 
กรดอะซิติก 450 CC 5 ขวด 90 450 
นิกเกิลซัลเฟต 2 ขวด 240 480 
อะซิโตน 450 cc 4 ขวด 160 640 
เอทิลอะซิเตต 2 ขวด 162 324 
น้ํากลั่น 900 cc 3 ขวด 300 900 
เอทิลแอลกฮอล 70% 450 cc 5 ขวด 70 350 
ไอโอดีน 50 g. 1 ขวด 375 375 
พาราฟนออยลฺ(พาราฟนเหลว) 450 cc 3 ขวด 170 510 
สารดูดความชื้น 20 g.  5 ซอง 75 375 
กระดาษการดปก คละสี 1 รีม 100 100 
แผนดีบุก 50 g 2 แผน 335 670 
ลังเก็บอุปกรณการทดลอง 2 ลัง 350 700 
แผนตะก่ัว 50 g 2 แผน 129 258 
แผนสังกะสี 50 g 2 แผน 119 238 

รวม 20,000 
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โครงการท่ี 6 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ จํานวน/หนวย 
ราคาตอหนวย

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2 อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร 

 
วัสดุ/อุปกรณสําหรับการแขงขันอัจฉริยภาพ
วิทยาศาสตร 

1 ชุด 3,000 3,000 

รวม 3,000 
3 โครงงานวิทยาศาสตร  

วัสดุ/อุปกรณสําหรับใชทําโครงงาน
วิทยาศาสตร ระดับ ม.ตน 
 

1 ชุด 10,000 10,000 

วัสดุ/อุปกรณสําหรับใชทําโครงงาน
วิทยาศาสตร ระดับ ม.ปลาย 

1 ชุด 10,000 10,000 

รวม 20,000 
4 ส่ิงประดิษฐทางวิทยาศาสตร 

 
วัสดุ/อุปกรณสําหรับใชสิ่งประดิษฐทาง
วิทยาศาสตร 

1 ชุด 10,000 10,000 

รวม 10,000 
5 หุนยนต 

 สนามโอลิมปกหุนยนต  1 สนาม 5,000 5,000 
เทปดํา 10 มวน 24 240 
แผนสติ๊กเกอรสี PVC 10 แผน 30 300 
กลองพลาสติก 3 กลอง 300 900 
แผนพลาสวูด ขนาด 30x30 cm 30 แผน 120 3,600 
ชุดคิตวงจรหุนเดินตามเสนแบบอะนาล็อก 
บอรด 400จุด 

4 ชุด 450 1,800 

รวม 11,840 
6 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอรประเภทซอฟตแวร 

บอรด สําหรับ 2 โครงงาน 2 บอรด 2,000 4,000 
อุปกรณทําโครงงาน 1 ชุด 8,500 8,500 
กระดาษ+รายงาน+หมึกพิมพ 1 ชุด 1,500 1,500 

รวม 14,000 
7 การแขงขันตัดตอภาพยนตร 

หูฟงพรอมไมค 2 อัน 500 1,000 
รวม 1,000 
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โครงการท่ี 6 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ จํานวน/หนวย 
ราคาตอหนวย

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
8 การสรางการตูนแอนิเมช่ัน (2D Animation) 

หูฟงพรอมไมค 2 อัน 500 1,000 
รวม 1,000 

รวม (แปดหม่ืนแปดรอยส่ีสิบบาทถวน) 80,840 
 

กิจกรรมท่ี 3 สัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 

แขงขันทักษะวิชากร ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร 

    

1 คาเชาเหมารถ 2,000 - 2,000  
2 คาอาหารนักเรียน 19 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 1,520 - 1,520  
3 คาเบี้ยเลี้ยงครูผูควบคุม 5 คน คนละ 160 บาท 800 - 800  

รวม 4,320 - 4,320  
แขงขันโครงงานวิทยาศาสตรระดับชาติ รอบคัดเลือก  
ณ โรงเรียนศรยีาภัย 

   
 

 

4 คาอาหารนักเรียน 6 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 480 - 480  
5 คาเบี้ยเลี้ยงครู 4 คน คนละ 160 บาท 640 - 640  

รวม 1,120 - 1,120  
งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจําป 2565  
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 

    

6 คาเดินทางไป-กลับ   8,000 - 8,000  
7 คาอาหารนักเรียน 12 คน 6 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 5,760 - 5,760  
8 คาเบี้ยเลี้ยงครู 6 คน 2 วัน วันละ 240 บาท 2,880 - 2,880  
9 คาเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ 

2 คน 2 วัน วันละ 240 บาท 
960 - 960  

10 คาท่ีพัก 1 คืน 10 หอง หองละ 1,200 บาท 12,000 - 12,000  
รวม 29,600 - 29,600  

งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ  
ประจาํป 2565 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตสุราษฎรธาน ี

    

11 คาเดินทางไป-กลับ   4,000 - 4,000  
12 คาอาหารนักเรียน 12 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 960 - 960  
13 คาเบี้ยเลี้ยงครูผูควบคุม 6 คน คนละ 160 บาท 960 - 960  

รวม 5,920 - 5,920  
     



    แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2565 

140 
 

โครงการท่ี 6 

ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
14 คาวัสดุอุปกรณ สําหรับกิจกรรม Sci-Tech Day - 7,110 7,110  

รวม - 7,110 7,110  
รวมท้ังหมด 40,960 7,110 48,070  

 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 กระดาษรอยปอนด ขนาด A3  1 หอ 550 550 
2 ไข 1 แผง 1 แผง 100 100 
3 ทอ PVC ยาว 10 เมตร กวาง 2 นิ้ว 1 ทอ 120 120 
4 กระดาษปกการดขาว (หอละ 100 แผน) 2 รีม 100 200 
5 ชุดอุปกรณการเรียน ชุดใหญ 23 ชุด 100 2,300 
6 ชุดอุปกรณการเรียน ชุดกลาง 23 ชุด 50 1,150 
7 ชุดอุปกรณการเรียน ชุดเล็ก 23 ชุด 30 690 
8 นิทรรศการวทิยาศาสตร 1 ชุด 2,000 2,000 

รวม (เจ็ดพันหนึ่งรอยสิบบาทถวน) 7,110 
 

กิจกรรมท่ี 4 คาย Sci-Tech 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาอาหารครู 20 คน 2 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท  2,400 - 2,400  
2 คาอาหารวางครู 20 คน 2 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท  1,000 - 1,000  
3 คาอาหารนักเรียน 100 คน 2 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท  12,000 - 12,000  
4 คาอาหารวางนักเรียน 100 คน 4 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท 10,000 - 10,000  
5 คาวัสดุอุปกรณ  - 15,000 15,000  

รวม 25,400 15,000 40,400  
 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 กระดาษปก A4 การดขาว  6 รีม 80 480 
2 กระดาษโปสเตอรแข็งสี  10 แผน 10 100 
3 ปากกาลูกลื่น 50 ดาม/กลอง  5 กลอง 180 900 
4 ปากกาเคมีสองหัว  10 ดาม 15 150 
5 เชือกขาว  24 มวน 25 600 
6 แฟมชาง No.221 A4 สันกวาง 1 นิ้ว  2 แฟม 60 120 
7 แฟมกระดุม  231 แฟม 10 2,310 
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โครงการท่ี 6 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ จํานวน/หนวย 
ราคาตอหนวย

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 ฐานคอมพิวเตอร    
8 กระดาษ A4 80 แกรม  2 รีม 120 240 
9 ดินสอ  36 แทง 5 180 
10 ไมบรรทัดเหล็ก  12 อัน 20 240 
11 ยางลบ  12 อัน 10 120 
12 ปากกา 50/กลอง  1 กลอง 130 130 
 ฐานฟสิกส ม.ตน    

13 ถาน AA Panasonic (Alkaline) 2 กอน 24 แพ็ค 45 1,080 
14 แผนแมเหล็กกลม แพ็ค 5 ชิน้ 6 แพ็ค 300 1,800 
15 ลวดทองแดง 1mm เบอร18  5 กิโลกรัม 500 2,500 
 ฐานฟสิกส ม.ปลาย    

16 ถุงทราย 500กรัม  30 ถุง 30 900 
17 แผนไมเสียดทาน  10 แผน 60 600 
 ฐานเคมี ม.ตน    

18 นมโฟรโมท รสจืด (6 กลอง/แพค )  12 แพค 65 780 
19 เกลือปน  20 ถุง 10 200 
20 ถุงซิบ ขนาด 5” x 7” (0.5 ก.ก. /แพค )  2 แพค 80 160 
21 ถุงซิบ ขนาด 10” x 12” (0.5 ก.ก. /แพค )  4 แพค 80 320 
22 ชอนพลาสติก  4 แพค 50 200 
23 สารแตงกลิ่นในอาลาร  5 ขวด 20 100 
24 น้ําแข็งหลอดเล็ก ( 50 ก.ก. / ถุง )  1 ถุง 200 200 
 ฐานเคมี ม.ปลาย    

25 ถวยพลาสติก  2 แถว 60 120 
26 สีฝุน  1 ชุด 50 50 
27 พูกันกลม  6 อัน 20 120 
28 ลูกโปง100ลูก/แพ็ค  1 แพ็ค 250 250 
29 สมุดปกบอรด  2 ถุง 25 50 

รวม (หนึ่งหม่ืนหาพันบาทถวน) 15,000 
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
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โครงการท่ี 6 

9. การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 
ปจจัยความเส่ียง 
1. ชวงเวลาในการดําเนินกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากกําหนดการเดิม  

   2. คาใชจายในการดําเนินกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเม่ือมีการดําเนินกิจกรรมจริง  
แนวทางการบริหารความเส่ียง 
1. บริหารจัดการเตรียมความพรอมของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
2. ในการจัดทําปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียนควรพิจารณาถึงความซํ้าซอนของการจัดกิจกรรม 
 

10. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1.  รอยละของผูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ตามหลักสูตร และมีคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
2. รอยละของผูเรียนมีความรูและคุณภาพมาตรฐานระดับสากลผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
3. รอยละของผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
4. รอยละของผูเรียนมีทักษะการคิดสรางสรรคในการสรางนวัตกรรมผานเกณฑ 
ในระดับดีข้ึนไป 
5. รอยละของผูเรียนมีความพรอมในการศึกษาตอการฝกงานหรือการทํางานผานเกณฑ 
ในระดับดีข้ึนไป 
6. รอยละของผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
7. รอยละของผูเรียนท่ีไมติด 0 ร มส มผ  
8. รอยละของผูเรียนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
9. รอยละของผูเรียนท่ีออกกลางคัน 
10. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียน  
อาคารประกอบ มีวัสดุ ครุภัณฑท่ีเพียงพอและพรอมตอการใชงาน 
11. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีสื่อและแหลงเรียนรูสําหรับใหนักเรียนคนควา 
ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนอยางพอเพียงและทันสมัย 
12. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมบริเวณโดยรอบเอ้ือตอความ
ปลอดภัยของผูเรียน โดยมีการตรวจสอบ แกไข ปรับปรุงตามจุดตางๆ ของโรงเรียนตั้งแต
อาคารเรียน หองเรียน โรงอาหาร หองน้ํา ระบบไฟฟา 

รอยละ 96 
 

รอยละ 87 
รอยละ 83 
รอยละ 75 

 
รอยละ 90 

 
รอยละ 88 
รอยละ 90 
รอยละ 95 
รอยละ 3 
ระดับ 5 

 
ระดับ  5 

 
ระดับ  5 

 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรเพ่ิมข้ึน 

  2. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร 
  3. นักเรียนไดศึกษาคนควาความรูดวยตนเอง มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และใชทักษะกระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตรในการแกปญหาไดอยางถูกตอง 
  4. ครูมีสื่อการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตรเพียงพอและหลากลลาย 
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ลงชื่อ ................................................... ผูเสนอโครงการ 
 (นางสาวยุพร  ตักศิลา) 
 หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 
 

ลงชื่อ .................................................. ผูพิจารณาโครงการ 
  (นายทนง  ชีวะประไพ) 
   รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ 
 
 
 ลงชื่อ .................................................... ผูอนุมัติโครงการ 
 (นายไกรวัลย  สังฆะสา) 
                                            ผูอํานวยการโรงเรียนสวีวิทยา 
 
 
 ลงชื่อ .................................................... ผูเห็นชอบโครงการ 
 (นายสมศักดิ์  ศรัณยวงศ) 

กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปฏิบัติหนาท่ีแทน 
                             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสวีวิทยา 
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โครงการประจําปการศึกษา 2565 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลุมบริหารวิชาการ 

โรงเรียนสวีวิทยา  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
*************************************** 

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี
และส่ิงแวดลอม 
สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี 1. ดานความปลอดภัย 
   1.1 พัฒนาสถานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีปลอดภัยของผูเรียนทุกคน พรอมเสริมสรางระบบ 
   และกลไกในการดูแลความปลอดภัยอยางเขมขนให กับผู เรียน ครู  และบุคลากร 
   ทางการศึกษา จากโรคภัยตางๆ ภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
   1.2 สงเสริมการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาวะท่ีดีและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
   1.3 สรางภูมิคุมกัน การรูเทาทันสื่อและเทคโนโลยี ในการดําเนินชีวิตวิถีใหม 

(New Normal) และชีวิตวิถีปกติตอไป (Next Normal) 
สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี 2. ดานโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
   2.2 จัดการศึกษาใหผูเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดเขาถึงโอกาสความเสมอภาค  
   และไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะสําหรับการศึกษาตอ และการประกอบอาชีพใน 
   อนาคตใหสอดคลองกับความตองการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
   2.3 จัดการศึกษาใหผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ไดรับโอกาสในการพัฒนา 

เต็มตามศักยภาพ 
   2.4 สงเสริมเด็กพิการและผูดอยโอกาส ใหไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและจัดหา 
   ทางเลือกในการเขาถึงการเรียนรู  การฝกอาชีพ เพ่ือใหมีทักษะในการดําเนินชีวิต 
   สามารถพ่ึงตนเองได 
   2.5 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนรายบุคคล  
   เ พ่ือใชเปนฐานขอมูลในการบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะการดูแลและปองกัน 
   ไมใหนักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษา และชวยเหลือเด็กตกหลน 

เด็กออกกลางคันใหกลับเขาสูระบบ 
สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี 3. ดานคุณภาพ 
   3.1 สงเสริม สนับสนุน สถานศึกษาท่ีมีความพรอม ใหนําหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
   ข้ันพ้ืนฐานท่ีเนนสมรรถนะไปใชตามศักยภาพของสถานศึกษา ใหสามารถออกแบบ 
   หลักสูตรท่ีเหมาะสมกับความตองการและบริบท 
   3.2 พัฒนาผูเรียนใหเกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมตามชวงวัย สามารถจัดการตนเอง มีการ 
   คิดขั้นสูง มีความสามารถในการสื ่อสาร สามารถจัดระบบและกระบวนการทํางาน 
   ของตนเองและรวมกับผู อื ่น โดยใช การรวมพลังทํางานเปนทีม เป นพลเมืองที ่ดี  
   มีศีลธรรม และอยูรวมกับธรรมชาติและวิทยาการอยางยั่งยืน รวมท้ังมีความจงรักภักดี 

ตอสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
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   3.3 จัดการศึกษาใหผู เรียนมีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 นําไปสูการมีอาชีพ  
   มีงานทํา และสง เสริมความเปนเลิศของผู เรียนให เต็มตามศักยภาพ เพ่ือเ พ่ิมขีด 
   ความสามารถในการแขงขัน 
   3.4 สงเสริม และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลคุณภาพผูเรียน ใหควบคูการเรียนรู  
   นําไปสูการพัฒนาการเรียนรูและสมรรถนะของผูเรียนเปนรายบุคคล รวมท้ังสงเสริม 
   การนําระบบธนาคารหนวยกิตมาใชในการเทียบโอนผลการเรียนรูและประสบการณ 
   ตางๆ ของผูเรียนในสถานศึกษา 
สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี 4. ดานประสิทธิภาพ 
   4.2 นําเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการฐานขอมูล มาใชเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร 
   จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการเรียนรูของผูเรียน 
   4.4 สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในโรงเรียนท่ีมีวัตถุประสงคเฉพาะ 
   โรงเรียนท่ีตั้งในพ้ืนท่ีลักษณะพิเศษ และโรงเรียนในพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา 
   4.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และปรับกระบวนการ 
   นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหสอดรับกับชีวิตวิถีใหม 

(New Normal) และชีวิตวิถีปกติตอไป (Next Normal) 
 จุดเนน สพฐ. ท่ี 1. เรงแกปญหากลุมผูเรียนท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของ 
   โรคโควิด – 19 โดยเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงการศึกษา ฟนฟูภาวะถดถอย 

ทางการเรียนรู (Learning Loss Recovery) ใหกับผูเรียนทุกระดับ 
รวมท้ังลดความเครียด  และสุขภาพจิตของผูเรียน 

 จุดเนน สพฐ. ท่ี 2. เสริมสรางระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ดวยระบบมาตรฐาน 
   ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 

จุดเนน สพฐ. ท่ี 6. สงเสริมการจัดการเรียนรู ผานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนมีสวนรวม 
   และมีปฏิสัมพันธกับกิจกรรมการเรียนรูผานการปฏิบัติท่ีหลากหลายรูปแบบ 

(Active Learning) มีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู 
และสมรรถนะของผูเรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ 

 จุดเนน สพฐ. ท่ี 8. มุงเนนการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรูทุกระดับ 
มาตรฐานการศึกษา ท่ี 1. คุณภาพของผูเรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
 ประเด็นพิจารณาท่ี  1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ 
 ประเด็นพิจารณาท่ี  2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
       ความคิดเห็น และแกปญหา 
 ประเด็นพิจารณาท่ี  3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
 ประเด็นพิจารณาท่ี  4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ประเด็นพิจารณาท่ี  5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ประเด็นพิจารณาท่ี  6) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
   1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
 ประเด็นพิจารณาท่ี 1) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
 ประเด็นพิจารณาท่ี 2) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
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 ประเด็นพิจารณาท่ี  3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
 ประเด็นพิจารณาท่ี  4) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานการศึกษา ท่ี 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 ประเด็นพิจารณาท่ี  3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใช 

ในชีวิตได 
 ประเด็นพิจารณาท่ี  3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
 ประเด็นพิจารณาท่ี  3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

ประเด็นพิจารณาท่ี  3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 
ประเด็นพิจารณาท่ี  3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง 

การจัดการเรียนรู 
กลยุทธสถานศึกษาท่ี 1. สงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.1 รอยละของผูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
  ตามหลักสูตร และมีคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ผานเกณฑ 
  ในระดับดีข้ึนไป 
กลยุทธสถานศึกษาท่ี 2. พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี  1.1 รอยละของผูเรียนมีความรูและคุณภาพมาตรฐานระดับสากลผานเกณฑ 
  ในระดับดีข้ึนไป 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี  1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ผานเกณฑ 
 ในระดับดีข้ึนไป 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี  1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะการคิดสรางสรรคในการสรางนวัตกรรมผานเกณฑ 
           ในระดับดีข้ึนไป 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี  1.4. รอยละของผูเรียนมีความพรอมในการศึกษาตอการฝกงานหรือการทํางาน 
 ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี  1.5. รอยละของผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี  1.6. รอยละของผูเรียนท่ีไมติด 0 ร มส มผ 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี  1.7. รอยละของผูเรียนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี  1.8 รอยละของผูเรียนท่ีออกกลางคัน 
กลยทุธสถานศึกษาท่ี 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี  4.1 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียน 
  อาคารประกอบ มีวัสดุ ครุภัณฑท่ีเพียงพอและพรอมตอการใชงาน 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี  4.2 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีสื่อและแหลงเรียนรูสําหรับใหนักเรียน 

 คนควาท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนอยางพอเพียงและทันสมัย 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี  4.4 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมบริเวณโดยรอบเอ้ือตอ 
  ความปลอดภัยของผูเรียน โดยมีการตรวจสอบ แกไข ปรับปรุงตามจุดตางๆ  
  ของโรงเรียนตั้งแตอาคารเรียน หองเรียน โรงอาหาร หองน้ํา ระบบไฟฟา 
 

แผนงานงบประมาณ      งบลงทุน    งบดําเนินงาน 
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2. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวยุพร  ตักศิลา กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
3. หลักการและเหตุผล 
  จากมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นโยบายและตัวชี้วัดของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ประจําปพ.ศ. 

2564 - 2565 มุงม่ันในการพัฒนาศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหเปน “การศึกษาข้ันพ้ืนฐานวิถีใหม วิถีคุณภาพ”สงเสริมโอกาส

ทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางเทาเทียม และบริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมการจัดการศึกษาให

ผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรูและทักษะท่ีจําเปนของโลกในศตวรรษท่ี 21 พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะและทักษะ

ดานการอาน การคิดวิเคราะหข้ันสูง มีความริเริ่มสรางสรรค เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน และการเลือก

ศึกษาตอซ่ึงตรงกับกลยุทธสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร 

ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน สูมาตรฐานสากล การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

และสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โรงเรียนสวีวิทยา ไดจัดทําโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม เพ่ือใหผูเรียน 
มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึน ลดจํานวนนักเรียนท่ี
ได 0, ร, มส  ยกระดับผลการทดสอบ O-Net ม.3, ม.6 ใหเพ่ิมข้ึน  ฝกใหผูเรียนรูจักใฝหาความรูจากสื่อเทคโนโลยี
แหลงเรียนรูใหมดวยตนเองไดอยางคุมคา มีทักษะในการคิดวิเคราะห เปนรูปธรรมผานการลงมือปฏิบัติจริง มีเหตุมีผล 
มุงม่ันในการทํางาน มีสติปญญาในการบูรณาการเพ่ิมข้ึน ผูเรียนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ใฝรูใฝเรียน มีความเปน
ประชาธิปไตย มีเหตุผล รูจักเสียสละและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดภายใตสังคมท่ีเปน
พหุวัฒนธรรม รูจักใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ในการแกไขปญหา และดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร
มุงม่ันในการทํางาน มีสติปญญาในการบูรณาการ การคิดวิเคราะห และสรางสรรคนวัตกรรมใหมเพ่ิมข้ึน สราง
ภูมิคุมกัน การรูเทาทันสื่อและเทคโนโลยีในการดําเนินชีวิตวิถีใหม และชีวิตวิถีปกติตอไปใหแกผูเรียน 
 

4. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
2. เพ่ือใชนักเรียนเกิดทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
3. เพ่ือสงเสริมการใชเทคโนโลยีในการศึกษาคนควาดวยตนเอง มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และใชทักษะ 

 กระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแกปญหา 
4. เพ่ือสงเสริมใชนักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
5. เพ่ือสงเสริมใชผูเรียนท่ีมีศักยภาพไดรับโอกาสเขาสูเวทีการแขงขันระดับชาติและนานาชาติ 
6. เพ่ือสงเสริมใชครูเปลี่ยนบทบาทของตนเองจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” และพัฒนาสื่อการเรียน 
การสอนรายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย 

 

5. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมโรงเรียนสวีวทิยาทุกคน 
2. ครูกลุมสาระวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทุกคน 
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เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลย ีและสิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึน 

 

6. กิจกรรมและการดําเนินงาน 
กิจกรรมท่ี 1 Sci-Tech Camp 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมครูท่ีเก่ียวของเพ่ือจัดทําโครงการ 
 - เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

มี.ค. 2565 

441,400 

นางสาวยุพร ตักศลิา 
นางสุรียพร รินสกุล 
นางพวงเพ็ญ ดําอุดม 
นางสาวพิมณภัทร ทนุโวหาร
นางสาวเบญจวรรณ ทองขาว
นางสาวเนมิกา กังวานสรุะ 
นายกิตติพงศ พาหะมาก 
นางวรรณธิสา ตันติทัตต 
นางสาวนันทพร เทียบทัน 
นางสาวสุพิชา บุญยกิจ 
นางสาวปยมาภรณ รักษรอด
นางสาวปยะนุช พะลัง 
นางสาวภัทราภรณ ทองชํานาญ 
นางสาวสาวิกา ทิพยโพธ์ิ 
นางสาวสุพรรณี ตระหงาน 
นางศิโรรตัน เปรมไธสง 
นางสาวพิมพมาศ เพ็ชรุพันธ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - ประชุมครูท่ีเก่ียวของเพ่ือเตรียมการ 
 - จัดซ้ืออุปกรณท่ีตองใชในการจัดคาย 
 - ดําเนินการจัดคายตามโครงการ 

พ.ค. 2565 - 
มี.ค. 2566 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - ประเมินจากการรวมกิจกรรมของนักเรียน 

มี.ค. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - สอบถามจากความพึงพอใจของนักเรียน 

 
มี.ค. 2566 

 

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาและปรับปรุงหองเรียน  STEM Education 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - สํารวจพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการจัดทํา
STEM EDUCATION ROOM 

มี.ค. 2565 

7,000 

นางสาวเนมิกา กังวานสรุะ 
นางสาวสุพิชา บุญยกิจ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - ขออนุมัติโครงการ  
 - ดําเนินการจัดซ้ืออุปกรณ  

พ.ค. 2565 - 
มี.ค. 2566 

3. ข้ันประเมินผล (Check)  
 - สอบถามสภาพปญหาการใชอุปกรณ  

มี.ค. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - จัดซ้ืออุปกรณเพ่ิมเติม  

มี.ค. 2566 
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กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาและปรับปรุงหองสมุดวิทยาศาสตร 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - สํารวจพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการจัดทํา 
หองสมุดวิทยาศาสตร 

มี.ค. 2565 

16,760 

นายกิตติพงศ พาหะมาก 
นางสาวเบญจวรรณ ทองขาว 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - ขออนุมัติโครงการ  
 - ดําเนินการจัดซ้ืออุปกรณ  

พ.ค. 2565 - 
มี.ค. 2566 

3. ข้ันประเมินผล (Check)  
 - สอบถามสภาพปญหาการใชอุปกรณ  

มี.ค. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - จัดซ้ืออุปกรณเพ่ิมเติม  

มี.ค. 2566 

 

กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาส่ือ อุปกรณ แหลงเรียนรู การเรียนการสอนหองเรียน ESC 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมครูท่ีเก่ียวของเพ่ือจัดทําโครงการ  
 - เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ  

มี.ค. 2565 

59,590 

นางสาวยุพร ตักศลิา 
นางสุรียพร รินสกุล 
นางพวงเพ็ญ ดําอุดม 
นางสาวพิมณภัทร ทนุโวหาร
นางสาวเบญจวรรณ ทองขาว
นางสาวเนมิกา กังวานสรุะ 
นายกิตติพงศ พาหะมาก 
นางวรรณธิสา ตันติทัตต 
นางสาวนันทพร เทียบทัน
นางสาวสุพิชา บุญยกิจ 
นางสาวปยมาภรณ รักษรอด
นางสาวปยะนุช พะลัง 
นางสาวภัทราภรณ ทองชํานาญ
นางสาวสาวิกา ทิพยโพธ์ิ
นางสาวสุพรรณี ตระหงาน 
นางศิโรรตัน เปรมไธสง 
นางสาวพิมพมาศ เพ็ชรุพันธ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - ดําเนินการจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ  

พ.ค. 2565 
- มี.ค. 2566 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - ประเมินจากการรวมกิจกรรมของนักเรียน  

มี.ค. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - สอบถามจากความพึงพอใจของนักเรียน  

 
มี.ค. 2566 
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กิจกรรมท่ี 5 คายฝกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมครูท่ีเก่ียวของเพ่ือจัดทําโครงการ 
 - เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

มี.ค. 2565 

83,108 

นางสาวยุพร ตักศลิา 
นางสุรียพร รินสกุล 
นางพวงเพ็ญ ดําอุดม 
นางสาวพิมณภัทร ทนุโวหาร
นางสาวเบญจวรรณ ทองขาว
นางสาวเนมิกา กังวานสรุะ 
นายกิตตพิงศ พาหะมาก 
นางวรรณธิสา ตันติทัตต 
นางสาวนันทพร เทียบทัน
นางสาวสุพิชา บุญยกิจ 
นางสาวปยมาภรณ รักษรอด
นางสาวปยะนุช พะลัง 
นางสาวภัทราภรณ ทองชํานาญ
นางสาวสาวิกา ทิพยโพธ์ิ
นางสาวสุพรรณี ตระหงาน 
นางศิโรรตัน เปรมไธสง 
นางสาวพิมพมาศ เพ็ชรุพันธ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - ประชุมครูท่ีเก่ียวของเพ่ือเตรียมการ 
 - จัดซ้ืออุปกรณท่ีตองใชในการจัดคาย 
 - ดําเนินการจัดคายตามโครงการ 

พ.ค. 2565 - 
มี.ค. 2566 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - ประเมินจากการรวมกิจกรรมของนักเรียน  

มี.ค. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - สอบถามจากความพึงพอใจของนักเรียน  

 
มี.ค. 2566 

 

กิจกรรมท่ี 6 ติวเขมเติมเต็มความรู 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมครูท่ีเก่ียวของเพ่ือจัดทําโครงการ 
 - เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

มี.ค. 2565 

80,390 

นางสาวยุพร ตักศลิา 
นางสุรียพร รินสกุล 
นางพวงเพ็ญ ดําอุดม 
นางสาวพิมณภัทร ทนุโวหาร
นางสาวเบญจวรรณ ทองขาว
นางสาวเนมิกา กังวานสรุะ 
นายกิตติพงศ พาหะมาก 
นางวรรณธิสา ตันติทัตต 
นางสาวนันทพร เทียบทัน
นางสาวสุพิชา บุญยกิจ 
นางสาวปยมาภรณ รักษรอด
นางสาวปยะนุช พะลัง 
นางสาวภัทราภรณ ทองชํานาญ
นางสาวสาวิกา ทิพยโพธ์ิ
นางสาวสุพรรณี ตระหงาน 
นางศิโรรตัน เปรมไธสง 
นางสาวพิมพมาศ เพ็ชรุพันธ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - ประชุมครูท่ีเก่ียวของเพ่ือเตรียมการ 
 - จัดซ้ืออุปกรณท่ีตองใชในการจัดคาย 
 - ดําเนินการจัดคายตามโครงการ 

พ.ค. 2565 -  
มี.ค. 2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - ประเมินจากการรวมกิจกรรมของนักเรียน  

ธ.ค. 2565 -  
มี.ค. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - สอบถามจากความพึงพอใจของนักเรียน  

 
มี.ค. 2566 
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กิจกรรมท่ี 7 ESC Trip 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมครูท่ีเก่ียวของเพ่ือจัดทําโครงการ 
 - เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

มี.ค. 2565 

161,100 

นางสาวยุพร ตักศลิา 
นางสุรียพร รินสกุล 
นางพวงเพ็ญ ดําอุดม 
นางสาวพิมณภัทร ทนุโวหาร
นางสาวเบญจวรรณ ทองขาว
นางสาวเนมิกา กังวานสรุะ 
นายกิตติพงศ พาหะมาก 
นางวรรณธิสา ตันติทัตต 
นางสาวนันทพร เทียบทัน
นางสาวสุพิชา บุญยกิจ  
นางสาวปยมาภรณ รักษรอด
นางสาวปยะนุช พะลัง 
นางสาวภัทราภรณ ทองชํานาญ
นางสาวสาวิกา ทิพยโพธ์ิ
นางสาวสุพรรณี ตระหงาน 
นางศิโรรตัน เปรมไธสง 
นางสาวพิมพมาศ เพ็ชรุพันธ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - ประชุมครูท่ีเก่ียวของเพ่ือเตรียมการ 
 - จัดซ้ืออุปกรณท่ีตองใชในการจัดคาย 
 - ดําเนินการจัดคายตามโครงการ 

พ.ค. 2565 - 
มี.ค. 2566 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - ประเมินจากการรวมกิจกรรมของนักเรียน  

มี.ค. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - สอบถามจากความพึงพอใจของนักเรียน  

มี.ค. 2566 

 

7. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
กิจกรรมท่ี 1 Sci-Tech Camp 

  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 
   สถานท่ีดําเนินการ  ณ มหาวิทยาลัยราษฎรภัฏสุราษฎรธานี  จังหวัดสุราษฎรธาน ี

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาและปรับปรุงหองเรียน STEM Education 
 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 
  สถานท่ีดําเนินการ  โรงเรียนสวีวิทยา อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาและปรับปรุงหองสมุดวิทยาศาสตร 
 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 
  สถานท่ีดําเนินการ  โรงเรียนสวีวิทยา อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาสื่อ อุปกรณ แหลงเรียนรู การเรียนการสอนหองเรยีน ESC 
 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 
  สถานท่ีดําเนินการ  โรงเรียนสวีวิทยา อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

กิจกรรมท่ี 5 คายฝกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 
  สถานท่ีดําเนินการ  โรงเรียนสวีวิทยา อําเภอสวี จังหวัดชุมพร   

กิจกรรมท่ี 6 ติวเขมเติมเต็มความรู 
 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 
  สถานท่ีดําเนินการ  โรงเรียนสวีวิทยา อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  
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 กิจกรรมท่ี 7 ESC Trip 
 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 
   สถานท่ีดําเนินการ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
 

8. งบประมาณ  รวม  849,348  บาท  รายละเอียด  ดังนี้ 
กิจกรรมท่ี 1 Sci-Tech Camp 

ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย รวม หมายเหตุ 
1 คาลงทะเบียนนักเรียน  

190 คน คนละ 1,000 บาท  
190,000 190,000  

2 คาท่ีพักนักเรียน  
ม.ตน นักเรียน 100 คน 50 หอง หองละ 800 บาท 
ม.ปลาย นักเรียน 90 คน 45 หอง หองละ 800 บาท 

76,000 76,000  

3 คาท่ีพักครู 
คาย ม.ตน ครู 10 คน 5 หอง หองละ 800 บาท 
คาย ม.ปลาย ครู 10 คน 5 หอง หองละ 800 บาท 

8,000 8,000  

4 คาอาหารนักเรียน 190 คน 4 ม้ือ  ม้ือละ 80 บาท 60,800 60,800  
5 คาอาหารครู 20 คน 4 ม้ือ  ม้ือละ 80 บาท 6,400 6,400  
6 คาอาหารวางนักเรียน 190 คน 4 ม้ือ ม้ือละ 30 บาท 22,800 22,800  
7 คาอาหารวางครู 20 คน 4 ม้ือ ม้ือละ 30 บาท 2,400 2,400  
8 คาเชาเหมารถ 5 คัน 75,000 75,000  

รวม 441,400 441,400  
 

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาและปรับปรุงหองเรียน STEM Education 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 อุปกรณหองเรียน สะเต็มศึกษา  

(STEM EDUCATION ROOM)  
7,000 7,000  

รวม 7,000 7,000  
 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

1 บอรดใหความรู 3 บอรด 1,000 3,000 
2 กลองเก็บอุปกรณ 5 กลอง 800 4,000 

รวม (เจ็ดพันบาทถวน) 7,000 
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กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาและปรับปรุงหองสมุดวิทยาศาสตร 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาครุภัณฑ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาวัสดอุุปกรณ  - 11,760 11,760  
2 ลําโพง 5,000 - 5,000  

รวม 5,000 11,760 16,760  
 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 บอรดโฟมใหความรู ขนาด 55 X 60 cm  32 ปาย 180 5,760 
2 บอรดประกาศตูกระจก 90 X 120 cm  1 ตู 5,000 5,000 

3 ขาตั้งกลอง 1 อัน 1,000 1,000 

รวม (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันเจ็ดรอยหกสิบบาทถวน) 11,760 
 

กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาส่ือ อุปกรณ แหลงเรียนรู การเรียนการสอนหองเรียน ESC 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาครุภัณฑ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาวัสดุอุปกรณ - 14,590 14,590  
2 คอมพิวเตอรโนตบุก  

(ใชสําหรับเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต) 
30,000 - 30,000  

3 Visualizer เครื่องฉายภาพ 15,000 - 15,000  
รวม 45,000 14,590 59,590  

 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 สาย HDMI  10 m 5 เสน 300 1,500 
2 เลเซอรพอยเตอร 5 ตัว 400 2,000 
3 สายแปลง HDMI 3 เสน 100 300 
4 สายแปลง VGA 3 เสน 100 300 
5 USB Hub 4 ชอง 2 อัน 150 300 
6 1 TB SSD  1 อัน 3,990 3,990 
7 RAM DDR4 16GB  2 อัน 3,100 6,200 

รวม (หนึ่งหม่ืนส่ีพันหารอยเกาสิบบาทถวน) 14,590 
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กิจกรรมท่ี 5 คายฝกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาอาหารครู 20 คน  

2 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท  
2,400 - 2,400  

2 คาอาหารวางครู 20 คน  
4 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท  

2,000 - 2,000  

3 คาอาหารนักเรียน  
190 คน 2 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท  

22,800 - 22,800  

4 คาอาหารวางนักเรียน 
190 คน 4 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท 

19,000 - 19,000  

5 คาวัสดุอุปกรณ  - 35,708 35,708  
6 ปายไวนิล 1 ปาย 1,200 - 1,200  

รวม 47,400 35,708 83,108  
 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 กระดาษปก A4 การดขาว  10 รีม 80 800 
2 กระดาษโปสเตอรแข็งสี  10 แผน 10 100 
3 ปากกาลูกลื่น 50 ดาม/กลอง  5 กลอง 180 900 
4 ปากกาเคมีสองหัว  10 ดาม 15 150 
5 เชือกขาว  24 มวน 25 600 
6 แฟมชาง No.221 A4 สันกวาง 1 นิ้ว  2 แฟม 60 120 
7 แฟมกระดุม  231 แฟม 10 2,310 
 ฐานคอมพิวเตอร    
8 กระดาษ A4 double A 80 แกรม  2 รีม 120 240 
9 ดินสอ  36 แทง 5 180 
10 ไมบรรทัดเหล็ก  12 อัน 20 240 
11 ยางลบ  12 อัน 10 120 
12 ปากกา 50/กลอง  1 กลอง 130 130 
 ฐานฟสิกส ม.ตน    

13 ถาน AA Panasonic (Alkaline) 2 กอน 24 แพ็ค 45 1,080 
14 ถาน AAA Panasonic (Alkaline) 2 กอน 24 แพ็ค 45 1,080 
15 แผนแมเหล็กกลม แพ็ค 5 ชิน้ 6 แพ็ค 300 1,800 
16 ลวดทองแดง 1mm เบอร18  5 กิโลกรัม 500 2,500 
 ฐานฟสิกส ม.ปลาย    

17 ถุงทราย 500กรัม  30 ถุง 30 900 
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ลําดับ
ท่ี 

รายการ จํานวน/หนวย 
ราคาตอหนวย

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
18 แผนไมเสียดทาน  10 แผน 60 600 
19 เชือกขาว  1 มวน 25 25 
20 แผนโฟม 1 นิ้ว 5 แผน 45 225 
 ฐานเคมี ม.ตน    

21 นมโฟรโมท รสจืด (6 กลอง/แพค)  12 แพค 65 780 
22 เกลือปน  20 ถุง 10 200 
23 ถุงซิบ ขนาด 5” x 7” (0.5 ก.ก. /แพค)  2 แพค 80 160 
24 ถุงซิบ ขนาด 10” x 12” (0.5 ก.ก. /แพค)  4 แพค 80 320 
25 น้ําตาลทราย (เคมี 5 / ดาราศาสตร 2)  7 กิโลกรัม 24 168 
26 ชอนพลาสติก  4 แพค 50 200 
27 สารแตงกลิ่นในอาลาร  5 ขวด 20 100 
28 น้ําแข็งหลอดเล็ก (50 ก.ก. / ถุง)  1 ถุง 200 200 
 ฐานเคมี ม.ปลาย    

29 ทิชช ู6 มวน/แพ็ค  1 แพ็ค 149 149 
30 ถวยพลาสติก  2 แถว 60 120 
31 กระจกสไลด  1 กลอง 88 88 
32 เมทานอล  1 ลิตร 64 64 
33 กาวตราชาง  6 หลอด 25 150 
34 อลูมิเนียมฟอยด  3 กลอง 45 135 
35 กระจกนาฬิกา Ø 90 มม.  12 อัน 50 600 
36 สีฝุน  1 ชุด 50 50 
37 พูกันกลม  6 อัน 20 120 
38 เทปใสหนา 1 นิ้ว  2 มวน 30 60 
39 ลูกโปง100 ลูก/แพ็ค  1 แพ็ค 250 250 
40 เทียนไข ขนาด 9 นิ้ว 12 เลม 50 600 
41 Nin hydrin  1 ขวด 1,955 1,955 
42 ขวดเสปรย ขนาด 100 มล.  4 ขวด 25 100 
43 กระดาษ A4  2 รีม 120 240 
44 ซองขาว 4 พับ ไมมีครุฑ  1 แพ็ค 40 40 
45 ฟวเจอรบอรด 65x122 ซม.  3 แผน 50 150 
46 สมุดปกบอรด  1 ถุง 25 25 
 ฐานชีววิทยา ม.ตนและปลาย    

47 ใบมีดผาตัด เบอร 23 10 ชุด 79 790 
48 แผนสไลด 10 ชุด 150 1,500 
49 แผนปดสไลด 18x18 มม. 3 กลอง 40 120 
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ลําดับ
ท่ี 

รายการ จํานวน/หนวย 
ราคาตอหนวย

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
50 กระดาษบรูฟ 100 แผน 3 300 

51 สีไม 24 สี มาสเตอรอารต หัวเดียว 20 กลอง 120 2,400 
52 ดินสอไม 2B 24 ดาม 5 120 
53 ปากกาเคมี 2 หัว สีแดง 2 กลอง 150 300 
54 ปากกาเคมี 2 หัว สีน้ําเงิน 2 กลอง 150 300 
55 ปากกาเคมี 2 หัว สีดํา 2 กลอง 150 300 
56 ไมบรรทัดพลาสติก 12 ดาม 5 60 
57 พูกันเบอร 0 12 ดาม 16 192 
58 ใบมีดโกน 2 คม 1 กลองใหญ 450 450 
59 สียอม Aceto carine(100cc) 2 ขวด 300 600 
60 กรดอะซิติก 98% 4 ขวด 90 360 
61 กระบอกฉีดยา 20cc 36 อัน 30 1,080 
62 กระดาษชําระ 24 มวน 13 312 
63 ฉลากชื่อสารเคมี A10 10 ชุด 60 600 
64 หมึกพิมพ สีดํา 3 ขวด 400 1,200 
65 หมึกพิมพ สีฟา 3 ขวด 400 1,200 
66 หมึกพิมพ สีชมพู 3 ขวด 400 1,200 
67 หมึกพิมพ สีเหลือง 3 ขวด 400 1,200 

รวม (สามหม่ืนหาพันเจ็ดรอยแปดบาทถวน) 35,708 
 

กิจกรรมท่ี 6 ติวเขมเติมเต็มความรู 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาตอบแทนวิทยากร  

8 วัน วันละ 6 ชั่วโมง  
ชั่วโมงละ 600 บาท    

28,800 - - 28,800  

2 คาอาหารนักเรียน  
61 คน 4 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท  

- 14,640 - 14,640  

3 คาอาหารครู  
20 คน 4 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท  

- 4,800 - 4,800  

4 คาอาหารวางนักเรียน  
61 คน 8 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท 

- 12,200 - 12,200  

5 คาอาหารวางครู  
20 คน 8 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท  

- 4,000 - 4,000  

6 คาวัสดุอุปกรณ - - 15,950 15,950  
รวม 28,800 35,640 15,950 80,390  
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รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 กระดาษ A4  100 รีม 120 12,000 
2 หมึกพิมพ  EPSON ดํา 2 ขวด 400 800 
3 หมึกพิมพ  EPSON เหลือง 2 ขวด 400 800 
4 หมึกพิมพ  EPSON ฟา 2 ขวด 400 800 
5 หมึกพิมพ  EPSON แดง 2 ขวด 400 800 
6 เทปผาหนา 1.5 นิ้ว  15 มวน 50 750 

รวม (หนึ่งหม่ืนหาพันเการอยหาสิบบาทถวน) 15,950 
 

กิจกรรมท่ี 7  ESC Trip 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาลงทะเบียนนักเรียน  

190 คน คนละ 400 บาท  
76,000 - 76,000  

2 คาอาหารนักเรียน 190 คน  
1 ม้ือ  ม้ือละ 80 บาท 

15,200 - 15,200  

3 คาอาหารครู 20 คน  
1 ม้ือ  ม้ือละ 80 บาท 

1,600 - 1,600  

4 คาอาหารวางนักเรียน 190 คน  
2 ม้ือ ม้ือละ 30 บาท 

11,400 - 11,400  

5 คาอาหารวางครู 20 คน  
2 ม้ือ ม้ือละ 30 บาท 

1,200 - 1,200  

7 คาเชาเหมารถ 5 คัน 50,000 - 50,000  
8 คาวัสดุอุปกรณ - 5,700 5,700  

รวม 155,400 5,700 161,100  
 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 แฟมกระดุม  190 อัน 15 2,850 
2 ปากกา 190 ดาม 5 950 
3 สมุดบันทึก 190 เลม 10 1,900 

รวม (หาพันเจ็ดรอยบาทถวน) 5,700 
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
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9. การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 
   ปจจัยความเส่ียง 
   1. ชวงเวลาในการดําเนินกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากกําหนดการเดิม  
   2. คาใชจายในการดําเนินกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเม่ือมีการดําเนินกิจกรรมจริง  
   แนวทางการบริหารความเส่ียง 
   1. มีการติดตอประสานงานวิทยากร สถานท่ีดาเนินกิจกรรมไวลวงหนา 
   2. ในการวางแผนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมมีการทําถัวจายในเบื้องตน 
 

10. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1. รอยละของผูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร 
และมีคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
2. รอยละของผูเรียนมีความรูและคุณภาพมาตรฐานระดับสากลผานเกณฑ 
ในระดับดีข้ึนไป 
3. รอยละของผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
4. รอยละของผูเรียนมีทักษะการคิดสรางสรรคในการสรางนวัตกรรมผานเกณฑ 
ในระดับดีข้ึนไป 
5. รอยละของผูเรียนมีความพรอมในการศึกษาตอการฝกงานหรือการทํางาน 
ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
6. รอยละของผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
7. รอยละของผูเรียนท่ีไมติด 0 ร มส มผ 
8. รอยละของผูเรียนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
9. รอยละของผูเรียนท่ีออกกลางคัน 
10. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียน  
อาคารประกอบ มีวัสดุ ครุภัณฑท่ีเพียงพอและพรอมตอการใชงาน 
11. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีสื่อและแหลงเรียนรูสําหรับใหนักเรียนคนควา 
ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนอยางพอเพียงและทันสมัย 
12. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมบริเวณโดยรอบ 
เอ้ือตอความปลอดภัยของผูเรียน โดยมีการตรวจสอบ แกไข ปรับปรุง 
ตามจุดตางๆ ของโรงเรียนตั้งแตอาคารเรียนหองเรียน โรงอาหาร หองน้ํา ระบบไฟฟา 

รอยละ 96 
 

รอยละ 87 
 

รอยละ 83 
รอยละ 75 

 
รอยละ 90 

 
รอยละ 88 
รอยละ 90 
รอยละ 95 
รอยละ  3 
ระดับ  5 

 
ระดับ  5 

 
ระดับ  5 

 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึน 
 2. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม 
 3. นักเรียนไดศึกษาคนควาความรูดวยตนเอง มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และใชทักษะกระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตรคณิตศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอมในการแกปญหาไดอยางถูกตอง 
4. ครูมีสื่อการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตรคณิตศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอมเพียงพอ 
และหลากหลาย 
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ลงชื่อ ................................................... ผูเสนอโครงการ 
                                                 (นางสาวยุพร  ตักศิลา) 
            หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
 

ลงชื่อ .................................................. ผูพิจารณาโครงการ 
                                                (นายทนง  ชีวะประไพ) 
      รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ 

 
      

   ลงชื่อ .................................................... ผูอนุมัติโครงการ 
                                                 (นายไกรวัลย  สังฆะสา) 
                                             ผูอํานวยการโรงเรียนสวีวิทยา 
 
 

    ลงชื่อ .................................................... ผูเห็นชอบโครงการ 
 (นายสมศักดิ์  ศรัณยวงศ) 

กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปฏิบัติหนาท่ีแทน 
                             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสวีวิทยา 
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โครงการประจําปการศึกษา 2565 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  กลุมบริหารวิชาการ 

โรงเรียนสวีวิทยา  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
   ***************************************************** 
1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 
สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี 1. ดานความปลอดภัย 

1.1 พัฒนาสถานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีปลอดภัยของผูเรียนทุกคน พรอมเสริมสราง 
ระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยอยางเขมขน ใหกับผูเรียน ครู  
และบุคลากรทางการศึกษาจากโรคภัยตางๆ ภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ  

 1.3 สรางภูมิคุมกัน การรูเทาทันสื่อและเทคโนโลยี ในการดําเนินชีวิตวิถีใหม 
 (New  Normal) และชีวิตวิถีปกติตอไป (Next Normal) 
สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี 2. ดานโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

2.5 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปน
รายบุคคล เพ่ือใชเปนฐานขอมูลในการบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะการดูแล 
และปองกันไมใหนักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษาและชวยเหลือเด็กตกหลน 
เด็กออกกลางคันใหกลับเขาสูระบบ 

จุดเนน สพฐ. ท่ี 1. เรงแกปญหากลุมผูเรียนท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของ
โรคโควิด– 19 โดยเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงการศึกษา ฟนฟูภาวะถดถอยทางการ
เรียนรู (Learning Loss Recovery) ใหกับผูเรียนทุกระดับ รวมท้ังลดความเครียด
และสุขภาพจิตของผูเรียน 

จุดเนน สพฐ. ท่ี 2. เสริมสรางระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ดวยระบบ
มาตรฐานความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 

สนองกลยุทธ สพม. ท่ี 1. สรางโอกาส และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ สพม. ท่ี 3. พัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสูมืออาชีพ 
 จุดเนน สพม. ท่ี 1. ดานผูเรียน 
   1.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET สูงกวาปท่ีผานมา หรือสูงกวาระดับประเทศ 
   1.4 ผูเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ตามความสามารถ และความถนัด 

จุดเนน สพม. ท่ี 2. ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.2 ครูจัดการเรียนรูดวยวิธีการท่ีหลากหลายเพ่ือสรางทักษะพ้ืนฐานท่ีเชื่อมโยงสู
การสรางอาชีพและการมีงานทํา 

มาตรฐานการศึกษา ท่ี 1. คุณภาพของผูเรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

ประเด็นพิจารณาท่ี 1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 
มาตรฐานการศึกษาท่ี 2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณาท่ี 2.1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 
กลยุทธสถานศึกษาท่ี  2. พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.1. รอยละของผูเรียนมีความรูและคุณภาพมาตรฐานระดับสากลผานเกณฑ 
 ในระดับดีข้ึนไป 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.2. รอยละของผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ผานเกณฑในระดับ
ดีข้ึนไป 

ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.3. รอยละของผูเรียนมีทักษะการคิดสรางสรรคในการสรางนวัตกรรมผาน
เกณฑ 

 ในระดับดีข้ึนไป 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.4. รอยละของผูเรียนมีความพรอมในการศึกษาตอ  การฝกงานหรือการ

ทํางาน 
 ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.6. รอยละของผูเรียนท่ีไมติด 0 ร มส มผ 

กลยุทธสถานศึกษาท่ี 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.1 ระดบัความสําเร็จของโรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ 

บูรณาการและบริหารแบบมีสวนรวมกับเครือขายทุกภาคสวน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 4.1. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียน 
 อาคารประกอบ มีวัสดุ ครุภัณฑท่ีเพียงพอ และพรอมตอการใชงาน 

 

แผนงานงบประมาณ    งบลงทุน     งบดําเนินงาน 
 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ  นางกาญจนี  แกววิจิตร  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 

3. หลักการและเหตุผล 
จากนโยบาย ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

มุงม่ันในการพัฒนาการศึกษามาอยางตอเนื่อง โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ไดกําหนดแนว
ทางการพัฒนา“การศึกษาข้ันพ้ืนฐานวิถีใหม วิถีคุณภาพ” ใน 4 ดาน ไดแก ดานความปลอดภัย ดานโอกาส 
ดานคุณภาพ และดานประสิทธิภาพ และเพ่ือเปนการตอยอดพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหเปน “วิถีอนาคต 
วิถีคุณภาพ”ซ่ึงตรงกับกลยุทธสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร ในการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนสรางโอกาส และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนสวีวิทยา มีความประสงคใหผูเรียน มีระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเพ่ิมข้ึน ลดจํานวนนักเรียนท่ีได 0, ร และ มส ยกระดับผลการทดสอบ O-Net ม.3 
และ ม.6 ใหเพ่ิมข้ึน สงเสริมใหผูเรียนรูจักใฝหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีแหลงเรียนรูใหมไดอยางคุมคาและ
ถูกตอง มีทักษะในการคิดวิเคราะหเปนรูปธรรมผานการลงมือปฏิบัติจริง มีเหตุมีผล มุงม่ันในการทํางาน มี
สติปญญาในการบูรณาการเพ่ิมข้ึนผูเรียนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ใฝรูใฝเรียน มีความเปนประชาธิปไตย มี
เหตุผล รูจักเสียสละและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รูจักใชกระบวนการทางคณิตศาสตรในการดําเนินชีวิต
ดวยความอดทน มีความเพียร มุงม่ันในการทํางาน 
มีสติปญญาในการ บูรณาการ การคิดวิเคราะหเพ่ิมข้ึน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร จึงจัดทําโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เพ่ือสงเสริมใหคุณภาพผูเรียนและครูเปนไปตามมาตรฐาน/
ตัวชี้วัดท่ีกําหนด 
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4. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรใหเพ่ิมข้ึน และลดจํานวนนักเรียนท่ีได 0, ร, มส  
ยกระดับผลการทดสอบ O-Net ม.3, ม.6 ใหเพ่ิมข้ึน และจํานวนนักเรียนมีความกาวหนาเพ่ิมข้ึน 
2. เพ่ือฝกใหนักเรียนรูจักใฝหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีแหลงเรียนรูใหมไดอยางคุมคา มีทักษะในการคิด
วิเคราะหเปนรูปธรรมผานการลงมือปฏิบัติจริง มีเหตุมีผล มุงม่ันในการทํางาน มีสติปญญาในการบูรณาการ
เพ่ิมข้ึน 
3. เพ่ือเสริมสรางใหนักเรียนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ใฝรูใฝเรียน มีความเปนประชาธิปไตย มีเหตุผล 
รูจักเสียสละและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
4. เพ่ือใหนักเรียนรูจักใชกระบวนการทางคณิตศาสตรในการดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียรมุงม่ัน 
ในการทํางาน มีสติปญญาในการบูรณาการ การคิดวิเคราะหเพ่ิมข้ึน 

 

5. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยาทุกคน 
2. ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีความรูความเขาใจ มีกระบวนการคิด วิเคราะหทางคณิตศาสตรและมีกระบวนการทํางาน
เพ่ิมข้ึน 
2. นักเรียนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ใฝรูใฝเรียน มีความเปนประชาธิปไตย มีเหตุผล รูจักเสียสละและรับ
ฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรใหเพ่ิมข้ึน และมีผลการทดสอบ O-Net ม.3, ม.6 
เพ่ิมข้ึน 
4. จํานวนนักเรียนท่ีได 0, ร, มส ลดลง 
5. มีสื่ออุปกรณในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรท่ีครบครัน และทันสมัย 

 

6. กิจกรรมและการดําเนินงาน 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาส่ือ อุปกรณการเรียนการสอนคณิตศาสตร 
 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ(Plan) 
 - ประชุมครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
เพ่ือจัดทําโครงการ 
 - เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

มี.ค. – เม.ย.
2565 

62,000 

นางกาญจนี แกววิจิตร 

2. ข้ันดําเนินการ(Do) 
2.1 แตงตั้งมอบหมายผูรับผิดชอบ 
2.2 ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 
 - วัสดุสิ้นเปลือง 
 - ครุภัณฑสํานักงาน 
 - ซอมบํารุงรักษาอุปกรณ 

พ.ค. 2565 -  
มี.ค. 2566 
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กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
3. ข้ันประเมินผล(Check) 
 - ประเมินผล 

มี.ค. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง(Act) 
 - สรุปและรายงานผล 

มี.ค. 2566 

 

กิจกรรมท่ี 2 เกงคณิต คิดเลขเร็ว 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ(Plan) 
 - ประชุมครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
เพ่ือจัดทําโครงการ 
 - เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

มี.ค. – เม.ย.
2565 

6,200 

นายวรกร เกตุสถิตย 
นายอุดม หมุนนุย 
นายอนุวัตร ทองชางเหล็ก 

 

2. ข้ันดําเนินการ(Do) 
2.1 แตงตั้งมอบหมายผูรับผิดชอบ 
2.2 ประชาสัมพันธใหนักเรียนทราบพรอมท้ังรับสมัคร
นักเรียนเขาโครงการ 
2.3 ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 

พ.ค. 2565 -  
มี.ค. 2566 

3. ข้ันประเมินผล(Check) 
 - ประเมินผลการทํากิจกรรม 

มี.ค. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง(Act) 
 - สรุปและรายงานผล 

มี.ค. 2566 

 

กิจกรรมท่ี 3 แขงขันทักษะทางวิชาการ 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ(Plan) 
 - ประชุมครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
เพ่ือจัดทําโครงการ 
 - เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

มี.ค. – เม.ย.
2565 

24,000 

นางสุกัญญา ศรีรตันตาป 
และครูทุกคนในกลุมสาระฯ 

 
 

2. ข้ันดําเนินการ(Do) 
2.1 แตงตั้งมอบหมายผูรับผิดชอบ 
2.2 ประชาสัมพันธใหนักเรียนทราบพรอมท้ังรับสมัคร
นักเรียนเขาโครงการ 
2.3 ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 
 - จัดซอมนักเรียนท่ีเขาแขงขันกิจกรรมตาง ๆ 
 - ประมาณคาใชจายท้ังหมดในการแขงขัน 
 - นํานักเรียนเขารวมการแขงขัน 

พ.ค. 2565 -  
มี.ค. 2566 

3. ข้ันประเมินผล(Check) 
 - ประเมินผลการทํากิจกรรม 

มี.ค. 2566 
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กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
4. ข้ันปรับปรุง(Act) 
 - สรุปและรายงานผลการทํากิจกรรม 

มี.ค. 2566 

 

กิจกรรมท่ี 4 แขงขันคณิตศาสตรสัญจร 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ(Plan) 
 - ประชุมครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
เพ่ือจัดทําโครงการ 
 - เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

มี.ค. – เม.ย.
2565 

76,520 

นางพัลลภา ขวัญพะงุน 
นางภัสติญา มานะมโนรถ 
นางนลินี สอนสวัสด์ิ 
นางสาวขวัญจริา สวสัดิ์พงศพันธ 

นางสาวจีราพร ครุชฉิม 
2. ข้ันดําเนินการ(Do) 
2.1 แตงตั้งมอบหมายผูรับผิดชอบ 
2.2 ประชาสัมพันธใหนักเรียนทราบพรอมท้ังรับสมัคร
นักเรียนเขาโครงการ 
2.3 ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 
 - จัดซอมนักเรียนเพ่ือเตรียมความพรอม 
 - นํานักเรียนเขารวมแขงขัน 
 - ประมาณคาใชจายท้ังหมดในการแขงขัน 

พ.ค. 2565 -  
มี.ค. 2566 

3. ข้ันประเมินผล(Check) 
 - ประเมินผลการทํากิจกรรม 

มี.ค. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง(Act) 
 - สรุปและรายงานผลการทํากิจกรรม 

มี.ค. 2566 

 

กิจกรรมท่ี 5 คายอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ(Plan) 
 - ประชุมครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
เพ่ือจัดทําโครงการ 
 - เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

มี.ค. – เม.ย.
2565 

77,486 

นางสาวจตุพร สิ้นทุกข 
และครูทุกคนในกลุมสาระฯ 

 

2. ข้ันดําเนินการ(Do) 
2.1 แตงตั้งมอบหมายผูรับผิดชอบ 
2.2 ประชาสัมพันธใหนักเรียนทราบพรอมท้ังรับสมัคร
นักเรียนเขาโครงการจํานวน  300 คน 
2.3 ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 
 - นํานักเรียนทํากิจกรรมคายตามโครงการ 
จํานวน 300 คน 
 - จัดเตรียมวัสดุอุปกรณในการเขาคาย 
 

พ.ค. 2565 -  
มี.ค. 2566 
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กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
3. ข้ันประเมินผล(Check) 
 - ประเมินผลการทํากิจกรรม 

มี.ค. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง(Act) 
 - สรุปและรายงานผลการทํากิจกรรม 

มี.ค. 2566 

    
กิจกรรมท่ี 6 สงเสริมใฝเรียนรูดวยหองสมุดดิจิตอล 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ(Plan) 
 - ประชุมครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  
เพ่ือจัดทําโครงการ 
 - เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

มี.ค. – เม.ย.
2565 

60,660 

นายอนุวัตร ทองชางเหล็ก 
นางสาวมารสิา มณีใส 
นางนลินี สอนสวัสดิ ์
นางภัสตญิา มานะมโนรถ 
นายพงศกร ยังสวัสดิ ์

 2. ข้ันดําเนินการ(Do) 
 - แตงตั้งมอบหมายผูรับผิดชอบ 
- ดําเนินการปรับปรุงหองสมุด 

พ.ค. 2565 -  
มี.ค. 2566 

3. ข้ันประเมินผล(Check) 
 - ประเมินผล 

มี.ค. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง(Act) 
 - สรุปและรายงานผล 

มี.ค. 2566 

 

7.  ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 
สถานท่ีดําเนินการ กิจกรรมท่ี 1,2,3,5   โรงเรียนสวีวิทยา 

   กิจกรรมท่ี  4         กรุงเทพมหานครและสรุาษฎรธานี 
 

8. งบประมาณ  รวม  306,866  บาท  รายละเอียด  ดังนี้ 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาส่ืออุปกรณการเรียนการสอนคณิตศาสตร 
 

ท่ี กิจกรรม/รายการ คาครุภัณฑ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาวัสดอุุปกรณ - 40,000 40,000  
2 คอมพิวเตอร 1 เครื่อง 17,000 - 17,000  
3 เครื่องพิมพอิงคเจ็ท 1 เครื่อง 5,000 - 5,000  

รวม 22,000 40,000 62,000  
 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย 
(บาท) 

งบประมาณ  
(บาท ) 

1 กระดาษ A4 80 แกรม 70 รีม 110 7,700 
2 กระดาษการดสีขาว A4 180 แกรม  6 รีม 80 480 
3 กระดาษโปสเตอรสี 2 หนา 20 แผน 10 200 



    แผนปฏบิัติการประจําปการศึกษา 2565 

166 
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ลําดับ
ท่ี 

รายการ จํานวน/หนวย 
ราคาตอหนวย 

(บาท) 
งบประมาณ  

(บาท ) 
4 กระดาษโฟโต 180 แกรม A4 (50 แผน) 4 หอ 160 640 
5 กระดาษปกการดสีเหลือง ชมพู 10 หอ 120 1,200 
6 กระดาษสติกเกอรขาวดาน 6 หอ 200 1,200 
7 ปากกาเขียนไวทบอรด ดํา – น้ําเงิน 10 กลอง 264 2,640 
8 หมึกเติมปากกาเขียนไวทบอรด ดํา – น้ําเงิน 10 กลอง 480 4,800 
9 เครื่องเย็บกระดาษ 6 ตัว 70 420 
10 ลวดเย็บกระดาษเบอร 10 2 กลองใหญ 192 384 
11 สก็อตเทปใส 1 นิ้ว 6 มวน 36  216 
12 สก็อตเทปใส 1/2 นิ้ว 6 มวน 18 108 
13 เทปผา 1.5 นิ้ว 6 มวน 45 270 
14 เทปตัดเสนสะทอนแสงหลากสี 10 มวน 25 250 
15 กาว 2 หนาบาง ½ นิ้ว 10 มวน 32 320 
16 กาว 2 หนาบาง 1 นิ้ว 10 มวน 60 600 
17 แฟมหวงสันกวาง 1 นิ้ว 4 เลม 95 380 
18 แฟมหวงสันกวาง 2 นิ้ว 6 เลม 110 660 
19 ไสแฟม A4 ชุดละ 100 แผน 5 ชุด  120 600 
20 คลิปดําเบอร 112 96 ตัว 2 192 
21 คลิปดําเบอร 110 100 ตัว 5 500 
22 คลิปดําเบอร 109 100 ตัว 6 600 
23 แผนสติ๊กเกอรใสเคลือบเอกสารแผนใหญ 10 แผน 30 300 
24 คัตเตอรเหล็กขนาดใหญ 6 อัน 50 300 
25 ใบมีดคัตเตอรขนาดใหญ 1 กลอง 140 140 
26 หมึกพิมพ สดีํา  2 กลอง 420 840 
27 หมึกพิมพ สชีมพู 2 กลอง 420 840 
28 หมึกพิมพ สฟีา 2 กลอง 420 840 
29 หมึกพิมพ สเีหลือง 2 กลอง 420 840 
30 หมึกพิมพเลเซอร HP  17A      4 กลอง 1,500 6,000 
31 หมึกพิมพ EPSON No.664 สดีํา 3 ขวด 400 1,200 
32 หมึกพิมพ EPSON No.664 สีชมพู 1 ขวด 400 400 
33 หมึกพิมพ EPSON No.664 สีฟา 1 ขวด 400 400 
34 หมึกพิมพ EPSON No.664 สีเหลือง 1 ขวด 400 400 

35 หัวพิมพเครื่องพิมพ EPSON L360 1 หัว 3,000 3,000 

36 ลวดเสียบเอกสาร 20 กลอง 7 140 
รวม (ส่ีหม่ืนบาทถวน) 40,000 
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  กิจกรรมท่ี 2 เกงคณิต คิดเลขเร็ว  
 

ท่ี กิจกรรม/รายการ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาวัสดุอุปกรณ 6,200 6,200  

รวม 6,200 6,200  
 

  รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย 
(บาท) 

งบประมาณ  
(บาท ) 

1 กระดาษเกียรติบัตรสีขาว A4 210 แกรม 20 รีม 150 3,000 
2 สีไมระบายน้ํายาว 24 ส ี 10 กลอง 160 1,600 
3 สีไมระบายน้ํายาว 12 สี  20 กลอง 80 1,600 

รวม (หกพันสองรอยบาทถวน) 6,200 
 

กิจกรรมท่ี 3 แขงขันทักษะทางวิชาการ  
 

ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย รวม หมายเหตุ 

1 คาอาหารนักเรียนชวงฝกซอม ระดับเขตพ้ืนท่ี  
30 คน 10 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 

24,000 24,000  

รวม 24,000 24,000  
 

กิจกรรมท่ี 4 แขงขันคณิตศาสตรสัญจร 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาอาหารนักเรียนชวงฝกซอม 2 สัปดาหกอนแขง  

2 รายการ 20 คน 4 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท  
9,600 - 9,600  

2 คาเบี้ยเลี้ยงครู 2 รายการ 3 คน 3 วันละ 240 บาท  4,320 - 4,320  
3 คาอาหารนักเรียนชวงแขงขัน 2 รายการ 

20 คน 9 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท  
28,800 - 28,800  

4 คาท่ีพัก 2 รายการ 6 หอง 2 คืน คืนละ 1,200 บาท  28,800 - 28,800  
5 เกมคณิต - 5,000 5,000  

รวม 71,520 5,000 76,520  
 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย 
(บาท) 

งบประมาณ  
(บาท ) 

1 เกม A – MATH  ฐานไมหมุน 5 ชุด 1,000 5,000 
รวม (หาพันบาทถวน) 5,000 
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กิจกรรมท่ี 5 คายอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร 
 

ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาอาหารวางนักเรียน 

ม.ตน 120 คน 2 วัน ม.ปลาย 120 คน 2 วัน 
240 คน 4 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท 

24,000 - 24,000  

2 คาอาหารนักเรียน 
ม.ตน 120 คน 2 วัน ม.ปลาย 120 คน 2 วัน 
240 คน 2 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท  

28,800 - 28,800  

3 คาอาหารวางคร ู16 คน 4 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท  1,600 - 1,600  
4 คาอาหารคร ู16 คน 2 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท 1,920 - 1,920  
5 คาวัสดุอุปกรณ - 21,166 21,166  

รวม 56,320 21,166 77,486  
 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ จํานวน/หนวย 
ราคาตอหนวย 

(บาท) 
งบประมาณ  

(บาท ) 
1 กระดาษ A4 80 แกรม 5 ลัง 550 2,750 
2 กระดาษเกียรติบัตรสีขาว A4 210 แกรม 20 รีม 150 3,000 
3 กระดาษสีดํา A4 5 หอ 120 600 
4 สีไมระบายน้ํายาว 24 สี  10 กลอง 160 1,600 
5 สีไมระบายน้ํายาว 12 สี  20 กลอง 80 1,600 
6 สีไมสั้น 12 สี ตรามา 50 กลอง 32 1,600 
7 สีเมจิก 12 สี 30 ชุด 80 2,400 
8 เชือกขาว 50 มวน 12 600 
9 ฟวเจอรบอรดแผนกลาง 10 แผน 60 600 
10 กาวน้ําขวดเล็ก 60 ขวด 20 1,200 
11 กาว TOA ขวดใหญ 6 ขวด 65 390 
12 ลูกโปง 4 แพ็ค 144 576 
13 พลาสติกเคลือบ A4   2 กลอง 600 1,200 
14 กรรไกรขนาด 6 นิ้ว 50 อัน 25 1,250 
15 หลอดดูดยาว 50 หอ 20 1,000 
16 กระดาษสะทอนแสงบาง 20 แผน 15 300 
17 กระดาษโปสเตอรสี 2 หนา 20 แผน 5 100 
18 กระดาษสติ๊กเกอรสี A4 50 แผน 8 400 

รวม (สองหม่ืนหนึ่งพันหนึ่งรอยหกสิบหกบาทถวน) 21,166 
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  กิจกรรมท่ี 6 สงเสริมใฝเรียนรูดวยหองสมุดดิจิตอล 
 

ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาวัสดอุุปกรณ - 25,660 25,660  
2 คาบํารุงรักษาคอมพิวเตอร 35,000 - 35,000  

รวม 35,000 25,660 60,660  
 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 หมึกพิมพ canon G4010 สดีาํ  2 ขวด 420 840 
2 หมึกพิมพ canon G4010 สีชมพู 2 ขวด 420 840 
3 หมึกพิมพ canon G4010 สฟีา 2 ขวด 420 840 
4 หมึกพิมพ canon G4010 สเีหลือง 2 ขวด 420 840 
5 กระดาษ A4 80 แกรม 5 รีม 120 600 
6 โฟมบอรด (ระเบียบการใชหอง, ตารางการใชหอง) 2 แผน 500 1,000 
7 เมาส USB  20 ตัว 300 6,000 
8 คียบอรด USB  20 ตัว 400 8,000 
9 หัวพิมพเครื่องปริ้นส Canon G4010  

(CA 91 , CA92) 
1 หัว 2,500 2,500 

10 เลเซอรพอยทเตอร 1 ตัว 1,200 1,200 
11 สาย HDMI 15 – 20 เมตร 1 ชุด 3,000 3,000 

รวม (สองหม่ืนหาพันหกรอยหกสิบบาทถวน) 25,660 
  หมายเหตุ  ขอถัวจายทุกรายการ 
 

9.  การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 
     ปจจัยความเส่ียง 
     1. ระยะเวลาในการทํากิจกรรม 
     2. ศักยภาพ ความพรอมและจํานวนนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม 
     3. อุปกรณคอมพิวเตอรชํารุดเสียหาย 
  4. สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid - 19) 
     แนวทางการบริหารความเส่ียง 
     1. โรงเรียนควรจะมีปฏิทินปฏิบัติงานท่ีระบุวันเวลาจัดกิจกรรมใหชัดเจน 
     2. จัดชวงเวลาในการฝกซอม เชน ชวงจัดกิจกรรมหนาเสาธง ชวงพักกลางวัน และหลังเลิกเรียน 
     3. ควบคุมดูแลการใชอุปกรณคอมพิวเตอรใหใชงานไดยาวนาน 

 4. จัดกิจกรรมตามมาตรการปองกันการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid - 19) 
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10.  ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1. รอยละของผูเรียนมีความรูและคุณภาพมาตรฐานระดับสากลผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
2. รอยละของผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
3. รอยละของผูเรียนมีทักษะการคิดสรางสรรคในการสรางนวัตกรรมผานเกณฑ 
ในระดับดีข้ึนไป 
4. รอยละของผูเรียนมีความพรอมในการศึกษาตอ  การฝกงานหรือการทํางาน 
ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
5. รอยละของผูเรียนท่ีไมติด 0 ร มส มผ 
6. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพบูรณาการ 
และบริหารแบบมีสวนรวมกับเครือขายทุกภาคสวน 
7. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียน อาคารประกอบ  
มีวัสดุ ครุภัณฑท่ีเพียงพอ และพรอมตอการใชงาน 

รอยละ 87 
รอยละ 83 
รอยละ 75 

 
รอยละ 90 

 
รอยละ 90 
ระดับ 4 

 
ระดับ 5 

 
 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
     1. นักเรียนมีทักษะในการคิดปฏิบัติตามกระบวนการทางคณิตศาสตรมากข้ึน 
     2. นักเรียนสามารถนําคณิตศาสตรไปบูรณาการกับวิชาอ่ืน ๆ ได 
     3. นักเรียนมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน มีความเสียสละ มีน้ําใจ 
     4. นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตรมากข้ึน 
     5. นักเรียนไดรับรางวัลจากการแขงขันในระดับตางๆ 
     6. นักเรียนมีทักษะในการศึกษาคนควาดวยตนเองและรักการแสวงหาความรูมากข้ึนเปนบุคคล 

 แหงการเรียนรู 
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ลงชื่อ ................................................ ผูเสนอโครงการ 
       (นางกาญจนี  แกววิจิตร) 
      หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 
 

    ลงชื่อ ................................................ ผูพิจารณาโครงการ 
       (นายทนง  ชีวะประไพ) 

รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ  
 
 

ลงชื่อ ................................................... ผูอนุมัติโครงการ 
        (นายไกรวัลย  สังฆะสา) 
     ผูอํานวยการโรงเรียนสวีวทิยา 
 
 

ลงชื่อ ................................................... ผูเห็นชอบโครงการ 
       (นายสมศักดิ์  ศรัณยวงศ) 

    กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปฏิบัติหนาท่ีแทน 
       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสวีวิทยา 
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โครงการประจําปการศึกษา 2565  
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ กลุมบริหารวิชาการ 

โรงเรียนสวีวิทยา  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
*************************************** 

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาตางประเทศ 
สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี 1. ดานความปลอดภัย 

1.1 พัฒนาสถานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีปลอดภัยของผูเรียนทุกคน พรอมเสริมสรางระบบ 
และกลไกในการดูแลความปลอดภัยอยางเขมขน ใหกับผูเรียน ครู และบุคลากรทาง 
การศึกษาจากโรคภัยตางๆ ภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
1.2 สงเสริมการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาวะท่ีดีและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
1.3 สรางภูมิคุมกัน การรูเทาทันสื่อและเทคโนโลยี ในการดําเนินชีวิตวิถีใหม 
(New Normal) และชีวิตวิถีปกติตอไป (Next Normal) 

สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี 3. ดานคุณภาพ 
3.1 สงเสริม สนับสนุน สถานศึกษาท่ีมีความพรอม ใหนําหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานท่ีเนนสมรรถนะไปใชตามศักยภาพของสถานศึกษา ใหสามารถออกแบบ
หลักสูตรท่ีเหมาะสมกับความตองการและบริบท 
3.2 พัฒนาผูเรียนใหเกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมตามชวงวัย สามารถจัดการตนเอง มีการคิด
ข้ันสงู มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถจัดระบบและกระบวนการทํางานของตนเอง
และรวมกับผูอ่ืน โดยใชการรวมพลังทํางานเปนทีม เปนพลเมืองท่ีดี มีศีลธรรม และอยู
รวมกับธรรมชาติและวิทยาการอยางยั่งยืน รวมท้ังมีความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของ
ชาติ ยึดม่ันการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
3.3 จัดการศึกษาใหผูเรียนมีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 นําไปสูการมีอาชีพ มีงานทํา
และสงเสริมความเปนเลิศของผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขัน 

สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี 4. ดานประสิทธิภาพ 
4.2 นําเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการฐานขอมูล มาใชเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร 
จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการเรียนรูของผูเรียน 
4.3 สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ใชพ้ืนท่ีเปนฐาน ใชนวัตกรรมในการ
ขับเคลื่อน บริหารจัดการโดยใชทรัพยากรรวมกัน และแสวงหาการมีสวนรวมของ
หนวยงานท่ีเก่ียวของทุกระดับ เพ่ือใหประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม 

จุดเนน สพฐ. ท่ี 1. เรงแกปญหากลุมผูเรียนท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรค 
โควิด–19 โดยเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงการศึกษา ฟนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู
(Learning Loss Recovery) ใหกับผูเรียน ทุกระดับ รวมท้ังลดความเครียดและ
สุขภาพจิตของผูเรียน 

 จุดเนน สพฐ. ท่ี 6. สงเสริมการจัดการเรียนรู ผานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนมีสวนรวม 
และมีปฏิสัมพันธกับกิจกรรมการเรียนรูผานการปฏิบัติท่ีหลากหลายรูปแบบ 
(Active Learning) มีการวัดและประเมินผล 
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 จุดเนน สพฐ. ท่ี 8. มุงเนนการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรูทุกระดับ 
สนองกลยุทธ สพม. ท่ี 1. สรางโอกาส และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ สพม. ท่ี 2. พัฒนาคุณภาพผูเรียน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันสูมาตรฐานสากล 
 จุดเนน สพม. ท่ี 1. ดานผูเรียน 

1.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET สูงกวาปท่ีผานมา หรือสูงกวาระดับประเทศ 
1.2 ผูเรียนมีความรูความสามารถ มีสมรรถนะ และทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
1.3 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
1.4 ผูเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ตามความสามารถ และความถนัด 
1.5 ผูเรียนมีขีดความสามารถในการแขงขันระดับสากล  

จุดเนน สพม. ท่ี 2. ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.1 ครูจัดการเรียนรูดวยวิธีการท่ีหลากหลายทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม 
คณิตศาสตร (STEM) และภาษาตางประเทศ (ภาษาท่ีสาม) 
2.2 ครูจัดการเรียนรูดวยวิธีการท่ีหลากหลายเพ่ือสรางทักษะพ้ืนฐานท่ีเชื่อมโยงสูการสราง
อาชีพและการมีงานทํา 
2.4 ครูพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู โดยใชรูปแบบ/วิธีการท่ีหลากหลายและฝกทักษะ
การคิดแบบมีเหตุผลแบบมีข้ันตอน เนนทักษะการคิดข้ันสูงผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง 

มาตรฐานการศึกษา ท่ี 1. คุณภาพของผูเรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

ประเด็นพิจารณาท่ี 1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

 ความคิดเห็น และแกปญหา 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
ประเด็นพิจารณาท่ี 4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 ประเด็นพิจารณาท่ี 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ประเด็นพิจารณาท่ี 6) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
มาตรฐานการศึกษา ท่ี 1. คุณภาพของผูเรียน 

 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
ประเด็นพิจารณาท่ี 1) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
ประเด็นพิจารณาท่ี 4) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานการศึกษาท่ี 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 
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ประเด็นพิจารณาท่ี 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู 

กลยุทธสถานศึกษา ท่ี 1. สงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม จรยิธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.1. รอยละของผูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
  ตามหลักสูตร และมีคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
กลยุทธสถานศึกษา ท่ี 2. พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.1. รอยละของผูเรียนมีความรูและคุณภาพมาตรฐานระดับสากลผานเกณฑ 
 ในระดับดีข้ึนไป 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.2. รอยละของผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ผานเกณฑ 

ในระดับดีข้ึนไป 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.3. รอยละของผูเรียนมีทักษะการคิดสรางสรรคในการสรางนวัตกรรมผานเกณฑ 

ในระดับดีข้ึนไปในการสรางนวัตกรรมผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 

ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.4. รอยละของผูเรียนมีความพรอมในการศึกษาตอการฝกงานหรือการทํางาน 

 ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 

ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.5. รอยละของผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 

ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.6. รอยละของผูเรียนท่ีไมติด 0 ร มส มผ 
 

แผนงานงบประมาณ    งบลงทุน    งบดําเนินงาน 
 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ  นางปุณภัช  ไพบูลย กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 

3. หลักการและเหตุผล 
จากนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565

มุงม่ันในการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหเปน “การศึกษาข้ันพ้ืนฐานวิถีใหม วิถีคุณภาพ” มุงเนนความปลอดภัย
ในสถานศึกษา สงเสริมโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางเทาเทียม และบริหารจัดการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรูและทักษะท่ีจําเปนของโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะและทักษะดานการอาน คณิตศาสตร การคิดข้ันสูง นวัตกรรม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาตางประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน และการเลือก
ศึกษาตอ ซ่ึงตรงกับกลยุทธสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร ในการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน สูมาตรฐานสากล การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมี
สวนรวมในการจัดการศึกษา 

เปาหมายของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศตองการใหผูเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์คาเฉลี่ยรวมวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึนและลดจํานวนนักเรียนท่ีไดผลการเรียน 0, ร, มส. รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-net ม.3 และ 
ม.6 ใหเพ่ิมข้ึนและมีจํานวนนักเรียนสอบผานคาเฉลี่ยในระดับประเทศเพ่ิมข้ึน อีกท้ังนักเรียนสามารถใช
ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการสื่อสารไดดี เรียนรูวัฒนธรรมสําคัญตางๆ ของเจาของภาษาและสามารถใช
เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม สงเสริมใหนักเรียนมีคุณธรรมดานการเสียสละ อดทน มี
ระเบียบวินัย และใฝเรียนรู 



    แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2565 

175 
 

โครงการท่ี  9 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ จึงจัดทําโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน)ข้ึน เพ่ือพัฒนาใหคุณภาพผูเรียนและครูเปนไปตามมาตรฐานท่ี
กําหนดและมีสื่ออุปกรณในการจัดการเรียนการสอนท้ังภาษาอังกฤษและภาษาจีนอยางเพียงพอและทันสมัย 

 

4. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์คาเฉลี่ยรวมวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีนใหเพ่ิมข้ึน และลดจํานวนนักเรียน 
ท่ีไดผลการเรียน 0, ร, มส. 
2. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-net ม.3 และ ม.6 ใหเพ่ิมข้ึน รวมถึงมีจํานวนนักเรียนสอบผานคาเฉลี่ยใน 
ระดับประเทศเพ่ิมข้ึน 
3. เพ่ือใหนักเรียนใชภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการสื่อสารไดดี ไดเรียนรูวัฒนธรรมสําคัญตางๆ 
ของเจาของภาษาและสามารถใชเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม 
4. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีคุณธรรมดานการเสียสละ อดทน มีระเบียบวินัย และใฝหาความรู 
5. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีความรูและมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล 
6. เพ่ือใหผูเรียนมีความพรอมในการศึกษาตอ การฝกงานหรือการทํางานผานเกณฑในระดับดี 
7. เพ่ือใหผูเรียนมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอมผานเกณฑในระดับดี แหงการเรียนรูวิชาชีพ (PLC) 
 

5. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยาทุกคน 
2. ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพ่ิมข้ึนและมีผลการทดสอบ 
O-Net ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 มีผลสูงข้ึน 
2. นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์คาเฉลี่ยรวมวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพ่ิมข้ึน 
3. นักเรียนท่ีไดผลการเรียน 0, ร, มส. ลดลง 
4. นักเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการสื่อสารไดดี 
5. นักเรียนไดเรียนรูวัฒนธรรมสําคัญตางๆ ของเจาของภาษาท้ังภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
6. นักเรียนสามารถใชเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม 
7. นักเรียนมีคุณธรรมดานการเสียสละ อดทน มีระเบียบวนิัยและใฝเรียนรู 
8. มีสื่ออุปกรณในการจัดการเรียนการสอนท้ังภาษาอังกฤษและภาษาจีนอยางเพียงพอและทันสมัย 
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6. กิจกรรมและการดําเนินงาน 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาส่ือ อุปกรณการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมจัดทําโครงการ/วางแผน 
 - ขออนุมัติโครงการ 

มี.ค.- เม.ย. 
2565 

45,000 

นางพรรณี พรหมเจริญ 
นางปุณภัช ไพบูลย 
นางสาวอัจฉรา นุนชูผล 
นางสาวกนกวรรณ ลิ่มวนิชกุล 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑกลุมสาระ 
 - จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ หองปฏิบัติการทางภาษา 

พ.ค. - มิ.ย. 
2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - รายงาน/สรุปโครงการ 

มี.ค. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - นําผลประเมินไปใชและพัฒนาโครงการในครั้งตอไป 

มี.ค. 2566 

 

กิจกรรมท่ี 2 สงเสริมและพัฒนาการเรียนรูวัฒนธรรมของเจาของภาษา (Christmas Day) 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1.ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมวางแผนคณะกรรมการดําเนินการ 
 - แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 

มี.ค. - เม.ย. 
2565 

5,000 

นายธนา เทพวารินทร 
นางสาวสุภัทรา ฉิมพลีศริิ
นางสาวศิสกาว มรรคสินธุ 
นางสาวกันยนา นอยกําเนิด 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - ประชุมจัดเตรียม ติดตอประสานงานคณะทํางาน 
 - ออกแบบกิจกรรมหนาเสาธง 
 - ดําเนินการจัดนิทรรศการ 
 - ดําเนินการจัดเตรียมอุปกรณและตกแตงสถานท่ี 
วันคริสตมาส  

พ.ค. 2565 - 
ก.พ. 2566 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - รวบรวมขอมูลและผลการดําเนินงานท่ีสอดคลอง
กับเปาหมายและระดับความสําเร็จของโครงการและ
สรุปผลการประเมินกิจกรรม 
 - วิเคราะหปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดจากการ
ดําเนินงาน 

มี.ค. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - กําหนดแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงาน 
 - จัดทําขอเสนอแนะเพ่ิมเติม (ถามี) 

มี.ค. 2566 
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กิจกรรมท่ี 3 English Camp 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1.ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมจัดทําโครงการ/วางแผน 

เม.ย. 2565 

66,348 

นางมณีวรรณ วงคลาศ 
นางสาวอรุณวดี นาคสวัสดิ ์
นางกัญฐนาถ นาคศิร ิ
นางสาวกิตติยากร เสนาการ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - ประสานงานติดตอสถานท่ี 
 - เตรียมเอกสาร 
 - นํานักเรียนไปจัดกิจกรรม 

ส.ค. – พ.ย.
2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - รายงาน/ สรุปโครงการ 

ธ.ค. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - นําผลประเมินไปใชและพัฒนากิจกรรมในครั้งตอไป 

ธ.ค. 2565 

 

กิจกรรมท่ี 4 English Outdoors 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมวางแผน 

ต.ค. 2565 

39,310 

นางจุฑารัตน เจริญสุข 
นายวิชัย ดีสมุทร 
นางสาวกนกกาญจน น่ิงราวี 2. ข้ันดําเนินการ (Do) 

 - นํานักเรียนไปสัมภาษณตามสถานท่ีทองเท่ียว 
ของจังหวัดชุมพร 

พ.ย. 2565 - 
ม.ค. 2566 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - ใชวิธีประเมินความพึงพอใจ 

ก.พ. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - ศึกษาปญหาและปรับปรุงแกไข 

ก.พ. 2566 
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กิจกรรมท่ี 5 การแขงขันทักษะทางวิชาการเพ่ือสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมจัดทําโครงการ/วางแผน 

มี.ค. 2565 -
เม.ย. 2565 

37,320 

นางปุณภัช ไพบูลย 
นางพรรณี พรหมเจริญ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - รับสมัครผูเขารวมกิจกรรม 
 - จัดการแขงขัน 
 - จัดกิจกรรม 
1. แขงขัน Story Telling ม.ตน และ ม.ปลาย 
2. แขงขัน skit ม.ตน และ ม.ปลาย 
3. แขงขัน Impromptu Speech ม.ตน 
และ ม.ปลาย 
4. แขงขัน Crossword ม.ตน และ ม.ปลาย 
5. เขารวมการแขงขัน Crossword Games ของ
สมาคม Crossword แหงประเทศไทย 

มิ.ย. – ก.ย. 
2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - รวบรวมขอมูลและผลการดําเนินงานท่ีสอดคลอง
กับเปาหมายและระดับความสําเร็จของโครงการและ
สรุปผลการประเมินโครงการ 
 - วิเคราะหปญหาและอุปสรรค 
ท่ีเกิดจากการดําเนินงาน 

ต.ค. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- กําหนดแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงาน 
- จัดทําขอเสนอแนะเพ่ิมเติม (ถามี) 

ก.พ. 2565 

 

กิจกรรมท่ี 6 การแขงขันทักษะทางวิชาการเพ่ือสงเสริมทักษะการใชภาษาจีน 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมจัดทําโครงการ/วางแผน 

มี.ค. 2565 -
เม.ย. 2565 

26,880 

นางกัญฐนาถ นาคศิริ 
นายบุญพิทักษ รสสุคนธ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - รับสมัครผูเขารวมกิจกรรม 
 - จัดการแขงขัน 
จัดกิจกรรม 
1. แขงขันการพูดเพ่ืออาชีพ ม.ตนและม.ปลาย 
2. แขงขันการบรรยายภาพจีน ม.ปลาย 
3. แขงขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.ปลาย 
4. แขงขันละครสั้นภาษาจีน ม.ปลาย 
5. เขารวมการแขงขันรองเพลงจีนม.ตนและม.ปลาย 

มิ.ย. – ก.ย. 
2565 



    แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2565 

179 
 

โครงการท่ี  9 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
6. แขงขันเลานิทานภาษาจีน ม.ตนและม.ปลาย 
7. แขงขันกลาวสุนทรพจน ม.ตนและม.ปลาย 
8. แขงขันรองเพลงจีน ม.ตนและม.ปลาย 
9. แขงขันเขียนพูกันจีน ม.ตนและม.ปลาย 
10. แขงขันคัดลายมือภาษาจีน ม.ตนและม.ปลาย 
3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - รวบรวมขอมูลและผลการดําเนินงานท่ีสอดคลอง
กับเปาหมายและระดับความสําเร็จของโครงการ 
และสรุปผลการประเมนโครงการ 
 - วิเคราะหปญหาและอุปกรณและอุปสรรค 
ท่ีเกิดจากการดําเนินงาน 

ต.ค. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - กําหนดแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงาน 
 - จัดทําขอเสนอแนะเพ่ิมเติม (ถามี) 

ก.พ. 2566 

 

กิจกรรมท่ี 7 การแขงขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมจัดทําโครงการ/วางแผน 

สิงหาคม
2565 

57,275 

ครูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - รับสมัครผูเขารวมกิจกรรม 
 - จัดการแขงขัน 
 - จัดกิจกรรม 
- ฝกซอมนักเรียนแตละทักษะ 
1. กิจกรรม Story Telling ม.ตน และ ม.ปลาย 
2. กิจกรรม skit ม.ตน และ ม.ปลาย 
3. กิจกรรม Impromptu Speech ม.ตน 
และ ม.ปลาย 
4. กิจกรรม Crossword ม.ตน และ ม.ปลาย 
5. กิจกรรม Multi Skill ม.ตน ม.ปลาย 
6. กิจกรรมมัคคุเทศก ม.ตน ม.ปลาย 
7. บรรยายภาพ ม.ปลาย 
8. เขียนเรียงความ ม.ปลาย 
9. ละครจีน ม.ปลาย 

ก.ย.-ต.ค. 
2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - รวบรวมขอมูลและผลการดําเนินงานท่ีสอดคลอง
กับเปาหมายและระดับความสําเร็จของโครงการและ

ต.ค. 2565 
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กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
สรุปผลการประเมินโครงการ 
 - วิเคราะหปญหาและอุปสรรค 
ท่ีเกิดจากการดําเนินงาน 
4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- กําหนดแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงาน 
- จัดทําขอเสนอแนะเพ่ิมเติม (ถามี) 

พ.ย. 2565 

 

กิจกรรมท่ี 8 สงเสริมและพัฒนาการเรียนรูภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 
 - แตงตั้งคณะทํางานและผูรับผิดชอบ 

มี.ค. 2565 - 
เม.ย. 2565 

41,400 

นางกัญฐนาถ นาคศิริ 
นายบุญพิทักษ รสสุคนธ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - ติดตอประสานงานหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 - ดําเนินกิจกรรมตามแผนท่ีวางไว 
 - วันตรุษจีน 
 - คายภาษาวัฒนธรรมจีน 
 - ติวภาษาจีน PAT 7.4 
 - ศูนยสอบวัดระดับความรูดานภาษาจีน HSK 

ก.ค. 2565 – 
มี.ค. 2566 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - รวบรวมขอมูลและผลการดําเนินงาน 
 - วิเคราะหปญหาและอุปสรรค 
ท่ีเกิดจากการดําเนินงาน 

มี.ค. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - กําหนดแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงาน 
ในครั้งตอไป ใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
 - จัดทําขอเสนอแนะเพ่ิมเติม (ถามี)  

มี.ค. 2566 

 

7.  ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2566 
สถานท่ีดําเนินการ โรงเรียนสวีวิทยา อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
 

8. งบประมาณ  รวม  318,533  บาท  รายละเอียด  ดังนี้ 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาส่ือ อุปกรณการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ  

ท่ี กิจกรรม/รายการ คาครุภัณฑ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1  เครื่องพิมพอิงคเจ็ท  5,000 - 5,000  

2 คาวัสดุอุปกรณ - 40,000 40,000  

รวม 5,000 40,000 45,000  
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รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 หมึกพิมพ HP เลเซอร Laserjet  
pro MFPM 130 a   

2 ชุด 2,560 5,120 

2 หมึกพิมพ canon G2010 สีดาํ 3 ขวด 420 1,260 
3 หมึกพิมพ canon G2010 สฟีา 3 ขวด 420 1,260 
4 หมึกพิมพ canon G2010 สีชมพู 3 ขวด 420 1,260 
5 หมึกพิมพ canon G2010 สีเหลือง 3 ขวด 420 1,260 
6 ปากกาไวทบอรด ดํา 10 กลอง 240 2,400 
7 ปากกาไวทบอรด น้ําเงิน 10 กลอง 240 2,400 
8 ปากกาเคมีสองหัว (ดํา แดง  น้ําเงิน) 9 ดาม 15 135 
9 น้ําหมึกเติมไวทบอรด (ดํา) 5 กลอง 80 400 
10 น้ําหมึกเติมไวทบอรด (น้ําเงิน) 5 กลอง 80 400 
11 กระดาษสี A4 150 แกรม (ชมพู เหลือง) 12 รีม 100 1,200 
12 กระดาษการดสีขาว A4 150 แกรม 5 รีม 85 425 
13 กระดาษโปสเตอรสีสองหนา 50 แผน 6 300 
14 กระดาษโฟโต  180 แกรม 100 แผน 2 หอ 300 600 
15 กระดาษ A4 80 แกรม  60 รีม 120 7,200 
16 กาวแทง UHU 21 กรัม 5 แทง 70 350 
17 กาวสองหนาบาง หนา ¾  นิ้ว 10 มวน 20 200 
18 กาวสองหนาบาง หนา 1 นิ้ว 10 มวน 25 250 
19 กาวสองหนาหนา ยี่หอ 3M ยาว 5 เมตร 10 มวน 200 2,000 
20 เทปใสหนา 1 นิ้ว 5 มวน 30 150 
21 เทปใสหนา 3/4  นิ้ว 5 มวน 23 115 
22 เข็มหมุดปกบอรด  4 กลอง 25 100 
23 ตัวหนีบเบอร 110 2 กลอง 50 100 
24 ตัวหนีบเบอร 109 2 กลอง 60 120 
25 ตัวหนีบเบอร 108 2 กลอง 80 160 
26 เครื่องเย็บกระดาษ เบอร 3 5 ตัว  185 925 
27 เครื่องเย็บกระดาษ เบอร 10 3 ตัว  180 540 
28 ลวดเย็บกระดาษเบอร 3 (2 โหล / กลอง) 4 กลอง 240 960 
29 ลวดเย็บกระดาษเบอร 10 (2 โหล / กลอง) 2 กลอง 120 240 
30 แฟมผลงาน A4 ปกหนัง 20 แฟม 110 2,200 
31 ไสแฟม (หอละ 100 ซอง) 10 หอ 60 600 
32 พลาสติกเคลือบบัตร A4 1 หอ 400 400 
33 พลาสติกใส A4  1 รีม 100 100 
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ลําดับ
ท่ี 

รายการ จํานวน/หนวย 
ราคาตอหนวย

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
34 สติ๊กเกอร PVC ใส (50 แผน / หอ) 1 หอ 150  150 
35 คัตเตอรเหล็กใหญ 4 ดาม 50 200 
36 ใบมีดคัตเตอรใหญ 4 กลอง 20 80 
37 ลังพลาสติกเก็บเอกสาร   4 ใบ 250 1,000 
38 ซองน้ําตาล A4  1 หอ 125 125 
39 ซองขาว ไมมีครุฑ 1 หอ 80 80 
40 สมุดทะเบียนรับ 2 เลม 75 150 
41 สมุดบัญชีเบอร 2 หุม 2 เลม 45 90 
42 ถานไฟฉาย AA Panasonic  อัลคาไลน 5 แพ็ค 45 225 
43 ถานไฟฉาย AAA Panasonic  อัลคาไลน 5 แพ็ค 45 225 
44 กระดานไวทบอรด 80*120 2 แผน 550 1,100 
45 แปรงลบกระดาน 20 อัน 15 300 
46 เทปผา หนา 2 นิ้ว (ชมพู  เหลือง) 10 มวน 65 650 
47 คลิปบอรด A4 5  อัน 35 175 
48 คลิปบอรด A4 มีปก 4  อัน 80 320 

รวม (ส่ีหม่ืนบาทถวน) 40,000 
 

กิจกรรมท่ี 2 สงเสริมและพัฒนาการเรียนรูวัฒนธรรมของเจาของภาษา (Christma Day) 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาวัสดุอุปกรณ  3,840 3,840  

2 คาไวนิลปายกิจกรรม ขนาด 1.20 ม.  
x 2.40 ม. = 2.88 ตร.ม. คิดเปน ตร.ม.  
ละ 200 บาท ปายละ 580 บาท 2 ปาย 

1,160 - 1,160  

รวม 1,160 3,840 5,000  
 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ   
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 กระดาษปกการดขาว A4 120 แกรม  6 รีม 85 510 
2 กระดาษ A4 80 แกรม  3 รีม  120 360 
3 กระดาษหอพัสดุ 20 แผน 6 120 
4 กระดาษโฟโต 150 แกรม 1 แพ็ค 150 150 
5 แฟมสะสมผลงาน A4 ปกหนัง 3 แฟม 110 330 
6 กาวสองหนาหนา ยี่หอ TOV ยาว 5 เมตร 3 มวน 165 495 
7 กาวสองหนาบาง ยี่หอ croco หนา 1 นิ้ว 5 มวน 25 125 
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ลําดับ
ท่ี 

รายการ จํานวน/หนวย 
ราคาตอหนวย

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
8 กระดาษโปสเตอรสีสองหนาบาง คละสี 60 แผน 6 360 
9 กระดาษโปสเตอรแข็งสี คละส ี 30 แผน 5 150 
10 กระดาษอังกฤษ 30 แผน 8 240 
11 กระดาษเกียรติบัตรขอบทอง A4 180 แกรม 4 รีม 200 800 
12 กระดาษกาวยน 3 M 2 นิ้ว 5 มวน 40 200 

รวม (สามพันแปดรอยส่ีสิบบาทถวน) 3,840 
 

กิจกรรมท่ี 3 English Camp 

ท่ี กิจกรรม/รายการ คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาตอบแทนวิทยากรตางชาติ  

3 คน 6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 1,200 บาท   
21,600 - - 21,600   

2 คาอาหารกลางวันครูและนักเรียน  
100 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 

8,000 - - 8,000  

3 คาอาหารวางครูและนักเรียน  
100 คน 2 ม้ือ ม้ือละ 30 บาท 

6,000 - - 6,000  

4 คาเชาเหมารถประจําทาง  
2 คัน คันละ 10,000 บาท 

- 20,000 - 20,000  

5 คาไวนิลปายกิจกรรม  
ขนาด 1.20 ม. x 2.40 ม. 
= 2.88 ตร.ม. คิดเปน ตรม. ละ  
200 บาท 3 ปาย 

- 576 - 1,728  

6 คาวัสดุอุปกรณ - - 9,020 9,020  
รวม 35,600 20,576 9,020 66,348  

 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 หมึกพิมพ Canon G2010 สดีํา  1 ขวด 420 420 
2 หมึกพิมพ Canon G2010 สชีมพู 1 ขวด 420 420 
3 หมึกพิมพ Canon G2010 สเีหลือง 1 ขวด 420 420 
4 หมึกพิมพ Canon G2010 สฟีา 1 ขวด 420 420 
5  หมึกพิมพเลเซอร  

HP Laserjet pro MFPM 130 a   
1 ตลับ  2,560 2,560 

6 กระดาษเกียรติบัตร A4 50 แผนขอบทอง 2 หอ 220 440 
7 กระดาษสี A4 120 แกรม 50 แผน AA 9 หอ  80 720 
8 กระดาษบรูฟ 50 แผน 3 150 



    แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2565 

184 
 

โครงการท่ี  9 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ จํานวน/หนวย 
ราคาตอหนวย

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
9 ฟวเจอรบอรดขนาด A4 50  แผน 5 250 
10 แฟมสะสมผลงาน A4 ปกหนัง 1 แฟม 110 110 
11 ปากกาลูกลื่น 50 ดาม/กลอง 5 ชุด 180 900 
12 ดินสอ 2B 30 กลอง 21 630 
13 แฟมสอด A4 5 อัน 50 250 
14 ไมบรรทัดพลาสติก 12 นิ้ว 50 อัน 5 250 
15 สีไม 12 สหีัวเดียวมาสเตอรอารต 15 กลอง 50 750 
16 ยางลบดินสอ 20 อัน 5 100 
17 ปากกาไวทบอรด 10  ดาม 23 230 

รวม (เกาพันย่ีสิบบาทถวน) 9,020 
 

กิจกรรมท่ี 4 English Outdoors 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาตอบแทน คาใชสอย   คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาอาหารครูและนักเรียน 

120 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 
9,600 - - 9,600  

2 คาอาหารวางครูและนักเรียน 
120 คน 2 ม้ือ ม้ือละ 30 บาท 

7,200 - - 7,200  

3 คาเชาเหมารถประจําทาง  
2 คัน คันละ 10,000 บาท 

- 20,000 - 20,000  

4 ปายไวนิล 1.20 x 2.40 ม. 1 ปาย - 600 - 600  
5 คาวัสดุอุปกรณ - - 1,910 1,910  

รวม 16,800 20,600 1,910 39,310  
 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 กระดาษ A4 80 แกรม  3 รีม  120 360 
2 กระดาษเกียรติบัตร A4 50 แผน ขอบทอง 3 รีม 220 660 

3 ปากกาเคมีสองหัว 2 โหล 150 300 

4 กระดาษบรูฟ 30 แผน 3 90 

5 สีชอลค 12 สี ซากุระ/เพ็นเทล 10 กลอง 50 500 

 รวม (หนึ่งพันเการอยสิบบาทถวน) 1,910 
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กิจกรรมท่ี 5 การแขงขันทักษะทางวิชาการภายนอกเพ่ือสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย รวม หมายเหตุ 
1 คาลงทะเบียน 3,000 3,000  
2 คาหองพัก จํานวน 10 หอง คืนละ 1,200 บาท  12,000 12,000  
3 คาอาหารนักเรียน 20 คน 9 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 14,400 14,400  
4 คาอาหารวางนักเรียน 20 คน 6 ม้ือ ม้ือละ 30 บาท 3,600 3,600  
5 คาเบี้ยเลี้ยงครูและคนขับรถ 6 คน  

3 วัน วันละ 240 บาท (นอกจังหวัด) 
4,320 4,320  

รวม 37,320 37,320  
 

กิจกรรมท่ี 6 การแขงขันทักษะทางวิชาการเพ่ือสงเสริมทักษะการใชภาษาจีน 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย รวม หมายเหตุ 
1 คาหองพัก จํานวน 12 หอง คืนละ 1,200 บาท 14,400 14,400 แขงขันท่ี 

สุราษฎรธานี 
และจังหวัดอ่ืน 

3 คาอาหารนักเรียน 20 คน 6 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 9,600 9,600 
4 คาเบี้ยเลี้ยงครูและคนขับรถ  

4 คน 3 วัน วันละ 240 บาท  
2,880 2,880 

รวม 26,880 26,880  
 

กิจกรรมท่ี 7 การแขงขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาอาหารนักเรียนชวงฝกซอม 

34 คน 10 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท   
27,200 - 27,200 

 

2 คาอาหารครชูวงฝกซอม 
21 คน 10 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท   

16,800 - 16,800  

3 ปายไวนิล 3 x 1.8 ม. 6 ปาย ปายละ 800 บาท 4,800 - 4,800  
4 คาวัสดุอุปกรณ - 8,475 8,475  

รวม 48,800 8,475 57,275  
 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 กระดาษ A4 80 แกรม  5 รีม  120 600 
2 ฟวเจอรบอรด 65 × 122 ซม. 5 แผน  50  250 
3 กระดาษโฟโต 150 แกรม  2 รีม 100 200 
4 กระดาษการดสี A4 120 แกรม  2 รีม 100 200 
5 กาว 2 หนาบาง (4 หุน) 2 มวน  50 100 
6 ชุดฝกครอสเวิรด รุนมัธยม 2 กระดาน 1,500 3,000 

7 นาฬิกาจับเวลาครอสเวิรด 2 เครื่อง 1,200 2,400 
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ลําดับ
ท่ี 

รายการ จํานวน/หนวย 
ราคาตอหนวย

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
8 หนังสือพจนานุกรมครอสเวิรด 2 เลม 275 550 

9 เบี้ยในครอสเวิรดรุนมัธยม 5 ถุง  235 1,175 

 รวม (แปดพันส่ีรอยเจ็ดสิบหาบาทถวน) 8,475 
 

กิจกรรมท่ี 8 สงเสริมและพัฒนาการเรียนรูภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 

วันตรุษจีน      
1 ปายไวนิล 1.50 x 2.50 เมตร  

2 ปาย ปายละ 750 บาท 
- 1,500 - 1,500  

2 คาวัสดุอุปกรณ - - 1,500 1,500  
รวม - 1,500 1,500 3,000  

คายภาษาวัฒนธรรมจีน      
3 คาตอบแทนวิทยากร 6 ชั่วโมง 

ชั่วโมงละ 1,200 บาท 
7,200 - - 7,200  

4 คาอาหารวิทยากร ครู 
และนักเรียน 100 คน  
1 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท 

6,000 - - 6,000  

5 คาอาหารวางวิทยากร  
ครูและนักเรียน 100 คน  
2 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท 

5,000 - - 5,000  

6 คาวัสดุอุปกรณ - - 1,000 1,000  
รวม 18,200 - 1,000 19,200  

ติวภาษาจีน PAT 7.4      
7 คาตอบแทนวิทยากร 6 ชั่วโมง 

ชั่วโมงละ 1,200 บาท  
7,200 - - 7,200  

8 คาอาหารวิทยากร ครู 
และนักเรียน 100 คน  
1 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท 

6,000 - - 6,000  

9 คาอาหารวางวิทยากร  
ครูและนักเรียน 100 คน  
2 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท 

5,000 - - 5,000  

10 คาวัสดุอุปกรณ - - 1,000 1,000  
รวม 18,200 - 1,000 19,200  

รวมท้ังหมด 36,400 1,500 3,500 41,400  
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รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

วันตรุษจีน    
1 เข็มหมุดหัวสี 3 กลอง 30 90 
2 ไสกาวรอน 10 แทง 30 300 
3 กระดาษการดส ี(แผนเล็ก) 20 แผน 5 100 
4 กระดาษกาวสองหนา (แบบหนา) 3M 

 ขนาด 3 เมตร 
1 มวน 130 130 

5 กระดาษกาวสองหนา (แบบบาง) ขนาด 1นิ้ว 6 มวน 25 150 
6 แฟมผลงาน  A4  ปกหนัง 1 อัน 110 110 
7 คัตเตอรเหล็กใหญ 2 อัน 50 100 
8 กรรไกร 8 นิ้ว 2 อัน 60 120 
9 กระดาษการดขาว A4 5 รีม 80 400 

รวม 1,500 
คายภาษาวัฒนธรรมจีน    

1 แฟมผลงาน A4 ปกหนัง 1 เลม 110 110 
2 กรรไกร 6 นิ้ว 5 อัน 40 200 
3 กระดาษบรูฟ 60 แผน 3 180 
4 กระดาษการดสี แผนเล็ก 50 แผน 5 250 
5 กาวน้ําหลอดสีเหลือง 5 แทง 20 100 
6 กระดาษการดขาว A4 2 รีม 80 160 

รวม 1,000 
ติวภาษาจีน PAT 7.4    

1 แฟมผลงาน  A4  ปกหนัง 1 เลม 110 110 
2 กระดาษ A4 2 รีม 110 220 
3 กระดาษบรูฟ 20 แผน 3 60 
4 ปากกาน้ําเงินลูกลื่น กลองละ 50 ดาม 2 กลอง 150 300 
5 กระดาษการดขาว A4 2 หอ 80 160 
6 ปากกาเคมี 2 หัว 10 ดาม 15 150 

รวม 1,000 
รวม (สามพันหารอยบาทถวน) 3,500 

หมายเหตุ  ขอถัวจายทุกรายการ 
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9.  การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 
ปจจัยความเส่ียง 
1. งบประมาณท่ีจัดสรรใหไมเพียงพอ 
2. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 
3. ศักยภาพและความพรอมของนักเรียนท่ีเขารวมในบางกิจกรรม  
4. อุปกรณในการจัดกิจกรรมเกิดความเสียหายชํารุดและไมเพียงพอ 
แนวทางการบริหารความเส่ียง 
1. ของบประมาณในการจดักิจกรรมเพ่ิม 
2. ควรจัดกิจกรรมใหตรงตามปฏิทินการปฏิบัติงานของกลุมบริหารวิชาการ 
3. ควรคัดเลือกนักเรียนท่ีมีศักยภาพและความพรอมมาเขารวมในบางกิจกรรม 
4. ขอจัดซ้ืออุปกรณในการจัดกิจกรรมเพ่ิมเติมใหเพียงพอ 

 

10.  ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1. รอยละของผูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ตามหลักสูตร และมีคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
2. รอยละของผูเรียนมีความรูและคุณภาพมาตรฐานระดับสากลผานเกณฑ 
ในระดับดีข้ึนไป 
3. รอยละของผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
4. รอยละของผูเรียนมีทักษะการคิดสรางสรรคในการสรางนวัตกรรมผานเกณฑ 
ในระดับดีข้ึนไปในการสรางนวัตกรรมผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
5. รอยละของผูเรียนมีความพรอมในการศึกษาตอการฝกงานหรือการทํางาน 
ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
6. รอยละของผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
7. รอยละของผูเรียนท่ีไมติด 0 ร มส มผ  

รอยละ 96 
 

รอยละ 87 
 

รอยละ 83 
รอยละ 75 

 
รอยละ 90 

 
รอยละ 88 
รอยละ 90 

 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์คาเฉลี่ยรวมวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพ่ิมข้ึน 
 2. นักเรียนท่ีไดผลการเรียน 0, ร, มส. ลดลง 

3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษในการสอบ  O-net ม.3 และ ม.6 เพ่ิมข้ึน 
4. นักเรียนใชภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการสื่อสารไดดีข้ึนและไดรูจักวัฒนธรรมสําคัญตางๆ 
ของเจาของภาษาและใชเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม 
5. นักเรียนมีคุณธรรมดานการเสียสละ อดทน มีระเบียบวินัย และใฝเรียนรู 
6. นักเรียนมีความรูและมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล 
7. นักเรียนมีความพรอมในการศึกษาตอ การฝกงานหรือการทํางานผานเกณฑในระดับดี 
8. นักเรียนมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอมผานเกณฑในระดับดี 
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ลงชื่อ ................................................... ผูเสนอโครงการ 
 (นางปุณภัช  ไพบูลย) 
 หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 
 

  ลงชื่อ ....................................................... ผูพิจารณาโครงการ 
          (นายทนง  ชีวะประไพ) 
           รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ 

 
 

 ลงชื่อ ..................................................... ผูอนุมัติโครงการ 
 (นายไกรวัลย  สังฆะสา) 
                                            ผูอํานวยการโรงเรียนสวีวิทยา 
 
 

   ลงชื่อ .................................................... ผูเห็นชอบโครงการ 
   (นายสมศักด์ิ  ศรัณยวงศ) 

กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปฏิบัติหนาท่ีแทน 
 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสวีวิทยา 
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โครงการประจําปการศึกษา 2565    
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ กลุมบริหารวิชาการ   

โรงเรียนสวีวิทยา  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร   
*************************************** 

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และพัฒนาศักยภาพผูเรียน MEP  
สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี 1. ดานความปลอดภัย 

1.3 สรางภูมิคุมกัน การรูเทาทันสื่อและเทคโนโลยี ในการดําเนินชีวิตวิถีใหม  
(New Normal) และชีวิตวิถีปกติตอไป (Next Normal) 

สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี 3. ดานคุณภาพ  
3.1 สงเสริม สนับสนุน สถานศึกษาท่ีมีความพรอม ใหนําหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานท่ีเนนสมรรถนะไปใชตามศักยภาพของสถานศึกษา ใหสามารถออกแบบ
หลักสูตรท่ีเหมาะสมกับความตองการและบริบท 
3.2 พัฒนาผูเรียนใหเกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมตามชวงวัย สามารถจัดการตนเอง มีการ
คิดข้ันสูง มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถจัดระบบและกระบวนการทํางานของ
ตนเองและรวมกับผูอ่ืน โดยใชการรวมพลังทํางานเปนทีม เปนพลเมืองท่ีดี มีศีลธรรม 
และอยูรวมกับธรรมชาติและวิทยาการอยางยั่งยืน รวมท้ังมีความจงรักภักดีตอสถาบัน
หลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข  
3.3 จัดการศึกษาใหผูเรียนมีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 นําไปสูการมีอาชีพมีงานทํา
และสงเสริมความเปนเลิศของผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแขงขัน 

สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี  4. ดานประสิทธิภาพ 
 4.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และปรับกระบวนการ 
 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหสอดรับกับชีวิตวิถีใหม  
 (New Normal) และชีวิตวิถีปกติตอไป (Next Normal) 

 จุดเนน สพฐ. ท่ี 6. สงเสริมการจัดการเรียนรู ผานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนมีสวนรวม 
    และมีปฏิสัมพันธกับกิจกรรมการเรียนรูผานการปฏิบัติท่ีหลากหลายรูปแบบ 
    (Active Learning) มีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรูและ 

  สมรรถนะของผูเรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ 
สนองกลยุทธ สพม. ท่ี 1. สรางโอกาส และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ สพม. ท่ี 2. พัฒนาคุณภาพผูเรียน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันสูมาตรฐานสากล 
         จุดเนน สพม. ท่ี 1. ดานผูเรียน 

1.2 ผูเรียนมีความรูความสามารถ มีสมรรถนะ และทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
1.3 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะอันพึงประสงค 
1.5 ผูเรียนมีขีดความสามารถในการแขงขันระดับสากล 

มาตรฐานการศึกษา ท่ี 1. คุณภาพของผูเรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

ประเด็นพิจารณาท่ี 1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 
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ประเด็นพิจารณาท่ี 2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็น และแกปญหา  
ประเด็นพิจารณาท่ี 4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประเด็นพิจารณาท่ี 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
ประเด็นพิจารณาท่ี 1) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

มาตรฐานการศึกษาท่ี 2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร 
 สถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
 อยางมีคุณภาพ 

 มาตรฐานการศึกษาท่ี 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไป

ประยุกตใชในชีวิตได 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

กลยุทธสถานศึกษาท่ี 1. สงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.1รอยละของผูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตาม

หลักสูตร และมีคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
กลยุทธสถานศึกษาท่ี 2. พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.1 รอยละของผูเรียนมีความรูและคุณภาพมาตรฐานระดับสากลผานเกณฑใน 
  ระดับดีข้ึนไป 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ผานเกณฑ 
  ในระดับดีข้ึนไป 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะการคิดสรางสรรคในการสรางนวัตกรรมผานเกณฑ 
  ในระดับดีข้ึนไป 

ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.4. รอยละของผูเรียนมีความพรอมในการศึกษาตอการฝกงานหรือการทํางาน 

 ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 

กลยทุธสถานศึกษาท่ี 4. สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.3 รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติ

หนาท่ีอยางเต็มความสามารถ 
กลยุทธสถานศึกษาท่ี 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 4.1 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีหองเรียน หองปฏิบัติการอาคารเรียน 
 อาคารประกอบ มีวัสดุ ครุภัณฑท่ีเพียงพอและพรอมตอการใชงาน 
 

แผนงานงบประมาณ    งบลงทุน    งบดําเนินงาน 
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2. ผูรับผิดชอบโครงการ  นางมณีวรรณ วงคลาศ  
  โครงการ MEP (Mini English Program) โรงเรียนสวีวิทยา 
 

3. หลักการและเหตุผล 
ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศท่ีนิยมใชกันอยางแพรหลายมากท่ีสุด เนื่องจากเปนภาษากลางท่ีใชสื่อ

ความหมายไปเกือบท่ัวโลก ท้ังในฐานะท่ีเปนเครื่องมือท่ีจะเขาถึงแหลงวิทยาการตาง ๆ และคนควาความรูใหมๆ 
ซ่ึงปจจุบัน มีคนท่ัวโลกใชภาษาอังกฤษเปนหลักในการสื่อสารถึงจํานวน 2,000 ลานคน หรือ 1 ใน 3 ของ
ประชากรของโลก ดังนั้น จึงเปนความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะสงเสริมใหประชากรไทยไดเรียนรูภาษาอังกฤษในระดับท่ี
จะสื่อสารได เปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู และการประกอบอาชีพ ตลอดจนการเจรจาตอรองสําหรับการ
แขงขันดานเศรษฐกิจและสังคมในเวทีสากล ภาษาอังกฤษจึงเปนเครื่องมือสื่อสารท่ีสําคัญยิ่งสําหรับคนไทยใน
อนาคตอันใกลนี้  เพ่ือใหการศึกษาสอดคลองกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความ
เจริญกาวหนาทางวิชาการ และการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับสากล เปนผูนําท่ี
ดี มีสติปญญา ศักยภาพ คุณภาพชีวิตและคานิยมท่ีดี รวมท้ังมีความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
ตามวิสัยทัศนของโรงเรียน และมีศักยภาพเปนพลโลก (World citizen) เพ่ือพัฒนายกระดับคุณภาพ  เปนการตอ
ยอดคุณลักษณะท่ีพึงประสงคท่ีเปนมาตรฐานชาติ คือ การจัดการศึกษาใหผูเรียนเปน คนดี คนเกงและมีความสุข 
ตามปฏิญญาวาดวยการจัดการศึกษาของ UNESCO โดยในศตวรรษท่ี 21 ทุกประเทศไดมีการพัฒนาและใช
หลักสูตรการศึกษาท่ีมีเปาหมายใหผูเรียนไดเรียนเพ่ือรู (Learn to know) เรียนเพ่ือเปน (Learn to be) เรียนเพ่ือ
ทํา(Learn to do) เพ่ือสรางคุณลักษณะท่ีพึงประสงคในฐานะพลเมืองของชาติและ Learn to live together เพ่ือ
สรางคุณลักษณะท่ีพึงประสงคในฐานะพลโลก ใหผูเรียนมีพ้ืนฐานจิตใจท่ีดีงาม มีจิตสาธารณะ มีสมรรถนะ ทักษะ
และความรู พ้ืนฐานท่ีจําเปนในการดํารงชีวิต มีคุณธรรม มีทักษะการคิดวิเคราะห สรางสรรค มีทักษะดาน
เทคโนโลยี สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมโลกไดอยางสันติ สามารถเปนผูนําท่ีดี
ของสังคม 

โรงเรียนตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษแกผูเรียน เพ่ือเปนการสราง
โอกาสสําหรับเยาวชน จึงไดจัดทําโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และพัฒนาศักยภาพผูเรียน MEP เพ่ือพัฒนา
คุณภาพผูเรียนในทุก ๆ ดาน รวมท้ังจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรูภาษาอังกฤษใหมากข้ึน 
 

4. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษใหสูงข้ึนและนักเรียนมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษ 
ในชีวิตประจําวันและเพ่ือการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
2. เพ่ือใหนักเรียนมีความเชื่อม่ันในตนเอง สามารถพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูและมีทักษะชีวิต 
ในศตวรรษท่ี 21 
3. เพื่อใหนักเรียนสามารถสอบผานตัววัดมาตรฐานสากลท่ีใชในการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
(CEFR) 
4. เพ่ือใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห การทํางานเปนทีมและแกปญหาไดอยางสรางสรรค 
5. เพ่ือพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศมีศักยภาพในเวทีการแขงขันระดับประเทศ 

 
 
 
 
 



    แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2565 

193 
 

โครงการท่ี 10 

5. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนหองเรียน MEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปท่ี 1 จํานวน 1 หองเรียน 
2. นักเรียนหองเรียน MEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปท่ี 2 จํานวน 1 หองเรียน 
3. นักเรียนหองเรียน MEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปท่ี 3 จํานวน 1 หองเรียน 
 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนในโครงการไดรับการพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษครบท้ัง 4 ดาน คือ การฟง การพูด การอาน
และการเขียน 
2. นักเรียนในโครงการเปนผูมีทักษะในการสื่อสารภาษาตางประเทศไมนอยกวา 2 ภาษา 
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห และแกปญหาไดอยางสรางสรรค มีศักยภาพในการแขงขันระดับประเทศ
และมีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสรางองคความรูและแสวงหาความรูไดอยางชาญฉลาดและ
รับผิดชอบตอสังคมเพ่ือกาวสูความเปนพลโลก (World Citizen) 

 

6. กิจกรรมและการดําเนินงาน 
กิจกรรมท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาผูเรียน MEP 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - แตงตั้งคณะทํางาน-ผูรับผิดชอบ และวางแผน 

พ.ค. 2565 

179,925 

นางมณีวรรณ วงคลาศ 
นางปุณภัช ไพบลูย 
นางสาวอรุณวดี นาคสวสัดิ ์
นางสาวกนกกาญจน นิ่งราว ี
นายธนา เทพวารินทร 
นางสาวสุภัทรา ฉิมพลีศิริ 
นางสาวอัจฉรา นุนชูผล 
นางสาวศิสกาว มรรคสินธุ 
นายปยะวัตร สงิละเอียด 
นายวชิัย ดีสมทุร 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ  
 - Classroom Meeting (ประชุมผูปกครอง)   
   ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 - Open Classroom  
 - ประชุมเตรียมแขงขันทักษะ MEP ภาคใต 
 - การแขงขันทักษะ MEP ภาคใต  
 - สอบวัดความรู CEFR ใหกับนักเรียนชั้น ม. 3 
 - เรียนพิเศษเสริมวันเสารสําหรับหองเรียน MEP ใน
รายวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
(ผูปกครองรับผิดชอบคาใชจาย)  

พ.ค. 2565 - 
มี.ค. 2566 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ 

มี.ค. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - กําหนดแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงาน 
ในครั้งตอไป ใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

มี.ค. 2566  

 
 
 
 
 



    แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2565 

194 
 

โครงการท่ี 10 

กิจกรรมท่ี 2 MEP Camp  
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ 

เม.ย. 2565 

157,752 

นายวชิัย ดีสมทุร 
นางปุณภัช ไพบลูย 
นางสาวกันยนา นอยกําเนดิ 
นางสาวสุภัทรา ฉิมพลีศิริ 
นางสาวศิสกาว มรรคสินธุ 
นายปยะวัตร สงิละเอียด 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - ดําเนินกิจกรรมจัดคาย MEP Camp 

ส.ค. - ก.ย. 
2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ 

ก.ย. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - กําหนดแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงาน 
ในครั้งตอไป ใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

ต.ค. 2565 

 

กิจกรรมท่ี 3 MEP จิตอาสา 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - แตงตั้งคณะทํางานและผูรับผิดชอบ 

เม.ย. 2565  

3,000 

นางจฑุารัตน เจริญสุข 
นางสาวกิตติยากร เสนาการ 

นางกัญฐนาถ นาคศิริ 
นายบุญพิทักษ รสสุคนธ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - ดําเนินกิจกรรมนํานักเรียนรวมกิจกรรมจิตอาสา
ภายในวัด/สถานีรถไฟ  

ส.ค. – ก.ย. 
2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ 

ก.ย. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - กําหนดแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงาน 
ในครั้งตอไป ใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

 
ต.ค. 2565 

 
 

กิจกรรมท่ี 4 ทัศนศึกษาสําหรับหองเรียน MEP   
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - แตงตั้งคณะทํางานและผูรับผิดชอบ 

เม.ย. 2565 

249,070 

นางมณีวรรณ วงคลาศ 
นางปุณภัช ไพบลูย 
นางสาวอัจฉรา นุนชูผล 
นางสาวกนกกาญจน นิ่งราว ี
นางสาวกันยนา นอยกําเนดิ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - ดําเนินกิจกรรมนํานักเรียนไปทัศนศึกษา 

พ.ค. – ต.ค. 
2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ 

พ.ค. - ต.ค.  
2565  

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - กําหนดแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงาน 
ในครั้งตอไป ใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

ต.ค. – พ.ย. 
2565 
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กิจกรรมท่ี 5 MEP International Trip   
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - แตงตั้งคณะทํางานและผูรับผิดชอบ 

เม.ย. 2565 
 

8,290 

นางจุฑารัตน เจริญสุข 
นายวิชัย ดีสมุทร 
นางสาวกิตติยากร เสนาการ 
นางสาวกนกวรรณ ลิ่มวนิชกุล 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - ดําเนินกิจกรรมนํานักเรียนไปทัศนศึกษา และศึกษา
ดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร 
(ผูปกครองรับผิดชอบคาใชจาย) 

ก.ย. – ต.ค. 
2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ 

ก.ย. – ต.ค. 
2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - กําหนดแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงาน 
ในครั้งตอไป ใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

 
พ.ย. – ธ.ค. 

2565 
 

กิจกรรมท่ี 6 สงเสริมและพัฒนาครู 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
  - แตงตั้งคณะทํางานและผูรับผิดชอบ 

เม.ย. 2565 

8,000 

นายธนา เทพวารินทร 
นางสาวศิสกาว มรรคสินธุ 
นางสาวกนกวรรณ ลิ่มวนิชกุล 2. ข้ันดําเนินการ (Do) 

 - ตอใบอนุญาตทํางานของครูตางชาต ิ
พ.ค. 2565 - 
มี.ค. 2566 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ 

มี.ค. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - กําหนดแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงาน 
ในครั้งตอไป ใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

 
มี.ค. 2565 

 

กิจกรรมท่ี 7 พัฒนาส่ือ อุปกรณ หองเรียน MEP 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
  - แตงตั้งคณะทํางานและผูรับผิดชอบ  

เม.ย. 2565 

95,800 

นางพรรณี พรหมเจริญ 
นางสาวอรุณวดี นาคสวสัดิ ์
นางสาวสุภัทรา ฉิมพลีศิริ 
นายบุญพิทักษ รสสุคนธ  
 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - จัดซ้ือสื่อและอุปกรณ 
 - จัดซ้ือหนังสือ MEP ในรายวิชา คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ ภาคเรียนท่ี 1 - 2 

พ.ค. - ก.พ. 
2566 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 

พ.ค. - ก.พ. 
2566 
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โครงการท่ี 10 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - กําหนดแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงาน 
ในครั้งตอไป ใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

มี.ค. 2566 

 

7.  ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 
สถานท่ีดําเนินการ 
 กิจกรรมท่ี 1, 6, 7, โรงเรียนสวีวิทยา อําเภอสวี จังหวัดชุมพร/ จังหวัดภูเก็ต/จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 กิจกรรมท่ี 2 จังหวัดชุมพร/จังหวัดระนอง/จังหวัดสุราษฎรธานี 
 กิจกรรมท่ี 3 สถานีรถไฟสวี/วดัโพธิเกษตร/วัดพระบรมธาตุสว ี

กิจกรรมท่ี 4 จังหวัดสงขลา/ จังหวัดภูเก็ต 
กิจกรรมท่ี 5 ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร 

 

8. งบประมาณ  รวม  701,837  บาท  รายละเอียด  ดังนี้ 
กิจกรรมท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาผูเรียน MEP 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาอาหารวางผูปกครอง 75 คน 2 ม้ือ  

ม้ือละ 25 บาท (Classroom Meeting) 
3,750 - 3,750  

2 คาอาหารวางครู 10 คน 2 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท 
(Classroom Meeting) 

500 - 500  

3 คาเบี้ยเลี้ยงครูและพนักงานขับรถ 4 คน 2 วัน  
วันละ 240 บาท (ประชุมเตรียมแขงขันทักษะ  
MEP ภาคใต) 

1,920 - 1,920  

4 คาท่ีพัก 1 คืน 2 หอง หองละ 1,500 บาท  
(ประชุมเตรียมแขงขันทักษะ MEP ภาคใต) 3,000 

- 
3,000  

5 คาอาหารนักเรียน 17 คน 5 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 
(การแขงขันทักษะ MEP ภาคใต) 

6,800 - 6,800  

6 คาเบี้ยเลี้ยงครูและพนักงานขับรถ  
17 คน 3 วัน วันละ 240 บาท  
(การแขงขันทักษะ MEP ภาคใต) 

12,240 - 12,240  

7 คาท่ีพัก 2 คืน 17 หอง  
หองละ 1,500 บาท (จังหวัดภูเก็ต) 
(การแขงขันทักษะ MEP ภาคใต) 

51,000 - 51,000  

8 คาเชารถตูพรอมน้ํามันเชื้อเพลิง  
2 คัน คันละ 6,000 จํานวน 3 วัน  
(การแขงขันทักษะ MEP ภาคใต) 

36,000 - 36,000  

9 คาเขาเลมรายงาน/โครงงาน   1,200 - 1,200  
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ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
10 คาชุดขอสอบออนไลน Oxford Placement Test 

นักเรียน 25 คน คนละ 300 บาท 
7,500 - 7,500  

11 คาวัสดุอุปกรณ - 56,015 56,015  
รวม  123,910 56,015 179,925  

 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 กาวสองหนา 3 M ยาว 5 เมตร 2 มวน 200 400 
2 กระดาษโปสเตอรสี 2 หนา คละสี  20 แผน 5 100 
3 กรรไกร 8 นิ้ว  2 อัน 50 100 
4 กรรไกรซิกแซก  2 อัน 75 150 
5 เครื่องยิงกระดาษอยางดี 1 ตัว 950 950 
6 เทปตัดเสนสะทอนแสง 5 มิล คละสี  8 มวน 25 200 
7 กระดาษการดสี A4  5 หอ 110 550 
8 กระดาษ A4 80 แกรม 100 รีม 120 12,000 
9 กระดาษสติก๊เกอรคละส ีA4  1 หอ 500 500  
10 กระดาษทําเกียรติบัตร  9 รีม 100 900 
11 กระดาษการดคละสี A4 10 หอ 120 1,200 
12 หมึกพิมพ Brother สีและขาวดํา 4 ชุด 1,500 6,000 
13 หมึกเลเซอร Cannon  1 ตลับ 2,600 2,600 
14 หมึกพิมพ Cannon G2010 สีดํา 5 ขวด 420 2,100 
15 หมึกพิมพ Cannon G2010 สีชมพุ 5 ขวด 420 2,100 
16 หมึกพิมพ Cannon G2010 สีฟา 5 ขวด 420 2,100 
17 หมึกพิมพ Cannon G2010 สีเหลือง 5 ขวด 420 2,100 
18 เทปยนคละสีหนา 1.5 นิ้ว ยาว 20 หลา 10 มวน 40 400 
19 เทปยนผาหนา 1 นิ้ว ยาว 10 หลา 10 มวน 35 350 
20 กาวสองหนาบาง 3M หนา 0.5 นิ้ว ยาว 10 หลา 10 มวน 30 300 
21 กาวสติ๊ก UHU ขนาด 40 กรัม 6 หอ 95 570 
22 กาวลาเท็กซ TOAขนาด 16 ออนซ 5 ขวด 40 200 
23 กาวสารพัดประโยชน UHU ขนาด 35 ml. 4 ขวด 65 260 
24 ตัวหนีบ No.111 5 กลอง 30 150 
25 ตัวหนีบ No.108 5 กลอง 80 400 
26 ไสแฟม 3 หอ 150 450 
27 พลาสติกใส 1 หอ 350 350 
28 พรมเช็ดเทา 8 ผืน 50 400 
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ลําดับ
ท่ี 

รายการ จํานวน/หนวย 
ราคาตอหนวย

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
29 กระดานไวทบอรด 1 อัน 550 550 
30 คัตเตอรเหล็ก 4 อัน 35 140 
31 คัดเตอรเหล็กใหญ 4 อัน 85 340 
32 ขวดสเปรยแอลกอฮอล 2 ขวด 50 100 
33 เครื่องเย็บกระดาษเบอร 3  1 อัน 185 185 
34 แฟมผลงาน A4 ปกหนัง  4 แฟม 110 440 
35 ปากกาเขียนแผนใส ลบไมได 2 อัน 35 70 
36 ปากกาไวทบอรด 10 กลอง 300 3,000 
37 สีเมจิกมาสเตอรอารท 4 ชุด 250 1,000 
38 สีไม 48 สีสองหัวมาสเตอรอารท 5 กลอง 160 800 
39 เครื่องคิดเลข 1 เครื่อง 590 590 
40 ปลั๊กไฟ 3 ทางขนาด 3 เมตรอยางดี 3 ชุด 500 1,500 
41 กบเหลาตั้งโตะ 1 ชุด 400 400  
42 ถานไฟฉาย AA และ AAA  10 แพ็ค 50 500 
43 ตะแกรงใสเอกสารชั้นเดียว 3 ใบ 120 360 
44 กลองเก็บเอกสาร  3 ใบ 200 600 
45 ปายไวนิลพรอมขาตั้ง 1 ชุด 3,000 3,000  
46 ปายโฟมบอรด 2 ปาย 500 1,000 
47 ตัวหนีบไม 1 กลอง 100 100 
48 กระดาษโฟโต 150 แกรม 4 แพ็ค 250 1,000 
49 แฟมกระเปา 10 แฟม 150 1,500 
50 ปายชื่อซองพลาสติก 32 ชุด 30 960 

รวม (หาหม่ืนหกพันสิบหาบาทถวน) 56,015 
 

 

กิจกรรมท่ี 2 MEP Camp 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาอาหารนักเรียน 

75 คน 4 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 
- 24,000 - 24,000  

2 คาอาหารวางนักเรียน 
75 คน 2 ม้ือ ม้ือละ 30 บาท 

- 4,500 - 4,500  

3 คาอาหารครูและวิทยากร 
20 คน 4 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 

- 6,400 - 6,400  

4 คาอาหารวางครูและวิทยากร 
20 คน 4 ม้ือ ม้ือละ 30 บาท 
 

- 2,400 - 2,400  
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ท่ี กิจกรรม/รายการ คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
5 คาวิทยากร 2 คน คนละ 6 ชั่วโมง 

ชั่วโมงละ 1,200 บาท 
14,400 - - 14,400  

6 คาท่ีพัก 1 คืน 48 หอง  
หองละ 1,200 บาท 

- 57,600 - 57,600  

7 คาเชาเหมารถบัส 
2 วัน 2 คัน คันละ 10,000 บาท 

- 40,000 - 40,000  

8 คาเชาหองประชุมและเครื่องเสียง - 5,000 - 5,000  
9 คาวัสดุอุปกรณ - - 2,852 2,852  
10 ปายไวนิล 1.20 x 2.40 ม. 1 ปาย - 600 - 600  

รวม 14,400 140,500 2,852 157,752  
 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 กระดาษ A4 80 แกรม 5 รีม  120 600 
2 กระดาษปก A4 การดหอม 2 หอ 100 200 
3 กระดาษโฟโต 180 แกรม (100 แผน/หอ) 2 หอ 300 600 
4 ปากกาเคมีสองหัว 2 โหล 150 300 
5 กระดาษบรุฟ 30 แผน 3 90 
6 กาวสองหนา หนา ยี่หอ 3 M ยาว 5 เมตร 1 มวน 200 200 
7 กาวสองหนา บาง ยี่หอ 3 M  

หนา ½ นิ้ว ยาว 10 หลา 
5 มวน 30 150 

8 สีเมจิกมาสเตอรอารต 8 กลอง 89 712 

รวม (สองพันแปดรอยหาสิบสองบาทถวน) 2,852 
 

กิจกรรมท่ี 3 MEP จิตอาสา   
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาวัสดุอุปกรณ 3,000 3,000  

รวม  3,000 3,000  
 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 ไมกวาดดอกออ 10 อัน 50 500 
2 ไมกวาดกานมะพราว 10 อัน 70 700 
3 ถุงดํา 2 แพ็ค 100 200 
4 น้ํายาขจัดคราบ 4 ถุง 70 280 
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ลําดับ
ท่ี 

รายการ จํานวน/หนวย 
ราคาตอหนวย

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
5 ผงซักฟอก 6 ขวด 120 720 
6 แปรงขัดพ้ืน 5 อัน 65 325 
7 ถังพลาสติกใสน้ํา 5 ใบ 55 275 

รวม (สามพันบาทถวน) 3,000 
 

กิจกรรมท่ี 4 ทัศนศึกษาสําหรับหองเรียน MEP  
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาเชารถปรับอากาศ 1 คัน 3 วัน  

วันละ 20,000 บาท 
60,000 - 60,000  

2 คาเชารถตูพรอมน้ํามันเชื้อเพลิง  
1 คัน 3 วัน วันละ 6,000 บาท  

18,000 - 18,000  

3 คาท่ีพัก 2 คืน 44 หอง คืนละ 1,200 บาท  105,600 - 105,600  
4 คาอาหารนักเรียน 75 คน 7 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท  42,000 - 42,000  
5 คาเบี้ยเลี้ยงครู 12 คน 3 วัน วันละ 240 บาท  8,640 - 8,640  
6 คาอาหารวางนักเรียน 75 คน 5 ม้ือ ม้ือละ 30 บาท 11,250 - 11,250  
7 คาเขาชมสถานท่ี 2,000 - 2,000  
8 คาวัสดุอุปกรณ - 980 980  
9 ปายไวนิล 1.20 x 2.40 ม. 1 ปาย 600 - 600  

รวม  248,090 980 249,070  
 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 กระดาษ A4 80 แกรม 4 รีม  120 480 
2 กระดาษปก A4 การดหอม 5 รีม 100 500 

รวม (เการอยแปดสิบบาทถวน) 980 
 

กิจกรรมท่ี 5 MEP International Trip   
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาของสมนาคุณ 500 - 500  
2 คาเบี้ยเลี้ยงครู 5 คน 5 วัน วันละ 240 บาท  6,000 - 6,000  
3 คาวัสดุอุปกรณ - 1,190 1,190  
4 ปายไวนิล 1.20 x 2.40 ม. 1 ปาย 600 - 600  

รวม  7,100 1,190 8,290  
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รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 กระดาษ A4 80 แกรม 2 รีม  120 240 
2 กระดาษปก A4 การดขาว 3 หอ 100 300 

3 หมึกพิมพ Brother DCP-T310 สีดํา 1 ขวด 650 650 

รวม (หนึ่งพันหนึ่งรอยเกาสิบบาทถวน) 1,190 
 

กิจกรรมท่ี 6 สงเสริมและพัฒนาครู 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย รวม หมายเหตุ 
1 คาตอใบอนุญาตทํางานของครูตางชาติ  

2 คน คนละ 4,000 บาท/ป  
8,000 8,000  

รวม  8,000 8,000   
 

กิจกรรมท่ี 7 พัฒนาส่ือ อุปกรณ หองเรียน MEP 

ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาครุภัณฑ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 

1 เครื่องพิมพอิงคเจ็ท 1 เครื่อง - 5,000 - 5,000  
2 ปายหนาหองเรียน MEP 3 หอง  - - 6,000 6,000  
3 คาซอมคอมพิวเตอร-เครื่องพิมพ 5,000 - - 5,000  
4 สื่อการเรียน - - 25,000 25,000  
5 หนังสือเรียนหองเรียน MEP  

วิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร  
และภาษาอังกฤษอาน-เขียน 
วิชาละ 80 เลม ภาคเรียนท่ี 1 และ 2 

- - 54,800 54,800  

                 รวม 5,000 5,000 85,800 95,800  
 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 ปายหนาหองเรียน MEP  3 ชุด 2,000   6,000 
2 สื่อการเรียน 10 ชุด       2,500 25,000 
3 หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร ภาคเรียนท่ี  1  และ 2 

(Mastering-Mathematics Work-Textbook A-B)   
ชั้น ม.1 - 3 

80 เลม    360 28,800 

4 หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร ภาคเรียนท่ี  1 และ 2 
(Mastering-Science Work-Textbook A-B) 
ชั้น ม.1 – 3 
 

80 เลม    190 15,200 
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ลําดับ
ท่ี 

รายการ จํานวน/หนวย 
ราคาตอหนวย

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
5 หนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษ (อาน-เขียน)  

ชั้น ม.1 - 3  
80 เลม      135 10,800 

รวม (แปดหม่ืนหาพันแปดรอยบาทถวน) 85,800 
หมายเหตุ  ขอถัวจายทุกรายการ 
 

9. การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 
ปจจัยความเส่ียง 

     1. งบประมาณท่ีจัดสรรใหไมเพียงพอ 
     2. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 

แนวทางการบริหารความเส่ียง 
     1. ของบประมาณในการจัดกิจกรรมเพ่ิม 
     2. ควรจัดกิจกรรมใหตรงตามปฏิทินการปฏิบัติงานวิชาการ  
 

10. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1. รอยละของผูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร 
และมีคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
2. รอยละของผูเรียนมีความรูและคุณภาพมาตรฐานระดับสากลผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
3. รอยละของผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
4. รอยละของผูเรียนมีทักษะการคิดสรางสรรคในการสรางนวัตกรรมผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
5. รอยละของผูเรียนมีความพรอมในการศึกษาตอ การฝกงานหรือการทํางานผานเกณฑ 
ในระดับดีข้ึนไป  
6. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ี 
อยางเต็มความสามารถ 
7. ระดับความสําเร็จของโรงเรียน มีหองเรียน หองปฏิบัติการอาคารเรียน อาคารประกอบ 
มีวัสดุ ครุภัณฑท่ีเพียงพอและพรอมตอการใชงาน 

รอยละ 96 
 

รอยละ 87 
รอยละ 83 
รอยละ 75 
รอยละ 90 

 
รอยละ 91 

      
ระดับ 5 

 

11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงข้ึนและนักเรียนมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษ 
ในชีวิตประจําวันและเพ่ือการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน   
2. นักเรียนมีความเชื่อม่ันในตนเอง สามารถพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูและมีทักษะชีวิต 
ในศตวรรษท่ี 21   
3. นักเรียนสอบผานตัววัดมาตรฐานสากลท่ีใชในการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) 
4. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห การทํางานเปนทีมและแกปญหาไดอยางสรางสรรค 
5. นักเรียนพัฒนาตนเองสูความเปนเลิศ มีศักยภาพในเวทีการแขงขันระดับประเทศ 
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ลงชื่อ ................................................... ผูเสนอโครงการ 
                                              (นางมณีวรรณ  วงคลาศ) 
                                                หัวหนาโครงการ MEP 

 
 

ลงชื่อ .................................................. ผูพิจารณาโครงการ 
                                               (นายทนง  ชีวะประไพ) 
                                         รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ 

      
 

   ลงชื่อ .................................................... ผูอนุมัติโครงการ 
                                                (นายไกรวัลย  สังฆะสา) 
                                             ผูอํานวยการโรงเรียนสวีวิทยา 
 
 

     ลงชื่อ .................................................... ผูเห็นชอบโครงการ 
 (นายสมศักดิ์  ศรัณยวงศ) 

กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปฏิบัติหนาท่ีแทน 
                             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสวีวิทยา 



    แผนปฏิบัติการประจ าปกีารศึกษา 2565 

204 
 

โครงการที่ 11 

โครงการประจ าปีการศึกษา 2565 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มบริหารวิชาการ 

โรงเรียนสวีวิทยา  อ าเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
*************************************** 

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย 
สนองนโยบาย สพฐ. ที่ 1. ด้านความปลอดภัย 

1.1 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน พร้อมเสริมสร้าง 
ระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้น ให้กับผู้เรียน ครู  
และบุคลากรทางการศึกษา จากโรคภัยต่างๆ ภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
1.2 ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.3 สร้างภูมิคุ้มกัน การรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี ในการด าเนินชีวิตวิถีใหม่  
(New Normal) และชีวิตวิถีปกติต่อไป (Next Normal) 

สนองนโยบาย สพฐ. ที่ 2. ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
2.5 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นรายบุคคล  
เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะการดูแลและปูองกันไม่ให้
นักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษา และช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันให้กลับ
เข้าสู่ระบบ 

 จุดเน้น สพฐ. ที่ 1. เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
 โควิด-19 โดยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้  
 (Learning Loss Recovery) ให้กับผู้เรียนทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและ 

 สุขภาพจิตของผู้เรียน 
 จุดเน้น สพฐ. ที่ 2. เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐาน 
    ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 
 จุดเน้น สพฐ. ที่ 6. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วม 
  และมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ  
  (Active Learning) มีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  
  สมรรถนะของผู้เรียน (Assesment For Learning) ทุกระดับ 
 จุดเน้น สพฐ. ที่ 8. มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ 
สนองกลยุทธ์ สพม. ที่ 1. สร้างโอกาส และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม. ที่ 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล 
สนองกลยุทธ์ สพม. ที่ 4. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

บนพื้นฐานความเป็นไทย 
 จุดเน้น สพม. ที่ 1. ด้านผู้เรียน 

 1.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET สูงกว่าปีที่ผ่านมา หรือสูงกว่าระดับประเทศ 
 1.2 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 1.3 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.4 ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ตามความสามารถ และความถนัด 
 1.5 ผู้เรียนมีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล 
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จุดเน้น สพม. ที่ 2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  2.2 ครูจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายเพ่ือสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่ 
  การสร้างอาชีพและการมีงานท า 

   2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
  2.4 ครูพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบ/วิธีการที่หลากหลาย 

  และฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลแบบมีขั้นตอน เน้นทักษะการคิดข้ันสูงผ่านกิจกรรม
  การปฏิบัติจริง 
มาตรฐานการศึกษาที่ 1. คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณาท่ี 1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ประเด็นพิจารณาท่ี 4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประเด็นพิจารณาท่ี 5) มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

  ประเด็นพิจารณาท่ี 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

มาตรฐานการศึกษาที่    2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.1 มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

มาตรฐานการศึกษาที่  3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 

ในชีวิตได้ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง

 การจัดการเรียนรู้ 
กลยุทธ์สถานศึกษา ที่ 1. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 1.1. ร้อยละของผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร และมีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไป 

กลยุทธ์สถานศึกษา ที่ 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 1.1. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้และคุณภาพมาตรฐานระดับสากลผ่านเกณฑ์ 
 ในระดับดีขึ้นไป 
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 1.2. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ผ่านเกณฑ์ 
 ในระดับดีขึน้ไป 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 1.3. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะการคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมผ่านเกณฑ์
ในระดับดีขึ้นไป 

ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 1.4. ร้อยละของผู้เรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน
ผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไป 

ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 1.5. ร้อยละของผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร ผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไป 
  1.6. ร้อยละของผู้เรียนที่ไม่ติด 0 ร มส มผ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 1.7. ร้อยละของผู้เรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  1.8 ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคัน 

กลยุทธ์สถานศึกษาที ่3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยยอมรับ 
 ที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์ 
  ในระดับดีขึ้นไป 

กลยุทธ์สถานศึกษาที ่4. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 1.2 ร้อยละของคร ูเน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 

  เป็นส าคัญ และยกระดับการจัดการเรียนการสอน ให้ก้าวทันทักษะ 
  ในศตวรรษท่ี 21 ภายใต้การบูรณาการ ทางเทคโนโลยีในระบบการศึกษาวิถีใหม่ 
 ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 1.4 ร้อยละของครูมีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   สื่อ นวัตกรรม การวิจัย และพัฒนาในการจัดการเรียนการสอน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 1.8 ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 
   ที่มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET)  
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 
 

แผนงานงบประมาณ      งบลงทุน    งบด าเนินงาน 
 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสายพิณ  นุ้ยสุข  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
                               นางสาวเกตุวดี  บุญเปีย 
 

3. หลักการและเหตุผล 
จากมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา     

ขั้นพ้ืนฐาน คุณลักษณะของผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาประสงค์ของโรงเรียน       
สวีวิทยา ต้องการให้ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น มีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ และให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความภูมิใจ
และส านึกรักความเป็นไทย การใฝุหาความรู้ และใช้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และพัฒนา
ผู้เรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ให้มีโอกาสเรียนรู้ได้เท่าเทียมกัน และส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้
ความสามารถในการพัฒนาตนเอง โดยการท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) และการพัฒนาทีมงาน 
และชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และมุ่งให้ครูผลิต และพัฒนาสื่อนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยทุกระดับชั้นให้สูงขึ้น 
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จึงจัดท าโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยขึ้น เพ่ือพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น ทั้งในส่วนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยในทุกระดับชั้นและผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) รวมถึงพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้มีความสามารถและ
สามารถน าความรู้ไปพัฒนาผู้เรียนได้ 
 

4. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยทุกระดับชั้นให้สูงขึ้น  
2. เพ่ือพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) ให้สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความภูมิใจและส านึกรักความเป็นไทย การใฝุหาความรู้และใช้
วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
4. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ให้มีโอกาสเรียนรู้ได้เท่าเทียมกัน 
5. เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน และส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี ในการด าเนินชีวิตวิถีใหม่ให้แก่ผู้เรียน 
6. เพ่ือผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
ทุกระดับชั้น 
7. เพ่ือลดจ านวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียน 0, ร ,มส และ มผ  

 

5. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยาทุกคน 
2. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาไทยมากยิ่งขึ้น และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาไทย
เพ่ิมข้ึน 
2. จ านวนนักเรียนที่ได้ 0, ร และ มส. ลดลง 
3. นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝุรู้ ใฝุเรียน มีความเป็นประชาธิปไตย มีเหตุผล รู้จักสละตน 
และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
4. นักเรียนมีความพึงพอใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนและกิจกรรมเก่ียวกับภาษาไทยในระดับดีขึ้นไป 
5. นักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการอ่าน และเขียนไม่คล่อง ได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่างจริงจัง 
และต่อเนื่อง จนสามารถอ่านและเขียนสื่อสารได้ 

 

6. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1 ร าลึกสุนทรภู่ เชิดชูกวีศิลป์ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.  ขั้นเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมชี้แจง วางแผนการด าเนินงาน 
ตามโครงการ 
 - แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 
 

มิ.ย. 2565 12,330 

นางสาวพรรณวิลาส อยู่ถาวร 
นางสาวปรียาภรณ์ ขวัญราช 
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กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2.  ขั้นด าเนินการ (Do) 
 - ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 
 - ด าเนินการแข่งขันตามวันเวลาที่ก าหนด 
 - มอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียน 
ที่ได้รับรางวัล 

มิ.ย. 2565 

3.  ขั้นประเมินผล (Check) 
 - สรุปผลการด าเนินงาน 

ก.ค. 2565 

4.  ขั้นปรับปรุง (Act) 
 - น าข้อเสนอแนะที่ได้มาพัฒนาและปรับปรุง 
ในปีการศึกษาต่อไป 
 - วิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรม 

ก.ค. 2565 

 

กิจกรรมที่ 2 วันภาษาไทยแห่งชาติ 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
 - เสนอแผนงานเพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติ 
จากผู้บริหารสถานศึกษา 
 - แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

มิ.ย. 2565 

33,455 

นางสาวเกตุวดี บญุเปีย
นางสาวรัตติการณ์ จันทร์แก้ว 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
 - ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 
 - ด าเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่ก าหนด 
 - มอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียน 
ที่ได้รับรางวัล 

ก.ค.2565 

3. ขั้นประเมินผล (Check) 
 - สรุปผลการด าเนินงาน 

ก.ค. 2565 

4. ขั้นปรับปรุง (Act) 
 - น าข้อเสนอแนะที่ได้มาพัฒนาและ ปรับปรุง 
ในปีการศึกษาต่อไป 
 - วิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรม 

ก.ค. 2565 
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กิจกรรมที่ 3 สืบสานอ่านหนังสือพ่อ (สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน) 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมวางแผนผู้เกี่ยวข้องกิจกรรมสืบสานการ
อ่านหนังสือของพ่อ 

ต.ค. 2565 

9,969 

นางพันธ์ทิพย์ จิตรไพศาลศักดิ ์
นางสาวนรีรตัน์ เพชรโชต ิ

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
 - แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
 - คัดเลือกนักเรียนร่วมสืบสานการอ่านหนังสือ 
ของพ่อ 
 - ออกข้อสอบในการแข่งขันตอบค าถามจาก
สารานุกรมไทย 
 - แข่งขันตอบค าถามจากสารานุกรมไทย 
 - แข่งขันแต่งค าประพันธ์ จากสารานุกรมไทย 
 - แข่งขันวาดภาพระบายสีจากสารานุกรมไทย 

พ.ย. 2565 

3. ขั้นประเมินผล (Check) 
 - ตรวจผลงานนักเรียน 
 - จัดท ารูปเล่ม 

ธ.ค. 2565 

4. ขั้นปรับปรุง (Act) 
 - แก้ไขปรับปรุงผลงาน 
 - วิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรม 

ม.ค. 2566 

 

กิจกรรมที่ 4 อ่านคล่อง เขียนคล่อง เพื่อนักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุม และแต่งตั้งครูรับผิดชอบนักเรียนที่มี
ปัญหาการอ่าน การเขียน 

พ.ค. 2565 

7,100 

นางสุขุมาภรณ์ กุณฑล 
นางสาวสุดารัตน์ เสนสิงห์ 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
 - ครูผู้รับผิดชอบจัดท าข้อมูลสารสนเทศนักเรียน 
ที่มีปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ถูกต้อง และอ่าน
ไม่คล่องเขียนไม่คล่องในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 - ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผลติสื่อนวัตกรรม  
การแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ถูกต้อง
อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง ให้เหมาะสม 
 - ครูนัดหมายนักเรียนให้มาฝึกการอ่านการเขียน
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง 
 
 
 

พ.ค. 2565 - 
ก.พ. 2566 
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กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
3. ขั้นประเมินผล (Check) 
 - ทดสอบสมรรถภาพการอ่านไม่ออก เขียนไม่
ถูกต้อง และอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่องของนักเรียน
รายบุคคลภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 - สรุปผลการด าเนินงาน 
 - รายงานผลการด าเนินงาน 

ก.ย. 2565 -  
ก.พ. 2566 

4. ขั้นปรับปรุง (Act) 
 - น าข้อเสนอแนะที่ได้มาพัฒนาและ ปรับปรุง 
ในปีการศึกษาต่อไป 
 - วิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรม 

มี.ค. 2566 

 

กิจกรรมที่ 5 ภาษาไทยสัญจร 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
 - เสนอแผนงานเพื่อขอความเห็นชอบและขออนุมัติ
จากผู้บริหารโรงเรียน 
 - แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

พ.ค.2565 - 
มี.ค. 2566 

32,040 

นางสายพิณ นุ้ยสุข 
นางสาวพรรณวิลาส อยู่ถาวร 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
 - ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วม
กิจกรรม 
 - ฝึกซ้อมนักเรียนเพ่ือเข้าร่วมแข่งขัน 
 - ส่งผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ในหน่วยงานต่างๆ 

พ.ค.2565-
มี.ค. 2566 

3. ขั้นประเมินผล (Check) 
 - สรุปผลการด าเนินงาน 
 - รายงานผลการด าเนินงาน 

มี.ค. 2566 

4. ขั้นปรับปรุง (Act) 
 - น าสภาพปัญหามาปรับปรุงแก้ไข 
เพ่ือพัฒนาในโอกาสต่อไป 

มี.ค. 2566 
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กิจกรรมที่ 6 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาไทย 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
 - เสนอแผนงานเพื่อขอความเห็นชอบและขออนุมัติ
จากผู้บริหารโรงเรียน 
 - แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

พ.ค.2565 

8,000 

นางสาวเกตุวดี บุญเปีย 
และคุณครูทุกคนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
 - ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนที่สนใจ 
เข้าร่วมกิจกรรม 
 - ฝึกซ้อมนักเรียนเพ่ือเข้าร่วมแข่งขัน 
 - ส่งผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ในหน่วยงานต่าง ๆ 
 - พัฒนาความสามารถของผู้เรียน 

มิ.ย.2565 

3. ขั้นประเมินผล (Check) 
 - สรุปผลการด าเนินงาน 
 - รายงานผลการด าเนินงาน 

มี.ค. 2565 

4. ขั้นปรับปรุง (Act) 
 - น าสภาพปัญหามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือพัฒนาใน
โอกาสต่อไป 

มี.ค. 2565 

 

กิจกรรมที่ 7 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมชี้แจง วางแผนการด าเนินงานตาม
โครงการ 
 - แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

พ.ค. 2565 

8,173 

นางสาวสุภาพร แสงทอง 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
 - ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 
 - จัดท าสื่อประกอบความรู้ 
 - จัดท าแฟูมสะสมผลงาน 

มิ.ย. 2565 - 
มี.ค. 2566 

3. ขั้นประเมินผล (Check) 
 - รวบรวมและประเมินผลงาน 
 - รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

ม.ค. 2565 - 
มี.ค. 2566 

4. ขั้นปรับปรุง (Act) 
 - น าข้อเสนอแนะที่ได้มาพัฒนาและ ปรับปรุงในปี
การศึกษาต่อไป 
 - วิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรม 

ก.พ. 2565 - 
มี.ค. 2566 
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กิจกรรมที่ 8 ภาษาไทยสร้างสรรค์ 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมชี้แจง วางแผนการด าเนินงาน 
ตามโครงการ 
 - แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  

มิ.ย. 2565 

9,995 

นางสาวใจพิเศษ วิเศษสิทธิ์ 
และคุณครูทุกคนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
 - ประชาสัมพันธ์เพจภาษาไทย โรงเรียนสวีวิทยา 
 - จัดกิจกรรมการตอบค าถาม และการแข่งขันต่างๆ
ผ่านเพจภาษาไทย โรงเรียนสวีวิทยา 
 - มอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียน 
ที่ได้รับรางวัล 

มิ.ย. 2565 - 
มี.ค. 2566 

3. ขั้นประเมินผล (Check) 
 - สรุปผลการด าเนินงาน 

มี.ค. 2566 

4. ขั้นปรับปรุง (Act) 
 - น าข้อเสนอแนะที่ได้มาพัฒนาและปรับปรุง 
ในปีการศึกษาต่อไป 
 - วิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรม 

มี.ค. 2566 

 

กิจกรรมที่ 9 พัฒนาสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนภาษาไทย 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
 - เสนอแผนงานเพื่อขอความเห็นชอบและขออนุมัติ
จากผู้บริหารโรงเรียน 
 - แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

พ.ค. 2565 

30,000 

นางสาวเกตุวดี บุญเปีย 
และคุณครูทุกคนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
 - ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนที่สนใจ 
เข้าร่วมกิจกรรม 
 - ฝึกซ้อมนักเรียนเพ่ือเข้าร่วมแข่งขัน 
 - ส่งผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ในหน่วยงานต่าง ๆ 

มิ.ย. 2565 - 
มี.ค. 2566 

3. ขั้นประเมินผล (Check) 
 - สรุปผลการด าเนินงาน 
 - รายงานผลการด าเนินงาน 

มี.ค. 2566 

4. ขั้นปรับปรุง (Act) 
 - น าสภาพปัญหามาปรับปรุงแก้ไข 
เพ่ือพัฒนาในโอกาสต่อไป 

มี.ค. 2566 
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7.  ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสวีวิทยา อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร 

 

8.  งบประมาณ  รวม  151,062  บาท  รายละเอียด  ดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1 ร าลึกสุนทรภู่ เชิดชูกวีศิลป์ 
ที ่ กิจกรรม/รายการ ค่าวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 12,330 12,330  

รวม 12,330 12,330  
 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ 
ล าดับ

ที ่
รายการ จ านวน/หน่วย 

ราคาต่อหน่วย
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 กระดาษ A4 80 แกรม 20 รีม 120 2,400 
2 กระดาษพิมพ์เกียรติบัตร 10 รีม 220 2,200 
3 ปากกาเคมี 2 หัว 24 ด้าม 15 360 
4 กาวยูฮู ขนาด 21 กรัม 6 หลอด 70 420 
5 เข็มหมุดกล่อง 10 กล่อง 30 300 
6 คัตเตอร์เหล็ก 10 อัน 50 500 
7 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์10 5 กล่อง 70 350 
8 สีไม้ 24 สีหัวเดียว 20 กล่อง 145 2,900 
9 กระดาษร้อยปอนด์ A4 100 แผ่น 1 ห่อ 400 400 
10 หมึกพิมพ์ Brother สีด า (MFC-1910W) 1 ตลับ 2,500 2,500 

 รวม  (หนึ่งหม่ืนสองพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน) 12,330 
 

กิจกรรมที่ 2 วันภาษาไทยแห่งชาติ 
ที ่ กิจกรรม/รายการ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1  ค่าวัสดุอุปกรณ์ - 11,305 11,305  
2 ปูายไวนิล 2,500 - 2,500  
3 ค่าอาหารว่างนักเรียน  

360 คน 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท 
18,000 - 18,000  

4 ค่าอาหารว่างคร ู15 คน 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท 750 - 750  
5  ค่าอาหารครู 15 คน 1 มื้อ มื้อละ 60 บาท 900 - 900  

รวม  22,150 11,305 33,455  
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รายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ 
ล าดับ

ที ่
รายการ จ านวน/หน่วย 

ราคาต่อหน่วย
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 กระดาษ A4 80 แกรม 20 รีม 120 2,400 
2 กระดาษพิมพ์เกียรติบัตร 10 รีม 220 2,200 
3 ปากกาเคมี 2 หัว 24 ด้าม 15 360 
4 สีไม้ 24 สีหัวเดียว 20 กล่อง 145 2,900 
5 สีไม้ระบายน้ า 24 สี 7 กล่อง 180 1,260 
6 กาวสองหน้าหนา 1 นิ้ว 5 ม้วน 25 125 
7 หมึกพิมพ์ HP 46 สีด า 2 ตลับ 390 780 
8 หมึกพิมพ์ HP 46 สี 2 ตลับ 390 780 
9 กระดาษรร้อยปอนด์ A4 100แผ่น 1 รีม 380 380 
10 ริบบิ้นผ้า ½ นิ้ว 2 ม้วน 60 120 

 รวม  (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันสามร้อยห้าบาทถ้วน) 11,305 
 

กิจกรรมที่ 3 สืบสานอ่านหนังสือพ่อ (สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน) 
ที ่ กิจกรรม/รายการ ค่าวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 หนังสือสารานุกรม 4,100 4,100  
2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 5,869 5,869  

รวม 9,969 9,969  
 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ 
ล าดับ

ที ่
รายการ จ านวน/หน่วย 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 หนังสือสารานุกรม 1 ชุด 4,100 4,100 
2 กระดาษร้อยปอนด์ A4 300 แผ่น 80 แกรม 5 ห่อ 110 550 
3 กระดาษการ์ดสี A4 3 ห่อ 110 330 
4 กระดาษรายงาน 6 แพ็ค 75 450 
5 กระดาษปก A4 การ์ดขาด 180 แกรม 8 ชุด 80 640 
6 สีไม้ 24 สีสองหัวมาสเตอร์/คลอรีน 20 กล่อง 80 1,600 
7 สีน้ า 14 สีม้า 10 กล่อง 55 550 
8 สีเมจิก  horse  5 กล่อง  145 725 
9 ดินสอ 2B 5/21 4 ชุด 21 84 
10 ยางลบดินสอ 12 อัน 5 60 
11 ปากกาหมึกซึม สีด า  12 ด้าม 15 180 
12 ไม้บรรทัดสแตนเลส 12 นิ้ว 12 อัน 25 300 
13 กาวสองหน้าอย่างบาง หน้า ¾ นิ้ว  20 อัน 20 400 

                                  รวม (เก้าพันเก้าร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน) 9,969 
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กิจกรรมที่ 4 อ่านคล่อง เขียนคล่อง เพื่อนักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา 
ที ่ กิจกรรม/รายการ ค่าวัสดุ ค่าวัสดุ หมายเหตุ 
1  ค่าวัสดุอุปกรณ์ 7,100 7,100  

รวม 7,100 7,100  
 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ 
ล าดับ

ที ่
รายการ จ านวน/หน่วย 

ราคาต่อหน่วย
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 กระดาษ A4 80 แกรม 20 รีม 120 2,400 
2 สมุดปกอ่อน  50 เล่ม 10 500 
3 หนังสือฝึกอ่านมานะ มานี ป.3 30 ชุด 140 4,200 

รวม (เจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 7,100 
 

กิจกรรมที่ 5 ภาษาไทยสัญจร 
ที ่ กิจกรรม/รายการ ค่าใช้สอย รวม หมายเหตุ 
1  ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 13 คน 2 วัน วันละ 240 บาท 6,240 6,240  
2 ค่าอาหารนักเรียน 60 คน 3 มื้อ มื้อละ 80 บาท 14,400 14,400  
3 ค่าอาหารว่างนักเรียน 60 คน 2 มื้อ มื้อละ 30 บาท 3,600 3,600  
4 ค่าที่พัก 13 ห้อง ห้องละ 600 บาท 7,800 7,800  

รวม 32,040 32,040  
 

กิจกรรมที่ 6 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาไทย 
ที ่ กิจกรรม/รายการ ค่าใช้สอย รวม หมายเหตุ 
1 ค่าอาหารนักเรียนช่วงฝึกซ้อม 10 คน 10 มื้อ มื้อละ 80 บาท 8,000 8,000  

รวม  8,000 8,000  
 

กิจกรรมที่ 7 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
ที ่ กิจกรรม/รายการ ค่าวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1  ค่าวัสดุอุปกรณ์ 8,173 8,173  

รวม 8,173 8,173  
 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ 
ล าดับ

ที ่
รายการ จ านวน/หน่วย 

ราคาต่อหน่วย
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 แฟูมโชว์เอกสาร 3 ห่วง A 4 ตราช้าง 6 แฟูม 125 750 
2 แฟูมสอด 2 ห่วง  25 แฟูม 36 900 
3 ไส้แฟูม (ซองใสอเนกประสงค์) 25 แพ็ค 20 500 
4 กระดาษ A4 80 แกรม  5 รีม 120 600 
5 กระดาษโฟโต้ผิวมัน 1 ชุด 140 140 
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ล าดับ
ที ่

รายการ จ านวน/หน่วย 
ราคาต่อหน่วย

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
6 กระดาษโปสเตอร์ชนิดแข็งคละสี 12 แผ่น 10 120 
7 กระดาษสติกเกอร์ 1 แผ่น 140 140 
8 กระดาษบรู๊ฟ 50 แผ่น 12 600 
9 กระดาษสี A4 6 แผ่น 210 1,260 
10 กระดาษร้อยปอนด์ A4 1 ชุด 165 165 
11 กระดาษรายงาน A4 มีเส้น (200 แผ่น) 2 ชุด 89 178 
12 ปากกาเคมีคละสี 12 ด้าม 15 180 
13 ปากกาเมจิกคละสี 12 ด้าม 15 180 
14 กรรไกร 8 นิ้ว 3 M 6 อัน 69 414 
15 เทปโฟมกาวสองหน้า 3 M 2 ม้วน 198 396 
16 เทปกาวสองหน้าแบบบาง  3 ม้วน 30 90 
17 หมึกพิมพ์ HP 46 ด า 2 ตลับ 390 780 
18 หมึกพิมพ์ HP 46 สี 2 ตลับ 390 780 

รวม (แปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน) 8,173 
 

กิจกรรมที่ 8 ภาษาไทยสร้างสรรค์ 
ที ่ กิจกรรม/รายการ ค่าวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 9,995 9,995  

รวม 9,995 9,995  
 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ 
ล าดับ

ที ่
รายการ จ านวน/หน่วย 

ราคาต่อหน่วย
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 กระดาษ A4 80 แกรม 7 รีม 120 840 
2 กาวลาเท็กซ์ 16 ออนด์ 2 ขวด 40 80 
3 กาวสองหน้าบาง หน้า 1/2 นิ้ว 8 ม้วน 15 120 
4 กาวสองหน้าหนายี่ห้อ 3M ยาว 2 เมตร 8 ม้วน 90 720 
5 เทปใส ½ นิ้ว 15 ม้วน 15 225 
6 กระดาษร้อยปอนด์ A4 100 แผ่น 1 ชุด 350 350 
7 ไส้แฟูม (ซองใสอเนกประสงค์) 10 แพ็ค 20 200 
8 ตัวหนีบเบอร์ 110  3 อัน 50 150 
9 แฟูมห่วงช้าง No.210 P/F 5 แฟูม  70 350 
10 กระดาษปก A4 การ์ดขาว 180 แกรม 5 ชุด  80  400 
11 สีไม้ 36 สี หัวเดียว คลอรีน  10 กล่อง 120  1,200 
12 สีเมจิก Horse  10 กล่อง 145 1,450 
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ล าดับ
ที ่

รายการ จ านวน/หน่วย 
ราคาต่อหน่วย

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
13 แฟูมกระเป๋า  5 อัน 65 325 
14 ไม้บรรทัดพลาสติก 24 นิ้ว  10 อัน 18 180 
15 ยางลบดินสอ  20 อัน 10 200 
16 ดินสอ 2B 5/21 10 ชุด 21 210 
17 สีชอล์ค 50 สี เพ็นเทล 3 อัน 185 555 
18 สีชอล์ค 36 สี เพ็นเทล 5 อัน 140 700 
19 สีเทียน 24 สี จัมโบ้  6 อัน  55 330 
20 ดินสอกดธรรมดา 10 อัน  25 250 
21 สมุดปกอ่อน  8 เล่ม 10 80 
22 สีไม้ 60 สี หัวเดียวคลอรีน 3 กล่อง 360 1,080 

รวม (เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) 9,995 
 

กิจกรรมที่ 9 พัฒนาสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนภาษาไทย 
ที ่ กิจกรรม/รายการ ค่าวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 30,000 30,000  

รวม  30,000 30,000  
 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ 
ล าดับ

ที ่
รายการ จ านวน/หน่วย 

ราคาต่อหน่วย
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 กระดาษ A4 80 แกรม 50 รีม 120 6,000 
2 กาวลาเท็กซ์ 16 ออนด์ 8 ขวด 40 320 
3 กาวสองหน้าบาง หน้า1/2 นิ้ว 30 ม้วน 15 450 
4 กาวสองหน้าบาง หน้า3/4 นิ้ว 10 ม้วน 20 200 
5 กาวสองหน้าหนายี่ห้อ 3M ยาว 2 เมตร 5 ม้วน 90 450 
6 เทปใส ½ นิ้ว 10 ม้วน 15 150 
7 เทปใส ¾  นิ้ว 10 ม้วน 23 230 
8 กระดาษการ์ดสี A4 120 แกรม 180 แผ่น 3 รีม 100 300 
9 กระดาษปก A4 การ์ดขาด 180 แกรม 20 ชุด 80 1,600 
10 หมึกพิมพ์ Brother สีด า BT5000  

(MFC-1910W) 
10 แท่ง 320 3,200 

11 หมึกพิมพ์ Brother สีชมพู 10 ขวด 280 2,800 
12 หมึกพิมพ์ Brother สีเหลือง 10 ขวด 280 2,800 
13 หมึกพิมพ์ Brother สีฟูา 10 ขวด 280 2,800 
14 หมึกพิมพ์ Brother สีด า 10 ขวด 280 2,800 
15 หมึกพิมพ์ HP 46 สีด า 5 ตลับ 390 1,950 
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ล าดับ
ที ่

รายการ จ านวน/หน่วย 
ราคาต่อหน่วย

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
16 หมึกพิมพ์ HP 46 สี 5 ตลับ 390 1,950 
17 แฟูมห่วงตราช้าง สันกว้าง 2 นิ้ว 5 อัน 75 375 
18 กรรไกร 9 นิ้ว 10 อัน 70 700 
19 คัตเตอร์เหล็ก 10 อัน 50 500 
20 เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ 10 1 อัน 75 75 
21 ถ่านไฟฉาย AA เล็ก Panasonic 7/28 5 ชุด 28 140 
22 ถ่านไฟฉาย AA กลาง Panasonic 6 ชุด 35 210 

รวม (สามหม่ืนบาทถ้วน) 30,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 
1. ระยะเวลาที่ด าเนินงานอาจจะไม่ตรงกับที่ก าหนดไว้ในโครงการ 
2. กิจกรรมบางกิจกรรมงบประมาณอาจจะไม่เพียงพอ 
3. นักเรียนอาจจะไม่ให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมตามเปูาหมายที่ได้วางไว้ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
1. ควรปฏิบัติงานให้เป็นไปตามโครงการที่ก าหนดไว้ 
2. ควรเพิ่มงบประมาณให้มากข้ึนในแต่ละปี 
3. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้มากขึ้น 

 

10. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. ร้อยละของผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตามหลักสูตร และมีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ผ่านเกณฑ์ 
ในระดับดีขึ้นไป  
2. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้และคุณภาพมาตรฐานระดับสากลผ่านเกณฑ์ 
ในระดับดีขึ้นไป 
3. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไป 
4. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะการคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมผ่านเกณฑ์ 
ในระดับดีขึ้นไป 
5. ร้อยละของผู้เรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงานหรือการท างาน 
ผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไป 
6. ร้อยละของผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไป 
7. ร้อยละของผู้เรียนที่ไม่ติด 0 ร มส มผ  
8. ร้อยละของผู้เรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
9. ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคัน 

ร้อยละ 96 
 
 

ร้อยละ 87 
 

ร้อยละ 83 
ร้อยละ 75 

 
ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 88 
ร้อยละ 90 
ร้อยละ 95 
ร้อยละ 3 



    แผนปฏิบัติการประจ าปกีารศึกษา 2565 

219 
 

โครงการที่ 11 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
10. ร้อยละของผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยยอมรับ 
ที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
11. ร้อยละของผู้เรียนมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไป 
12. ร้อยละของครู เน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
และยกระดับการจัดการเรียนการสอนให้ก้าวทันทักษะในศตวรรษที่ 21  
ภายใต้การบูรณาการทางเทคโนโลยีในระบบการศึกษาวิถีใหม่ 
13. ร้อยละของครูมีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สื่อ นวัตกรรม การวิจัย และพัฒนาในการจัดการเรียนการสอน 
14. ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 
ที่มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 93 
 

ร้อยละ 94 
ร้อยละ 94 

 
 

ร้อยละ 91 
 

ร้อยละ 32 

 

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้น  
2. นักเรียนมีผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพ้ืนฐาน (O-Net) สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  
3. นักเรียนมีส่วนร่วมและพึงพอใจต่อการจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย 
4. นักเรียนมีเจตคติที่ดี มีจิตส านึกในการร่วมอนุรักษ์เอกลักษณ์ทางภาษาไทย 
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ลงชื่อ ................................................... ผู้เสนอโครงการ 
       (นางสายพิณ  นุ้ยสุข) 

 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

 
ลงชื่อ .................................................. ผู้พิจารณาโครงการ 

                                              (นายทนง  ชีวะประไพ) 
          รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 

   ลงชื่อ .................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                                               (นายไกรวัลย์  สังฆะสา) 
                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนสวีวิทยา 
 
 

     ลงชื่อ .................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
  (นายสมศักดิ์  ศรัณยวงศ์) 

กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปฏิบัติหน้าที่แทน 
                             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนสวีวิทยา 
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โครงการประจําปการศึกษา 2565 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุมบริหารวิชาการ 

โรงเรียนสวีวิทยา  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
*************************************** 

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี 2. ดานโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

2.2 จัดการศึกษาใหผูเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดเขาถึงโอกาส ความเสมอ
ภาค และไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะสําหรับการศึกษาตอ และการประกอบอาชีพ 
ในอนาคตใหสอดคลองกับความตองการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 

สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี 3. ดานคุณภาพ 
3.1 สงเสริม สนับสนุน สถานศึกษาท่ีมีความพรอม ใหนําหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานท่ีเนนสมรรถนะไปใชตามศักยภาพของสถานศึกษา ใหสามารถออกแบบ
หลกัสูตรท่ีเหมาะสมกับความตองการและบริบท 
3.2 พัฒนาผูเรียนใหเกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมตามชวงวัย สามารถจัดการตนเอง มีการ
คิดข้ันสูง มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถจัดระบบและกระบวนการทํางานของ
ตนเองและรวมกับผูอ่ืน โดยใชการรวมพลังทํางานเปนทีม เปนพลเมืองท่ีดี มีศีลธรรม 
และอยูรวมกับธรรมชาติและวิทยาการอยางยั่งยืน รวมท้ังมีความจงรักภักดีตอสถาบัน
หลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข 
3.3 จัดการศึกษาใหผูเรียนมีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 นําไปสูการมีอาชีพ มีงาน
ทํา และสงเสริมความเปนเลิศของผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแขงขัน 
3.4 สงเสริม และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลคุณภาพผูเรียน ใหควบคูการเรียนรู
นําไปสูการพัฒนาการเรียนรูและสมรรถนะของผูเรียนเปนรายบุคคล รวมท้ังสงเสริมการ
นําระบบธนาคารหนวยกิตมาใชในการเทียบโอนผลการเรียนรูและประสบการณตางๆ
ของผูเรียนในสถานศึกษา 
3.5 พัฒนา สงเสริม ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา รวมท้ังบุคลากรสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหมี
สมรรถนะตามมาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิชาชีพ 

จุดเนน สพฐ. ท่ี 4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเนนสมรรถนะและการจัดทํากรอบหลักสูตร รวมท้ังจัด 
กระบวนการเรียนรูทางประวัติศาสตร หนาท่ีพลเมืองและศีลธรรม ใหเหมาะสมตามวัย
ของผูเรียน 

จุดเนน สพฐ. ท่ี 6. สงเสริมการจัดการเรียนรู ผานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนมีสวนรวม 
และมีปฏิสัมพันธกับกิจกรรมการเรียนรูผานการปฏิบัติท่ีหลากหลายรูปแบบ 
(Active Learning) มีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู 
และสมรรถนะของผูเรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ 

สนองกลยุทธ สพม ท่ี 4. จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง สงเสริมคุณภาพชีวิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม บนพ้ืนฐาน
ความเปนไทย 
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จุดเนน สพม. ท่ี 1. ดานผูเรียน 
1.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET สูงกวาปท่ีผานมา หรือสูงกวาระดับประเทศ 
1.2 ผูเรียนมีความรูความสามารถ มีสมรรถนะ และทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
1.3 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะอันพึงประสงค 
1.4 ผูเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ตามความสามารถ และความถนัด 
1.5 ผูเรียนมีขีดความสามารถในการแขงขันระดับสากล 

มาตรฐานการศึกษาท่ี 1. คุณภาพของผูเรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

ประเด็นพิจารณาท่ี 2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะหและคิดอยางมีวิจารณญาณอภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา 

ประเด็นพิจารณาท่ี 3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
ประเด็นพิจารณาท่ี 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ประเด็นพิจารณาท่ี 6) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

มาตรฐานการศึกษาท่ี 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.1. จดักระบวนการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนําไป 

ประยุกตใชในชีวิตได 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรบัปรุง 
 การจัดการเรียนรู 

กลยุทธสถานศึกษาท่ี 1. สงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.1 รอยละของผูเรียน มีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตาม

หลักสูตรและมีคานิยมหลัก ของคนไทย 12 ประการ ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
กลยุทธสถานศึกษาท่ี 2. พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.1 รอยละของผูเรียนมีความรูและคุณภาพมาตรฐานระดับสากลผานเกณฑ 
ในระดับดีข้ึนไป 

ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ผานเกณฑ 
  ในระดับดีข้ึนไป 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะการคิดสรางสรรคในการสรางนวัตกรรมผานเกณฑ 

ในระดับดีข้ึนไป 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.5 รอยละของผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.6 รอยละของผูเรียนท่ีไมติด 0 ร มส มผ 

กลยุทธสถานศึกษาท่ี  3. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทยยอมรับท่ีจะอยู

รวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.2 รอยละของผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคมท่ีดีผานเกณฑ 
  ในระดับดีข้ึนไป 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.3 รอยละของผูเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามศาสตรพระราชาผานเกณฑ 
  ในระดับท่ีดีข้ึนไป 



    แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2565 

223 
 

โครงการท่ี 12 

กลยุทธสถานศึกษาท่ี 4. สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.1 รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
  มีสมรรถนะตรงตามสายงาน มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ 
  ในการทํางาน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.2 รอยละของครู เนนกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

และยกระดับการจัดการเรียนการสอนใหกาวทันทักษะในศตวรรษท่ี 21 ภายใต
การบูรณาการทางเทคโนโลยีในระบบการศึกษาวิถีชีวิตใหม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.4 รอยละของครูมีความรู  ความสามารถ ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ
นวัตกรรม การวิจัย และพัฒนา ในการจัดการเรียนการสอน 

ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.5 รอยละของครู มีจรรยาบรรณวิชาชพีครู 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.6 รอยละของครู นอมนําแนวคิดหลักศาสตรพระราชาไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
 ไดอยางเหมาะสม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.8 รอยละความสําเร็จในการพัฒนา การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา ท่ีมี 
 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ข้ันพ้ืนฐาน (O - NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
 ปท่ี 6 มีคาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 

 

แผนงานงบประมาณ   งบลงทุน   งบดําเนินงาน 
 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาระกร  กองยอด กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

3. หลักการและเหตุผล 
ตามนโยบายการจัดการศึกษาของ สพฐ.2564 - 2565 มีความมุงม่ันในการเสริมสรางและกําหนดแนว

ทางการพัฒนาการศึกษาดวยแนวความคิดท่ีวา “การศึกษาข้ันพ้ืนฐานวิถีใหม วิถีคุณภาพ” โดยการพัฒนาในดาน
ตางๆ ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก ดานความปลอดภัย ดานโอกาส ดานคุณภาพ และดานประสิทธิภาพ และเพ่ือ
เปนการตอยอดพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหเปน “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” ดวยการเรงปรับระบบสนับสนุนการ
จัดการศึกษา ใหมีคุณภาพมาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานความเปนไทย โดยใหสงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัย
เรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง และมีคุณภาพ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค มี
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 การเรียนการสอนสังคมศึกษา จึงมีจุดเนนของการสอนใหผูเรียนมีกระบวนการ
คิดวิเคราะห แกปญหา สังเคราะห ไดอยางเปนระบบ ทําใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมรักสามัคคี ปรองดอง
สมานฉันท รักชาติ ศาสตรกษัตริย ภูมิใจความเปนไทย หางไกลยาเสพติดบนพ้ืนฐานของแนวความคิดศาสตร
พระราชา และคานิยม 12 ประการ การเรียนการสอนจึงตองปรับใหทันกับสภาพสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา การจัดหาสื่อ และ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงเปนสวนชวยใหนักเรียนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงคได
เปนอยางดี โดยครูทุกคนตองมีแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล และไดรับการพัฒนาทีมงานและชุมชนแหง 
การเรียนรู 

ดังนั้นกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงไดจัดทําโครงการนี้ เพ่ือพัฒนาครูให
เปนไปตามเกณฑตัวชี้วัดท่ีกําหนดเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
(O-NET) ชั้น ม.6 ใหผานเฉลี่ยระดับประเทศ อีกท้ังพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีคุณลักษณะนิสัยใฝเรียนรู ตามวิถี
ชีวิตใหมภายใตการนําแนวคิดศาสตรพระราชาไปใชในชีวิตประจําวันได 
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4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาใหผูเรียนมีความรู 
 และคุณภาพมาตรฐานระดับสากลตามเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
 2. เพ่ือเพ่ิมจํานวนนักเรียนท่ีไมติด 0 ร มส มผ 

3. เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐาน
การศึกษาสากล 

 4. เพ่ือพัฒนาครูในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมใหมีการจดัการเรียนการสอน 
 อยางมีคุณภาพ ครูทุกคนไดรับการพัฒนาทีมงานและชุมชนแหงการเรียนรู ( PLC) 
 5. เพ่ือสงเสริมผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคและปฏิบัติตนโดยยึดหลักคานิยม 12 ประการ มาใช 
 ในการเรียนและการดํารงชีวิตอยูในสังคมได 
 6. เพ่ือพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O-NET)ชั้น ม.6 ใหผานเฉลี่ยระดับประเทศ 

7. เพ่ือพัฒนาใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําแนวคิด
มาพัฒนาในการเรียนรูและนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ตลอดถึงการนํามาพัฒนาตนเอง ชุมชน 
และประเทศได 
8. เพ่ือสงเสริมครูบุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนใหตระหนักถึงความสําคัญของหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
9. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาผลการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ (Best practice) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 ของกลุมสาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุมสาระ กิจกรรมพัฒนาผูเรียนและกลุมบริหารท้ัง 4 กลุมงาน 
10. เพ่ือพัฒนานักเรียนใหเกิดการพัฒนาตนเอง คิดเปน ทําเปน แกปญหาได จนนําไปสูการพัฒนาครอบครัว 
สังคมและประเทศชาติได 
11. เพ่ือสงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม โดยยึดหลักคานิยม 12 ประการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 

5. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยาทุกคน 
2. ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเพ่ิมข้ึน 
2. นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 
มีคาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 
3. นักเรียนมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร 
4. นักเรียนท่ีไมติด 0 ร มส เพ่ิมข้ึน 
5. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร มีคานิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ 
6. นักเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามศาสตรพระราชา 
7. ครมีูกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและยกระดับการจัดการเรียนการสอน 
ใหกาวทันทักษะในศตวรรษท่ี 21 ภายใตการบูรณาการทางเทคโนโลยีในระบบการศึกษาวิถีใหม 
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โครงการท่ี 12 

8. ครูมีความรู ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา 
ในการจัดการเรียนการสอน 
9. ครูนอมนําแนวคิดศาสตรพระราชาไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 
10. ครมีูแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development plan:ID PLAN) 
11. นักเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตาง 
และหลากหลาย 

 

6. กิจกรรมและการดําเนินงาน 
กิจกรรมท่ี 1 สงเสริมความเปนเลิศทางสังคม 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมวางแผน 
 - มอบหมายงาน 

พ.ค. – ก.ค.
2565 

57,550 

นายนัทธี เกตุอักษร 
นางสาระกร กองยอด 
นางสุพรรณนิการ แกวบุญจันทร

นางสาวลักขณา ยองเสง 
และครูทุกคน 
ในกลุมสาระการเรียนรูสังคมฯ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - คนหาอัจฉริยะทางสังคมและสงเสริมใหเปน
เลิศพรอมกับเขารวมการแขงขันกับหนวยงาน
ตางๆ 
 - เขารวมการประกวดแขงขันงานตางๆท่ีจัดข้ึน
และการแขงขันเขารวมการประกวดแขงขันงาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา 
2565 ระดับเขตพ้ืนท่ี 

พ.ค. 2565 – 
ก.พ.2566 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - ผลการแขงขันรายการตางๆ 
 - สรุปรายงาน 

ก.พ. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - ศึกษาปญหาและปรับปรุงแกไข 

มี.ค.  2566 

 

กิจกรรมท่ี 2 วันอาเซียน 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมวางแผน 
 - มอบหมายงาน 
 - จัดเตรียมเอกสารสวนท่ีเก่ียวของ 

พ.ค. – ก.ค. 
2565 

10,000 

นางสาวพรรณธิรา ใจสมคม
นางสาวจรัสศรี จิตริ,นางสาว
พิมพชนก ธรรมณี 
นางสาววรัษฐา มัชฌิมวงศ 
และครูทุกคน 
ในกลุมสาระการเรียนรูสังคมฯ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - วันอาเซียน กิจกรรมหนาเสาธง การแขงขัน 
จัดบอรดนิทรรศการ,กิจกรรมตอบปญหา 
และฐานเรียน 

ส.ค. 2565 
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โครงการท่ี 12 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - แบบสอบถาม 

ส.ค.  2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - ศึกษาปญหาและปรับปรุงแกไข 

มี.ค. 2566 

 

กิจกรรมท่ี 3 สืบสานตํานานวัดพระบรมธาตุสวี 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมวางแผน 
 - มอบหมายงาน 

พ.ค. – ก.ค.
2565 

880 

นายภูริพัฒน  แกวบุญจันทร
นางสุพรรณนิการ แกวบุญจันทร, 
นางปยะนุช เมืองอุดม,นาง
สาระกร กองยอด 
และครูทุกคนในกลุมสาระการ
เรียนรูสังคมฯ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - นํานักเรียนเขารวมกิจกรรมชมพิพิธภัณฑวัด
พระบรมธาตุสวีและฟงคําบรรยายจากวิทยากร 

พ.ค. – ก.พ.
2566 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - แบบประเมินสอบถาม 
 - เลมสรุปรายงาน 

ก.พ. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - ศึกษาปญหาและปรับปรุงแกไข 

มี.ค. 2566 

 

กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาแหลงเรียนรูหองพิพิธภัณฑและภูมิปญญาทองถิ่น 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมวางแผน 
 - มอบหมายงาน 

พ.ค. – ก.ค.
2565 

- 

นายภูริพัฒน แกวบุญจันทร
นางสุพรรณนิการ แกวบุญจันทร

นางปยะนุช เมืองอุดม 
นางสาระกร กองยอด 
นางสาวพิมพชนก ธรรมณี 
และครูทุกคนในกลุมสาระการ
เรียนรูสังคมฯ 

 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - ดําเนินการดูแลความเรียบรอย 
ของหองพิพิธภัณฑและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 - ใชหองพิพิธภัณฑและภูมิปญญาทองถ่ินเปน
แหลงเรียนรูสําหรับนักเรียน 

พ.ค. – ก.พ.
2566 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - แบบประเมินสอบถาม 
 - เลมสรุปรายงาน 

ก.พ. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - ศึกษาปญหาและปรับปรุงแกไข 

มี.ค. 2566 
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โครงการท่ี 12 

กิจกรรมท่ี 5 พัฒนาส่ือ อุปกรณการเรียนการสอนสังคม 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - สํารวจวสัดุอุปกรณ 

พ.ค. – ก.ค.
2565 

45,000 

นายนัทธี เกตุอักษร 
นางสาระกร  กองยอด
นางสาวพรรณธิรา ใจสมคม 
และครูทุกคนในกลุมสาระการ
เรียนรูสังคมฯ 

 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑกลุมสาระการเรียนรู 
สังคมศึกษา 

พ.ค. –ก.พ.
2566 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - สอบถามความพึงพอใจ 
 - สรุปรายงาน 

ก.พ. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - ศึกษาปญหาและปรับปรุงแกไข 

มี.ค. 2566 

 

กิจกรรมท่ี 6 อบรมมารยาทไทย 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมวางแผนการทํางาน 

พ.ค. 2565 

21,665 

นางสาวธันยพัฒน ธนะบวรเจริญ

นางสาวมัทนียา พยัฆวรรณ 
นางสาวสุปราณี ตรีไกรนุช
และครูทุกคนในกลุมสาระ 
การเรียนรูสังคมฯ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - ประชาสัมพันธ 
 - รับสมัครผูเขาอบรม 
 - ดําเนินการอบรม 

ก.ค.  2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - สรุปผลการจดักิจกรรม 

ก.ค. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - ศึกษาปญหาและแกไขปรับปรุง 

มี.ค. 2566 

 

กิจกรรมท่ี 7 จัดนิทรรศการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและบูรณาการสูชุมชน 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมวางแผนและขออนุมัต ิ
 - ประชุมการจัดนิทรรศการ 

พ.ค. - มิ.ย. 
2565 

1,125 

นายนัทธี เกตุอักษร 
นางสาระกร กองยอดนางสาว
ลักขณา ยองเสงและครูทุกคน 
ในกลุมสาระการเรียนรูสังคมฯ 2. ข้ันดําเนินการ (Do) 

 - ดําเนินการจัดนิทรรศการวันสําคัญตางๆ โดย
ใหนักเรียนจัดประกวดตามระดับชั้น 
 - ดําเนินการจัดนิทรรศการตามหนวยงานตางๆ 
ขอความรวมมือตลอดถึงนิทรรศการภายใน
โรงเรียน 
 

มิ.ย. 2565 –  
ก.พ. 2566 
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โครงการท่ี 12 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - การเขารวมชมนิทรรศการของบุคคลตางๆ 
 - สรุปจํานวนนิทรรศการไดจัด 

มี.ค. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - วิเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึน 
 - สรุปรายงาน 

มี.ค. 2566 

 

กิจกรรมท่ี 8 ห้ิวปนโตเขาวัดปฏิบัติธรรม 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมวางแผนและขออนุมัติ 

พ.ค. 2565 

- 

นางสาระกร กองยอด 
นางสุพรรณนิการ แกวบุญจันทร
นายภูริพัฒน แกวบุญจันทร 
นางปยะนุช เมืองอุดม 
และครูทุกคน 
ในกลุมสาระการเรยีนรูสังคมฯ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - รวมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา 
(มาฆบูชา, วิสาขบูชา, อาสาฬหบูชา) 
 - รวมกิจกรรมวันพระ หิ้วปนโตเขาวัดปฏิบัติ
ธรรม  

มิ.ย. 2565 – 
มี.ค. 2566 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - สรุปรายงาน 

มี.ค. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - ศึกษาปญหาและปรับปรุงแกไข 

มี.ค. 2566 

 

กิจกรรมท่ี 9 สอบธรรมศึกษา 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - สํารวจขอมูลนักเรียน 
 - จัดทําขอมูลและเตรียมขอมูล 

มิ.ย.– ก.ค. 
2565 

33,400 
(เงินอ่ืน) 

นายนัทธี เกตุอักษร 
นางสาวลักขณา ยองเสง 
นางสาวธันยพัฒน ธนะบวรเจริญ
นางสาวมัทนียา พยัฆวรรณ 
นางสาวสุรสัวดี เบญจรสั 
และครูทุกคน 
ในกลุมสาระการเรยีนรูสังคมฯ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - สงรายชื่อผูสอบธรรมศึกษา 
 - เตรียมความพรอมนักเรียนในการสอบ 
ธรรมศึกษา 
 - สอบธรรมศึกษาตามปฏิทินบาลีสนามหลวง 

ส.ค.– พ.ย. 
2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - แบบประเมินผลโครงการ 
 - ผลการสอบธรรมศึกษาของนักเรียน 

พ.ย. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - วิเคราะหปญหาและปรับปรุงแกไข 

ธ.ค. 2565 
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โครงการท่ี 12 

กิจกรรมท่ี 10 สงเสริมโรงเรียนวิถีพุทธ 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ศึกษาเกณฑตัวชี้วัดโรงเรียนวิธีพุทธ 
และกิจกรรมท่ีเก่ียวของ 

มิ.ย.– ก.ค. 
2565 

1,280 

นางสาวลักขณา ยองเสง 
นายนัทธี เกตุอักษร 
และครูทุกคน 
ในกลุมสาระการเรียนรูสังคมฯ 2. ข้ันดําเนินการ (Do) 

 - ดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวของ 
ส.ค.– พ.ย. 

2565 
3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - ตรวจสอบความสําเร็จตามตัวชี้วัด 

พ.ย. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - วิเคราะหปญหาและปรับปรุงแกไข 

ธ.ค. 2565 

 

กิจกรรมท่ี 11 สงเสริมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ศึกษาเกณฑและตัวชี้วัดโรงเรียนคุณธรรม
สพฐ. 

มิ.ย.– ก.ค. 
2565 

17,340 

นายนัทธี เกตุอักษร 
นางสาวลักขณา ยองเสง 
นางสุพรรณนิการ แกวบุญจันทร
และครูทุกคน 
ในกลุมสาระการเรยีนรูสังคมฯ 2. ข้ันดําเนินการ (Do) 

 - ดําเนินการตามกิจกรรม 
ส.ค.– พ.ย. 

2565 
3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - แบบประเมินผลโครงการ 

 
พ.ย. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - วิเคราะหปญหาและปรับปรุงแกไข 

ธ.ค. 2565 

 

7. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 
สถานท่ีดําเนินการ โรงเรียนสวีวิทยา อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

 

8. งบประมาณ  รวม  154,840  บาท  รายละเอียด  ดังนี้ 
กิจกรรมท่ี 1 สงเสริมความเปนเลิศทางสังคม 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาวัสดุอุปกรณ - 8,990 8,990  

2 คาอาหารครูและนักเรียนฝกซอมแขงขันหัตถกรรม
วิชาการ 40 คน 10 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 

32,000 - 32,000  

3 คาอาหารนักเรียนไปรวมแขงขันหนวยงานตางๆ 
15 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 

1,200 - 1,200  

4 คาเบี้ยเลี้ยงครูพานักเรียนไปรวมแขงขัน 
หนวยงานตางๆ 4 คน คนละ 240 บาท 

960 - 960  
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ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
5 คาท่ีพัก 2 หอง หองละ 600 บาท 2 ครั้ง 2,400 - 2,400  

6  คาพาหนะเดินทาง 2 เท่ียว เท่ียวละ 4,000 บาท 8,000 - 8,000  

7 ฉากพ้ืนหลังกิจกรรมเลานิทาน 
กิจกรรมละ 2 ฉาก ฉากละ 2,000 บาท 

4,000 - 4,000  

รวม 48,560 8,990 57,550  
 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 กระดาษเกียรติบัตร 180 แกรม 4 รีม 180 720 
2 กระดาษสีโปสเตอร 40 แผน 5 200 
3 กระดาษการดสี(80แกรม 500แผน)A4 5 รีม 250 1,250 
4 กาวสองหนาบางcrocoหนา1/2นิ้ว 20 มวน 15 300 
5 ดอกไมประดับบอรด 20 ชุด 16 320 
6  กระดาษหอพัสดุ 20 แผน 5 100 
7 กระดาษ A4 80 แกรม 10 รีม 120 1,200 
8 ปายไวนิล 2 แผน 2,000 4,000 
9 กระดาษโฟโต 3 รีม 300 900 

รวม (แปดพันเการอยเกาสิบบาทถวน) 8,990 
 

กิจกรรมท่ี 2 วันอาเซียน 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาอาหารวางครู (30 คน 1ม้ือๆละ 25 บาท) 750 - 750  

2 คาอาหารครู จํานวน 30 คน 1ม้ือๆละ 60 บาท 1,800 - 1,800  

3 คาวัสดุอุปกรณ - 7,450 7,450  

รวม 2,550 7,450 10,000  
 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 กระดาษ A4 3 รีม 120 360 
2 กระดาษเกียรติบัตร 10 รีม 110 1,100 
3 แผนปายไวนิล 1 แผน 1,400 1,400 
4 กระดาษการดสี A4 120 แกรม 2 รีม 120 240 
5 ปากกาเคมี 2 หัว  2 กลอง 150 300 
6 กระดาษบรุพ 20 แผน 3 60 
7 พลาสติกเคลือบบัตร A4 1 หอ 350 350 
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ลําดับ
ท่ี 

รายการ จํานวน/หนวย 
ราคาตอหนวย

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
8 จิ๊กซอวสถานท่ีอาเซียน 10 แผน 80 800 

9 ปากกาลูกลื่น 50 ดาม/กลอง  20 กลอง 150 3,000 
10 สีไม 24 สี หัวเดียวมาสเตอรอารต 10 กลอง 100 1,000 
11 ดินสอ 2 B 60 ดาม/กลอง 7 กลอง 150 1,050 

รวม (เจ็ดพันส่ีรอยหาสิบบาทถวน) 7,450 
 

กิจกรรมท่ี 3 สืบสานตํานานวัดพระบรมธาตุสวี 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาวัสดุอุปกรณ 880 880  

รวม 880 880  
 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 กระดาษปกการดขาว 7 รีม 80 560 
2 กระดาษปอนด A4 (100แผน)  2 รีม 50 100 
3 แฟมรายงาน  2 แฟม 110 220 

รวม (แปดรอยแปดสิบบาทถวน) 880 
 

กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาแหลงเรียนรูพิพิธภัณฑและภูมิปญญาทองถิ่น 
 ไมมีคาใชจาย 

 

กิจกรรมท่ี 5 พัฒนาส่ือ อุปกรณการเรียนการสอนสังคม 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาครุภัณฑ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 เครื่องพิมพอิงคเจท 5,000 - 5,000  

2 คาวัสดุอุปกรณ - 40,000 40,000  

รวม 5,000 40,000 45,000  
 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 หมึกพิมพ Epson No.001 6 ชุด 1,600 9,600 
2 กระดาษ A4 100 รีม 120 12,000 
3 ปกใส A4 4 หอ 230 920 
4 ลวดเย็บกระดาษเบอร 35 1 กลองใหญ 120 120 
5 ปากกาไวนบอรด สนี้ําเงิน 24 กลอง 240 5,760 
6 กระดาษการดสี A4 (เขียว,เหลอืง,ฟา,ชมพู)  10 รีม 250 2,500 
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ลําดับ
ท่ี 

รายการ จํานวน/หนวย 
ราคาตอหนวย

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
7 คลิปหนีบกระดาษ เบอร108 10 กลอง 80 800 
8 กระดาษกาว 2 หนา ขนาดบาง 1 นิ้ว 30 มวน 25 750 
9 กาวTOA32 ออน  2 ขวด 65 130 
10 ใบมีดคัตเตอรเล็ก  3 แพ็ค 15 45 
11 กระดาษทําปก A4 หนา 180 แกรม 25 รีม 150 3,750 
12 สันหวงพลาสติก 1 กลอง 650 650 
13 ใบมีดคัตเตอรใหญ  4 แพ็ค 20 80 
14 ไสแฟม (หอละ 100 ซอง) 12 หอ 60 720 
15 หมึกเติมไวทบอรด 10 ขวด 80 800 
16 กระดาษ photo 180แกรม (100แผน) 3 รีม 300 900 
17 แผนเคลือบบัตร A4  1 หอ 350 350 
18 เทบใส 1 นิ้ว 5 มวน 25 125 

รวม (ส่ีหม่ืนบาทถวน) 40,000 
 

กิจกรรมท่ี 6 อบรมมารยาทไทย  
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาอาหารครู 30 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท 1,800 - 1,800  
2 คาอาหารวางครู 30 คน 2 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท 1,500 - 1,500  
3 คาอาหารนักเรียน 150 คน  

1 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท 
9,000 - 9,000  

4 คาอาหารวางนักเรียน 150 คน 
2 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท 

7,500 - 7,500  

5 ดอกไม 1,000 - 1,000  
6 คาวัสดุอุปกรณ - 865 865  

รวม  20,800 865 21,665  
  

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 

 

รายการ จํานวน/หนวย 
ราคาตอหนวย

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 กระดาษปกขาว A4  5 รีม 80 400 

2 แฟมปกหนัง 2 แฟม 60 120 
3 ไสแฟม 5 หอ 45 225 
4 กระดาษ A4 80 แกรม 1 รีม 120 120 

รวม (แปดรอยหกสิบบาทถวน) 865 
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กิจกรรมท่ี 7 จัดนทิรรศการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและบูรณาการสูชุมชน 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาวัสดุอุปกรณ 1,125 1,125  

รวม (หนึ่งพันหนึ่งรอยย่ีสิบหาบาทถวน) 1,125 1,125  
 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 

 

รายการ 
 

จํานวน/หนวย 
ราคาตอหนวย

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

1 ดอกไมจัดบอรด  20 ชุด 50 1,000 
2 กระดาษสี  25 แผน 5 125 

รวม  (หาพันสิบหาบาทถวน) 1,125 
 

กิจกรรมท่ี 8 ห้ิวปนโตเขาวัดปฏิบัติธรรม  
ไมมีคาใชจาย 

 

กิจกรรมท่ี 9 สอบธรรมศึกษา 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาอาหาร 150 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท 9,000 - 9,000 งบอุดหนุน

สอบธรรม
สนามหลวง 

2 คาอาหารวาง 150 คน 2 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท 7,500 - 7,500 

3 ปายไวนิล  2,900 - 2,900 
4 คาวัสดุอุปกรณ - 14,000 14,000 

รวม 19,400 14,000 33,400 
 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 

 

รายการ 
 

จํานวน/หนวย 
ราคาตอหนวย

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

1  กระดาษ A4  16 รีม 120 1,920 
2  กระดาษ F14 45 รีม 180 8,100 
3 กระดาษการดขาว A4 180 แกรม 10 รีม 150 1,500 

4 หมึกพิมพ Epson No.001 1 ชุด 1,600 1,600 
5 ปากกา 2 กลอง  180 360 
6 ซองน้ําตาล 2 หอ 200 400 
7 ลวดเย็บกระดาษ เบอร 10 1 กลอง 120 120 

รวม (หนึ่งหม่ืนส่ีพันบาทถวน) 14,000 
 

กิจกรรมท่ี 10 สงเสริมโรงเรียนวิถีพุทธ 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาวัสดุอุปกรณ 1,280 1,280  

รวม (หนึ่งพันสองรอยแปดสิบบาทถวน) 1,280 1,280  
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รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 กระดาษปกการดขาว 7 รีม 80 560 
2 แฟมปกหนัง 6 แฟม 120 720 

รวม (หนึ่งพันสองรอยแปดสิบบาทถวน) 1,280 
 

กิจกรรมท่ี 11 เสริมสรางโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาอาหารครู 120 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท 7,200  7,200  
2 คาอาหารวางครูและวิทยากร  

120 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท 
3,000 - 3,000  

3 คาอาหารวางนักเรียน  
50 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 30 บาท 

1,500 - 1,500  

4 คาอาหารนักเรียน 50 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท 3,000 - 3,000  
5 คาวัสดอุุปกรณ - 2,640 2,640  

รวม 15,200 2,640 17,340  
 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 

 

รายการ 
 

จํานวน/หนวย 
ราคาตอหนวย

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

1 กระดาษ A4 2 รีม 120 240 
2 กระดาษเกียรติบัตร 5 รีม 180 900 
3 กระดาษหอพัสดุ 100 3 300 
4 ปากกาไวนบอรด 5 กลอง 240 1,200 

รวม (สองพันหกรอยส่ีสิบบาทถวน) 2,640 
 

9. การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 
   ปจจัยความเส่ียง 

1. มีกิจกรรมและงานท่ีไดรับมอบหมายมาเพ่ิมเติมในภายหลัง ทําใหกิจกรรมท่ีกําหนดไวไมเปนไปตามแผน 
ท่ีกําหนดไวในแผนงานโครงการ 
2. การบริหารงบประมาณในแผนงานไมสอดคลองกับการใชจายจริง 

   แนวทางการบริหารความเส่ียง 
1. ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการโดยเครงครัดและปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายตามลําดับความสําคัญ 
ของงาน 
2. ควบคุมการใชจายเงินงบประมาณในโครงการใหรัดกุมตรงตามวัตถุประสงค 
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10. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย    
ตัวช้ีวัด  คาเปาหมาย 

1. รอยละของผูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ตามหลักสูตร และมีคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
2. รอยละของผูเรียนมีความรูและคุณภาพมาตรฐานระดับสากลผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
3. รอยละของผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
4. รอยละของผูเรียนมีทักษะการคิดสรางสรรคในการสรางนวัตกรรมผานเกณฑ 
ในระดับดีข้ึนไป 
5. รอยละของผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
6. รอยละของผูเรียนท่ีไมติด 0 ร มส มผ 
7. รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทยยอมรับ 
ท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
8. รอยละของผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคมท่ีดีผานเกณฑ 
ในระดับดีข้ึนไป 
9. รอยละของผูเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามศาสตรพระราชาผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
10. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
มีสมรรถนะตรงตามสายงาน มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ 
ในการทํางาน 
11. รอยละของครู เนนกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
และยกระดับการจัดการเรียนการสอนใหกาวทันทักษะในศตวรรษท่ี 21  
ภายใตการบูรณาการทางเทคโนโลยีในระบบการศึกษาวิถีใหม 
12. รอยละของครูมีความรู ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อนวัตกรรม  
การวิจัย และพัฒนาในการจัดการเรียนการสอน 
13. รอยละของครู มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
14. รอยละของครู นอมนําแนวคิดศาสตรพระราชาไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 
ไดอยางเหมาะสม 
15. รอยละความสําเร็จในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 
ท่ีมีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ข้ันพ้ืนฐาน (O - NET)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีคาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 96 
 

รอยละ 87 
รอยละ 83 
รอยละ 75 

 
รอยละ 88 
รอยละ 90 
รอยละ 93 

 
รอยละ 93 

 
รอยละ 93 
รอยละ 94 

 
 

รอยละ 94 
 
 

รอยละ 91 
 

รอยละ 100 
รอยละ 94 

 
รอยละ 32 

 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาสูงข้ึน สามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมได 
 อยางปกติสุข โดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคานิยมหลัก 12 มาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต 
 ตามแนวความคิดของวิถีชีวิตใหมในทศวรรษท่ี 21 
 2. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลตอคุณภาพผูเรียนใหเปนคนเกงคนดี 
 และใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ทําใหสังคมและประเทศชาติเจริญกาวหนา 
 3. นักเรียนสามารถใชเทคโนโลยีในการสืบคนหาขอมูลและนําเสนอผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 4. นักเรียนมีคุณภาพในการเรียนท่ีดีข้ึน การติด 0 ร มส มผ ลดนอยลง 



    แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2565 

236 
 

โครงการท่ี 12 

 
 

ลงชื่อ ................................................... ผูเสนอโครงการ 
                                               (นางสาระกร  กองยอด) 

หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 

ลงชื่อ .................................................. ผูพิจารณาโครงการ 
                                                (นายทนง  ชีวะประไพ) 
                                      รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ 
 
 

  ลงชื่อ .................................................... ผูอนุมัติโครงการ 
                                                (นายไกรวัลย  สังฆะสา) 
                                            ผูอํานวยการโรงเรียนสวีวิทยา 
 
 
 ลงชื่อ .................................................... ผูเห็นชอบโครงการ 
 (นายสมศักดิ์  ศรัณยวงศ) 

กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปฏิบัติหนาท่ีแทน 
                             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสวีวิทยา 
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โครงการประจําปการศึกษา 2565 
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ กลุมบริหารวิชาการ 
โรงเรียนสวีวิทยา  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

*************************************** 
1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศิลปะ 
สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี 2. ดานโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
    2.3 จัดการศึกษาใหผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ไดรับโอกาสในการพัฒนา 
   เต็มตามศักยภาพ 
สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี 3. ดานคุณภาพ 
   3.1 สงเสริม สนับสนุน สถานศึกษาท่ีมีความพรอม ใหนําหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
   ข้ันพ้ืนฐานท่ีเนนสมรรถนะไปใชตามศักยภาพของสถานศึกษา ใหสามารถออกแบบ 
   หลักสูตรท่ีเหมาะสมกับความตองการและบริบท 
   3.2 พัฒนาผูเรียนใหเกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมตามชวงวัย สามารถจัดการตนเอง  
   มีการคิดข้ันสูง มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถจัดระบบและกระบวนการทํางาน 
   ของตนเองและรวมกับผูอ่ืน โดยใชการรวมพลังทํางานเปนทีม เปนพลเมืองท่ีดี 
   มีศีลธรรม และอยูรวมกับธรรมชาติและวิทยาการอยางยั่งยืน รวมท้ังมีความจงรักภักดี 
   ตอสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
   3.3 จัดการศึกษาใหผูเรียนมีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 นําไปสูการมีอาชีพ 
   มีงานทํา และสงเสริมความเปนเลิศของผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมขีด 
   ความสามารถในการแขงขัน 
สนองนโยบายสพฐ. ท่ี 4. ดานประสิทธิภาพ  
   4.2 นําเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการฐานขอมูล มาใชเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร 
   จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการเรียนรูของผูเรียน 
   4.3 สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ใชพ้ืนท่ีเปนฐาน ใชนวัตกรรมใน 
   การขับเคลื่อน บริหารจัดการโดยใชทรัพยากรรวมกัน และแสวงหาการมีสวนรวมของ 
   หนวยงานท่ีเก่ียวของทุกระดับ เพ่ือใหประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม 
   4.4 สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในโรงเรียนท่ีมีวัตถุประสงคเฉพาะ 
   โรงเรียนท่ีตั้งในพ้ืนท่ีลักษณะพิเศษ และโรงเรียนในพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา 
 จุดเนน สพฐ. ท่ี 1. เรงแกปญหากลุมผูเรียนท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของ 
   โรคโควิด - 19 โดยเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงการศึกษา ฟนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู  
   (Learning Loss Recovery) ใหกับผูเรียนทุกระดับ รวมท้ังลดความเครียด 

และสุขภาพจิตของผูเรียน 
 จุดเนน สพฐ. ท่ี 2. เสริมสรางระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ดวยระบบมาตรฐาน 
   ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 
 จุดเนน สพฐ. ท่ี 6. สงเสริมการจัดการเรียนรู ผานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนมีสวนรวม 
   และมีปฏิสัมพันธกับกิจกรรมการเรียนรูผานการปฏิบัติท่ีหลากหลายรูปแบบ 
   (Active Learning) มีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู 
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และสมรรถนะของผูเรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ 
 จุดเนน สพฐ. ท่ี 8. มุงเนนการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรูทุกระดับ 
สนองกลยุทธ สพม. ท่ี 1. สรางโอกาส และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ สพม. ท่ี 2. พัฒนาคุณภาพผูเรียน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันสูมาตรฐานสากล 
สนองกลยุทธ สพม. ท่ี 4. จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง สงเสริมคุณภาพชีวิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
   บนพ้ืนฐานความเปนไทย 
 จุดเนน สพม. ท่ี 1. ดานผูเรียน 
   1.2 ผูเรียนมีความรูความสามารถ มีสมรรถนะ และทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
   1.3 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
   1.4 ผูเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ตามความสามารถ และความถนัด 
   1.5 ผูเรียนมีขีดความสามารถในการแขงขันระดับสากล 
 จุดเนน สพม. ท่ี 2. ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   2.2 ครูจัดการเรียนรูดวยวิธีการท่ีหลากหลายเพ่ือสรางทักษะพ้ืนฐานท่ีเชื่อมโยง 

สูการสรางอาชีพและการมีงานทํา 
   2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   2.4 ครูพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู โดยใชรูปแบบ/วิธีการท่ีหลากหลาย 
   และฝกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลแบบมีข้ันตอน เนนทักษะการคิดข้ันสูงผานกิจกรรม 
   การปฏิบัติจริง 
   2.5 สงเสริมขวัญกําลังใจ และยกยอง เชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาตรฐานการศึกษาท่ี  1. คุณภาพของผูเรียน 
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

ประเด็นพิจารณาท่ี 3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
ประเด็นพิจารณาท่ี 4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประเด็นพิจารณาท่ี 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ประเด็นพิจารณาท่ี 6) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

   1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
ประเด็นพิจารณาท่ี 1) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
ประเด็นพิจารณาท่ี 4) สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 

มาตรฐานการศึกษาท่ี 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใช 

 ในชีวิตได 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.5 มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง 

 การจัดการเรียนรู 
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กลยุทธสถานศึกษาท่ี 2. พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.1 รอยละของผูเรียนมีความรูและคุณภาพมาตรฐาน ระดับสากลผานเกณฑ 

 ในระดับดีข้ึนไป 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ผานเกณฑ 

 ในระดับดีข้ึนไป 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะการคิดสรางสรรคในการสรางนวัตกรรม 

 ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.4 รอยละของผูเรียนมีความพรอมในการศึกษาตอการฝกงาน 

 หรือการทํางานผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.6 รอยละของผูเรียนท่ีไมติด 0 ร มส มผ 

กลยุทธสถานศึกษาท่ี 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.1 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการดวยระบบ 

 คุณภาพบูรณาการและบริหารแบบมีสวนรวมกับเครือขายทุกภาคสวน 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 4.1 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียน 
  อาคารประกอบ มีวัสดุ ครุภัณฑท่ีเพียงพอและพรอมตอการใชงาน 
 

แผนงานงบประมาณ    งบลงทุน    งบดําเนินงาน 
 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ นางเบญจพร  อุชุภาพ   กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความมุงม่ันในการพัฒนาการศึกษามาอยางตอเนื่อง โดย
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ไดกําหนดแนวทางการพัฒนา “การศึกษาข้ันพ้ืนฐานวิถีใหม วิถีคุณภาพ” ใน 
4 ดาน ไดแก ดานความปลอดภัย ดานโอกาส ดานคุณภาพ และดานประสิทธิภาพ และเพ่ือเปนการตอยอดพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหเปน “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ”ในการจัดการเรียนการสอน กระบวนจัดการเรียนรูการสอน
ท่ีจะใหบรรลุตรงตามวัตถุประสงคการจัดการเรียนรูไดดีข้ึนนักเรียนจะตองไดฝกประสบการณ นําความรูท่ีไดรับมา
ใชกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึนจริงและถายทอดความรูความสามารถท่ีไดรับ จากการเรียน ทัศนศิลป ดนตรี นาฏศิลป
ไทย แขงขันทักษะทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกันและระหวางสถานศึกษาอ่ืน ๆ พรอมท้ังเปนการ
พัฒนาทักษะความสามารถและประสบการณ สมรรถภาพ ชื่อเสียง กลุมสาระการเรียนรูศิลปะของโรงเรียนใหเปน
ท่ีประจักษตอบุคคลและหนวยงานสถานศึกษาภายนอก พรอมท้ังสรางความสัมพันธอันดีตอกันระหวางโรงเรียน
กับชุมชน 
 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะจึงจัดทําโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศิลปะ เพ่ือใหการพัฒนา
ศักยภาพ และการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ของกลุมสาระและผลงานเชิงประจักษของนักเรียนใน
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน สูการแขงขันทักษะวิชาการระดับเขตพ้ืนท่ี ระดับภูมิภาค และ
ระดับประเทศตอไป 
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4. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหนักเรียนมีความสามารถทางดานศิลปะ และพัฒนาไดอยางเต็มศักยภาพ 
2. เพ่ือใหเห็นคุณคาทางดานศิลปะ และมีความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทย 
3. เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ เนนการมีสวนรวมจากทุกวิชาในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
4. เพ่ือใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน 

 

5. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยาทุกคน 
2. ครูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระศิลปะเพ่ิมมากข้ึน 
2. นักเรียน มีความรู ความเขาใจ ในกระบวนการทํางาน มีทักษะทางดานศิลปะ 

 

6. กิจกรรมและการดําเนินงาน 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาส่ือ อุปกรณการเรียนการสอนทัศนศิลป 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมครู และนักเรียนท่ีเก่ียวของ 

พ.ค. 2565 

10,000 

นายคฑาวุธ บัวดิษ 
นางสาวศริยา ยอดโรจน 
นายกฤษณจักร แตงเลี่ยน 2. ข้ันดําเนินการ (Do) 

 - จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ 
พ.ค. 2565 – 
มี.ค. 2566 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - รายงาน/สรุปโครงการ 

ก.พ. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - นําผลประเมินไปใช และพัฒนาโครงการ 

มี.ค. 2566 

 
กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาอัจฉริยภาพทางดานทัศนศิลป 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมครู และนักเรียนท่ีเก่ียวของ 

พ.ค. 2565 

36,800 

นายคฑาวุธ บัวดิษ 
นางสาวศริยา ยอดโรจน 
นายกฤษณจักร แตงเลี่ยน 2. ข้ันดําเนินการ (Do) 

 - จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ  
 - ฝกอบรมนักเรียน 

พ.ค. – ก.ย.
2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - รายงาน/สรุปโครงการ 

ก.พ. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - นําผลประเมินไปใช และพัฒนาโครงการ 

มี.ค. 2566 
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กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาส่ือ อุปกรณการเรียนการสอนนาฏศิลป 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมครู และนักเรียนท่ีเก่ียวของ 

พ.ค. 2565 

85,430 

นางเบญจพร อุชุภาพ 
นางสาวนิภารัตน รักษพรหม 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - จัดซ้ือวัสดุอุปกรณและครุภัณฑ 

พ.ค. 2565 – 
มี.ค. 2566 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - รายงาน/สรุปโครงการ 

ก.พ. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - นําผลประเมินไปใชและพัฒนาโครงการ 

มี.ค. 2566 

 

กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาอัจฉริยภาพทางดานนาฏศิลป 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมครู และนักเรียนท่ีเก่ียวของ 

มี.ค. 2565 

38,400 

นางเบญจพร อุชุภาพ 
นางสาวนิภารัตน รักษพรหม 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - ฝกซอมนักเรียน 
 - เชิญวิทยากร 
 - เขารวมแสดง แขงขันทักษะทางวิชาการ 

พ.ค. - ส.ค.
2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - รายงาน/สรุปโครงการ 

ก.พ. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - นําผลประเมินไปใช และพัฒนาโครงการ 

มี.ค. 2566 

 

กิจกรรมท่ี 5 พัฒนาส่ือ อุปกรณการเรียนการสอนดานดนตรีไทย 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมครู และนักเรียนท่ีเก่ียวของ 

มี.ค. 2565 

68,350 

นางกาญจนี แกววิจิตร 
นางสาวมณีรัตน ศิริมาศ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - จัดซ้ือวัสดุอุปกรณและครุภัณฑ 
 - ตรวจสอบเครื่องดนตรีไทยท่ีชํารุด 
 - สํารวจราคารานท่ีรับซอม 
 - สงเครื่องดนตรีท่ีชํารุดซอม 
 - ทําพิธีไหวครูดนตรีไทย 

พ.ค. 2565 – 
มี.ค. 2566 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - รายงาน/สรุปโครงการ 

ก.พ. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - นําผลประเมินไปใช และพัฒนาโครงการ 

มี.ค. 2566 
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กิจกรรมท่ี 6 พัฒนาอัจฉริยภาพทางดานดนตรีไทย 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมครู และนักเรียนท่ีเก่ียวของ 

มี.ค. 2565 

27,600 

นางกาญจนี แกววิจิตร 
นางสาวมณีรัตน ศิริมาศ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - เชิญวิทยากร 
 - ฝกซอมนักเรียน 
 - เขารวมแขงขันทักษะระดับเขตพ้ืนท่ี ฯ 

พ.ค. – ธ.ค. 
2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - รายงาน/สรุปโครงการ 

ก.พ. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - นําผลประเมินไปใช และพัฒนาโครงการ 

มี.ค. 2566 

 

กิจกรรมท่ี 7 แขงขันดนตรีไทยสัญจร 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมครู และนักเรียนท่ีเก่ียวของ 

มี.ค. 2565 

51,680 

นางกาญจนี แกววิจิตร 
นางสาวมณีรัตน ศิริมาศ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - เชิญวิทยากร 
 - ฝกซอมและเขารวมแขงขันดนตรีไทย 
สัญจร 

พ.ค. 2565 – 
มี.ค. 2566 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - รายงาน/สรุปโครงการ 

ก.พ. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - นําผลประเมินไปใช และพัฒนาโครงการ 

มี.ค. 2566 

 

กิจกรรมท่ี 8 พัฒนาส่ือ อุปกรณการเรียนการสอนดนตรีสากล 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมครู และนักเรียนท่ีเก่ียวของ 

มี.ค. 2565 

30,000 

นายสมชาย  แกวนาค 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - จัดซ้ือวัสดุอุปกรณและครุภัณฑ 

พ.ค. 2565 –  
มี.ค. 2566 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - รายงาน/สรุปโครงการ 

ก.พ. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - นําผลประเมินไปใช และพัฒนาโครงการ 

มี.ค. 2566 
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กิจกรรมท่ี 9 พัฒนาอัจฉริยภาพดานดนตรีสากล 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมครู และนักเรียนท่ีเก่ียวของ 

มี.ค. 2565 

27,000 

นายสมชาย แกวนาค 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - ฝกซอมนักเรียน 
 - เขารวมแขงขันทักษะระดับเขตพ้ืนท่ี ฯ 

พ.ค. – ธ.ค.
2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - รายงาน/สรุปโครงการ 

ก.พ. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - นําผลประเมินไปใช และพัฒนาโครงการ 

มี.ค. 2566 

 

กิจกรรมท่ี 10 คายวงโยธวาทิต 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมครู และนักเรียนท่ีเก่ียวของ 

มี.ค. 2565 

58,750 

นายเกียรติภูมิ  เทพวาที 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - เขากลุมฝกสอนตามเครื่องดนตรี 
 - ฝกซอมกลุมยอย/กลุมใหญ 

พ.ค. 2565 –  
มี.ค. 2566 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - รายงาน/สรุปโครงการ 

ก.พ. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - นําผลประเมินไปใช และพัฒนาโครงการ 

มี.ค. 2566 

 

7.  ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 
สถานท่ีดําเนินการ โรงเรียนสวีวิทยา อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

 

8. งบประมาณ  รวม  434,010  บาท  รายละเอียด  ดังนี้ 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาส่ือ อุปกรณการเรียนการสอนทัศนศิลป 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาวัสดุอุปกรณ 10,000 10,000  

รวม 10,000 10,000  
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รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 กระดาษ A4 80 แกรม 12 รีม 120 1,440 
2 กระดาษ 100 ปอนด A4 100 แผน 5 หอ 350 1,750 
3 กระดาษสติ๊กเกอร A4 ขาวดาน 2 หอ 130 260 
4 กระดาษชานออย 12 แผน 50 600 
5 กระดาษหลังรูป 12 แผน 25 300 
6 กระดาษหลังรูป A4 42 แผน 5 210 
7 กระดาษโฟโต 120 แกรม 100 แผน 6 หอ 200 1,200 
8 กระดานอัด ขนาด 40x60 ซ.ม. 20 แผน 40 800 
9 กาวสองหนา หนา ยี่หอ 3M ยาว 3 เมตร 5 มวน 130 650 
10 กาวสองหนา บาง Croco หนา ½ นิ้ว 10 มวน 15 150 
11 กาวสองหนา บาง Croco หนา ¾ นิ้ว 10 มวน 20 200 
12 กาวลาเท็กซ TOA 16 ออนซ 3 ขวด 40 120 
13 สีโปสเตอร ซากุระ 12 สี 4 กลอง 300 1,200 
14 สีน้ํา Reeves 12 ส ี 4 กลอง 280 1,120 

รวม (หนึ่งหม่ืนบาทถวน) 10,000 
 

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาอัจฉริยภาพทางดานทัศนศิลป 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาอาหารนักเรียนและคร ูชวงฝกซอมทักษะ 

21 คน คนละ 10 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 
16,800 - 16,800  

2 คาวัสดุอุปกรณ - 20,000 20,000  
รวม 16,800 20,000 36,800  

 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 กระดาษ 100 ปอนด แบบหยาบ 15”x22” 4 เลม 200 800 
2 กระดาษ 100 ปอนด แบบเรียบ 15”x22” 3 เลม 200 600 
3 ดินสอ 2B 2 กลอง 200 400 
4 ดินสอ EE 4 กลอง 250 1,000 
5 พูกันหัวแบบ เบอร 24 12 ดาม 110 1,320 
6 พูกันหัวกลม เบอร 0 12 ดาม 7 84 
7 พูกันหัวกลม เบอร 2 12 ดาม 9 108 
8 พูกันหัวกลม เบอร 6 12 ดาม 14 168 
9 พูกันหัวกลม เบอร 10 12 ดาม 29 348 
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ลําดับ
ท่ี 

รายการ จํานวน/หนวย 
ราคาตอหนวย 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
10 พูกันหัวกลม เบอร 12 12 ดาม 42 504 
11 สีโปสเตอร ขนาด 30 cc YELLOW (3) 12 ขวด 58 696 
12 สีโปสเตอร ขนาด 30 cc PALE ORANGE (7) 12 ขวด 58 696 
13 สีโปสเตอร ขนาด 30 cc CARMINE (19) 12 ขวด 58 696 
14 สีโปสเตอร ขนาด 30 cc PURPLE (24) 12 ขวด 58 696 
15 สีโปสเตอร ขนาด 30 cc  

CERULEAN BLUE HUE (25) 
12 ขวด 58 696 

16 สีโปสเตอร ขนาด 30 cc  
YELLOW GREEN (27) 

12 ขวด 58 696 

17 สีโปสเตอร ขนาด 30 cc GREEN (29) 12 ขวด 58 696 
18 สีโปสเตอร ขนาด 30 cc VIRDIAN HUE (31) 12 ขวด 58 696 
19 สีโปสเตอร ขนาด 30 cc  

PRUSSIAN BLUE (43) 
12 ขวด 58 696 

20 สีโปสเตอร ขนาด 30 cc BLACK (49) 10 ขวด 58 580 
21 สีโปสเตอร ขนาด 30 cc WHITH (3) 15 ขวด 58 870 
22 สีน้ํารีฟ REEVES ขนาด 12 ml 18 ส ี 2 กลอง 290 580 
23 ยางลบ STAEDTLER 2 โหล 60 120 
24 กลองผสมสี 24 ชอง 6 กลอง 100 600 
25 จานสีน้ํา แบบพับได 2 กลอง 70 140 
26 คัดเตอรเล็ก 2 อัน 35 70 
27 คัดเตอรใหญ 2 อัน 50 100 
28 ใบมีดคัดเตอรเล็ก (มุม 30 องศา) 2 กลอง 15 30 
29 ใบมีดคัดเตอรใหญ (มุม 30 องศา) 2 กลอง 45 90 
30 ถังน้ํา ใบเล็ก 8 ใบ 15 120 
31 ตัวหนีบสีดํา ขนาด 110 3 กลอง 50 150 
32 เทปกาวยน นิตโต (NITTO720) 18 mm 12 มวน 30 360 
33 กระดานรองปน แผนเล็ก 4 แผน 20 80 
34 กระดานรองปน แผนใหญ 4 แผน 40 160 
35 ดินเหนียว สีดํา 10 กระสอบ 250 2,500 
36 ไมเสียบลูกชิ้น 2 ถุง 20 40 
37 อุปกรณการปน ชุดเล็ก 2 ชุด 37 74 
38 อุปกรณการปน ชุดใหญ 2 ชุด 280 560 
39 กาวลาเท็กซ ขนาด 32 ออนซ 2 ขวด 65 130 
40 ปนกาวใหญ 2 อัน 200 400 
41 กาวแทงขนาดใหญ 30 แทง 10 300 
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ลําดับ
ท่ี 

รายการ จํานวน/หนวย 
ราคาตอหนวย 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
42 กระดาษหลังรูป 10 แผน 25 250 
43 กรรไกร 2 อัน 50 100 

รวม (สองหม่ืนบาทถวน) 20,000 
 

กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาส่ือ อุปกรณการเรียนการสอนนาฏศิลป 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาครุภัณฑ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาวัสดุนาฏศิลป - - 53,220 53,220  
2 คาวัสดอุุปกรณ - - 7,210 7,210  
3 ซอมเทริดโนรา 20,000 - - 20,000  
4 เครื่องพิมพอิงคเจ็ท - 5,000 - 5,000  

รวม 20,000 5,000 60,430 85,430  
 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

คาวัสดุนาฏศิลป 
1 แปงบัตเลห  10 โหล 348 3,480 
2 รองพ้ืน  10 ขวด 390 3,900 
3 แปงพัพ 10 ตลับ 190 1,900 
4 แปงฝุนดานอส  8 กระปุก 220 1,760 
5 อายแชโดวพาเลท  8 ตลับ 150 1,200 
6 อายไลนเนอร  10 แทง 199 1,990 
7 ลิปสติก  10 แทง 199 1,990 
8 กาวติดขนตา  2 โหล 300 600 
9 ก๊ิบดํา 6 กลอง 185 1,110 
10 เน็ตคลุมผม  1 หอ 400 400 
11 ดินสอเขียนค้ิว  8 แทง 50 400 
12 สเปรยใสผม  4 ขวด 85 340 
13 เจลใสผม  2 กระปุก 75 150 
14 ชุดชัดชาตร ี 4 ชุด 8,500 34,000 

คาวัสดุอุปกรณ 
15 กระดาษ A4 80 แกรม 8 รีม 120 960 
16 กระดาษการดสี A4 120 แกรม 180 แผน 6 รีม 110 660 
17 กระดาษปก A4 การดขาว 150/180 แกรม 5 รีม 80 400 
18 เครื่องเย็บกระดาษ สําหรับเขาเลม 1 ตัว 1,250 1,250 
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ลําดับ
ท่ี 

รายการ จํานวน/หนวย 
ราคาตอหนวย 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
19 ลวดเย็บกระดาษ เบอร 23/20 5 กลอง 110 550 
20 หมึกพิมพ PIXMA 

สีดํา/สีเหลือง/สชีมพู/สฟีา 
1 ชุด 1,140 1,140 

21 ลูกปด 5 ถุง 230 1,150 
22 ลวดอลูมิเนียม 10 ขด 30 300 
23 ลูกปดคริสตัล 5 ถุง 100 500 
24 เอ็นรอยลูกปด 10 มวน 30 300 

รวม (หกหม่ืนส่ีรอยสามสิบบาทถวน) 60,430 
 

กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาอัจฉริยภาพทางดานนาฏศิลป 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย รวม หมายเหตุ 

1 
คาอาหารนักเรียนและครู ชวงฝกซอมแขงขันทักษะ 
32 คน คนละ 15 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 

38,400 38,400 
 

รวม 38,400 38,400  
 

กิจกรรมท่ี 5 พัฒนาส่ือ อุปกรณการเรียนการสอนดานดนตรีไทย 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาครุภัณฑ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาวัสดุอุปกรณดนตรีไทย - - 22,000 22,000  

2 คาวัสดุอุปกรณ   - - 4,960 4,960  

3 คาทําพิธีไหวครูดนตรีไทย 10,000 - - 10,000  

3 กระดานไวทบอรด ขาตั้ง 2 หนา  
siam Board OFMSOO38  60 x 90 ซม.  
กรอบดํา 

- 4,390 - 4,390 
 

4 Sherman ลําโพงเคลื่อนท่ี พรอมไมค 
UHF และหูลากรุน APS-115 

- 10,000 - 10,000 
 

5 คาซอมจะเข 2 ตัว ตัวละ 2,000 บาท 4,000 - - 4,000  
6 คาซอมซอดวง 2 คัน ตัวละ 1,500 บาท 3,000 - - 3,000  
7 คาซอมซออู 2 คัน ตัวละ 1,500 บาท 3,000 - - 3,000  
8 คาซอมกลอง 2 หนา 1ใบ 5,000 - - 5,000  
9 คาทําสีรางระนาดเอก – ระนาดทุม 2,000 - - 2,000  

รวม 27,000 14,390 26,960 68,350  
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รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

คาวัสดุอุปกรณดนตรีไทย 
1 สายเอกซอดวงสายไหม 10 เสน 50 500 
2 สายทุมซอดวงสายไหม 10 เสน 50 500 
3 สายเอกซออูสายไหม 10 เสน 50 500 
4 สายทุมซออูสายไหม 10 เสน 50 500 
5 ไมดีดจะเข งาชาง 1 อัน 3,000 3,000 
6 ยางสน 4 กอน 50 200 
7 ตะก่ัว 3 กอน 300 900 
8 โหมงกลองยาว1ใบ 1 ใบ 1,500 1,500 
9 ถุงซออู 2 ถุง 2 ใบ 350 700 
10 ถุงซอดวง 2 ถุง 2 ใบ 350 700 
11 ถุงจะเข 2 ถุง 2 ใบ 3,500 7,000 
12 เครื่องกํากับจังหวะหนาทับ 1 เครื่อง 4,500 4,500 
13 ราวแขวนผืนระนาด 1 ราว 1,500 1,500 

รวม (สองหม่ืนสองพันบาทถวน) 22,000 
คาวัสดุอุปกรณ 

14 กระดาษ A4 80 แกรม  8 รีม 120 960 
15 กระดาษโฟโต 120 แกรม 100 แผน 2 หอ 200 400 
16 กระดาษการดขาว เกียรติบัตร 2 รีม  120 240 
17 ปากกาเขียนไวทบอรด (น้ําเงิน แดง) 2 กลอง 180 360 
18 แฟม 2 หวง ขนาด A4 ปก PP 2 นิ้ว 6 แฟม 100 600 
19 แฟมสันกวาง A4 สัน 3 นิ้ว 6 แฟม 120 720 
20 ไสแฟมขนาด A4 ชุดละ 100 แผน 6 แพ็ค 120 720 
21 กรรไกร 3 อัน 145 435 
22 คัดเตอร 3 อัน 135 405 
23 กาว 2 หนาบาง 6 มม. x 10 หลา 1 มวน 30 30 
24 กาว 2 หนาบาง 12 มม. x 10 หลา 1 มวน 30 30 
25 เทปแลคซีน สีบลอนด ขนาด 2 นิ้ว 1 มวน 60 60 

รวม (ส่ีพันเการอยหกสิบบาทถวน) 4,960 
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กิจกรรมท่ี 6 พัฒนาอัจฉริยภาพทางดานดนตรีไทย 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย รวม หมายเหตุ 
1 คาอาหารนักเรียนและครู ชวงฝกซอมแขงขันทักษะ 

23 คน คนละ 15 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 
27,600 27,600 

 

รวม 27,600 27,600  
 

กิจกรรมท่ี 7 แขงขันดนตรีไทยสัญจร 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย รวม หมายเหตุ 
1 คาอาหารนักเรียนและครู ชวงฝกซอมแขงขันทักษะ 

23 คน คนละ 15 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 
27,600 27,600 

 

2 คาอาหารนักเรียนและครู ชวงแขงขัน 
23 คน 8 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 

14,720 14,720 
 

3 คาเบี้ยเลี้ยงครู 3 วัน 3 คน คนละ 240 บาท 2,160 2,160  
4 คาท่ีพัก 3 หอง หองละ 1,200 บาท แขงขัน 2 รายการ 7,200 7,200  

รวม 51,680 51,680  
 

กิจกรรมท่ี 8 พัฒนาส่ือ อุปกรณการเรียนการสอนดนตรีสากล 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาครุภัณฑ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 เครื่องเสียงคาราโอเกะ 15,000 - 15,000  
2 เพาเวอรมิกเซอร 13,000 - 13,000  
3 คาวัสดุอุปกรณ  - 2,000 2,000  

รวม 28,000 2,000 30,000  
 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 สายกีตารเบส กีตารไฟฟา 1 ชุด 2,000 2,000 
รวม (สองพันบาทถวน) 2,000 

 

กิจกรรมท่ี 9 พัฒนาอัจฉริยภาพดานดนตรีสากล 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย รวม หมายเหตุ 
1 คาอาหารนักเรียนชวงฝกซอม 15 คน 30 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท 27,000 27,000  

รวม 27,000 27,000  
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กิจกรรมท่ี 10 คายวงโยธวาทิต 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาอาหารนักเรียนและคร ู 

65 คน 10 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท 
39,000 - 39,000 

 

2 คาอาหารนักเรียนและครู  
65 คน 6 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท 

9,750 - 9,750 
 

3 คาวัสดุอุปกรณ - 10,000 10,000  
รวม 48,750 10,000 58,750  

 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 สายรัดลิ้นเครื่องเปาลมไม 6 ชิ้น 500 3,000 
2 ลิ้นเครื่องเปาลมไม 3 กลอง 1,000 3,000 
3 ปากเปาเครื่องเปาลมไม 3 ชิ้น 1,000 3,000 
4 สไลดออยเครื่องลมทองเหลืองประเภทคันชัก 4 ขวด 250 1,000 

รวม (หนึ่งหม่ืนบาทถวน) 10,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจายทุกรายการ 
 

9. การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 
   ปจจัยความเส่ียง 

1. ระยะเวลาในการดําเนินการไมสอดคลองกับระยะเวลาท่ีกําหนดไว 
2. การแทรกเขามาของกิจกรรมเรงดวนท่ีตองใชงบประมาณในกิจกรรมท่ีไดกําหนดไว 
3. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

   แนวทางการบริหารความเส่ียง 
1. พยายามปฏิบัติงานใหเปนไปตามระยะเวลาในแผนกิจกรรมท่ีกําหนดไว 
2. ปรึกษา/หารือ กับผูท่ีเก่ียวของในกิจกรรมท่ีแทรกเขามา 

 

10. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1. รอยละของผูเรียนมีความรูและคุณภาพมาตรฐาน ระดับสากลผานเกณฑ 
ในระดับดีข้ึนไป 
2. รอยละของผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ผานเกณฑ 
ในระดับดีข้ึนไป 
3. รอยละของผูเรียนมีทักษะการคิดสรางสรรคในการสรางนวัตกรรม  
ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป  
4. รอยละของผูเรียนมีความพรอมในการศึกษาตอการฝกงาน หรือการทํางาน 
ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 

รอยละ 87 
 

รอยละ 83 
 

รอยละ 75 
 

รอยละ 90 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
5. รอยละของผูเรียนท่ีไมติด 0 ร มส มผ 
6. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ 
บูรณาการและบริหารแบบมีสวนรวมกับเครือขายทุกภาคสวน 
7. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียน  
อาคารประกอบ มีวัสดุ ครุภัณฑท่ีเพียงพอและพรอมตอการใชงาน 

รอยละ 90 
ระดับ 4 

 
ระดับ 5 

       

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
1. เยาวชนเห็นคุณคา และภาคภูมิใจในดานศิลปวัฒนธรรม 
2. นักเรียนเกิดความความรัก และสืบสานในศิลปวัฒนธรรม 
3. นักเรียนสามารถแขงขันไดรับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ 

 
 
 

ลงชื่อ ................................................... ผูเสนอโครงการ 
                                               (นางเบญจพร  อุชุภาพ) 
            หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

 
 

ลงชื่อ .................................................. ผูพิจารณาโครงการ 
                                               (นายทนง  ชีวะประไพ) 
           รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชากร 

      
 

  ลงชื่อ .................................................... ผูอนุมัติโครงการ 
                                               (นายไกรวัลย  สังฆะสา) 
                                           ผูอํานวยการโรงเรียนสวีวิทยา 
 
 
 ลงชื่อ .................................................... ผูเห็นชอบโครงการ 
         (นายสมศักดิ์  ศรัณยวงศ) 
     กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปฏิบัติหนาท่ีแทน 
      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสวีวิทยา 
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โครงการประจําปการศึกษา 2565 
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา กลุมบริหารวิชาการ 

โรงเรียนสวีวิทยา  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
*************************************** 

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา 
สนองนโยบาย สพฐ ท่ี  1. ดานความปลอดภัย 

1.2 สงเสริมการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาวะท่ีดีและเปนมิตร 
กับสิ่งแวดลอม 
1.3 สรางภูมิคุมกัน การรูเทาทันสื่อและเทคโนโลยีในการดําเนินชีวิตวิถีใหม 
(New Normal )และวิถีปกติตอไป (Next Normal) 

สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี 3. ดานคุณภาพ 
3.2 พัฒนาผูเรียนใหเกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมตามชวงวัย สามารถจัดการตัวเอง มีความคิด
ชั้นสูง มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถจัดระบบและกระบวนการทํางานของตนเอง
และรวมกับผูอ่ืน โดยใชการรวมพลังทํางานเปนทีม เปนพลเมืองท่ีดี มีศีลธรรม 
และอยูกับธรรมชาติและวิทยาการอยางยั่งยืน รวมท้ังมีความจงรักภักดีตอสถาบันหลัก 
ของชาติ ยึดม่ันการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
3.3 จัดการศึกษาใหผูเรียนมีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 นําไปสูการมีอาชีพ 
มีงานทําและสงเสริมความเปนเลิศของผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความ 
สามารถในการแขงขัน 

จุดเนน สพฐ. ท่ี 6. สงเสริมการจัดการเรียนรู ผานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนมีสวนรวม 
และมีปฏิสัมพันธกับกิจกรรมการเรียนรูผานการปฏิบัติท่ีหลากหลายรูปแบบ 
(Active Learning) มีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู 
และสมรรถนะของผูเรยีน (Assessment for Learning) 

สนองกลยุทธ สพม. ท่ี 2. พัฒนาคุณภาพผูเรียน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันสูมาตรฐานสากล 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

  จุดเนน สพม. ท่ี 1. ดานผูเรียน 
1.2 ผูเรียนมีความรูความสามารถ มีสมรรถนะ และทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
1.3 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะอันพึงประสงค 
1.4 ผูเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ตามความสามารถ และตามความถนัด 
1.5 ผูเรียนมีขีดความสามารถในการแขงขันระดับสากล 

จุดเนน สพม. ท่ี 2. ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.4 ครูพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบ/วิธีการท่ีหลากหลาย 
และฝกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลแบบมีข้ันตอน เนนทักษะการคิดข้ันสูงผานกิจกรรม
ปฏิบัติจริง 
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จุดเนน สพม. ท่ี 3. ดานบริหารจัดการ 
3.3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช 
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ 
3.5 พัฒนามาตรฐานการศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาท่ี 1. คุณภาพของผูเรียน 
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

ประเด็นพิจารณาท่ี 2) ความสามารถในการคิดวิเคราะหและคิดอยางมีวิจารณญาณอภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
ประเด็นพิจารณาท่ี 4) สุขภาวะของรางกายและจิตสังคม 

มาตรฐานการศึกษาท่ี 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนําไป 

ประยุกตใชในชีวิตได 
กลยุทธสถานศึกษาท่ี 1. สงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.1 รอยละของผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 ตามหลักสูตรและมีคานิยมหลักของไทย 12 ประการ ผานเกณฑ ในระดับดีข้ึนไป 

กลยุทธสถานศึกษาท่ี 3. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.2 รอยละของผูเรียนมีสุขภาวะของรางกายและลักษณะจิตสังคมท่ีดี 
 ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
กลยุทธสถานศึกษาท่ี 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.1 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีระบบคุณภาพบูรณาการและบริหาร 
  แบบมีสวนรวมกับเครือขายทุกภาคสวน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 2.5 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล 
 ใหมีคุณภาพและมาตรฐานนําไปสูการพัฒนาผูเรียนเต็มศักยภาพ 

 

แผนงานงบประมาณ    งบลงทุน    งบดําเนินงาน 
 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวสมใจ  ชวงสม  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

3. หลักการและเหตุผล 
นโยบาย ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงม่ันในการพัฒนาการศึกษาอยางตอเนื่องใหเปน

“การศึกษาข้ันพ้ืนฐานวิถีใหม วิถีคุณภาพ” มุงเนนความปลอดภัยในสถานศึกษา สงเสริมโอกาสทางการศึกษาท่ีมี
คุณภาพอยางเทาเทียม และบริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดนโยบายสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู มีทักษะ
การเรียนรูและทักษะท่ีจําเปนของโลกในศตวรรษท่ี 21 อยางครบถวน เปนคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของ
ชาติ ยืดม่ันการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง
ปรับหลักสูตรเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีเนนการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจําเปนในแตละระดับ จัดกระบวนการเรียน
แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมท้ังสงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีสรางสมดุลทุกดานสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา       
พหุปญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผูเรียนทุกระดับ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนครูยุคใหม
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มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหนาท่ีไดดี มีความรู
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเปนครู 
 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา สงเสริมใหครูมีแผนพัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนาสูวิชาชีพและ
ผูเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเองดานการเรียนมากข้ึนเพ่ือยกระดับความรูท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานสากล และ
สงเสริมใหผูเรียนมีความเปนเลิศทางการกีฬา เพ่ือพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ อารมณและสติปญญา 
 

4. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาใหสูงข้ึน 
2. เพ่ือสงเสริมผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
3. เพ่ือสงเสริมครูทุกคนในกลุมสาระไดรับการพัฒนาทีมงานและชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

 

5. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาใหสูงข้ึน ไมนอยกวารอยละ 5 

    2. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค รอยละ 95 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีสุขภาวะของรางกายและลักษณะจิตสังคมท่ีดี ผานเกณฑระดับดีข้ึนไป 
2. นักเรียนมีการพัฒนาดานการเรียนอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล 
 

6. กิจกรรมและการดําเนินงาน 
กิจกรรมท่ี 1 กีฬาสี 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมจัดทําทําโครงการ/วางแผน 
 - ขออนุมัติโครงการ 

มี.ค. 2565 

97,660 

นายจักรพันธ เสนีย 
ครูในกลุมสาระการเรียนรู
ทุกคนและคณะครู
โรงเรียนสวีวิทยา 2. ข้ันดําเนินการ (Do) 

 - เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
 - แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
 - ประชุม จัดเตรียม ติดตอประสานงาน 
ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 

พ.ค. 2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - รวบรวมขอมูลรายงานผลการดําเนินงาน 
และสรุปประเมินโครงการ 
 - วิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

มิ.ย. 2565 

4. ข้ันปรับปรงุ ( Act ) 
 - นําผลมาประเมินนําไปปรับปรุงแกไข 
เพ่ือพัฒนาตอไป 

ก.ค. 2565 
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กิจกรรมท่ี 2 กีฬาจังหวัด / กีฬามัธยมศึกษา 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมจัดทําทําโครงการ/วางแผน 
 - ขออนุมัติโครงการ 

มี.ค. 2565 

113,200 

นายพงศักดิ ์สายแกว 

ครูในกลุมสาระเรียนรูทุกคน 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
 - แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
 - ประชุม จัดเตรียม ติดตอประสานงาน 
ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 

ส.ค. 2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - รวบรวมขอมูลรายงานผลการดําเนินงาน 
และสรุปประเมินโครงการ 
 - วิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

ธ.ค. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง ( Act ) 
 - นําผลมาประเมินนําไปปรับปรุงแกไข 
เพ่ือพัฒนาตอไป 

ธ.ค. 2565 

 

กิจกรรมท่ี 3 กีฬาเพ่ือความเปนเลิศ 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมจัดทําทําโครงการ/วางแผน 
 - ขออนุมัติโครงการ 

มี.ค. 2565 

298,800 

นายเอกลักษณ ศรีเปารยะ 
ครูในกลุมสาระเรียนรูทุกคน 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
 - แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
 - ประชุม จัดเตรียม ติดตอประสานงาน 
ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 

ส.ค. 2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - รวบรวมขอมูลรายงานผลการดําเนินงาน 
และสรุปประเมินโครงการ 
 - วิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการ 
ดําเนินงาน 

มี.ค. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง ( Act ) 
 - นําผลมาประเมินนําไปปรับปรุงแกไข 
เพ่ือพัฒนาตอไป 

มี.ค. 2566 
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กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาส่ือ อุปกรณการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมจัดทําทําโครงการ/วางแผน 
 - ขออนุมัติโครงการ 

มี.ค. 2565 

64,140 

นางสาวสมใจ ชวงสม 
ครูในกลุมสาระเรียนรูทุกคน 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
 - แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
 - ประชุม จัดเตรียม ติดตอประสานงาน 
ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 

พ.ค. 2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - รวบรวมขอมูลรายงานผลการดําเนินงาน 
และสรุปประเมินโครงการ 
 - วิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการ 
ดําเนินงาน 

มี.ค. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง ( Act ) 
 - นําผลมาประเมินนําไปปรับปรุงแกไข 
เพ่ือพัฒนาตอไป 

มี.ค. 2566 

 

กิจกรรมท่ี 5 แขงขันทักษะทางวิชาการ 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมจัดทําทําโครงการ/วางแผน 
 - ขออนุมัติโครงการ 

มี.ค. 2565 

6,400 

นางสาวสมใจ ชวงสม 
ครูในกลุมสาระเรียนรูทุกคน 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
 - แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
 - ประชุม จัดเตรียม ติดตอประสานงาน 
ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 

พ.ค. 2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - รวบรวมขอมูลรายงานผลการดําเนินงาน 
และสรุปประเมินโครงการ 
 - วิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

ต.ค. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง ( Act ) 
 - นําผลมาประเมินนําไปปรับปรุงแกไข 
เพ่ือพัฒนาตอไป 

ต.ค. 2565 
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7.  ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
    เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 

สถานท่ีดําเนินงาน  โรงเรียนสวีวิทยา อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
 

8. งบประมาณ  รวม  580,200  บาท  รายละเอียด  ดังนี้ 
กิจกรรมท่ี 1 กีฬาสี 

 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 ปูนขาว  50 ถุง 60 3,000 
2 ไวนิลขนาด 1.5 x 3 เมตร  2 ผืน 900 1,800 
3 น้ํามันกาด  4 ขวด 50 200 
4 กระดาษทําเกียรติบัตร 15 รีม 100 1,500 
5 กระดาษทําสูจิบัตร 4 รีม 100 400 
6 หมึกพิมพ สดีํา 1 ขวด 420 420 
7 หมึกพิมพ สชีมพู 1 ขวด 420 420 
8 หมึกพิมพ สฟีา 1 ขวด 420 420 
6 หมึกพิมพ สเีหลือง 1 ขวด 420 420 
7 แฟมใสเอกสาร 4 แฟม 100 400 
8 แฟมกระดุม 6 แฟม 30 180 

รวม (เกาพันหนึ่งรอยหกสิบบาทถวน) 9,160 

ท่ี กิจกรรม/รายการ คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา 

4 วัน 20 คน คนละ 500 บาท  
10,000 - - 10,000  

2 คาอาหารและน้ํากรรมการ 4 วัน  
30 คน วันละ 50 บาท/คน 

- 6,000 - 6,000  

3 คาอาหารและเครื่องดื่มวงโยธวาทิต 
และนาฏศิลป 

- 6,500 - 6,500  

4 คาวัสดุอุปกรณ - - 9,160 9,160  
5 ดอกไมในพิธเีปด - 5,000 - 5,000  
6 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 4 วัน - 27,000 - 27,000  
7 คาแตงตัววงโยธวาทิตและคนถือปาย - 6,000 - 6,000  
8 คาเต็นท  5 หลัง - 6,000 - 6,000  
9 คาเครื่องเสียง 4 วัน - 12,000 - 12,000  
10 ทําปายพิธีเปด/ซอมแซมกระถาง 

คบเพลิง /วสัดุอุปกรณทําเกียรติบัตร 
- 10,000 - 10,000  

รวม 10,000 78,500 9,160 97,660  
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กิจกรรมท่ี 2 กีฬาจังหวัด / กีฬามัธยมศึกษา 

 

กิจกรรมท่ี 3 กีฬาเพ่ือความเปนเลิศ 

ท่ี กิจกรรม/รายงาน คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาแตงตัวนําขบวนพาเหรด 50 คน คนละ 750 บาท 37,500  37,500  
2 คาอาหารครูและนักเรียนรวมเดินขบวนพาเหรด  

70 คน คนละ 50 บาท 
3,500 - 3,500  

3 คาเหมารถขบวนพาเหรด 
1 วัน 2 คัน คันละ 5,000 บาท 

10,000 - 10,000  

4 คาอาหารนักกีฬา 100 คน 5 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท   40,000 - 40,000  
5 คาเบี้ยเลี้ยงผูควบคุม 12 คน 5 วัน วันละ 120 บาท 7,200 - 7,200  
6 คาวัสดุในการจดัแตงขบวนพาเหรด - 5,000 5,000  
7 คาเหมารถรับสงนักกีฬา  

คันละ 500 บาทตอวัน 5 วัน 4 คัน 
10,000 - 10,000  

รวม 108,200 5,000 113,200  

ท่ี กิจกรรม/รายงาน คาใชสอย รวม หมายเหตุ 
ฟุตบอล สพฐ.เกมส 
1 คาอาหารนักกีฬา 20 คน 15 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 24,000 24,000  
2 คาเบี้ยเลี้ยงผูควบคุม 2 คน คนละ 5 วัน วันละ 240 บาท 2,400 2,400  

รวม 26,400 26,400  
ฟุตบอล คิงเพาเวอร คัพ 
3 คาอาหารนักกีฬา 20 คน 15 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 24,000 24,000  
4 คาเบี้ยเลี้ยงผูควบคุม 2 คน คนละ 5 วัน วันละ 240 บาท 2,400 2,400  

รวม 26,400 26,400  
ฟุตบอลเยาวชนและประชาชน 
5 คาอาหารนักกีฬา 20 คน 15 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 24,000 24,000  
6 คาเบี้ยเลี้ยงผูควบคุม 2 คน คนละ 5 วัน วันละ 240 บาท 2,400 2,400  

รวม 26,400 26,400  
กรีฑากรมพลศึกษา 
7 คาอาหารนักกีฬา 15 คน 15 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 18,000 18,000  
8 คาเบี้ยเลี้ยงผูควบคุม 2 คน คนละ 5 วัน วันละ 240 บาท 2,400 2,400  
9 คาเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ 1 คน 5 วัน วันละ 240 บาท 1,200 1,200  

รวม 21,600 21,600  
กรีฑาชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย 
10 คาอาหารนักกีฬา 15 คน 15 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 18,000 18,000  
11 คาเบี้ยเลี้ยงผูควบคุม 2 คน คนละ 5 วัน วันละ 240 บาท 2,400 2,400  
12 คาเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ 1 คน 5 วัน วันละ 240 บาท 1,200 1,200  

รวม 21,600 21,600  
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กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาส่ือ อุปกรณการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาอุปกรณกีฬา 49,140 49,140  
2 คาวัสดอุุปกรณ 15,000 15,000  

รวม 64,140 64,140  

ท่ี กิจกรรม/รายงาน คาใชสอย รวม หมายเหตุ 
กรีฑาดาวรุงมุงสูโอลิมปค 
13 คาอาหารนักกีฬา 15 คน 9 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 10,800 10,800  

14 คาเบี้ยเลี้ยงผูควบคุม 2 คน คนละ 3 วัน วันละ 240 บาท 1,440 1,440  
15 คาเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ 1 คน 3 วัน วันละ 240 บาท 720 720  

รวม 12,960 12,960  

กีฬาชิงชนะเลิศแหงจังหวัดชุมพร 
16 คาอาหารนักกีฬา 50 คน 3 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 12,000 12,000  
17 คาเบี้ยเลี้ยงผูควบคุม 5 คน คนละ 3 วัน วันละ 80 บาท 1,200 1,200  

รวม 13,200 13,200  
คัดเลือกตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย 
18 คาอาหารนักกีฬา 5 คน 9 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 3,600 3,600  
19 คาเบี้ยเลี้ยงผูควบคุม 1 คน คนละ 3 วัน วันละ 240 บาท 720 720  
20 คาเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ 1 คน 3 วัน วันละ 240 บาท 720 720  

รวม 5,040 5,040  
มหกรรมกรีฑาจังหวัดจันทบุรี 
21 คาอาหารนักกีฬา 15 คน 15 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 18,000 18,000  
22 คาเบี้ยเลี้ยงผูควบคุม 2 คน คนละ 5 วัน วันละ 240 บาท 2,400 2,400  
23 คาเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ 1 คน 5 วัน วันละ 240 บาท 1,200 1,200  

รวม 21,600 21,600  
กรีฑาชิงชนะเลิศภาคใต 
24 คาอาหารนักกีฬา 15 คน 15 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 18,000 18,000  
25 คาเบี้ยเลี้ยงผูควบคุม 2 คน คนละ 5 วัน ๆละ 240 บาท 2,400 2,400  
26 คาเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ 1 คน 5 วัน วันละ 240 บาท 1,200 1,200  

รวม 21,600 21,600  
ฝกซอมและหาประสบการณ 
27 คาสมัครในการลงแขงขันรายการตางๆ 12,000 12,000  
28 คาอาหารม้ือเย็นฝกซอมและเก็บตัวนักกีฬา  

20 คน 150 ม้ือ ม้ือละ 30 บาท 
90,000 90,000  

รวม 102,000 102,000  
รวมท้ังหมด 298,800 298,800  
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รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 ลูกตะกรอ  20 ลูก 150 3,000 
2 ตาขายวอลเลยบอล   2 ผืน 570 1,140 
3 ตาขายตะกรอ  4 ผืน 450 1,800 
4 ลูกฟุตบอล  10 ลูก 750 7,500 
5 ลกูแฮนดบอล  5 ลูก 400 2,000 
6 ตาขายบาสเกตบอล  4 คู 300 1,200 
7 ลูกวอลเลยบอล  5 ลูก 980 4,900 
8 ตาขายประตูฟุตซอล  1 ผืน 2,450 2,450 
9 ลูกฟุตซอล 5 ลูก 990 4,950 
10 ลูกเปตอง 4 ชุด 860 3,440 
11 ชุดดัมเบลล 2 ชุด 8,000 16,000 
12 เครื่องสูบลมบอล 2 เครือ่ง 380 760 
13 เทปแลคซีน  20 มวน 65 1,300 
15 กรรไกร 7 นิ้ว ยี่หอ 3 m  2 อัน 60 120 
20 ปากกาไวทบอรด  34 ดาม 20 680 
21 หมึกพิมพ Canon  สีดํา 5 ขวด 420 2,100 
22 หมึกพิมพ Canon สีฟา 5 ขวด 420 2,100 
23 หมึกพิมพ Canon สีชมพู 5 ขวด 420 2,100 
24 หมึกพิมพ Canon สีเหลือง 5 ขวด 420 2,100 
22 กระดาษ A4 80 แกรม  35 รีม 120 4,200 
23 กระดาษสี A4 150 แกรม 50 แผน 3 รีม 100 300 

รวม (หกหม่ืนส่ีพันหนึ่งรอยส่ีสิบบาทถวน) 64,140 
 

กิจกรรมท่ี 5 แขงขันทักษะทางวิชาการ 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย รวม หมายเหตุ 
1 คาอาหารฝกซอมนักเรียนและคร ู 

8 คน 10 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 
6,400 6,400  

รวม 6,400 6,400  
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
 

9. การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 
   ปจจัยความเส่ียง 
      งบประมาณในการดําเนินกิจกรรมแตละกิจกรรมอาจจะไมเพียงพอกับกิจกรรม 
   แนวทางการบริหารความเส่ียง 
      ควรเพ่ิมงบประมาณในแตละกิจกรรม 
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10. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1. รอยละของผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ตามหลักสูตรและมีคานิยมหลักของไทย 12 ประการ ผานเกณฑ ในระดับดีข้ึนไป 
2. รอยละของผูเรียนมีสุขภาวะของรางกายและลักษณะจิตสังคมท่ีดี 
ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
3. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีระบบคุณภาพบูรณาการและบริหาร 
แบบมีสวนรวมกับเครือขายทุกภาคสวน 
4. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล 
ใหมีคุณภาพและมาตรฐานนําไปสูการพัฒนาผูเรียนเต็มศักยภาพ 

รอยละ 96 
 

รอยละ 93 
 

ระดับ 4 
 

ระดับ 5 
 

 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
     1. นักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาใหสูงข้ึน  
     2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
     3. ครูทุกคนในกลุมสาระการเรียนรูไดรับการพัฒนาทีมงานและชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 
 
 
 
 ลงชื่อ .............................................. ผูเสนอโครงการ 
                    (นางสาวสมใจ  ชวงสม) 
             หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
 
         
 ลงชื่อ ............................................... ผูพิจารณาโครงการ 
        (นายทนง  ชีวะประไพ) 

  รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ 
 
                                        
 ลงชื่อ ............................................... ผูอนุมัติโครงการ 
                                                      (นายไกรวัลย  สังฆะสา) 
                                                   ผูอํานวยการโรงเรียนสวีวิทยา 
     
 
 ลงชื่อ ............................................... ผูเห็นชอบโครงการ 
       (นายสมศักดิ์  ศรัณยวงศ) 

                  กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปฏิบัติหนาท่ีแทน 
                                       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสวีวิทยา 
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โครงการประจําปการศึกษา 2565 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  กลุมบริหารวิชาการ 

โรงเรียนสวีวิทยา  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
*************************************** 

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการงานอาชีพ 
สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี 1. ดานความปลอดภัย 
 1.1 พัฒนาสถานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีปลอดภัยของผูเรียนทุกคน พรอมเสริมสรางระบบ 

 และกลไกในการดูแลความปลอดภัยอยางเขมขน ใหกับผูเรียน ครู และบุคลากรทาง 
 การศึกษา จากโรคภัยตางๆ ภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
 1.3 สรางภูมิคุมกัน การรูเทาทันสื่อและเทคโนโลยี ในการดําเนินชีวิตวิถีใหม 
 (New Normal) และชีวิตวิถีปกติตอไป (Next Normal) 

สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี 2. ดานโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
2.5 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เปนรายบุคคล เพ่ือใชเปนฐานขอมูลในการบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะการดูแล 
และปองกันไมใหนักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษา และชวยเหลือเด็กตกหลน 
เด็กออกกลางคันใหกลับเขาสูระบบ 

 จุดเนน สพฐ. ท่ี 1. เรงแกปญหากลุมผูเรียนท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาด 
   ของโรคโควิด – 19 โดยเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงการศึกษา ฟนฟูภาวะถดถอย 
   ทางการเรียนรู (Learning Loss Recovery) ใหกับผูเรียนทุกระดับ 
   รวมท้ังลดความเครียดและสุขภาพจิตของผูเรียน 
 จุดเนน สพฐ. ท่ี 6. สงเสริมการจัดการเรียนรู ผานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนมีสวนรวม 
    และมีปฏิสัมพันธกับกิจกรรมการเรียนรูผานการปฏิบัติท่ีหลากหลายรูปแบบ 
   (Active Learning) มีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู 
   และสมรรถนะของผูเรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ 
สนองกลยุทธ สพม. ท่ี 1. สรางโอกาส และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ สพม. ท่ี 3. พัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสูมืออาชีพ 
 จุดเนน สพม. ท่ี 1. ดานผูเรียน 

1.4 ผูเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ตามความสามารถ และความถนัด 
จุดเนน สพม. ท่ี 2. ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2.2 ครูจัดการเรียนรูดวยวิธีการท่ีหลากหลายเพ่ือสรางทักษะพ้ืนฐานท่ีเชื่อมโยง 
สูการสรางอาชีพและการมีงานทํา 

มาตรฐานการศึกษา ท่ี 1. คุณภาพของผูเรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

ประเด็นพิจารณาท่ี 6) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
มาตรฐานการศึกษาท่ี 2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณาท่ี 2.1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 
กลยุทธสถานศึกษา ท่ี 2. พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ ท่ี  1.1. รอยละของผูเรียนมีความรูและคุณภาพมาตรฐานระดับสากลผานเกณฑ 
  ในระดับดีข้ึนไป 

  1.2. รอยละของผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ผานเกณฑ 
  ในระดับดีข้ึนไป 

  1.5. รอยละของผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 

  1.6. รอยละของผูเรียนท่ีไมติด 0 ร มส มผ  
  1.7. รอยละของผูเรียนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กลยุทธสถานศึกษาท่ี 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.1 ระดบัความสําเร็จของโรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ 

บูรณาการและบริหารแบบมีสวนรวมกับเครือขายทุกภาคสวน 
 

แผนงานงบประมาณ      งบลงทุน     งบดําเนินงาน 
 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ    นางสาวอารีรัตน  สุขจิตร  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 จากนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความมุงม่ันในการพัฒนาการศึกษามาอยาง
ตอเนื่อง โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ไดกําหนดแนวทางการพัฒนา “การศึกษาข้ันพ้ืนฐานวิถีใหม วิถี
คุณภาพ” ใน 4 ดาน ไดแก ดานความปลอดภัย ดานโอกาส ดานคุณภาพ และดานประสิทธิภาพ และเพ่ือเปนการ
ตอยอดพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหเปน “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ”สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรูมี
ทักษะการเรียนรูและทักษะท่ีจําเปนของโลกในศตวรรษท่ี 21 เนนการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจําเปนในแตละระดับ
จัดกระบวนการเรียนแบบลงมือปฏิบัติจริง พัฒนาคุณภาพผูเรียน และการพัฒนาระบบริหารจัดการและสงเสริม
การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  
 กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ โรงเรียนสวีวิทยา ตองการให ผูเรียน มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาการงานอาชีพเพ่ิมข้ึน ลดจํานวนนักเรียนท่ีได  0, ร, มส ผูเรียนรูจักใฝหาความรู จากสื่อเทคโนโลยีแหลงเรียนรู
ใหมไดอยางคุมคา รูจักใชทักษะกระบวนการทางการงานอาชีพในการดําเนินชีวิต จึงจัดทําโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการงานอาชีพ เพ่ือสงเสริมให คุณภาพผู เรียนไปตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดท่ีกําหนด 
 

4. วัตถุประสงค 
    1. เพ่ือใหมีทักษะ การวางแผนการจัดการ ทํางานเปนทีม และเห็นชองทางสรางงานอาชีพ 
    2. เพ่ือนําความรูดานเทคโนโลยีมาสรางเปนชิ้นงาน และนําไปสูแขงขันในระดับตางๆ 
    3. เพ่ือใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน  
    4. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง และมีความมุงม่ันในการทํางาน 
    5. เพ่ือลดจํานวนนักเรียนท่ีไมผาน 0 ,ร,มส. ใหลดลง 

 

5. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยาทุกคน  
2. ครูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพทุกคน 
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เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีความสามารถคิดคนออกแบบพัฒนางานดานเทคโนโลยีอยางมีคุณภาพ 
เห็นชองทางในการประกอบอาชีพ 

    2. เพ่ือใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน  
    3. เพ่ือลดจํานวนนักเรียนท่ีไมผาน 0 ,ร,มส. ใหลดลง 
    4. สื่อและวัสดุฝกมีความเพียงพอกับจํานวนผูเรียน 
 

6. กิจกรรมและการดําเนินงาน 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาส่ือ อุปกรณการเรียนการสอนการงานอาชีพ 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมคณะครูในกลุมสาระการเรียนรู 
การงานอาชีพ 
 - เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 

เม.ย. 2565  

40,000 

นางสาวอารีรัตน สุขจิตร 
นางจิรฐา  มาพะเนาว 
นางเพ็ญสวัสดิ์ เทวบิน 
และครูกลุมสาระการ
เรียนรูการงานอาชีพ 2. ข้ันดําเนินการ (Do) 

 - ดําเนินการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณเพ่ือใชในการ
จัดการเรียนการสอน  
 - ซอมแซมบํารุงรักษาอุปกรณ 

   พ.ค. 2565 – 
ก.พ. 2566 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - ประเมินกิจกรรมและรายงานผล 

มี.ค. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - ปรับปรุงแกไขเพ่ือพัฒนาตอไป 

มี.ค. 2566 

 

กิจกรรมท่ี 2 สืบสานประเพณีประดิษฐกระทงลอย  
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมคณะครูในกลุมสาระการเรียนรู 
การงานอาชีพ 
 - เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 

เม.ย. 2565 

7,190 

นางสาวอารีรัตน สุขจิตร 
นางจิรฐา  มาพะเนาว 
นางเพ็ญสวัสดิ์ เทวบิน 
และครูกลุมสาระการ
เรียนรูการงานอาชีพ 2. ข้ันดําเนินการ (Do) 

 - ประชุมและแตงตั้งคณะกรรมการ 
 - ดําเนินการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณเพ่ือใชในการจัด
แขงขัน 
 - ดําเนินกิจกรรมการแขงขัน 

   พ.ย. 2565  

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - ประเมินกิจกรรมและรายงานผล 

มี.ค. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - ปรับปรุงแกไขเพ่ือพัฒนาตอไป 

มี.ค. 2566 
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กิจกรรมท่ี 3 แขงขันทักษะวิชาการ 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมคณะครูในกลุมสาระการเรียนรู 
การงานอาชีพ 
 - เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 

เม.ย. 2565 

73,360 

นางสาวอารีรัตน สุขจิตร 
นางจิรฐา  มาพะเนาว 
นางเพ็ญสวัสดิ์ เทวบิน 
และครูกลุมสาระการ
เรียนรูการงานอาชีพ 2. ข้ันดําเนินการ (Do) 

 - จัดฝกซอมนักเรียนและจัดนักเรียนเขารวม
แขงขัน 

   พ.ค. 2565-    
   พ.ย. 2565  

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - ประเมินกิจกรรมและรายงานผล  

มี.ค. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - ปรับปรุงแกไขเพ่ือพัฒนาตอไป 

มี.ค. 2566 

 

7.  ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565  ถึง  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 
สถานท่ีดําเนินการ โรงเรียนสวีวิทยา อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

 

8. งบประมาณ  รวม  120,550  บาท  รายละเอียด  ดังนี้ 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาส่ือ อุปกรณการเรียนการสอนการงานอาชีพ 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1  คาวัสดุอุปกรณ 10,000 10,000  
2 คาวัสดุเกษตร 10,000 10,000  
4 คาวัสดุคหกรรม 20,000 20,000  

รวม 40,000 40,000  
 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

คาวัสดุอุปกรณ 
1 หมึกพิมพ G2000 สีดํา 1 ขวด 420 420 
2 หมึกพิมพ G2000 สีฟา 1 ขวด 420 420 
3 หมึกพิมพ G2000 สีชมพู 1 ขวด 420 420 
4 หมึกพิมพ G2000 สีเหลือง 1 ขวด 420 420 
5 หมึกพิมพ hp 46 ส ี 2 ชุด 400 800 
6 หมึกพิมพ hp 46 สีดํา 2 ชุด 400 800 
7 กระดาษ A4 70 แกรม  3 ลัง 550 1,650 
8 กระดาษการดสี 5 รีม 110 550 
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ลําดับ
ท่ี 

รายการ จํานวน/หนวย 
ราคาตอหนวย

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
9 กาว 2 หนาบางแบบเยื่อกาว 10 มวน 25 250 
10 ปากกาไวทบอรด 1 กลอง 240 240 
11 แปรงลบกระดานไวทบอรด 2 ชิ้น 150 300 
12 กระดาษโฟโต 180 แกรม 1 หอ 300 300 
13 ลวดเย็บกระดาษเบอร 10 1 กลอง 120 120 
14 ลวดเย็บกระดาษ เบอร 23/15 1 กลอง 90 90 
15 ลวดเย็บกระดาษ เบอร 23/20 1 กลอง 110 110 
16 ลวดเย็บกระดาษ เบอร 24/6 4 กลอง 90 360 
17  เครื่องยิงกระดาษ 1 ตัว 600 600 
18  ลวดแม็กยิง T3-10MB 3 กลอง 50 150 
19 กระดาษการดขาว 4 หอ 80 320 
20 ลวดหนีบกระดาษ 1 โหล 70 70 
21 กระดาษสติ๊กเกอรขาวมัน 1 หอ 130 130 
22 กระดาษสติ๊กเกอรขาวดาน 1 หอ 130 130 
23 คัตเตอรเหล็กใหญ 3 ดาม 85 255 
24 ใบคัตเตอรใหญ 3 กลอง 20 60 
25 ตัวหนีบ No.111 4 กลอง 30 120 
26 ตัวหนีบ No.110 4 กลอง 50 200 
27 ตัวหนีบ No.109 4 กลอง 60 240 
28 ตัวหนีบ No.108 2 กลอง 80 160 
29 เทปผาหนา 1 นิ้ว ยาว 10 หลา 2 มวน 35 70 
30 เทปผาหนา 1.5 นิ้ว ยาว 10 หลา 2 มวน 50 100 
31 เทปผาหนา 2 นิ้ว ยาว 10 หลา 2 มวน 65 130 
32 กาวลาเท็กซ ขนาด 4 ออนซ 1 ขวด 15 15 

คาวัสดุงานเกษตร 
33 สายยางรดน้ํา 1 ชุด 2,000 2,000 
34 หัวเชื้อจุลินทรีย อีเอ็ม 5 ขวด 90 450 
35 กากน้ําตาล 30 ลิตร 15 450 
36 ดินปลูกตนไม 200 ถุง 20 4,000 
37 ถาดเพาะเมล็ด 20 ถาด 35 700 
38 เมล็ดพันธุผัก 20 หอ 30 600 
39 ปุย 16-16-16 1 กระสอบ 1,500 1,500 
40 บัวรดน้ําขนาดเล็ก 6 อัน 50 300 

คาวัสดุคหกรรม 
41 เข็มหมุด   2 กลอง 35 70 
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ลําดับ
ท่ี 

รายการ จํานวน/หนวย 
ราคาตอหนวย

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
42 ปายสามเหลี่ยมอะคลิลิค 10 อัน 100 1,000 
43 ถังน้ําพลาสติก  3 ถัง 100 300 
44 ขันน้ํา 5 ใบ 20 100 
45 กระดาษสติกเกอร A4 ขาวดาน 1 รีม 130 130 
46 กระดาษโฟโต 180  แกรม 1 รีม 300 300 
47 กระดาษการดขาว 2 รีม 110 220 
48 กระดาษการดสี 3 รีม 110 330 
49 กาวสองหนาบาง 3M ½ นิ้ว 6 มวน 30 180 
50 กาวสองหนาบาง 3M ¾ นิ้ว 6 มวน 50 300 
51 กระดาษรอนปอนด A4  100  แผน 1 รีม 400 400 
52 ปากกาเคมีสองหัวหลากส ี 3 กลอง 200 600 
53 ริบบิ้นผา 0.8 มิลลิเมตร 10 มวน 50 500 
54 ริบบิ้นผา 1 นิ้ว 2 มวน 100 200 
55 ริบบิ้นผา ¼  นิ้ว 3 มวน 40 120 
56 ปนกาว  5 อัน 150 750 
57 ไสกาว 1 หอ 250 250 
58 ผาตาขาย 5 เมตร 50 250 
59 ริบบิ้นเสนลูกไม  1 หอ 300 300 
60 กรรไกรซิกแซก  1 เลม 450 450 
61 คัตเตอรเหล็ก ใหญ 5 ดาม 85 425 
62 คัตเตอรเหล็ก เล็ก 10 กลอง 35 350 
63 ตัวหนีบ No. 108 2 กลอง 80 160 
64 ตัวหนีบ No.110 2 กลอง 50 100 
65 เทปผาหนา 1.5 นิ้ว 5 มวน 50 250 
66 กระดาษสี 21 แผน 5 105 
67 ไมปดขนไก  2 อัน 120 240 
68 ลวดเบอร 24 12 มัด 20 240 
69 ข้ัวชบาปลอม 1 หอ 300 300 
70 กรรไกรจีน 5 เลม 120 600 
71 มีดแกะสลัก 1 กลอง 200 200 
72 จานเซรามิคสีขาว 10 นิ้ว 12 ใบ 100 1,200 
73 ถวยแกวใส 7 cm 50 ใบ 10 500 
74 ครกหิน 2 ใบ 750 1,500 
75 กะละมัง ขนาด 40 เซนติเมตร 2 ใบ 145 290 
76 กลองพลาสติกใสของ ขนาด L 4000 4 ใบ 300 1,200 
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ลําดับ
ท่ี 

รายการ จํานวน/หนวย 
ราคาตอหนวย

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
77 กลองใสของลอเลื่อน ขนาด S 4000 4 ใบ 160 640 
78 แกสหุงตม 3 ถัง 450 1,350 
79 อะไหลผาม็อบไมโครไฟเบอร 6 ชิ้น 100 600 
80 ไมถูพ้ืนถังปน 2 ถัง 1,000 2,000 
81 แปรงขัดพ้ืนดามยาวหัวเหลือง 5 ดาม 200 1,000 

รวม (ส่ีหม่ืนบาทถวน) 40,000 
 

กิจกรรมท่ี 2 สืบสานประเพณีประดิษฐกระทงลอย 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาวัสดุอุปกรณ - 5,590 5,590  
2 ปายไวนิล 1 ปาย 1,600 - 1,600  

รวม 1,600 5,590 7,190  
 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 กระดาษการดเกียรติบัตร 4 รีม 185 740 
2 แฟมผลงาน A4 ปกพลาสติก 30 แฟม 65 1,950 
3 ปากกา g solf 4 กลอง 150 600 
4 ไมบรรทัด 8 นิ้ว 40 อัน 5 200 
5 สีไม 12 สี หัวเดียว 20 กลอง 60 1,200 
6 สีเมจิก 20 กลอง 45 900 

รวม (หาพันหารอยเกาสิบบาทถวน) 5,590 
 

กิจกรรมท่ี 3 แขงขันทักษะวิชาการ 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 ทักษะเกษตร - 18,210 18,210  
2 ทักษะอุตสาหกรรม - 17,950 17,950  
3 ทักษะคหกรรม - 18,000 18,000  
4 คาอาหารนักเรียนชวงฝกซอมระดับเขตพ้ืนท่ี 

24 คน 10 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 
19,200 - 19,200  

รวม 19,200 54,160 73,360  
 
 
 
 
 
 
 



    แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2565 

269 
 

โครงการท่ี 15 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ทักษะเกษตร 
1 ตนไมจัดสวนถาด  2 ชุด 2,000 4,000 

2 ตนไมจัดสวนแกว  2 ชุด 3,500 7,000 

3 ทรายสี  1 ชุด 2,500 2,500 

4 แปนหมุน  4 อัน 350 1,400 

5 หินเกร็ด  3 ถุง 250 750 

6 สีโปสเตอร  4 กลอง 640 2,560 

ทักษะอุตสาหกรรม 

7 ตอกไมไผ  10 มัด 620 6,200 

8 ไมแบบ  2 ชุด 2,000 4,000 

9 กาพนสี 1 อัน 950 950 

10 แลกเกอร 12 กระปอง 55 660 

11 ไมบัว 15 แผน 90 1,350 

12 แผนอคิลิก แผนใหญ  4 แผน 750 3,000 

13 ทินเนอร  1 แกลลอน 650 650 

14 ตะปูปนลม 3 ชุด 380 1,140 

ทักษะคหกรรม 

15 วัตถุดิบ 2 ชุด 5,000 10,000 

16 อุปกรณ 2 ชุด 3,000 6,000 

17 วัสดุตกแตง  2 ชุด 1,000 2,000 

รวม (หาหม่ืนส่ีพันหนึ่งรอยหกสิบบาทถวน) 54,160 

หมายเหตุ  ขอถัวจายทุกรายการ 
 

9. การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 
ปจจัยความเส่ียง 
1. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรอาจไมเพียงพอ 
2. ระยะเวลาในการทํากิจกรรม 
3. ศักยภาพ ความพรอมและจํานวนนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม 
แนวทางการบริหารความเส่ียง  
1. ควรวางแผนการใชงบประมาณใหชัดเจน 
2. โรงเรียนควรจะมีปฏิทินปฏิบัติงานท่ีระบุวันเวลาจัดกิจกรรมใหชัดเจน 
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10. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1. รอยละของผูเรียนมีความรูและคุณภาพมาตรฐานระดับสากลผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
2. รอยละของผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
3. รอยละของผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
4. รอยละของผูเรียนท่ีไมติด 0 ร มส มผ  
5. รอยละของผูเรียนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
6. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพบูรณาการ 
และบริหารแบบมีสวนรวมกับเครือขายทุกภาคสวน 

รอยละ 87 
รอยละ 83 
รอยละ 88 
รอยละ 90 
รอยละ 95 
ระดับ 4 

 

11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
     1.  นักเรียนมีทักษะ การวางแผนการจัดการ ทํางานเปนทีม และเห็นชองทางสรางงานอาชีพ 
     2.  นักเรียนมีความรูดานเทคโนโลยีมาสรางเปนชิ้นงาน และนําไปแขงขันในระดับตางๆ 
     3.  นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยาทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน   
     4.  นักเรียนใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง และมีความมุงม่ันในการทํางาน 
     5.  จํานวนนักเรียนท่ีไมผาน 0 ,ร,มส. ลดลง 
 
 
 

ลงชื่อ ................................................... ผูเสนอโครงการ 
                                             (นางสาวอารีรัตน  สขุจิตร) 
                                     หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

 

 
 

ลงชื่อ .................................................. ผูพิจารณาโครงการ 
                                               (นายทนง  ชีวะประไพ) 
                                       รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ 
 

 
 

  ลงชื่อ .................................................... ผูอนุมัติโครงการ 
                                               (นายไกรวัลย  สังฆะสา) 
                                            ผูอํานวยการโรงเรียนสวีวิทยา 
 
 
 

     ลงชื่อ .................................................... ผูเห็นชอบโครงการ 
 (นายสมศักดิ์  ศรัณยวงศ) 

กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปฏิบัติหนาท่ีแทน 
                             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสวีวิทยา 
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โครงการประจําปการศึกษา 2565 
งานแนะแนวและระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  กลุมบริหารวิชาการ/กลุมบริหารงานบุคคล 

โรงเรียนสวีวิทยา  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
*************************************** 

1. โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนวและระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี 2. ดานโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

2.2 จัดการศึกษาใหผูเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดเขาถึงโอกาส ความเสมอ
ภาคและไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะสําหรับการศึกษาตอ และการประกอบอาชีพ
ในอนาคตใหสอดคลองกับความตองการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
2.3 จัดการศึกษาใหผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ไดรับโอกาสในการพัฒนา 
เต็มตามศักยภาพ 
2.4 สงเสริมเด็กพิการและผูดอยโอกาสใหไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและจัดหา
ทางเลือกในการเขาถึงการเรียนรูการฝกอาชีพเพ่ือใหมีทักษะในการดําเนินชีวิต
สามารถพ่ึงตนเองได 

สนองนโยบาย สพฐ.ท่ี 3. ดานคุณภาพ 
3.2 พัฒนาผูเรียนใหเกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมตามชวงวัย สามารถจัดการตนเอง มีการ
คิดข้ันสูง มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถจัดระบบและกระบวนการทํางานของ
ตนเองและรวมกับผูอ่ืน โดยใชการรวมพลังทํางานเปนทีม เปนพลเมืองท่ีดี มีศีลธรรม 
และอยูรวมกับธรรมชาติและวิทยาการอยางยั่งยืน รวมท้ังมีความจงรักภักดีตอสถาบัน
หลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข 
3.3 จัดการศึกษาใหผูเรียนมีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 นําไปสูการมีอาชีพ มีงาน
ทําและสงเสริมความเปนเลิศของผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแขงขัน 

จุดเนน สพฐ. ท่ี 2. เสริมสรางระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ดวยระบบมาตรฐาน 
ความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 

จุดเนน สพฐ. ท่ี 3. สงเสริมใหเด็กปฐมวัยท่ีมีอายุ 3 – 6 ป และผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขาถึง
โอกาสทางการศึกษา และปองกันการหลุดออกจากระบบ รวมท้ังชวยเหลือเด็กตกหลน 

 เด็กออกกลางคันและเด็กพิการท่ีคนพบจากการปกหมุดบานเด็กพิการใหกลับเขาสูระบบ
การศึกษา 

สนองกลยุทธ สพม.ท่ี  1. สรางโอกาสและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ สพม.ท่ี 2. พัฒนาคุณภาพผูเรียน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันสูมาตรฐานสากล 
สนองกลยุทธ สพม.ท่ี 3. พัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสูมืออาชีพ 

จุดเนน สพม. ท่ี  1. ดานผูเรียน 
1.2 ผูเรียนมีความรูความสามารถ มีสมรรถนะ และทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
1.3 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
1.4 ผูเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ตามความสามารถและความถนัด 

จุดเนน สพม. ท่ี  2. ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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2.2 ครูจัดการเรียนรูดวยวิธีการท่ีหลากหลายเพ่ือสรางทักษะพ้ืนฐานท่ีเชื่อมโยง 
สูการสรางอาชีพและการมีงานทํา 
2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

มาตรฐานการศึกษา ท่ี 1. คุณภาพของผูเรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
 ประเด็นพิจารณาท่ี  1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 
 ประเด็นพิจารณาท่ี 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ประเด็นพิจารณาท่ี 6) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
มาตรฐานการศึกษา ท่ี 1. คุณภาพของผูเรียน 
 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 ประเด็นพิจารณาท่ี 1) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
 ประเด็นพิจารณาท่ี 2) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
 ประเด็นพิจารณาท่ี 3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
 ประเด็นพิจารณาท่ี 4) สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 
กลยทุธสถานศึกษา ท่ี 1. สงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม จรยิธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จ ท่ี 1.1 รอยละของผูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค 

ตามหลักสูตร และมีคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ผานเกณฑ 
ในระดับดีข้ึนไป 

กลยทุธสถานศึกษา ท่ี 2. พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

 ตัวชี้วัดความสําเร็จ ท่ี 1.1 รอยละของผูเรียนมีความรูและคุณภาพมาตรฐานระดับสากลผานเกณฑ 
    ในระดับดีข้ึนไป 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จ ท่ี 1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ผานเกณฑ 
   ในระดับดีข้ึนไป 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จ ท่ี 1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะการคิดสรางสรรคในการสรางนวัตกรรม 
   ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จ ท่ี 1.4 รอยละของผูเรียนมีความพรอมในการศึกษาตอการฝกงาน 
   หรือการทํางานผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จ ท่ี 1.5 รอยละของผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรผานเกณฑ 
    ในระดับดีข้ึนไป 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จ ท่ี 1.7 รอยละของผูเรียนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จ ท่ี 1.8 รอยละของผูเรียนท่ีออกกลางคัน  
 

แผนงานงบประมาณ    งบลงทุน     งบดําเนินการ 
 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวศศิธร จันทรประเสริฐ งานแนะแนว 
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3. หลักการและเหตุผล 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงม่ันในการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหเปน

“การศึกษาข้ันพ้ืนฐานวิถีใหม วิถีคุณภาพ” มุงเนนความปลอดภัยในสถานศึกษา สงเสริมโอกาสทางการศึกษา
ท่ีมีคุณภาพอยางเทาเทียม และบริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ แนวการจัดการศึกษายึดหลักวา
ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนทุกคนมีความสําคัญท่ีสุด การจัดการ
ศึกษาในสถานศึกษา นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนเปนคนดี คนเกงแลว โรงเรียนตองจัด
การศึกษาใหนักเรียนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ดังนั้นจึงตองมีกระบวนการในการดูแลชวยเหลือนักเรียนใน
ทุกดานงานแนะแนวการศึกษาก็เปนอีกงานหนึ่งชวยสงเสริมใหนักเรียนไดอยูในสังคมอยางมีความสุข เพราะมี
หนาท่ีขอบขายงานในการแนะนาํนักเรียนเก่ียวกับการเรยีน พฤติกรรม ใหคําปรึกษาแกนักเรียน ปรับปรุงแกไข
พฤติกรรมนักเรียนท่ีมีปญหา ดูแลชวยเหลือสงเสริมการจัดหาทุนการศึกษาใหกับนักเรียนท่ีมีฐานะยากจน 
แนะนําการศึกษาตอและการประกอบอาชีพของนักเรียนเม่ือจบการศึกษาในชวงชั้นตางๆ ไปแลว เปนตน 

งานแนะแนวจึงจัดทําโครงการเพื่อสนองตามหนาที่มาเพื่อใหนักเรียนสามารถอยูในสังคมได
อยางมีความสุข เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายดังกลาวขางตน การพัฒนางานแนะแนวจึงตองสงเสริมใหผูเรียนมี
ทักษะมีมนุษยสัมพันธ ท่ีดี มีสุขภาพจิต สุขภาพกายท่ีดี สอดคลองตามมาตรฐานคุณภาพของผูเรียน 
 

4. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือการใหบริการแกนักเรียนทุกคนในโรงเรียนสวีวิทยาอยางท่ัวถึง 
2. เพ่ือใหนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามระบบดูแลชวยเหลือไดเต็มศักยภาพ และปรับตัวอยูในสังคม 
ไดอยางมีความสุข 
3. เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานแนะแนว 
4. เพ่ือลดจํานวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน  
5. เพ่ือลดจํานวนนักเรียนท่ีไมจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

5. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ครโูรงเรียนสวีวิทยาทุกคน 
2. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยาทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนทุกคนไดรับการดูแลตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
2. นักเรียนทุกคนผานเกณฑการประเมินความรู ความสามารถตามสาระการเรียนรูสากล 
3. โรงเรียนจัดใหมีการแนะแนวการศึกษา และอาชีพในสังคมเศรษฐกิจยุคใหม (New Economy)  
ท้ังเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge-Based Economy) และเศรษฐกิจสรางสรรค 
(Creative Economy) 
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6. กิจกรรมและการดําเนินงาน 
กิจกรรมท่ี 1 แนะแนวการศกึษาตอ แนะแนวอาชีพและประชาสัมพันธโรงเรียน 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมงาน(Plan) 
 - ประชุมวางแผนรวมกับคณะกรรมการ 
ท่ีเก่ียวของกับกิจกรรม 
 - จัดทําโครงการและงบประมาณ 
เพ่ือขออนุมัติ 
 - แตงตั้งคณะกรรมการและแจงขอมูล 
ตอผูเก่ียวของ 

มี.ค. - เม.ย. 
2565 

14,000 

นางสาวจิรารัตน ถ่ินนุกูล 
นางสาวศศิธร จันทรประเสริฐ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - รวบรวมขอมูลแนะแนวการศึกษาตอ 
 - ประสานงานประชาสัมพันธ 
 - จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ 

พ.ค. 2565 - 
ก.พ. 2566 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - ประเมินผลกิจกรรม โดยใชแบบสอบถาม 

ก.พ. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - รายงาน สรุปผลการดําเนินงาน 

มี.ค.  2566 

 

กิจกรรมท่ี 2 นักเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา (YC:Youth Counsellor) 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมงาน(Plan) 
 - ประชุมวางแผนรวมกับคณะกรรมการท่ี
เก่ียวของกับกิจกรรม 
 - จัดทําโครงการและงบประมาณเพ่ือขออนุมัติ 
 - แตงตั้งคณะกรรมการและแจงขอมูล 
ตอผูเก่ียวของและจัดเตรียมสถานท่ี 

มี.ค. - เม.ย. 
2565 

10,935 

นางสาวจิรารัตน ถ่ินนุกูล 
นางสาวศศิธร จันทรประเสริฐ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - ประชาสัมพันธการใหบริการและขอมูลของ
คลินิกใหคําปรึกษา ผานกิจกรรมเสียงตามสาย
กับ YC  
 - จัดทําตารางการใหบริการใหคําปรึกษา 
 - จัดทําระบบใหคําปรึกษา 2 ระบบ ไดแก 
1. ระบบปด Closed system ใชสื่อกลางเปน
ตนไมใหญใจดี และกิจกรรม YC สําหรับนักเรียน
ท่ีมีปญหาซ่ึงเปนความลับ 
2. ระบบเปด opened system ใชสื่อกลางเปน
หองคลินิกเพ่ือนใจวัยทีนในหองแนะแนว  

พ.ค. 2565 - 
ก.พ. 2566 
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กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
สําหรับนักเรียนท่ีมีปญหาท่ีสามารถเปดเผยได
ดําเนินการใหคําปรึกษา 
3. อบรมการใหคําปรึกษาแกนักเรียนแกนนํา YC 
4. ศึกษาดูงานโรงเรียนตนแบบ 
กิจกรรม YC 
3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - ประเมินผลกิจกรรม โดยใช แบบสอบถามการ
ใหบริการ และ ใชขอมูล สถิติ การขอคําปรึกษา
ของนักเรียนในแตละเดือน 

ก.พ. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - นําผลการประเมินในแตละเดือนมาปรับปรุง
การใหบริการใหคําปรึกษาในเดือนตอไป 

มี.ค.  2566 

 

กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาศักยภาพครูเพ่ือคัดกรองนักเรียนเปนรายบุคคล 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมงาน (Plan) 
 - ประชุมวางแผนรวมกับคณะกรรมการท่ี
เก่ียวของกับกิจกรรม 
 - จัดทําโครงการและงบประมาณเพ่ือขออนุมัติ 
 - แตงตั้งคณะกรรมการและแจงขอมูลตอ
ผูเก่ียวของและจัดเตรียมสถานท่ี 

มี.ค. - เม.ย. 
2565 

35,420 

นางสาวจิรารัตน ถ่ินนุกูล 
นางสาวศศิธร จันทรประเสริฐ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - ประชุมชี้แจงครู เรื่อง การอบรมเทคนิคการ
เขียนแผน EIP และ IIP ใหกับนักเรียนเรยีนรวม 
 - ดําเนินการจัดอบรมการเขียนแผน EIP  
และ IIP ตามแบบแกคณะครูทุกคน 

พ.ค. 2565 - 
ก.พ. 2566 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - ประเมินผลกิจกรรม โดยใชแบบสอบถาม 

ก.พ. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - นําผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรม
ครั้งตอไป 

มี.ค. 2566 
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กิจกรรมท่ี 4 งานมอบเงินปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษ 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมงาน (Plan) 
 - ประชุมวางแผนรวมกับคณะกรรมการ 
ท่ีเก่ียวของกับกิจกรรม 
 - จัดทําโครงการและงบประมาณ 
 - แตงตั้งคณะกรรมการและแจงขอมูลตอ
ผูเก่ียวของ 

มี.ค. - เม.ย.
2565 

- 

นางสาวจิรารัตน ถ่ินนุกูล 
นางสาวศศิธร จันทรประเสริฐ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - ดําเนินงานมอบเงินปจจัยพ้ืนฐานตามแผน 
ท่ีวางไว  

พ.ค. 2565 - 
ก.พ. 2566 

3.ข้ันประเมินผล (Check) 
 - ประเมินผลกิจกรรม โดยใชแบบสอบถาม 

ก.พ. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - รายงาน สรุปผลการดําเนินงาน 

มี.ค.  2566 

 

กิจกรรมท่ี 5 พัฒนาส่ือ อุปกรณการเรียนการสอนแนะแนว 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมงาน (Plan) 
 - ประชุมวางแผนเตรียมการ 

มี.ค. - เม.ย. 
2565 

10,000 

นางสาวจิรารัตน ถ่ินนุกูล 
นางสาวศศิธร จันทรประเสริฐ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - จัดซ้ือวัสดุอุปกรณสิ้นเปลืองและอุปกรณ
สํานักงาน 

พ.ค. 2565 - 
ก.พ. 2566 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - ดําเนินการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ 
 - รายงานการสรุปการใชวัสดุอุปกรณ 

ก.พ. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - สรุปผลการใชเงินตามงบประมาณรายงานตอ
ผูอํานวยการ และนําผลทบทวนแกไขตอไป 

มี.ค. 2566 
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กิจกรรมท่ี 6 งานระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา (มูลนิธิการศึกษา) 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมงาน (Plan) 
 - แตงตั้งคณะกรรมการ 

มี.ค. - เม.ย. 
2565 

200,000 

นางสาวจิรารัตน ถ่ินนุกูล 
นางสาวศศิธร จันทรประเสริฐ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - รับสมัครและคัดเลือกนักเรียนทุน 
 - จัดหาทุน 
 - จัดพิธีมอบทุนการศึกษา 
 - อาหารวางประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ
การศึกษา 

พ.ค. 2565 - 
ก.พ. 2566 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ก.พ. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - นําผลการประเมิน วิเคราะหปญหา 
อุปสรรค และแนวทางแกไขครั้งตอไป 

มี.ค.  2566 

 

กิจกรรมท่ี 7 ระบบปองกันและดูแลชวยเหลือนักเรียน 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมงาน (Plan) 
 - ประชุมวางแผนรวมกับคณะกรรมการ 
ท่ีเก่ียวของกับกิจกรรม 
 - จัดทําโครงการและงบประมาณเพ่ือขออนุมัติ 
 - แตงตั้งคณะกรรมการและแจงขอมูลตอ
ผูเก่ียวของ 

มี.ค. - เม.ย.
2565 

106,430 

นางสาวจิรารัตน ถ่ินนุกูล 
นางสาวศศิธร จันทรประเสริฐ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - รูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 
 - ดําเนินการคัดกรองนักเรียน 
 - เยี่ยมบานนักเรียน 
 - ชวยเหลือนักเรียนท่ีมีปญหา 
 - จัดซ้ืออุปกรณเก็บขอมูลพ้ืนฐานนักเรียน 

พ.ค. 2565 - 
ก.พ. 2566 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - ประเมินผลกิจกรรม โดยใชแบบสอบถาม 
การสังเกต สัมภาษณ สรุปผลและรายงานผล 
การดําเนินงาน 

ก.พ. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - นําขอมูลท่ีไดและผลการประเมินมาวิเคราะห
ปญหาอุปสรรคหาแนวทางปรับปรุงแกไข 
ในการดําเนินงานครั้งตอไป 

มี.ค. 2566 
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กิจกรรมท่ี 8 สงเสริมศักยภาพนักเรียนเรียนรวม 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมงาน (Plan) 
 - ประชุมวางแผนรวมกับคณะกรรมการ 
ท่ีเก่ียวของกับกิจกรรม 
 - จัดทําโครงการและงบประมาณเพ่ือขออนุมัติ 
 - แตงตั้งคณะกรรมการและแจงขอมูลตอ
ผูเก่ียวของ 

มี.ค. 2565 -
เม.ย. 2565 

10,786 

นางสาวจิรารัตน ถ่ินนุกูล 
นางสาวศศิธร จันทรประเสริฐ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - ดําเนินงานตามแผนท่ีวางไว  
โดยจัดซ้ือสื่อวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน  

พ.ค. 2565 - 
ก.พ. 2566 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - ประเมินผลกิจกรรม โดยใชแบบสอบถาม 
การสังเกต สัมภาษณ สรุปผลและรายงานผล 
การดําเนินงาน 

ก.พ. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - นําขอมูลท่ีไดและผลการประเมินมาวิเคราะห
ปญหาอุปสรรคหาแนวทางปรับปรุงแกไข 
ในการดําเนินงานครั้งตอไป 

มี.ค. 2566 

 

7. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
เดือนมีนาคม พ .ศ. 2565 ถึงเดือนมีนาคม พ .ศ. 2566 
สถานท่ีดําเนินการ โรงเรียนสวีวิทยา อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

 

8. งบประมาณ  รวม  387,571  บาท  รายละเอียด  ดังนี้ 
กิจกรรมท่ี 1 แนะแนวการศกึษาตอ แนะแนวอาชีพและประชาสัมพันธโรงเรียน 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาตอบแทน คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาวัสดอุุปกรณ - 12,000 12,000  

2 เบี้ยเลี้ยงครูประชาสัมพันธภายนอกโรงเรียน 2,000 - 2,000  

รวม 2,000 12,000 14,000  
 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 1 คาจัดทําเอกสารแผนพับประชาสัมพันธ 1,000 แผน 10 10,000 
2  กระดาษ A4 80 แกรม 2 รีม 120 240 
3 หมึกพิมพ Canon G2000 สดีํา 1 ขวด 420 420 
4 หมึกพิมพ Canon G2000 สชีมพู 1 ขวด 420 420 
5 หมึกพิมพ Canon G2000 สฟีา 1 ขวด 420 420 
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ลําดับ
ท่ี 

รายการ จํานวน/หนวย 
ราคาตอหนวย

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
6 หมึกพิมพ Canon G2000 สีเหลือง 1 ขวด 420 420 
7 กระดาษสี A4 120 แกรม 50 แผน 1 รีม 80 80 

รวม (หนึ่งหม่ืนสองพันบาทถวน) 12,000 
 

กิจกรรมท่ี 2  นักเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา (YC : Youth Counsellor) 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
 1 คาตอบแทนวิทยากร 1 คน  

6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท 
3,600 - - 3,600  

2 คาอาหารวางนักเรียน 150 คน  
1 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท 

- 3,750 - 3,750  

3 คาอาหารครูและวิทยากร 10 คน
1 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท 

- 600 - 600  

4 คาวัสดุอุปกรณ - - 2,985 2,985  

รวม 3,600 4,350 2,985 10,935  
 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 กระดาษ A4 80 แกรม 3 รีม 120 360 
2 กระดาษเกียรติบัตร A4 50 แผน ขอบทอง 4 รีม 220 880 
3 ลวดเย็บกระดาษเบอร  35  2 กลอง 120 240 

4 กาวสองหนา บาง croco หนา 1 นิ้ว  1 มวน 25 25 

5 กาวสองหนา หนา 3M ยาว 5 เมตร 6 มวน 200 1,200 

6 กระดาษการดขาว A4 1 รีม 150 150 

7 กาว TOA  32  ออนซ 2 ขวด 65 130 

รวม (สองพันเการอยแปดสิบหาบาทถวน) 2,985 
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กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาศักยภาพครูเพ่ือคัดกรองนักเรียนเปนรายบุคคล 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
 1 คาตอบแทนวิทยากร 2 คน  

12 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท 
7,200 - - 7,200  

2 คาอาหารครู/วิทยากร  
120 คน 2 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท  

- 14,400 - 14,400  

3 อาหารวางครู/วิทยากร 
120 คน 4 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท  

- 12,000 
 

- 12,000  

4 คาวัสดุอุปกรณ - - 1,820 1,820  

รวม 7,200 26,400 1,820 35,420  
 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 1 กระดาษ A4 80 แกรม 3 รีม 120 360 
2  กระดาษบรุฟ  3 แผน 50 150 
3 ตะแกรงใสเอกสารชั้นเดียว 3 อัน 120 360 
4 ตัวหนีบ No.110 10 กลอง 50 500 
5 ปากกาเคมีสองหัว 3 กลอง 150 450 

รวม (หนึ่งพันแปดรอยย่ีสิบบาทถวน) 1,820 
 

กิจกรรมท่ี 4  งานมอบเงินปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษ 
ไมมีคาใชจาย ใชเงินอุดหนุนปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน 
 

กิจกรรมท่ี 5 พัฒนาส่ือ อุปกรณการเรียนการสอนแนะแนว 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
 1 คาวัสดุอุปกรณ 10,000 10,000  

รวม 10,000 10,000  
 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 กระดาษ A4 80 แกรม 16 รีม 120 1,920 
2 ลวดเย็บกระดาษเบอร  35  1 กลอง 120 120 
3 คลิปหนีบกระดาษ เบอร 108 8 กลอง 80 640 
4 กาวสองหนา บาง croco หนา 1 นิ้ว  6 มวน 25 150 

5 กาว TOA  32  ออนน 2 ขวด 65 130 
6 กระดาษโฟโต180 แกรม 3 รีม 300 900 
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ลําดับ
ท่ี 

รายการ จํานวน/หนวย 
ราคาตอหนวย

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
7 แฟมชาง NO.120 F สันกวาง 3 นิ้ว 6 เลม 85 510 
8 แฟมชาง NO.120 F สันกวาง 2 นิ้ว 6 เลม 85 510 
9 กระดาษสี A4 120 แกรม 50 แผน 5 รีม 80 400 
10 กระดาษปก A4 การดขาว 6 รีม 80 480 
11 กระดาษโฟโต 120 แกรม 2 รีม 200 400 
12 เทปใสหนา 1 นิ้ว 2 มวน 30 60 
13 หมึกพิมพ cannon G2000 สดีํา 3 ขวด 420 1,260 
14 หมึกพิมพ cannon G2000 สเีหลือง 2 ขวด 420 840 
15 หมึกพิมพ cannon G2000 สฟีา 2 ขวด 420 840 
16 หมึกพิมพ cannon G2000 สชีมพู 2 ขวด 420 840 

รวม (หนึ่งหม่ืนบาทถวน) 10,000 
 

กิจกรรมท่ี 6 งานระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา (มูลนิธิการศึกษา) 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 ประชุมคณะกรรมการ  

คาอาหารวาง 25 คน 8 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท 
5,000 - 5,000  

2 ประชุมคณะกรรมการ  
คาอาหาร 25 คน 8 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท 

12,000 - 12,000  

3 พิธีมอบทุนการศึกษา  
คาอาหารวาง 300 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท 

7,500 - 7,500  

4 คาวัสดุอุปกรณ - 10,840 10,840  
5 คาจัดเวที จัดซุม และบริเวณงาน 14,660 - 14,660  
6 ทุนการศึกษาของนักเรียน 150,000 - 150,000  

รวม 189,160 10,840 200,000  
 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ  
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 กระดาษเกียรติบัตร A4 ขอบทอง 4 รีม 220 880 
2 กระดาษการดขาว A4  5 รีม 150 750 
3 ซองน้ําตาลขนาด A4 6 หอ 125 750 
4 ซองขาวพับ 4 มีครุฑ 12 หอ 80 960 
5 โลประกาศเกียรติคุณ 5 โล 1,500 7,500 

รวม (หนึ่งหม่ืนแปดรอยส่ีสิบบาทถวน) 10,840 
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กิจกรรมท่ี 7 ระบบปองกันและดูแลชวยเหลือนักเรียน  
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาเดินทางเยี่ยมบานนักเรียน 100,000 - 100,000  
2 คาวัสดุอุปกรณ - 6,430 6,430  

รวม 100,000 6,430 106,430  
 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ  
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 หมึกพิมพ Canon G2000 สดีํา 1 ขวด 420 420 
2 หมึกพิมพ Canon G2000 สชีมพู 1 ขวด 420 420 
3 หมึกพิมพ Canon G2000 สฟีา 1 ขวด 420 420 
4 หมึกพิมพ Canon G2000 สีเหลือง 1 ขวด 420 420 
5 แฟมชาง No.120 F สันกวาง 3 นิ้ว  50 เลม 85 4,250 
6 กระดาษการดสี A4  5 รีม 100 500 

รวม (หกพันส่ีรอยสามสิบบาทถวน) 6,430 
 

กิจกรรมท่ี 8 สงเสริมศักยภาพนักเรียนเรียนรวม  
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
 1 คาวัสดุอุปกรณ 10,786 10,786  

รวม 10,786 10,786  
 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 กระดาษ A4   10 รีม 110 1,100 
2 กระดาษปก A4 การดขาว 2 รีม 80 160 
3 กระดาษการดสี A4  5 รีม 100 500 
4 กระดานไวทบอรด ขนาด 40*60 1 กระดาน 250 250 
5 กาวน้ําใสหลอด 5 หลอด 15 75 
6 กรรไกรซิกแซก มีหัวเปลี่ยน 2 อัน 75 150 
7 เทปตีเสนกากเพชร 2 มวน 35 70 
8 ซองน้ําตาล A4 1 หอ 125 125 
9 ปากกาไวทบอรด 6 ดาม 23 138 
10 ปากกาเนนขอความ 2 ดาม 27 54 
11 ปากกาเขียนแผนซีดี 2 ดาม 20 40 
12 ปากกาลูกลื่น 50 ดาม/กลอง 2 กลอง 150 300 
13 แปรงลบกระดาน 2 อัน 15 30 
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ลําดับ
ท่ี 

รายการ จํานวน/หนวย 
ราคาตอหนวย

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
14 แฟมผลงาน A4 ปกหนัง 6 เลม 110 660 
15 สีเมจิกมาสเตอรอารต 6 กลอง 89 534 
16 แผนซีดี สื่อความรู 6 แผน 250 1,500 
17 แผนซีดีการตูน  นิทาน 6 แผน 250 1,500 
18 หนังสือสงเสริมพัฒนาการนักเรียนเรียนรวม 2 ชุด 1,800 3,600 

รวม (หนึ่งหม่ืนเจ็ดรอยแปดสิบหกบาทถวน) 10,786 
หมายเหตุ  ขอถัวจายทุกรายการ 
 

9. การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 
   ปจจัยความเส่ียง 

1. บุคลากรท่ีมีหนาท่ีดําเนินกิจกรรมมีจํานวนไมเพียงพอในการดูแลงานอยางท่ัวถึง 
2. งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรมาเพียงพอกับความตองการตามแผน แตบางงานท่ีมีเหตุตองใชฉุกเฉิน 
ท่ีไมเปนไปตามแผน จึงจําเปนตองขอใชงบประมาณสวนกลาง 

   แนวทางการบริหารความเส่ียง 
 1. การจัดทําแผนโครงการในครั้งตอไป จําเปนตองวางแผนใหรอบดานมากข้ึน โดยคํานึงถึงอุปสรรค 

และปญหาท่ีเกิดข้ึนในรายงานแผนงานในปการศึกษาท่ีผานมา 
     2. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
 

10. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย    
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1. รอยละของผูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ตามหลักสูตร และมีคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
2. รอยละของผูเรียนมีความรูและคุณภาพมาตรฐานระดับสากลผานเกณฑ 
ในระดับดีข้ึนไป 
3. รอยละของผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
4. รอยละของผูเรียนมีทักษะการคิดสรางสรรคในการสรางนวัตกรรมผานเกณฑ 
ในระดับดีข้ึนไป 
5. รอยละของผูเรียนมีความพรอมในการศึกษาตอ การฝกงานหรือการทํางาน 
ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
6. รอยละของผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
7. รอยละของผูเรียนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
8. รอยละของผูเรียนท่ีออกกลางคัน  

รอยละ 96 
 

รอยละ 87 
 

รอยละ 83 
รอยละ 75 

 
รอยละ 90 

 
รอยละ 88 
รอยละ 95 
รอยละ 3 

 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามระบบดูแลชวยเหลือไดเต็มศักยภาพ และปรับตัวอยูในสังคม 
ไดอยางมีความสุข 
2. นักเรียนมีความรู ความสามารถและมีคุณภาพไดมาตรฐานระดับสากล 
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 ลงชื่อ ...................................................... ผูเสนอโครงการ 
  (นางสาวศศิธร  จันทรประเสริฐ) 
               หัวหนางานแนะแนว 
 
 
 ลงชื่อ ...................................................... ผูพิจารณาโครงการ 
   (นายทนง  ชีวะประไพ) 
 รองผูอํานวยการบริหารวิชาการ 
 
                        
 ลงชื่อ ....................................................... ผูอนุมัติโครงการ 
     (นายไกรวัลย  สังฆะสา) 
      ผูอํานวยการโรงเรียนสวีวทิยา 
 
 
 ลงชื่อ ........................................................ ผูเห็นชอบโครงการ 
    (นายสมศักดิ์  ศรัณยวงศ) 
             กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปฏิบัติหนาท่ีแทน  
          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสวีวิทยา 
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โครงการประจําปการศึกษา 2565 
งานพัฒนาบุคลากร กลุมบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 

โรงเรียนสวีวิทยา  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
*************************************** 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรและการบริหารงานบุคคล 
สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี 3. ดานคุณภาพ 

3.5 พัฒนา สงเสริม ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา รวมท้ังบุคลากรสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิชาชีพ 

สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี 4. ดานประสิทธิภาพ 
 4.3 สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ใชพ้ืนท่ีเปนฐาน ใชนวัตกรรม 
ในการขับเคลื่อน บริหารจัดการโดยใชทรัพยากรรวมกัน และแสวงหาการมีสวนรวม 
ของหนวยงานท่ีเก่ียวของทุกระดับ เพ่ือใหประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม 

 จุดเนน สพฐ. ท่ี 2. เสริมสรางระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ดวยระบบมาตรฐาน
ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 

 จุดเนน สพฐ. ท่ี 8. มุงเนนการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรูทุกระดับ 
สนองกลยุทธ สพม. ท่ี 3. พัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสูมืออาชีพ 
 จุดเนน สพม. ท่ี 2. ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.4 ครูพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู โดยใชรูปแบบ/วิธีการท่ีหลากหลาย และฝก
ทักษะการคิดแบบมีเหตุผลแบบมีข้ันตอน เนนทักษะการคิดข้ันสูงผานกิจกรรมการ
ปฏิบัติจริง 
2.5 สงเสริมขวัญกําลังใจ และยกยอง เชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

มาตรฐานการศึกษา ท่ี 2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

กลยุทธสถานศึกษา ท่ี 4. สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.1. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 มีสมรรถนะตรงตามสายงาน มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ 
 ในการทํางาน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.2 รอยละของครู เนนกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

และยกระดับการจัดการเรียนการสอนใหกาวทันทักษะในศตวรรษท่ี 21 ภายใต
การบูรณาการทางเทคโนโลยีในระบบการศึกษาวิถีใหม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.3 รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติ
หนาท่ีอยางเต็มความสามารถ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.4 รอยละของครูมีความรู ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ 
นวัตกรรม การวิจัย และพัฒนาในการจัดการเรียนการสอน 

ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.5 รอยละของครู มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู 



    แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2565 

286 
 

โครงการท่ี 17 

ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.6 รอยละของครู นอมนําแนวคิดศาสตรพระราชาไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได
อยางเหมาะสม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.7 รอยละของครู มีและปฏิบัติตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล  
(Individual Development Plan : ID PLAN) 

กลยุทธสถานศึกษาท่ี 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.5 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนในการสรางความกาวหนาและขวัญกําลังใจครู

และบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.6 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีบุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 

แผนงานงบประมาณ    งบลงทุน    งบดําเนินงาน 
 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ นางพัลลภา  ขวัญพะงุน กลุมบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 
 

3. หลักการและเหตุผล 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความมุงม่ันในการพัฒนาการศึกษามาอยางตอเนื่อง โดย

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ไดกําหนดแนวทางการพัฒนา “การศึกษาข้ันพ้ืนฐานวิถีใหม วิถีคุณภาพ” ใน
4 ดาน ไดแก ดานความปลอดภัย ดานโอกาส ดานคุณภาพ และดานประสิทธิภาพ และเพ่ือเปนการตอยอดพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหเปน “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” จึงกําหนดนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา           
ข้ันพ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีนโยบายดาน
ความปลอดภัย คือสรางภูมิคุมกัน การรูเทาทันสื่อและเทคโนโลยี ในการดําเนินชีวิตวิถีใหม (New Normal) และ
ชีวิตวิถีปกติตอไป (Next Normal) นโยบายดานโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา คือพัฒนาระบบ
ขอมูลสารสนเทศของนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนรายบุคคล เพ่ือใชเปนฐานขอมูลในการบริหารจัด
การศึกษาโดยเฉพาะการดูแลและปองกันไมใหนักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษา และชวยเหลือเด็กตกหลน 
เด็กออกกลางคันใหกลับเขาสูระบบ  นโยบายดานคุณภาพ คือ พัฒนา สงเสริม ผูบริหารการศึกษา ผูบริหาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมท้ังบุคลากรสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให
มีสมรรถนะตามมาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิชาชีพ นโยบายดานประสิทธิภาพ คือ สงเสริม สนับสนุน การ
พัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ใชพ้ืนท่ีเปนฐาน ใชนวัตกรรมในการขับเคลื่อน บริหารจัดการโดยใชทรัพยากรรวมกัน 
และแสวงหาการมีสวนรวมของหนวยงานท่ีเก่ียวของทุกระดับ เพ่ือใหประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม ซ่ึงสอด
คลองกับกลยุทธของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร ในการพัฒนาผูบริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสูมืออาชีพ และพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

ดวยทางโรงเรียนตองการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพใน
รูปแบบท่ีหลากหลาย สรางแรงจูงใจใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกําลังใจในการทํางาน 
การพัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตามความจําเปนในการจัดการ
เรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ตามกลยุทธและนโยบายของโรงเรียนสวีวิทยา มุงพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหาร
จัดการและพัฒนาศักยภาพผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสูความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ กลุมบริหารงาน
บุคคลและกิจการนักเรียนเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และการบริหารจัดการ
ทุกระดับ ตองมีกําลังคนขับเคลื่อนการทํางานตามภาระงานหนาท่ีความรับผิดชอบเปนไปตามความสามารถ ความ
ถนัดของบุคคล และพัฒนางานสูความสําเร็จ สนองจุดเนน ดานการบริหารจัดการ ท่ีหนวยงานทุกระดับ บริหาร
จัดการโดยมุงเนนการกระจายอํานาจ การสรางเครือขาย และรับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน การบริหารงาน
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บุคคล มีการวางแผนการกําหนดอัตรากําลัง สอดคลองกับความตองการของโรงเรียนและชุมชน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา มีขวัญกําลังใจในการทํางานและมีผลการปฏิบัติงาน และสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
เพ่ือแกไขปญหาการขาดแคลนบุคลากรในปฏิบัติหนาท่ี จึงดําเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรและการ
บริหารงานบุคคล เพ่ือใหตอบสนองนโยบายการจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
และเปนไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษา กลุมบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียนจึงจัดทําโครงการพัฒนา
บุคลากรและการบริหารงานบุคคลข้ึน  เพ่ือการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาตนเองใหมี 
วิทยฐานะท่ีสูงข้ึน และสามารถปฏิบัติหนาท่ีในโรงเรียนไดอยางเต็มศักยภาพ 
 

4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสงเสริมใหครูและบุคลากรมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับระเบียบการปฏิบัติราชการในสถานศึกษา 
 2. เพ่ือสงเสริมใหครูไดรับความรู เทคนิควิธีการใหมๆและใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
 3. เพ่ือปรับปรุงระบบสารสนเทศกลุมบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียนใหเปนระบบ สะดวก รวดเร็ว 
 ในการนําไปใช 
 4. เพ่ือสรางเสริมขวัญและกําลังใจขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทางการศึกษา ใหมีความรัก 
 ความสามัคคี มีสัมพันธภาพท่ีดีในองคกร สามารถปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
 5. เพ่ือปฏิบัติดานวิชาการ บุคคล บริหารท่ัวไป งบประมาณของโรงเรียน เปนไปตามระเบียบทางราชการ 
 กฎหมาย มีระเบียบวินัย 
 6. เพ่ือการบริการแกนักเรียน ผูปกครอง ชุมชน สะดวกรวดเร็ว ดวยความซ่ือสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณ 
 ในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือสวนรวม คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม 
 

5. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง มีสมรรถนะตรงตามสายงาน 
มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ในการทํางาน 
2. ครูเนนกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และยกระดับการจัดการเรียน 
การสอนใหกาวทันทักษะในศตวรรษท่ี 21 ภายใตการบูรณาการทางเทคโนโลยีในระบบการศึกษาวิถีใหม 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ 
4. ครูมีความรู ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรม การวิจัย และพัฒนา 
ในการจัดการเรียนการสอน 
5. ครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
6. ครูนอมนําแนวคิดศาสตรพระราชาไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 
7. ครูมีการพัฒนาตนเองอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
8. ดําเนินการจางลูกจางชั่วคราว จํานวน 22 คน 
8.1 ครูตางชาติ 4 คน 
8.2 เจาหนาท่ี 5 คน 
8.3 นักการภารโรง 9 คน 
8.4 พนักงานขับรถ 1 คน 
8.5 ครูอัตราจาง 2 คน 
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8.6 เจาหนาท่ีโสตทัศนูปกรณ 1 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง มีสมรรถนะตรงตามสายงาน มีความเชี่ยวชาญ 
ทางวิชาชีพ โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ในการทํางาน 
2. ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และยกระดับการจัดการเรียนการสอน 
ใหกาวทันทักษะในศตวรรษท่ี 21 ภายใตการบูรณาการทางเทคโนโลยีในระบบการศึกษาวิถีใหม 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ 
4. ครูมีความรู ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรม การวิจัย และพัฒนา 
ในการจัดการเรียนการสอน 
5. ครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
6. ครูสามารถนอมนําแนวคิดศาสตรพระราชาไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 
7. ครูมีการพัฒนาตนเองอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
8. โรงเรียนดําเนินการจางลูกจางชั่วคราวครบถวนตามแผนท่ีวางไว 

 

6. กิจกรรมและการดําเนินงาน 
กิจกรรมท่ี 1 สงเสริมศักยภาพครู บุคลากรสูมืออาชีพ 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมเพ่ือวางแผนการดําเนินการ จัดครู 
เขาประชุมอบรม 
 - แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกอบดวย 
ฝายบริหาร คณะกรรมการวิชาการ 
 - ติดตอประสานงานกับวิทยากร 

พ.ค. 2565 

654,000 

นางสาววรัญญา แดงสนิท 
นางสาวปรียาภรณ ขวัญราช 
นางสาวจรสัศรี จติร ิ

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
กิจกรรมภายนอกโรงเรียน 
 - กิจกรรม ประชุม อบรม สัมมนาครูและผูบริหาร 
กิจกรรมภายในโรงเรียน 
 - อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู 
สูครูมืออาชีพ ในศตวรรษท่ี 21 

ตลอดป
การศึกษา

2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - ประเมินความพึงพอใจ 
 - ประเมินผลการดําเนินงาน 
 - ตรวจสอบผลงานและทะเบียนการใชสื่อ 
 - รายงานผลการดําเนินโครงการ 

เม.ย. 2566 – 
พ.ค. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - วิเคราะหและปรับปรุงแผนการทํางาน 

เม.ย. 2566 – 
พ.ค. 2566 
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กิจกรรมท่ี 2 ศึกษาดูงานของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสวีวิทยา 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมเพ่ือวางแผนดําเนินการกิจกรรมศึกษา 
ดูงานของครูและบุคลากร 
 - แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

เม.ย. 2565  

500,000 

นางพัลลภา ขวัญพะงุน 
นางสาวขวัญจิรา สวัสดิ์พงศพันธ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - จัดศึกษาดูงานคณะครูและบุคลากร 
 - ดานวิชาการ งานการเรียนการสอน 
 - ศึกษาดูงานการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 - ศึกษาดงูานการพัฒนานักเรียนดานคุณธรรม
จริยธรรม 

ธ.ค. 2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - แบบประเมินความพึงพอใจ 
 - รายงานผลการดําเนินโครงการ 

ม.ค. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - วิเคราะหและปรับปรุงแผนการทํางาน 

ก.พ. 2566 – 
เม.ย. 2566 

 

กิจกรรมท่ี 3 เสริมสรางขวัญและกําลังใจ 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
 - คณะทํางานรับผิดชอบข้ันตอนดําเนินงาน 
 - เหมาจายคาน้ําดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
กลุมบริหาร กลุมสาระ และนักการภารโรงเพ่ือ
รับรองแขกท่ีมาเยือนหรือผูมาติดตอราชการ 

มี.ค. 2565 

เงินกองทุน
สวัสดิการ 

นางสาวกันยนา นอยกําเนิด 
นางสาวใจพิเศษ วิเศษสิทธ์ิ 
นางสาวกนกกาญจน น่ิงราวี 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - จัดกิจกรรมเสริมสรางขวัญและกําลังใจ 

ตลอดป
การศึกษา 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - สังเกต 
 - แบบประเมิน 

ตลอดป
การศึกษา 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - สรปุรายงานผล การปฏิบัติกิจกรรม 
 - นําจุดท่ีมีปญหาปรับปรุงในปตอไป 

เม.ย. 2566 – 
พ.ค. 2566 
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กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาสํานักงานการบริหารงานบุคคล 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
 - คณะทํางานรับผิดชอบข้ันตอนดําเนินงาน 

มี.ค. 2565 

47,000 

นางสาวศิสกาว มรรคสินธุ 
นางสาวสุภัทรา ฉิมพลีศริ ิ
นางสาวธันวดี หีตนาคราม 

 2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑสํานักงาน 

เม.ย. 2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - สังเกต 
 - แบบประเมิน 

ตลอดป
การศึกษา 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - สรปุรายงานผล การปฏิบัติกิจกรรม 
 - นําจุดท่ีมีปญหาปรับปรุงในปตอไป 

เม.ย. 2566 – 
พ.ค. 2566 

 

กิจกรรมท่ี 5 จัดจางลูกจางช่ัวคราว ครูตางชาติ เจาหนาท่ี และนักการภารโรง 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - สํารวจความตองการผูปฏิบัติงานของฝาย
วิเคราะหปญหา 

ก.พ. 2565 

3,901,744 

นางพัลลภา ขวัญพะงุน 
นางสาวขวัญจิรา สวัสดิ์พงศพันธ 
นางสาวสุพิชา บุญยกิจ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - เจาหนาท่ีสํานักงาน จํานวน 2 คน 
(11,570 + 578.5) 12 เดือน 
 - เจาหนาท่ีสํานักงาน จํานวน 3 คน 
(9,600 + 480) 12 เดือน 
 - นักการภารโรง  จํานวน 7 คน 
(9,600 + 480) 12 เดือน 
 - นักการภารโรง  จํานวน 1 คน  
(9,300 + 465) 12 เดือน 
 - นักการภารโรง  จํานวน 1 คน  
(9,000 + 450) 12 เดือน 
 - พนักงานขับรถ  จํานวน 1 คน 
(10,000 + 500) 12 เดือน 
 - ครูอัตราจาง  จํานวน 2 คน 
(15,000 + 750) 12 เดือน 
 - จัดทําโครงการและแตงตั้งคณะทํางาน 
 - จัดจางครูตางชาติ 
จางครูตางชาติภาษาท่ี 2 
(4 คน x 32,000 x 12 เดือน) 1,536,000 บาท 

มี.ค. 2565 
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กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
- เจาหนาท่ีโสตทัศนูปกรณ 1 คน 
(10,000 + 500) 12 เดือน 
- กองทุนทดแทนตอป จํานวน 4,000 บาท 
3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - ดําเนินการจัดจางสนับสนุนการศึกษา 

เม.ย. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - สรปุรายงานผล การปฏิบัติงาน 
 - นําจุดท่ีมีปญหาปรับปรุงในปตอไป 

เม.ย. 2566 

 

7.  ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 
สถานท่ีดําเนินการ โรงเรียนสวีวิทยา อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

 

8. งบประมาณ  รวม  5,102,744  บาท  รายละเอียด  ดังนี้ 
กิจกรรมท่ี 1 สงเสริมศักยภาพครู บุคลากรสูมืออาชีพ 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1  ประชุม อบรมครู บุคลากรผูบริหาร 

อบรมกับหนวยงานภายนอก 
- สงบุคลากรเขารวมอบรมกับหนวยงาน
ภายนอกโรงเรียน 

- 300,000 - 300,000 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ ระเบียบการปฏิบัติ
ราชการ วัฒนธรรมองคกร 
- คาเอกสารประกอบการอบรม - - 13,000 13,000 

 

- คาวิทยากร 2 คน 6 ชั่วโมง  
ชั่วโมงละ 1,200 บาท 2 วัน  

28,800 - - 28,800  

- คาเบี้ยเลี้ยงครแูละบุคลากร 
เขาอบรม 130 คน  

- 57,200  57,200  

- คาท่ีพักครแูละบุคลากร 
เขาอบรม 130 คน 

- 39,000 - 39,000  

- คาพาหนะครูและบคุลากร 
เขาอบรม 130 คน 

- 108,000 - 108,000  

- คาท่ีพักวิทยากร - 2,000 - 2,000  
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ 
ดานทักษะภาษาอังกฤษ  
- คาเอกสารประกอบการอบรม 

 
- 

 
- 

 
10,000 

 
10,000 

 

- คาอาหาร 100 คน 16 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท - 96,000 - 96,000  
รวม 28,800 602,200 23,000 654,000  
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รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 อบรมเชิงปฏิบัติการ ระเบียบการปฏิบัติ
ราชการ วัฒนธรรมองคกรและการประเมิน
วิทยฐานะแนวใหม 
- คาเอกสารประกอบการอบรม  130 100 13,000 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพดาน
ทักษะภาษาอังกฤษ  
- คาเอกสารประกอบการอบรม 100 100 10,000 

รวม (สองหม่ืนสามพันบาทถวน) 23,000 
 

กิจกรรมท่ี 2 ศึกษาดูงานของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสวีวิทยา 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย รวม หมายเหตุ 
1 คาพาหนะ 240,000 240,000  
2 คาท่ีพัก 128,000 128,000  
3 คาเบี้ยเลี้ยง 132,000 132,000  

รวม 500,000 500,000  
 

กิจกรรมท่ี 3 เสริมสรางขวัญและกําลังใจ  
-    ใชเงินกองทุนสวัสดิการ 
 

กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาสํานักงานการบริหารงานบุคคล 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาครุภัณฑ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1  คาวัสดุอุปกรณ - 40,000 40,000  
2 เครื่องเขาเลมอัดสันกาว 7,000 - 7,000  

รวม 7,000 40,000 47,000  
 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 กระดาษ A4 80 แกรม 75 รีม 120 9,000 
2 กระดาษการดสี A4 120 แกรม 180 แผน 15 รีม 110 1,650 

3 กระดาษปก A4 การดขาว 150/180 แกรม 15 รีม 80 1,200 
4 กระดาษโฟโต 180 แกรม  (100 แผน/หอ) 5 รีม 300 1,500 
5 หมึกพิมพ HP Laserjet pro M12 A 1 ตลับ 2,200 2,200 

6 หมึกพิมพ Cannon g2010 สฟีา 3 ขวด 420 1,260 
7 หมึกพิมพ Cannon g2010 สีเหลือง 3 ขวด 420 1,260 
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ลําดับ
ท่ี 

รายการ จํานวน/หนวย 
ราคาตอหนวย

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

8 หมึกพิมพ Cannon g2010 สีชมพู 3 ขวด 420 1,260 
9 หมึกพิมพ Cannon g2010 สีดํา 7 ขวด 420 2,940 

10 หมึกพิมพ Epson L405 4 ส ี 2 ชุด 1,320 2,640 
11 กาวแผนสําหรับเครื่องเขาเลมสันกาว  2 แพ็ค 1,000 2,000 
12 กาวสองหนาบาง croco หนา ½ นิ้ว 10 มวน 15 150 

13 กาวสองหนา หนา ยี่หอ 3M ยาว 5 เมตร 1 มวน 200 200 
14 พลาสติกเคลือบบัตร A4 1 หอ 400 400 
15 ซองขาวพับ 4 มีครุฑ 6 หอ 40 240 

16 เทปใสหนา 2 นิ้ว 10 มวน 40 400 
17 เทปใสหนา 3/4 นิ้ว 5 มวน 23 115 
18 ซองน้ําตาล ขยายขาง  A4 1 หอ 200 200 

19 ซองน้ําตาล  A4 2 หอ 125 250 
20 พลาสติกใส A4 100 แผน/หอ 1 หอ 200 200 
21 ถานไฟฉาย AAA Panasonic อัลคาไล 10 แพ็ค 45 450 

22 คัตเตอรเหล็กใหญ 3 อัน 50 150 
23 ใบคัตเตอรใหญ 5  อัน 20 100 
24 กาวน้ําใสหลอด 3 หลอด 15 45 

25 กาวสติ๊ก UHU 8.2 กรัม 3 หลอด 35 105 
26 กรรไกร 8 นิ้ว  3 อัน 85 255 
27 แฟมผลงาน A4  8 แฟม 110 880 
28 แฟมหวง  10 แฟม 70 700 
29 ปายสามเหลี่ยมตั้งโตะ 10 อัน 100 1,000 
30 แฟมเสนอเซ็น 3 แฟม 160 480 
31 คลิปบอรด A4 20 อัน 45 900 
32 คลิปบอรด F4 มีปก 3 อัน 65 195 
33 สมุดทะเบียนรับ 5 เลม 75 375 
34 ตัวหนีบ No.108  3 กลอง 80 240 
35 ตัวหนีบ No.109 3 กลอง 60 180 
36 ตัวหนีบ No.111  3 กลอง 30 90 
37 ตะแกรงใสเอกสารชั้นเดียว 5 อัน 120 600 
38 เครื่องเย็บกระดาษ เบอร 3  2 ตัว 185 370 
39 เครื่องเย็บกระดาษ เบอร 10 3 ตัว 75 225 
40 แทนประทับตรา No.2 สีน้ําเงิน 2 อัน 45 90 
41 เทปผาหนา 2 นิ้ว ยาว 10 หลา 8 มวน 65 520 
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ลําดับ
ท่ี 

รายการ จํานวน/หนวย 
ราคาตอหนวย

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

42 สันรูด 7 มิลลิเมตร 8 แพ็ค 60 480 
43 สันรูด 12 มิลลิเมตร 10 แพ็ค 100 1,000 
44 ไมบรรทัดเหล็ก 20 นิ้ว  2 อัน 90 180 
45 เครื่องคิดเลข  1 ตัว 200 200 
46 ปลั๊กสามตา 2 อัน 300 600 
47 แทนใสสก็อตเทปใหญ 1 อัน 75 75 
48 เมาส 1 อัน 450 450 

รวม (ส่ีหม่ืนบาทถวน) 40,000 
 

กิจกรรมท่ี 5 จัดจางลูกจางช่ัวคราว ครูตางชาติ เจาหนาท่ี และนักการภารโรง 

ท่ี กิจกรรม/รายการ คาจางครู/ลูกจางช่ัวคราว รวม หมายเหตุ 

1 จัดจางครูตางชาติ 
- แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกาศ 
รับสมัครสอบคัดเลือก 
- ปฏิบัติการสอน 
- ประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผล 
จางครูตางชาติภาษาท่ี 2 
(4 คน x 32,000 x 12 เดือน) 1,536,000 บาท 

1,536,000 1,536,000  

2 จัดจางเจาหนาท่ีสํานักงาน  
- แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสมัครคัดเลือก  
- ปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
- ประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผล 
(2 คน x (11,570 + 578.50บาท) x 12 เดือน) 
- ประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผล 
(3 คน x (9,600 + 480บาท) x 12 เดือน) 

จํานวน 5 คน คนละ 12 เดือน 
(มี.ค. 65 – ก.พ. 66) 
(2 คน x (11,570 +  

578.50บาท) x 12 เดือน)  
= 291,564 บาท 

(3 คน x (9,600 + 480บาท)  
x 12 เดือน) = 362,880 บาท 

654,444  

3 จัดจางนักการภารโรง 
- แตงตั้งคณะกรรมการรับสมัคร คัดเลือก  
- ปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
- ประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผล 
(1 คน x (9,000 + 450 บาท) x 12 เดือน) 
- ประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผล 
(1 คน x (9,300 + 465 บาท) x 12 เดือน) 
- ประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผล 
(7 คน x (9,600 + 480 บาท) x 12 เดือน) 
 

จํานวน 9 คน คนละ 12 เดือน 
(มี.ค. 65 – ก.พ. 66) 
(1 คน x (9,000 + 450 บาท)  
x 12 เดือน) = 113,400 บาท 
(1 คน x (9,300 + 465 บาท)  
x 12 เดือน) = 117,180 บาท 
(7 คน x (9,600 + 480 บาท) 
x 12 เดือน) = 846,720 บาท 
 

1,077,300  
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ท่ี กิจกรรม/รายการ คาจางครู/ลูกจางช่ัวคราว รวม หมายเหตุ 

4 จัดจางพนักงานขับรถ 
- ประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผล 
(1 คน x (10,000 + 500 บาท) x 12 เดือน) 

จํานวน 1 คน คนละ 12 เดือน 
(มี.ค. 65 – ก.พ. 66) 

(1 คน x (10,000 + 500 บาท)  
x 12 เดือน) = 126,000 บาท 

126,000  

5 จัดจางครูอัตราจาง 
- แตงตั้งคณะกรรมการรับสมัครคัดเลือก 
- ปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
- ประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผล 
(2 คน x (15,000 + 750 ) x 12 เดือน) 

จํานวน 2 คน คนละ 12 เดือน 
(มี.ค. 65 – ก.พ. 66) 

(2 คน x (15,000 + 750 ) 
x 12 เดือน) = 378,000 

378,000  

6 จัดจางเจาหนาท่ีโสตทัศนูปกรณ 
- ประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผล 
(1 คน x (10,000 + 500 บาท) x 12 เดือน) 

จํานวน 1 คน คนละ 12 เดือน 
(มี.ค. 65 – ก.พ. 66) 

(1 คน x (10,000 + 500 บาท)  
x 12 เดือน) = 126,000 บาท 

126,000  

7 กองทุนทดแทนตอป 4,000 4,000  

รวม 3,901,744 3,901,744  

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
 

9. การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 
ปจจัยความเส่ียง 
1. เวลาในการจัดกิจกรรมไมเปนไปตามกําหนดการท่ีวางไว 
2. สภาพแวดลอมไมเอ้ือตอการจัดทํากิจกรรมตามโครงการ 
3. ความรูความเขาใจในเรื่องระเบียบ กฎเกณฑ ในการปฏิบัติการจาง 
4. ความรับผิดชอบของลูกจางชั่วคราว 
5. การมอบหมายงานยังขาดประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผล 
แนวทางการบริหารความเส่ียง 
1. ประชุม รวมหาแนวทางเพ่ือสรางความชัดเจนในการจัดกิจกรรม 
2. วางแผน มอบหมายงานและติดตามอยางเปนระบบ 
3. ใหความสําคัญเรื่องการศึกษาหาความรู ทักษะ ในการปฏิบัติงาน 
4. หัวหนางานตองมีทักษะในการสอนงานใหผูปฏิบัติงานเกิดความเขาใจ ชํานาญ และทํางานไดถูกตอง 

 

10. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
มีสมรรถนะตรงตามสายงาน มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ 
ในการทํางาน 
2. รอยละของครู เนนกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน 
เปนสําคัญ และยกระดับการจัดการเรียนการสอนใหกาวทันทักษะในศตวรรษท่ี 21 

รอยละ 94 
 
 

รอยละ 94 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ภายใตการบูรณาการทางเทคโนโลยีในระบบการศึกษาวิถีใหม 
3. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ี
อยางเต็มความสามารถ 
4. รอยละของครูมีความรู ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรม 
การวิจัย และพัฒนาในการจัดการเรียนการสอน 
5. รอยละของครู มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
6. รอยละของครู นอมนําแนวคิดศาสตรพระราชาไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 
ไดอยางเหมาะสม 
7. รอยละของครู มีและปฏิบัติตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล  
(Individual Development Plan : ID PLAN) (ใชขอตกลงในการพัฒนางาน (PA) 
แทน ID PLAN) 
8. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนในการสรางความกาวหนาและขวัญกําลังใจครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 
9. ระดบัความสําเร็จของโรงเรียนมีบุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 
รอยละ 91 

 
รอยละ 91 

 
รอยละ 100 
รอยละ 94 

 
รอยละ 94 

 
 

ระดับ 4 
 

ระดับ 5 
 

11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
1. ครแูละบุคลากรมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับระเบียบการปฏิบัติราชการในสถานศึกษา 
2. ครูไดรับความรู เทคนิควิธีการใหม ๆ และใชเทคโนโลยีในการจัดการเรยีนการสอน 
3. กลุมบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียนมีสารสนเทศท่ีเปนระบบ สะดวก รวดเร็วในการนําไปใช 

  4. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทางการศึกษามีขวัญและกําลังใจ มีความรัก ความสามัคคี 
 มีสัมพันธภาพท่ีดีในองคกร สามารถปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรฐานวิชาชีพครู  

5. ครูและบุคลากรสามารถปฏิบัติงานดานวิชาการ บุคคล บริหารท่ัวไป งบประมาณของโรงเรียนได 
ตามระเบียบทางราชการกฎหมายและมีระเบียบวินัย 
6. โรงเรียนมีการใหบริการแกนักเรียน ผูปกครอง ชุมชน สะดวกรวดเร็ว ดวยความซ่ือสัตย เสียสละ อดทน 
มีอุดมการณในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือสวนรวม คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม 
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ลงชื่อ ................................................... ผูเสนอโครงการ 
  (นางพัลลภา  ขวัญพะงุน) 

หัวหนากลุมบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 
 
 

ลงชื่อ .................................................. ผูพิจารณาโครงการ 
           (นายกําพล  ชุมจันทร) 

รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 
 
 

  ลงชื่อ .................................................... ผูอนุมัติโครงการ 
   (นายไกรวัลย  สังฆะสา) 
 ผูอํานวยการโรงเรียนสวีวิทยา 
 
 

     ลงชื่อ .................................................... ผูเห็นชอบโครงการ 
     (นายสมศักดิ์  ศรัณยวงศ) 

กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปฏิบัติหนาท่ีแทน 
                             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสวีวิทยา 
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โครงการประจําปการศึกษา 2565 
งานกิจกรรมนักเรียน  กลุมบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 

โรงเรียนสวีวิทยา  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
*************************************** 

1. โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี 1. ดานความปลอดภัย 

1.2 สงเสริมการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาวะท่ีดีและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
1.3 สรางภูมิคุมกัน การรูเทาทันสื่อและเทคโนโลยี ในการดําเนินชีวิตวิถีใหม 
(New Normal) และชีวิตวิถีปกติตอไป (Next Normal) 

สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี 2. ดานโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
2.2 จัดการศึกษาใหผูเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดเขาถึงโอกาส ความเสมอ 
ภาค และไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะสําหรับการศึกษาตอ และการประกอบอาชีพ 
ในอนาคตใหสอดคลองกับความตองการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 

 จุดเนน สพฐ. ท่ี 4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเนนสมรรถนะและการจัดทํากรอบหลักสูตร รวมท้ัง 
จัดกระบวนการเรียนรูทางประวัติศาสตร หนาท่ีพลเมืองและศีลธรรม ใหเหมาะสม 
ตามวัยของผูเรียน 

จุดเนน สพฐ. ท่ี 6. สงเสริมการจัดการเรียนรู ผานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนมีสวนรวม 
และมีปฏิสัมพันธกับกิจกรรมการเรียนรูผานการปฏิบัติท่ีหลากหลายรูปแบบ 
(Active Learning) มีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู 
และสมรรถนะของผูเรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ 

สนองกลยุทธ สพม. ท่ี 4. จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง สงเสริมคุณภาพชีวิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
บนพ้ืนฐานความเปนไทย 

สนองกลยุทธ สพม. ท่ี 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 จุดเนน สพม. ท่ี 1. ดานผูเรียน 

1.2 ผูเรียนมีความรูความสามารถ มีสมรรถนะ และทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
1.3 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะอันพึงประสงค 

จุดเนน สพม. ท่ี 2. ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2.4 ครูพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู โดยใชรูปแบบ/วิธีการท่ีหลากหลาย 

และฝกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลแบบมีข้ันตอน เนนทักษะการคิดข้ันสูงผาน 

กิจกรรมการปฏิบัติจริง 

มาตรฐานการศึกษา ท่ี 1. คุณภาพของผูเรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

ประเด็นพิจารณาท่ี 2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็น และแกปญหา 
 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 
ประเด็นพิจารณาท่ี 1) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
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ประเด็นพิจารณาท่ี 2) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

มาตรฐานการศึกษาท่ี 2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

กลยุทธสถานศึกษาท่ี 1. สงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.1. รอยละของผูเรยีน มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 ตามหลักสูตร และมีคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ผานเกณฑ 
 ในระดับดีข้ึนไป 

กลยุทธสถานศึกษาท่ี 3. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
 ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.2 รอยละของผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคมท่ีดี 
 ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.3 รอยละของผูเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามศาสตรพระราชาผานเกณฑ 
 ในระดับดีข้ึนไป 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.4 รอยละของผูเรียนมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอมผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 

กลยุทธสถานศึกษาท่ี 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.2 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 ของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม, คานิยม 
 ประชาธิปไตย, ประชารัฐ, ความรับผิดชอบทางการบริหาร) 

ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.3 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนในการสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชน 
ผูปกครองนักเรียนและองคกรท่ีเก่ียวกับการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 

ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.4 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนท่ีใหบริการเผยแพรและรวมพัฒนาชุมชน 
 อยางตอเนื่องเพ่ือใหชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
 

แผนงานงบประมาณ      งบลงทุน    งบดําเนินงาน 
 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ  นางจุฑารัตน  เจริญสุข  งานกิจกรรมนักเรียน 
 กลุมบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีความเจริญรุงเรืองทางประเพณีและวัฒนธรรมมาท่ีดีงามมาตั้งแตอดีตท่ียึดถือ
ปฏิบัติสืบทอดมาชานาน ประเพณีและวัฒนธรรมตางๆลวนแตมีความหมายและสําคัญตอประชาชนชาวไทยเปน
อันมาก ในสภาวะปจจุบันมีความเจริญกาวหนาในทุกๆดานโดยเฉพาะทางดานวัตถุ กระแสนิยมชาติตะวันตก ได
หลั่งไหลเขามาในสังคมไทย ทําใหคนไทยสูญเสียเอกลักษณของความเปนไทย นักเรียนและประชาชนบางสวนท่ีไม
ทราบหรือไมใหความสําคัญ จึงจําเปนท่ีจะตองฝกอบรมนักเรียนใหรูจักประเพณีและวัฒนธรรมตางๆของชาติ
มีการแสดงออกท่ีดี ถูกตอง และเปนแบบอยางท่ีดีแกผูพบเห็นโดยท่ัวไป การฟนฟูคุณธรรมและจริยธรรมในตัว
บุคคล ตั้งแตยังเยาววัย เปนไปตามนโยบายและจุดเนน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหผูเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมท้ังมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
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และสิ่งแวดลอม และหางไกลยาเสพติด เสริมสรางความเขมแข็งใหบุคลากรและผูเรียนมีคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐาน
ความเปนไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามมาตรฐานการศึกษาดานคุณภาพผูเรียน คุณลักษณะ 
อันพึงประสงคของผูเรียน กอใหเกิดความรัก สามัคคีในหมูคณะ รักและหวงแหนในขนบธรรมเนียมประเพณี       
ตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ของไทยใหดํารงสืบตอไป จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค เพ่ือใหนักเรียนและครูไดรวมกิจกรรมตางๆ ทําใหมีการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงเปนรากฐานในการพัฒนาสังคมประเทศชาติใหมีเจริญรุงเรืองสืบไป 
 

4. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหนักเรียนตระหนักและพัฒนานักเรียน ดานคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลักเบื้องตน 
ของศาสนาท่ีตนนับถือ 
2. เพ่ือสรางเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงคใหกับนักเรียนตามนโยบายของรัฐบาลและตามหลักสูตร 
3. เพ่ือใหนักเรียนเพ่ิมคุณคาในภูมิปญญาไทย ภูมิใจในความเปนไทย และรักษาวัฒนธรรมไทย 
4. เพ่ือใหนักเรียนประกอบกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอผูอ่ืน 
และสังคมอยางสมํ่าเสมอ 
5. เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูและฝกตนเองเก่ียวกับการใชสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคตอระบอบประชาธิปไตย 
6. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีความรับผิดชอบรวมกันในการรักษาไวซ่ึงประโยชนท้ังปวงของโรงเรียน 
7. เพ่ือใหนักเรียนเกิดการเรียนรูเก่ียวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง 
8. เพ่ือปลูกฝงใหนักเรียนมีน้ําใจ จิตสาธารณะ เสียสละเพ่ือสังคม 
9. สงเสริมใหนักเรยีนมีสวนรวมในการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชน 
10. เพ่ือใหนักเรียนมีคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการท่ีดี และสามารถสรางการเปนแบบอยางท่ีดีได 

 

5. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 

 1. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยาทุกคน 
 2. ครูและบุคลากรโรงเรียนสวีวิทยาทุกคน 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับคุณธรรม และจริยธรรมท่ีเหมาะสมสําหรับนักเรียน 
2. นักเรียนไดรับประสบการณตรง และนําความรูท่ีไดไปใชในชีวิตประจําวัน 
3. โรงเรียนสามารถบูรณาการกิจกรรมรวมกับกลุมสาระการเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน 
4. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีถูกตอง 
5. ครูและบุคลากรโรงเรียนสวีวิทยาสงเสริมและรวมกิจกรรมคุณธรรม และจริยธรรมและประชาธิปไตย 
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6. กิจกรรมและการดําเนินงาน 
กิจกรรมท่ี 1 วันดีศรีคุณธรรม 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมวางแผนคณะกรรมการดําเนินการ 
 - จัดทําคําสั่งคณะกรรมการดําเนินการ 

พ.ค. 2565 

92,000 

นางจุฑารัตน เจริญสุข 
นางสาวกันยนา นอยกําเนิด 
นายนัทธี เกตุอักษร 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - ดําเนินกิจกรรมตามวันสําคัญตางๆ 
 - จัดซ้ือวัสดุอุปกรณสนับสนุนกิจกรรมนักเรียน 

พ.ค. 2565 – 
มี.ค. 2566 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - ประเมินผลความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
 - สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม 

มี.ค. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - นําผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงในปตอไป 

มี.ค. 2566 

 

กิจกรรมท่ี 2 สงเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมวางแผนคณะกรรมการดําเนินการ 
 - จัดทําคําสั่งคณะกรรมการดําเนินการ 

พ.ค. 2565 

154,316 

นางจุฑารัตน เจริญสุข 
นางสาวลักขณา ยองเสง 
นางสาวศิสกาว มรรคสินธุ 
นายวิชัย ดีสมุทร 2. ข้ันดําเนินการ (Do) 

 - พัฒนาหองกิจกรรมคณะกรรมการสภานักเรียน 
 - เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน 
 - อบรมกอการดีตนกลาสภานักเรียน 
 - ศึกษาดูงานคณะกรรมการสภานักเรียน 
 - สรางเครือขายคณะกรรมการสภานักเรียน 
 - สงเสริมพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
 - แขงขันสภานักเรียน 
 - สัมมนาคณะกรรมการสภานักเรียน 

พ.ค. 2565 – 
มี.ค. 2566 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - ประเมินผลความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
 - สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม 

มี.ค. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - นําผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงในปตอไป 

มี.ค. 2566 
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กิจกรรมท่ี 3 จิตอาสาและการมีสวนรวมกับชุมชน 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมวางแผนคณะกรรมการดําเนินการ 
 - จัดทําคําสั่งคณะกรรมการดําเนินการ 

พ.ค. 2565 

40,720 

นางจุฑารัตน เจริญสุข 
นายจักรพันธ เสนีย 
นายบุญพิทักษ รสสุคนธ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - ดําเนินกิจกรรมจิตอาสา 
 - เขารวมกิจกรรมกับชุมชน 

พ.ค. 2565 – 
มี.ค. 2566 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - ประเมินผลความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
 - สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม 

มี.ค. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - นําผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงในปตอไป 

มี.ค. 2566 

 
กิจกรรมท่ี 4 เสริมสรางอัตลักษณนักเรียนสวีวิทยา 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมวางแผนคณะกรรมการดําเนินการ 
 - จัดทําคําสั่งคณะกรรมการดําเนินการ 

พ.ค.2565 

134,535 

นายจักรพันธ เสนีย 
นางสาวจรัสศรี จิตริ 
หัวหนาระดับชั้นทุกระดับ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - ปฐมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 1และ
มัธยมศึกษาปท่ี 4 
 - ประชุมผูปกครองนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 2,3,5 
และ 6 
 - ประชุมผูปกครองนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 
(ภาคเรียนท่ี 2) 
 - ประชุมตัวแทนเครือขายผูปกครองนักเรียน 
 - อบรมริบบิ้นสีขาว เรื่อง “ผูหญิงควรรู” 
 - วันงดสูบบุหรี่โลก 
 - วันตอตานยาเสพติดสากล 
 - ปจฉิมนิเทศ 

พ.ค. 2565 – 
มี.ค. 2566 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - ประเมินผลความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
 - สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม 

มี.ค. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - นําผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงในปตอไป 

มี.ค. 2566 
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7.  ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 
สถานท่ีดําเนินการ โรงเรียนสวีวิทยา อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

 

8. งบประมาณ  รวม  421,571  บาท  รายละเอียด  ดังนี้ 
กิจกรรมท่ี 1 วันดีศรีคุณธรรม 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 

วันอาภากร (วันคลายวันส้ินพระชนม พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาอาภากรเกียรติวงศ) 
1 คาวัสดุอุปกรณ - 1,000 1,000  
 รวม - 1,000 1,000  

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
2  คาจัดสถานท่ี 5,000 - 5,000  
3 คาวัสดุอุปกรณ - 3,500 3,500  
 รวม 5,000 3,500 8,500  

วันไหวคร ู
4  คาจัดสถานท่ี 5,000 - 5,000  
5 คาวัสดุอุปกรณ - 2,000 2,000  
 รวม 5,000 2,000 7,000  

วันคลายวันกอตั้งโรงเรียน 
6 อาหารและชุดสังฆทานถวายพระ 

จํานวน 9 ชุด ชุดละ 500 บาท 
4,500 - 4,500 เงินอ่ืน 

7 คาจัดสถานท่ี 2,000 - 2,000  
 รวม 2,000 - 2,000  

วันถวายเทียนพรรษาและผาอาบน้ําฝน 
8 คาวัสดุอุปกรณ - 17,000 17,000  
 รวม - 17,000 17,000  

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ  
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 
9  คาจัดสถานท่ี 8,000 - 8,000  
10 คาวัสดุอุปกรณ - 3,500 3,500  

รวม 8,000 3,500 11,500  
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี  
พันปหลวง และวันแมแหงชาต ิ
11 คาจัดสถานท่ี 5,000 - 5,000  
12 คาวัสดุอุปกรณ - 2,000 2,000  

รวม 5,000 2,000 7,000  
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ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
วันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช  
บรมบนาถบพิตร 
13 คาวัสดุอุปกรณ - 1,000 1,000  

รวม - 1,000 1,000  
วันปยมหาราช 
14 คาวัสดุอุปกรณ - 1,000 1,000  

รวม - 1,000 1,000  
วันชาติและวันพอแหงชาต ิ
15 ชุดตักบาตร จํานวน 9 ชุด  

ชุดละ 300 บาท 
2,700 - 2,700 เงินอ่ืน 

16 คาตกแตงบริเวณพระบรมฉายาลักษณ 3,000 - 3,000  
17 คาวัสดุอุปกรณ - 1,500 1,500  

รวม 3,000 1,500 4,500  
วันอาภากรรําลึก (วันคลายวันประสูติ พลเรือเอกพระเจาบรมวงศเธอพระองคเจาอาภากรเกียรติวงศ) 
18 คาวัสดุอุปกรณ - 1,500 1,500  

รวม - 1,500 1,500  
วันสงทายปเกา-ตอนรับปใหม 
19 คาจัดสถานท่ี 15,000 - 15,000  
20 คาวัสดุอุปกรณ - 5,000 5,000  

รวม 15,000 5,000 20,000  
สนับสนุนกิจกรรมนักเรียน 
21 คาวัสดุอุปกรณ - 10,000 10,000  

รวม - 10,000 10,000  
รวมท้ังหมด 43,000 49,000 92,000  

 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

วันอาภากร (วันคลายวันส้ินพระชนม พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาอาภากรเกียรติวงศ) 
1 พวงมาลา 1 พวง 1,000 1,000 

รวม 1,000 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

2 พานพุม  2 พาน 1,500 3,000 
3 สมุดลงนามถวายพระพร 1 เลม 500 500 

รวม 3,500 
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โครงการท่ี 18 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ จํานวน/หนวย 
ราคาตอหนวย

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
วันไหวคร ู

4 กระดาษเกียรติบัตร 1 รีม 250 250 
5 เทียน (ขนาด 9 หุน) 1 หอ 180 180 
6 ดินสอกดควอนตั้ม 3 โหล 70 210 
7 ดินสอกดธรรมดา 10 แทง 15 150 
8 ปากกา 3 กลอง 180 540 
9 แฟมกระเปา 6 แฟม 65 390 
10 สีน้ํา 12 สี มาสเตอรอารต 2 กลอง 40 80 
11 สีไม 12 สี สองหัว คลอรีน 5 กลอง 40 200 

รวม 2,000 
วันถวายเทียนพรรษาและผาอาบน้ําฝน 

12 เทียนพรรษา 4 ตน 2,500 10,000 
13  เครื่องไทยธรรม 20 ชุด 250 5,000 
14  ผาอาบน้ําฝน 20 ชุด 100 2,000 

รวม 17,000 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ  
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 

15 พานพุม  2 พาน 1,500 3,000 
16 สุดลงนามถวายพระพร 1 เลม 500 500 

รวม 3,500 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนน ีพันปหลวง  
และวันแมแหงชาต ิ

17 พานพุม  1 พาน 1,500 1,500 
18 สมุดลงนามถวายพระพร 1 เลม 500 500 

รวม 2,000 
วันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมบนาถบพิตร 

19 พวงมาลา 1 พวง 1,000 1,000 
รวม 1,000 

วันปยมหาราช 

20 พวงมาลา 1 พวง 1,000 1,000 
รวม 1,000 

วันชาติและวันพอแหงชาต ิ
21 พานพุม  1 พาน 1,500 1,500 

รวม 1,500 
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โครงการท่ี 18 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ จํานวน/หนวย 
ราคาตอหนวย

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

วันอาภากรรําลึก (วันคลายวันประสูติ พลเรือเอกพระเจาบรมวงศเธอพระองคเจาอาภากรเกียรติวงศ) 

22 พานพุม 1 พาน 1,500 1,500 
รวม 1,500 

วันสงทายปเกา-ตอนรับปใหม 

23 ดินสอกดควอดตั้ม 6 โหล 70 420 
24 ดินสอกดธรรมดา 50 แทง 15 750 
25 ปากกาลูกลื่น 50 ดาม/กลอง 10 กลอง 180 1,800 
26 ไมบรรทัดพลาสติก 24 นิ้ว 10 อัน 18 180 
27 แฟมกระเปา 10 แฟม 65 650 
28 สีน้ํา 12 สี มาสเตอรอารต 10 กลอง 40 400 
29 สีไม 12 สี สองหัว คลอรีน 10 กลอง 40 400 
30 แกวน้ํา 13 ออนซ 2 โหล 200 400 

รวม 5,000 

สนับสนุนกิจกรรมนักเรียน 

31 หมึกพิมพ Epson สีดํา 2 ขวด 400 800 
32 หมึกพิมพ Epson สีเหลือง 2 ขวด 400 800 
33 หมึกพิมพ Epson สีฟา 2 ขวด 400 800 
34 หมึกพิมพ Epson สีชมพู 2 ขวด 400 800 
35 หมึกพิมพ Canon สีดํา 2 ขวด 420 840 
36 หมึกพิมพ Canon สีเหลือง 2 ขวด 420 840 
37 หมึกพิมพ Canon สีฟา 2 ขวด 420 840 
38 หมึกพิมพ Canon สีชมพู 2 ขวด 420 840 
39 กระดาษ A4 70 แกรม 10 รีม 110 1,100 
40 กระดาษปกการดขาว A4 2 รีม 80 160 
41 กระดาษเกียรติบัตร 1 รีม 250 250 
42 กระดาษโฟโต 180 แกรม 1 รีม 300 300 
43 แฟมผลงาน A4 ตราชาง 10 เลม 110 1,100 
44 แฟมกลาวรายงาน A4 ปกหนัง 2 แฟม 180 360 
45 ไสแฟม 2 หอ  25 50 
46 กาวสองหนาบาง croco หนา ¾ นิ้ว 2 มวน 20 40 
47 กาวสองหนาบาง croco หนา 1 นิ้ว 2 มวน 25 50 
48 กระดาษโปสเตอรสีสองหนา (คละสี) 5 แผน 6 30 

รวม 10,000 
รวมท้ังหมด (ส่ีหม่ืนเกาพันบาทถวน ) 49,000 
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โครงการท่ี 18 

กิจกรรมท่ี 2 สงเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน 

ท่ี กิจกรรม/รายการ คาตอบแทน คาใชสอย คาครุภัณฑ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 

พัฒนาหองกิจกรรมคณะกรรมการสภานักเรียน 
1 เครื่องพิมพอิงคเจท  - - 5,000 - 5,000  
2 คาวัสดุอุปกรณ - - - 7,665 7,665  
3 ไวนิลบอรดความรู ขนาด 

1.20 ม. x 2.40 ม. = 2.88 
ตร.ม. 4 ปาย 

- 2,304 - - 2,304  

                           รวม - 2,304 5,000 7,665 14,969  
เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน 
4 คาวัสดุอุปกรณ  - - - 6,984 6,984  
5 ไวนิล ขนาด 1.20 ม. x 2.40 

ม. = 2.88 ตร.ม. 1 ปาย 
- 576 - - 576  

                           รวม - 576 - 6,984 7,560  
กอการดีตนกลาสภานักเรียน  
6 คาตอบแทนวิทยากร  

2 คน คนละ 4 ชั่วโมง  
ชั่วโมงละ 600 บาท 

4,800 - - - 
 

4,800  

7 คาอาหารครู 15 คน   
4 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท 

- 3,600 - - 3,600  

8 คาอาหารนักเรียน 30 คน  
4 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท 

- 7,200 - - 7,200  

9 คาอาหารวางนักเรียน  
30 คน 4 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท 

- 3,000 - - 3,000  

10 คาอาหารวางครู  
15 คน 4 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท 

- 1,500 - - 1,500  

11 คาวัสดุอุปกรณ - - - 3,629 3,629  
                           รวม 4,800 15,300 - 3,629 23,729  
ศึกษาดูงานคณะกรรมการสภานักเรียน 
10 คาอาหารครู 

2 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 
- 160 

 
- - 160  

11 คาอาหารนักเรียน  
25 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 

- 2,000 - - 2,000  

12 คาเชาเหมารถ - 10,000 - - 10,000  
13 คาวัสดุอุปกรณ - - - 390 390  
                           รวม - 12,160 - 390 12,550  
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ท่ี กิจกรรม/รายการ คาตอบแทน คาใชสอย คาครุภัณฑ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 

สรางเครือขายคณะกรรมการสภานักเรียน 
14 คาอาหารครู  

6 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท 
- 360 - - 360  

15 คาอาหารนักเรียน 125 คน  
1 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท 

- 7,500 - - 7,500  

16 คาอาหารวางครู  
6 คน 2 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท 

- 300 - - 300  

17 คาอาหารวางนักเรียน  
125 คน 2 ม้ือ ม้ือ 25 บาท 

- 6,250 - - 6,250  

18 คาวัสดุอุปกรณ - - - 1,479 1,479  
                           รวม - 14,410 - 1,479 15,889  
สงเสริมพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย (คารวธรรม สามัคคีธรรม และปญญาธรรม) 
19 คาตอบแทนวิทยากร  

2 คน 4 ชั่วโมง  
ชั่วโมงละ 600 บาท 

4,800 - - - 4,800  

20 คาอาหารครู 6 คน  
4 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท 

- 1,440 - - 1,440  

21 คาอาหารนักเรียน 125 คน 
4 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท 

- 30,000 - - 30,000  

22 คาอาหารวางครู  
6 คน 3 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท 

- 450 - - 450  

23 คาอาหารวางนักเรียน  
125 คน 3 ม้ือ 
ม้ือละ 25 บาท 

- 9,375 - - 9,375  

24 คาวัสดุอุปกรณ - - - 4,388 4,388  
                           รวม 4,800 41,265 - 4,388 50,453  
แขงขันสภานักเรียน 
25 คาอาหารครูในการฝกซอม  

3 คน 10 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 
- 2,400 - - 2,400  

26 คาอาหารนักเรียน 
ในการฝกซอม 10 คน  
10 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 

- 8,000 - - 8,000  

27 คาวัสดุอุปกรณ - - - 4,644 4,644  
28 ไวนิล ขนาด 1.20 ม. x 2.40 

ม. = 2.88 ตร.ม. 2 ปาย 
- 1,152 - - 1,152  

รวม - 11,552 - 4,644 16,196  
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โครงการท่ี 18 

ท่ี กิจกรรม/รายการ คาตอบแทน คาใชสอย คาครุภัณฑ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 

สัมมนาคณะกรรมการสภานักเรียน 
28 คาอาหารครู 2 คน  

1 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 
- 160 - - 160  

39 คาอาหารนักเรียน  
25 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 

- 2,000 - - 2,000  

30 คาอาหารวางครู  
2 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 30 บาท 

- 60 - - 60  

31 คาอาหารวางนักเรียน  
25 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 30 บาท 

- 750 - - 750  

32 คาเชาเหมารถ - 10,000 - - 10,000  
                          รวม - 12,970 - - 12,970  

รวมท้ังหมด 9,600 110,537 5,000 29,179 154,316  
 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

พัฒนาหองกิจกรรมคณะกรรมการสภานักเรียน 
1 แฟมผลงาน A4  4 แฟม 110 440 
2 ไสแฟม หอละ 100 ซอง 2 หอ 65 130 
3  กระดาษโปสเตอรสีสองหนา (คละสี) 10 แผน 6 60 
4  กระดาษโปสเตอรแข็งสี (คละส)ี 10 แผน 10 100 
5  กระดาษ A4 70 แกรม  5 รีม 110 550 
6  กระดาษปก A4 การดขาว 150 แกรม 1 หอ 80 80 
7  กระดาษโฟโต 180 แกรม 1 หอ 300 300 
8  กระดานไวทบอรด ขนาด 60 x 90 ซม. 1 แผน 400 400 
9 กาวลาแท็กซ TOA 8 ออนซ  1 ขวด 25 25 
10 กรรไกร 8 นิ้ว ยี่หอ 3 M 4 อัน 85 340 
11 เครื่องเย็บกระดาษเบอร 10  2 อัน 75 150 
12 เครื่องเย็บกระดาษเบอร 3 1 อัน 185 185 
13 เครื่องเจาะกระดาษขนาดใหญ 1 อัน 320 320 
14 แผนรองตัด A4 2 อัน 140 280 
15 คัตเตอรเหล็กเล็ก 2 อัน 25 50 
16 คัตเตอรเหล็กใหญ 2 อัน 85 170 
17 ใบคัตเตอรเล็ก 1 กลอง 15 15 
18 ใบคัตเตอรใหญ 1 กลอง 20 20 
19 ไมบรรทัดเหล็ก 20 นิ้ว 1 อัน 90 90 
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โครงการท่ี 18 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ จํานวน/หนวย 
ราคาตอหนวย

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
20 ตะแกรงใสเอกสารชั้นเดียว 1 อัน  120 120 
21 แฟมกลาวรายงาน A4 ปกหนัง 2 แฟม 180 360 
22 แฟมหนีบชาง 2 อัน 70 140 
23 หมึกพิมพ Epson No.644 สดีํา 2 ขวด 420 840 
24 หมึกพิมพ Epson No.644 สชีมพู 1 ขวด 300 300 
25 หมึกพิมพ Epson No.644 สฟีา 1 ขวด 300 300 
26 หมึกพิมพ Epson No.644 สีเหลือง 1 ขวด 300 300 
27 หมึกพิมพ Epson No.003 สีดํา 1 ขวด 400 400 
28 หมึกพิมพ Epson No.003 สีชมพู 1 ขวด 400 400 
29 หมึกพิมพ Epson No.003 สีฟา 1 ขวด 400 400 
30 หมึกพิมพ Epson No.003 สีเหลือง 1 ขวด 400 400 

รวม 7,665 
เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน 

31 กรอบเกียรติบัตร 21 กรอบ 100 2,100 
32 แฟมผลงาน A4 ปกหนัง 10 แฟม 110 1,100 
33 ไสแฟม หอละ 100 ซอง 10 หอ 65 650 
34 กระดาษ A4 80 แกรม  5 รีม 120 600 
35 กระดาษแข็งขาวเทา ขนาดใหญ 12 แผน 12 144 
36 ปากกาเคมีสีน้ําเงิน 1 กลอง 150 150 
37 ปากกาเคมีสีแดง 1 กลอง 150 150 
38 หมึกพิมพ Epson No.644 ดํา 2 ขวด 420 840 
39 หมึกพิมพ Epson No.644 สีเหลือง 1 ขวด 300 300 
40 หมึกพิมพ Epson No.644 สฟีา 1 ขวด 300 300 
41 หมึกพิมพ Epson No.644 สีชมพู 1 ขวด 300 300 
42 กาวสองหนาบาง Croco หนา 1 นิ้ว 6 มวน 25 150 
43 กาวสองหนาหนา 3M ยาว 5 เมตร 1 มวน 200 200 

รวม 6,984 
กอการดีตนกลาสภานักเรียน 

44 แฟมผลงาน A4 ปกหนัง 1 แฟม 110 110 
45 ไสแฟม หอละ 100 ซอง 1 หอ 65 65 
46 กระดาษ A4 80 แกรม 1 รีม 120 120 
47 กระดาษปก A4 การดขาว 150 แกรม 3 รีม 80 240 
48 กระดาษโฟโต 150 แกรม  1 หอ 250 250 
49 กาวสองหนาบาง croco หนา 1 นิ้ว  3 มวน 25 75 
50 กาวสองหนาหนา 3M ยาว 5 เมตร 1 มวน 200 200 



    แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2565 

311 
 

โครงการท่ี 18 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ จํานวน/หนวย 
ราคาตอหนวย

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
51 ปากกาเคมี 2 หัว สนี้ําเงิน 1 โหล 150 150 
52 ปากกาเคมี 2 หัว สแีดง 1 โหล 150 150 
53 กระดาษหอพัสดุสีน้ําตาล 24 แผน 6 144 
54 บัตรคลองคอพรอมสาย 21 ชุด 25 525 
55 หมึกพิมพ Epson No.003 สดีํา 1 ขวด 400 400 
56 หมึกพิมพ Epson No.003 สีชมพู 1 ขวด 400 400 
57 หมึกพิมพ Epson No.003 สีฟา 1 ขวด 400 400 
58 หมึกพิมพ Epson No.003 สเีหลือง 1 ขวด 400 400 

รวม 3,629 
ศึกษาดูงานคณะกรรมการสภานักเรียน 

59 กระดาษปก A4 การดหอม 1 รีม 100 100 
60 แฟมกลาวรายงาน A4 ปกหนัง 1 แฟม 180 180 
61 แฟมผลงาน A4 ปกหนัง 1 แฟม 110 110 

รวม 390 
สรางเครือขายคณะกรรมการสภานักเรียน 

62 แฟมผลงาน A4 ปกหนัง 1 แฟม 110 110 
63 ไสแฟม หอละ 100 ซอง 1 หอ 65 65 
64 กระดาษ A4 80 แกรม 1 รีม 120 120 
65 กระดาษปก A4 การดขาว 150 แกรม 3 หอ 80 240 
66 กระดาษโฟโต 150 แกรม  1 หอ 250 250 
67 กาวสองหนาบาง croco หนา 1 นิ้ว  2 มวน 25 50 
68 กาวสองหนาหนา 3M ยาว 5 เมตร 1 มวน 200 200 
69 ปากกาเคมี 2 หัว สนี้ําเงิน 1 โหล 150 150 
70 ปากกาเคมี 2 หัว สแีดง 1 โหล 150 150 
71 กระดาษหอพัสดุสีน้ําตาล 24 แผน 6 144 

รวม 1,479 
สงเสริมพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย (คารวธรรม สามัคคีธรรม และปญญาธรรม) 

72 กระดาษ A4 80 แกรม 1 รีม 120 120 
73 กระดาษปก A4 การดขาว 150 แกรม 4 รีม 80 320 
74 กระดาษโฟโต 150 แกรม  1 รีม 250 250 
75 กาวสองหนาบาง croco หนา 1 นิ้ว  2 มวน 25 50 
76 กาวสองหนาหนา ยี่หอ 3M ยาว 5 เมตร 1 มวน 200 200 
77 ปากกาเคมี 2 หัว สนี้ําเงิน 1 โหล 150 150 
78 ปากกาเคมี 2 หัว สแีดง 1 โหล 150 150 
79 กระดาษหอพัสดุสีน้ําตาล 24 แผน 6 144 
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โครงการท่ี 18 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ จํานวน/หนวย 
ราคาตอหนวย

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
80 ฟวเจอรบอรดขนาด 65x122 ซม. 10 แผน 50 500 
81 สีเมจิกมาสเตอรอารต 10 แพ็ค 89 890 
82 เชือกขาว 6 มวน 25 150 
83 กระดาษแข็งขาวเทา ขนาดใหญ 12 แผน 12 144 
84 หมึกพิมพ Epson No.644 สดีํา 1 ขวด 420 420 
85 หมึกพิมพ Epson No.644 สีเหลือง  1 ขวด 300 300 
86 หมึกพิมพ Epson No.644 สีฟา 1 ขวด 300 300 
87 หมึกพิมพ Epson No.644 สชีมพู 1 ขวด 300 300 

รวม 4,388 
แขงขันสภานักเรียน 

88 กระดาษ A4 80 แกรม 2 รีม 120 240 
89 กระดาษปก A4 การดขาว 150 แกรม 4 รีม 80 320 
90 กระดาษโฟโต 150 แกรม  2 รีม 250 500 
91 กาวสองหนาบาง croco หนา 1 นิ้ว  4 มวน 25 100 
92 กาวสองหนาหนา ยี่หอ 3M ยาว 5 เมตร 2 มวน 200 400 
93 กระดาษหอพัสดุสีน้ําตาล 24 แผน 6 144 
94 ฟวเจอรบอรดขนาด 65 x 122 ซม. 10 แผน 50 500 
95 หมึกพิมพ Epson No.644 สดีํา 2 ขวด 420 840 
96 หมึกพิมพ Epson No.644 สีเหลือง 1 ขวด 300 300 
97 หมึกพิมพ Epson No.644 สฟีา 1 ขวด 300 300 
98 หมึกพิมพ Epson No.644 สชีมพู 1 ขวด 300 300 
99 ไสแฟม หอละ 100 ซอง 3 หอ 65 195 
100 กระดาษโปสเตอรสีสองหนา (คละสี) 30 แผน 6 180 
101 กระดาษโปสเตอรแข็งสี (คละส)ี 10 แผน 10 100 
102 กาวลาแท็กซ TOA 8 ออนซ  1 ขวด 25 25 
103 ซองน้ําตาล A4 ขยายขาง 1 แพ็ค  200 200 

รวม 4,644 
รวมท้ังหมด (สองหม่ืนเกาพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบเกาบาทถวน) 29,179 
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โครงการท่ี 18 

กิจกรรมท่ี 3 จิตอาสาและการมีสวนรวมกับชุมชน 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาอาหารวางครูและนักเรียน  

250 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 30 บาท 
7,500 - 7,500  

2 คาอาหารครูและนักเรียน  
250 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 

20,000 - 20,000  

3 คาวัสดุอุปกรณ - 220 220  
4 คาเชาเหมารถ 12,000 - 12,000  
5 ปายไวนิล 1 ปาย 1,000 - 1,000  

รวม 40,500 220 40,720  
 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 แฟมผลงาน A4 ปกหนัง 2 แฟม 110 220 

รวม (สองรอยย่ีสิบบาทถวน) 220 

 

กิจกรรมท่ี 4 เสริมสรางอัตลักษณนักเรียนสวีวิทยา 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 

ปฐมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 1 และมัธยมศึกษาปท่ี 4  
1 คาอาหารวางผูปกครอง 675 คน  

1 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท 
- 16,875 - 16,875 เงินสมาคม

ผูปกครอง 
2 คาอาหารวางนักเรียน 675 คน  

1 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท 
- 
 

16,875 - 16,875  

3 คาอาหารวางครูและบุคลากร 124 คน 
4 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท 

- 12,400 - 12,400  

4 คาวัสดุอุปกรณ - - 900 900  
5 ปายไวนิล 1 ปาย - 1,600 - 1,600  

รวม - 30,875 900 31,775  
ประชุมผูปกครองนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 2, 3, 5 และ 6 
6 คาอาหารวางผูปกครอง 1,340 คน  

1 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท 
- 33,575 - 33,575 เงินสมาคม

ผูปกครอง 
7 คาอาหารวางครูและบุคลากร  

124 คน 2 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท 
- 6,200 - 6,200  

8 คาอาหารครูและบุคลากร  
124 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท 

- 7,440 - 7,440  

9 คาวัสดุอุปกรณ - - 900 900  
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ท่ี กิจกรรม/รายการ คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
10 ปายไวนิล 1 ปาย - 1,600 - 1,600  

รวม - 15,240 900 16,140  
ประชุมผูปกครองนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 6 (ภาคเรียนท่ี 2) 
11 คาอาหารวางผูปกครอง  

2,000 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท 
- 50,000 - 50,000 เงินสมาคม

ผูปกครอง 
12 คาอาหารวางครูและบุคลากร  

124 คน 3 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท 
- 9,300 - 9,300  

13 คาอาหารครูและบุคลากร  
124 คน 3 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท 

- 22,320 - 22,320  

14 คาวัสดุอุปกรณ - - 1,100 1,100  
15 ปายไวนิล 1 ปาย - 1,600 - 1,600  

รวม - 33,220 1,100 34,320  
ประชุมเครือขายผูปกครอง  
16 คาอาหารวางผูปกครอง  

270 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท 
- 6,750 - 6,750 เงินสมาคม

ผูปกครอง 
17 คาอาหารวางครูและบุคลากร  

20 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท 
- 500 - 500  

18 คาวัสดุอุปกรณ - - 320 320  
รวม - 500 320 820  

ริบบ้ินสีขาว 
19 คาตอบแทนวิทยากร  

2 คน 3 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท  
3,600 - - 3,600  

20 คาอาหารนักเรียน 
108 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท 

- 6,480 - 6,480  

21 คาอาหารวางนักเรียน  
108 คน 2 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท  

- 5,400 - 5,400  

22 คาอาหารวางครูและบุคลากร 20 คน  
2 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท  

- 1,000 - 1,000  

23 คาวัสดุอุปกรณ - - 2,000 2,000  
รวม 3,600 12,880 2,000 18,480  

วันงดสูบบุหรี่โลก 
24 คาวัสดุอุปกรณ - - 3,000 3,000  

รวม - - 3,000 3,000  
วันตอตานยาเสพติดสากล 
25 คาวัสดุอุปกรณ - - 3,000 3,000  

รวม - - 3,000 3,000  
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โครงการท่ี 18 

ท่ี กิจกรรม/รายการ คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
งานปจฉิมนิเทศ 
26 อาหารวางนักเรียน  

620 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท 
- 15,500 - 15,500  

27 คาอาหารวางครูและบุคลากร  
40 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท  

- 1,000 - 1,000  

28 คาจัดสถานท่ี - 8,000 - 8,000  
29 คาวัสดุอุปกรณ  - - 900 900  
30 ปายไวนิล 1 ปาย - 1,600 - 1,600  

รวม - 26,100 900 27,000  
รวมท้ังหมด 3,600 118,815 12,120  134,535  

 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ปฐมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 1 และมัธยมศึกษาปท่ี 4 
1 กระดาษ A4 80 แกรม  2 รีม 110 220 
2 แฟมผลงาน A4 ปกหนัง  1 แฟม 110 110 
3 กระดาษสี A4 150 แกรม  1 รีม 100 100 
4  คลิบบอรด A4 2 อัน 35 70 
5  ปากกาลูกลื่น 50 ดาม/กลอง 1 กลอง 180 180 
6  ซองน้ําตาล A4 ขยายขาง 1 หอ 200 200 
7  ตัวหนีบ No.112 1 กลอง 20 20 

รวม 900 
ประชุมผูปกครองนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 2, 3, 5 และ 6 

8 กระดาษ A4 80 แกรม  4 รีม 110 440 
9 แฟมผลงาน A4 ปกหนัง 1 แฟม 110 110 
10 กระดาษสี A4 150 แกรม 2 รีม 100 200 
11 ปากกาลูกลื่น 50 ดาม/กลอง 1 กลอง 150 150 

รวม 900 
ประชุมผูปกครองนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 6 (ภาคเรียนท่ี 2) 

12 กระดาษ A4 80 แกรม  6 รีม 110 660 
13 แฟมผลงาน A4 ปกหนัง  2 แฟม 110 220 
14 กระดาษสี A4 150 แกรม 2 รีม 100 200 
15 ตัวหนีบ No.112 1 กลอง 20 20 

รวม 1,100 
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ลําดับ
ท่ี 

รายการ จํานวน/หนวย 
ราคาตอหนวย

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ประชุมเครือขายผูปกครอง 

16 กระดาษ A4 80 แกรม  1 รีม 110 110 
17 แฟมผลงาน A4 ปกหนัง  1 แฟม 110 110 
18 กระดาษสี A4 150 แกรม 1 รีม 100 100 

รวม 320 

ริบบ้ินสีขาว 
19 กระดาษ A4 80 แกรม  2 รีม 110 220 
20 กระดาษขาวเทา ขนาดใหญ 10 แผน 12 120 
21 สีไม 24 สี หัวเดียว คลอรีน 10 กลอง 100 1,000 
22 ปากกาเคมี 2 หัว (คละส)ี 2 กลอง 150 300 
23 ปากกาลูกลื่น 2 กลอง 130 260 
24 ดินสอ 2B 20 แทง 5 100 

รวม 2,000 
วันงดสูบบุหรี่โลก 

25 กระดาษโปสเตอรสีสองหนา 50 แผน 6 300 
26 กระดาษโปสเตอรแข็งสี 50 แผน 10 500 
27 กระดาษหอพัสดุ 50 แผน 6 300 
28 กระดาษขาวเทา ขนาดใหญ 50 แผน 12 600 
29 กระดาษรอยปอนด A4 100 แผน 1 รีม 350 350 
30 กระดาษปก A4 การดขาว 180 แกรม 1 รีม 80 80 
31 กาวสองหนาบาง croco หนา 1 นิ้ว 8 มวน 25 200 
32 กาวสองหนาหนา TOV ยาว 1 เมตร 3 มวน 40 120 
33 กาวลาเท็กซ TOA ขนาด 4 ออนซ 10 ขวด 15 150 
34 กรรไกร 6 นิ้ว  10 อัน 40 400 

รวม 3,000 
วันตอตานยาเสพติดสากล 

35 กระดาษโปสเตอรสีสองหนา 50 แผน 6 300 
36 กระดาษโปสเตอรแข็งสี 50 แผน 10 500 
37 กระดาษหอพัสดุ 50 แผน 6 300 
38 กระดาษขาวเทา ขนาดใหญ 50 แผน 12 600 
39 กระดาษรอยปอนด A4 100 แผน 1 รีม 350 350 
40 กาวสองหนาบาง croco หนา 1 นิ้ว 8 มวน 25 200 
41 กาวสองหนาหนา TOV ยาว 1 เมตร 5 มวน 40 200 
42 ฟวเจอรบอรดขนาด 65 x 122 ซม. 5 แผน 50 250 
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โครงการท่ี 18 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ จํานวน/หนวย 
ราคาตอหนวย

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
43 สีโปสเตอรมาสเตอรมาสเตอรอารตแบบกลอง 4 กลอง 75 300 

รวม 3,000 

งานปจฉิมนิเทศ 

44 ดายผูกขอมือ 3 มวน 300 900 
รวม 900 

รวมท้ังหมด (หนึ่งหม่ืนสองพันหนึ่งรอยย่ีสิบบาทถวน) 12,120 
หมายเหตุ  ขอถัวจายทุกรายการ 
 

9. การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 
ปจจัยความเส่ียง  
 1. ระยะเวลาในการทํากิจกรรม  
 2. ศักยภาพความพรอมและจํานวนนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม  
 3. ความพรอมของสถานท่ี กําหนดการท่ีไมแนนอน 
 4. สภาพอากาศท่ีไมแนนอน 
 แนวทางการบริหารความเส่ียง  
 1. โรงเรียนควรจะมีปฏิทินปฏิบัติงานท่ีระบุวันเวลาจัดกิจกรรมใหชัดเจน  
 2. จัดชวงเวลาในการฝกซอม เชน ชวงจัดกิจกรรมหนาเสาธง ชวงพักกลางวัน และหลังเลิกเรียน  
 3. แบงงานแบงฝายรับผิดชอบท่ีชัดเจน 

 
10. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1. รอยละของผูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ตามหลักสูตรและมีคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
2. รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทยยอมรับท่ีจะอยูรวมกัน
บนความแตกตางและหลากหลายผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
3. รอยละของผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคมท่ีดี 
ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
4. รอยละของผูเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามศาสตรพระราชาผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
5. รอยละของผูเรียนมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอมผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
6. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร 
กิจการบานเมืองท่ีดี (การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม, คานิยมประชาธิปไตย, 
ประชารัฐ, ความรับผิดชอบทางการบริหาร)  
7. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนในการสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชน 
ผูปกครองนักเรียนและองคกรท่ีเก่ียวกับการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน  
8. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนท่ีใหบริการเผยแพรและรวมพัฒนาชุมชน 
อยางตอเนื่องเพ่ือใหชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  

รอยละ 96 
 

รอยละ 93 
 

รอยละ 93 
 

รอยละ 93 
รอยละ 94 
ระดับ 5 

 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
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11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ครูและนักเรียนมีสวนรวมกับชุมชน องคกรตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. นักเรียนไดรับการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุมกันในการดํารงชีวิต 
3. นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

 
 
 

ลงชื่อ ................................................... ผูเสนอโครงการ 
                                              (นางจุฑารัตน  เจริญสุข) 
      หัวหนางานกิจกรรมนักเรียน 

 
 

ลงชื่อ .................................................. ผูพิจารณาโครงการ 
                                               (นายกําพล  ชุมจันทร) 

รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 
 
 
 ลงชื่อ .................................................... ผูอนุมัติโครงการ 
                                               (นายไกรวัลย  สังฆะสา) 
                                            ผูอํานวยการโรงเรียนสวีวิทยา 
 
 
 ลงชื่อ .................................................... ผูเห็นชอบโครงการ 
  (นายสมศักดิ์  ศรัณยวงศ) 

กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปฏิบัติหนาท่ีแทน 
                             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสวีวิทยา 
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โครงการประจําปการศึกษา 2565 
กลุมบริหารท่ัวไป 

โรงเรียนสวีวิทยา  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
*************************************** 

1. โครงการพัฒนาระบบงานบริหารท่ัวไป 
สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี 1. ดานความปลอดภัย 

1.1 พัฒนาสถานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีปลอดภัยของผูเรียนทุกคน พรอมเสริมสรางระบบ
และกลไกในการดูแลความปลอดภัยอยางเขมขน ใหกับผูเรียน ครู และบุคลากร 
ทางการศึกษา จากโรคภัยตางๆ ภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
1.2 สงเสริมการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาวะท่ีดีและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
1.3 สรางภูมิคุมกัน การรูเทาทันสื่อและเทคโนโลยี ในการดําเนินชีวิตวิถีใหม 
(New Normal) และชีวิตวิถีปกติตอไป (Next Normal) 

สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี 4. ดานประสิทธิภาพ 
4.2 นําเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการฐานขอมูล มาใชเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการเรียนรูของผูเรียน 
4.3 สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ใชพ้ืนท่ีเปนฐาน ใชนวัตกรรม 
ในการขับเคลื่อน บริหารจัดการโดยใชทรัพยากรรวมกัน และแสวงหาการมีสวนรวม 
ของหนวยงานท่ีเก่ียวของทุกระดับ เพ่ือใหประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม 

จุดเนน สพฐ.ท่ี 1. เรงแกปญหากลุมผูเรียนท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาด 
ของโรคโควิด – 19 โดยเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงการศึกษา ฟนฟูภาวะถดถอย 
ทางการเรียนรู (Learning Loss Recovery) ใหกับผูเรียนทุกระดับ รวมท้ัง 
ลดความเครียดและสุขภาพจิตของผูเรียน 

จุดเนน สพฐ.ท่ี 2. เสริมสรางระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ดวยระบบมาตรฐาน 
ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 

จุดเนน สพฐ.ท่ี 8. มุงเนนการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรูทุกระดับ 
สนองกลยุทธ สพม. ท่ี 1. สรางโอกาส และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ สพม. ท่ี 2. พัฒนาคุณภาพผูเรียน เพ่ือเพ่ิยมขีดความสามารถในการแขงขันสูมาตรฐานสากล 
สนองกลยุทธ สพม. ท่ี 4. จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง สงเสริมคุณภาพชีวิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม บนพ้ืนฐาน 

ความเปนไทย 
สนองกลยุทธ สพม. ท่ี 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

จุดเนน สพม. ท่ี 1. ดานผูเรียน 
1.4 ผูเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ตามความสามารถ และความถนัด 
1.5 ผูเรียนมีขีดความสามารถในการแขงขันระดับสากล 

จุดเนน สพม.ท่ี 3. ดานบริหารจัดการ 
3.1 ผูบริหารการศึกษาเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 



    แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2565 

320 
 

โครงการท่ี 19 

3.2 บริหารจัดการเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใชสหวิทยาเขตและเครือขาย
สงเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดเปนฐาน 
3.3 พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช 
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
3.6 สงเสริม พัฒนาการจัดสภาพแวดลอมของหนวยงานและสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาท่ี 2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
 อยางมีคุณภาพ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู 

มาตรฐานการศึกษาท่ี 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

กลยุทธสถานศึกษา ท่ี 3. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทยยอมรับ 
 ท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.2 รอยละของผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคมท่ีดี 

ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.3 รอยละของผูเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามศาสตรพระราชาผานเกณฑ 
 ในระดับดีข้ึนไป 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.4 รอยละของผูเรียนมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอมผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 

กลยทุธสถานศึกษาท่ี 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 4.1 ระดับความสําเร็จของโรงเรียน มีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียน

 อาคารประกอบ มีวัสดุ ครุภัณฑท่ีเพียงพอและพรอมตอการใชงาน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 4.2 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีสื่อและแหลงเรียนรูสําหรับใหนักเรียนคนควา

ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนอยางพอเพียงและทันสมัย 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 4.3 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีระบบสนับสนุนท่ีเอ้ือตอการบริหาร 

และการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ (ระบบสนับสนุน : งานการเงินและบัญชี/ 
งานพัสดุ/งานสวัสดิการ/งานมูลนิธิการศึกษา/งานโสตทัศนูปกรณ/งานอนามัย 
โรงเรียน/งานยานพาหนะฯ) 

ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 4.4 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมบริเวณโดยรอบ 
 เอ้ือตอความปลอดภัยของผูเรียน โดยมีการตรวจสอบ แกไข ปรับปรุง 
 ตามจุดตางๆ ของโรงเรียนตั้งแตอาคารเรียน หองเรียน โรงอาหาร หองน้ํา 
 ระบบไฟฟา 

 

แผนงานงบประมาณ    งบลงทุน    งบดําเนินงาน 
 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ นายอุดม  หมุนนุย  กลุมบริหารท่ัวไป 
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3. หลักการและเหตุผล 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงม่ันในการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหเปน “การศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานวิถีใหม วิถีคุณภาพ” มุงเนนความปลอดภัยในสถานศึกษา สงเสริมโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
อยางเทาเทียม และบริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเปนการตอยอดพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ใหเปน “วิถีอนาคตวิถีคุณภาพ” 

ระบบบริหารจัดการกลุมบริหารงานท่ัวไปเปนงานท่ีตองใหบริการ สื่อสาร ประสานสัมพันธ ในรูปแบบ
บริหารสาธารณะ อันเปนประโยชนสําหรับโรงเรียนและชุมชน เปนงานสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนการดําเนินงานระบบงานบริหารท่ัวไป ประกอบดวย งานสํานักงานผูอํานวยการ งานสารบรรณ งาน
อนามัยโรงเรียน งานโภชนาการ งานโสตทัศนูปกรณ งานประชาสัมพันธ และงานยานพาหนะ เปนระบบงานท่ีเปน
ศูนยกลางการใหบริการในทุกๆ ดาน รวมท้ังการบริหารโดยอาศัยภาคีเครือขายเขามามีสวนรวมในการพัฒนาให
การสนับสนุนรวมคิด รวมทํา รวมแกไขปญหา กลุมบริหารท่ัวไปจึงไดจัดทําโครงการพัฒนาระบบงานบริหารท่ัวไป
เพ่ือใหการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสวีวิทยามีประสิทธิภาพ และพัฒนาระบบงานสูมาตรฐานสากล
กลุมบริหารท่ัวไปจึงเห็นสมควรอยางยิ่งท่ีจะตองพัฒนาใหมีความพรอมในทุกๆ ดาน เพ่ือตอบสนองความตองการ
ของนักเรียน ครู บุคลากร และผูรับบริการ 
 

4. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหการดําเนินงานบริหารท่ัวไป ดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ตอบสนอง 
ความตองการของบุคลากรของโรงเรียนและบุคคลท่ีเก่ียวของ 
2. เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาวะท่ีดี และดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข 
3. เพ่ือพัฒนางานโสตทัศนูปกรณใหมีประสิทธภิาพรองรับการใหบริการของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
อยางท่ัวถึง 
4. เพ่ือประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของโรงเรียนใหนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชนไดรับทราบ
ดวยความเปนกลาง มีความเปนประชาธิปไตย 
5. เพ่ือจัดการยานพาหนะใหมีสภาพพรอมใช และปลอดภัย โดยใชอยางมีวินัย และเคารพกฎหมาย 

 

5. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสวีวิทยาทุกคนมีความพึงพอใจการรับบริการ 
ของกลุมบริหารท่ัวไป 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนไดรับบริการตางๆ ตามสายงานการบริหารท่ัวไป 
อยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพเปนท่ีพึงพอใจของผูรับบริการ 
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6. กิจกรรมและการดําเนินงาน 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาระบบสํานักงานกลุมบริหารท่ัวไป 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
 - สํารวจสภาพปญหาปจจุบัน ความตองการ 
และความจําเปน 
 - เสนอโครงการอนุมัติ 

เม.ย. 2565 

60,000 

นางวรรณธิสา ตันติทัตต 
และคณะกรรมการ 
กลุมบริหารท่ัวไป 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - พัฒนาระบบงานสารบรรณ 
 - จัดซ้ืออุปกรณประกอบการดําเนินงาน 
 - ปรับภูมิทัศนตกแตงหองปฏิบัติการงาน 
สารบรรณใหมีบรรยากาศสวยงามเอ้ือตอ 
การปฏิบัติหนาท่ีและผูใชบริการ 

พ.ค. 2565 - 
มี.ค. 2566 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - สอบถามความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน 
และผูมาใชบริการ 

ก.พ. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - ปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน 

มี.ค. 2566 

 

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาระบบงานสํานักงานผูอํานวยการ 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
 - สํารวจสภาพปญหาปจจุบัน ความตองการ 
และจําเปน 
 - เสนอโครงการอนุมัติ 

เม.ย. 2565 

5,000 

นางวรรณธิสา ตันติทัตต 
และคณะกรรมการ 
กลุมบริหารท่ัวไป 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - รับรองแขกผูอํานวยการ 

พ.ค. 2565-มี.ค. 
2566 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - สอบถามความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน 
และผูมาใชบริการ 

ก.พ. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- ปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน 

มี.ค. 2566 
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กิจกรรมท่ี 3 สมาคมศิษยเกาและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสวีวิทยา 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
 - สํารวจสภาพปญหาปจจุบัน ความตองการ 
และจําเปน 
 - เสนอโครงการอนุมัติ 

เม.ย. 2565 

4,000 

นางสาวนิภารัตน รักษพรหม 
และคณะกรรมการ 
กลุมบริหารทั่วไป 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - กิจกรรมสมาคมศิษยเกาโรงเรียนสวีวิทยา 

พ.ค. 2565 -
มี.ค. 2566 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - สอบถามความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน 
และผูรับบริการ 

ก.พ. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - ปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน 

มี.ค. 2566 

 

กิจกรรมท่ี 4 ยาและเวชภัณฑ 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมคณะครูงานอนามัยโรงเรียน 

มี.ค. 2565 

39,960 

นางสุพรรณนิการ แกวบุญจันทร 
นางสมใจ ชวงสม 
นายกฤษณจักร แตงเลี่ยน 
นางมณีรตัน ศิริมาศ 
นางวนิตา เกตศิริวงศ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - จัดซ้ือยาและเวชภัณฑ 

พ.ค.2565 - 
มี.ค.2566 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - รายงาน/สรุปกิจกรรม 

มี.ค.2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - นําผลประเมินไปใชและพัฒนากิจกรรม 

มี.ค.2566 

 

กิจกรรมท่ี 5 พัฒนาและปรับปรงุงานอนามัยโรงเรียน 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมคณะครูงานอนามัยโรงเรียน 

มี.ค.2565 

5,000 

นายภูริพัฒน แกวบุญจันทร 
นายพงศกัดิ์ สายแกว 
นายกฤษณจักร แตงเลี่ยน 
นางมณีรตัน ศิริมาศ 
นางสมใจ ชวงสม 
นางวนิตา เกตศิริวงศ 
นางสาวศริยา ยอดโรจน 
นางสุพรรณนิการ แกวบุญจันทร 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - จัดซ้ือวัสดอุุปกรณ และครุภณัฑ 

พ.ค.2565 - 
มี.ค. 2566 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - รายงาน/สรุปกิจกรรม 

มี.ค. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - นําผลประเมินไปใชและพัฒนากิจกรรม 

มี.ค. 2566 
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กิจกรรมท่ี 6 ลดหุน ลดโรค 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมคณะครูงานอนามัยโรงเรียน 

พ.ค. 2565 

5,000 

นางสุพรรณนิการ แกวบุญจันทร 
นางสาวศริยา ยอดโรจน 
นายกฤษณจักร แตงเลี่ยน 
นางมณีรตัน ศิริมาศ 
นางวนิตา เกตศิริวงศ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - ดําเนินการจัดกิจกรรมใหแกนักเรียน ครู 
และบคุลากรทางการศึกษา 
 - จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ 

พ.ค. 2565 - 
มี.ค. 2566 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - รายงาน/สรุปกิจกรรม 

มี.ค. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - นําผลประเมินไปใชและพัฒนากิจกรรม 

มี.ค. 2566 

 

กิจกรรมท่ี 7 ปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID - 19) 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมคณะครูงานอนามัยโรงเรียน 

มี.ค. 2565 

24,800 

นางสุพรรณนิการ แกวบุญจันทร 
นางสมใจ ชวงสม 
นางวนิตา เกตศิริวงศ 
นางสาวศริยา ยอดโรจน 
นายภูริพัฒน แกวบุญจันทร 
นายพงศักดิ์ สายแกว 
นางมณีรตัน ศิริมาศ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - จัดซ้ือวัสดอุุปกรณ 

มี.ค.2565 - 
ส.ค.2566 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - รายงาน/สรุปกิจกรรม 

มี.ค.2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - นําผลประเมินไปใชและพัฒนากิจกรรม 

มี.ค.2566 

 

กิจกรรมท่ี 8 พัฒนางานโภชนาการ 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมคณะผูรับผิดชอบงานโภชนาการ 
เพ่ือวางแผน 

มี.ค. 2565 

9,780 

นางสาวอารีรตัน สุขจิตร 
นายภูริพัฒน แกวบุญจันทร 
นางสาวอรุณวดี นาคสวัสดิ ์
นางสาวพิมพชนก ธรรมณ ี
นางสาวพรรณวิลาส อยูถาวร 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - จัดซ้ือวัสดุอุปกรณงานโภชนาการ 

พ.ค. 2565- 
มี.ค.2566 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - ประเมินกิจกรรม 
 - รายงานผล 

มี.ค. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - ปรับปรุงแกไขเพ่ือพัฒนาตอไป 

มี.ค. 2566 
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กิจกรรมท่ี 9 สงเสริมโภชนาการดีในโรงเรียน (อย.นอย) 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมคณะผูรับผิดชอบงานโภชนาการ 
เพ่ือวางแผน 

พ.ค. 2565 

2,800 

นางสาวอารีรตัน สุขจิตร 
นายภูริพัฒน แกวบุญจันทร 
นางสาวอรุณวดี นาคสวัสดิ ์
นางสาวพิมพชนก ธรรมณ ี
นางสาวพรรณวิลาส อยูถาวร 2. ข้ันดําเนินการ (Do) 

 - ประสานงานติดตอสถานท่ี 
 - ประสานงานติดตอวิทยากร 
 - เตรียมเอกสาร 
 - นํานักเรียนไปจัดกิจกรรม 

พ.ค. 2565 - 
มี.ค.2566 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - ประเมินกิจกรรม/รายงานผล 

มี.ค. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - ปรับปรุงแกไขเพ่ือพัฒนาตอไป 

มี.ค. 2566 

 

กิจกรรมท่ี 10 พัฒนาและปรับปรุงงานหองโสตทัศนูปกรณ 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมงาน (Plan) 
 - ศึกษาสภาพปญหาการปฏิบัติงานโสตฯ 
 - วิเคราะหสภาพปญหา กําหนดแนวทาง 
ดําเนินกิจกรรม 

พ.ค. 2565 - 
มี.ค. 2566 

90,000 

นายนัทธี เกตุอักษร 
นายธนา เทพวารินทร 
นายสมชาย แกวนาค 
นายอธิเบศร จีนประชา 
นายบุญพิทักษ รสสุคนธ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - ประชุมชี้แจงสรางความเขาใจ วางแผน 
การปฏิบัติงาน 
 - จัดซ้ือ/จัดหา/จัดจาง วัสดุ อุปกรณ 
ตามกิจกรรม รายละเอียด 
 - จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ ท่ีมีคุณภาพเหมาะสม
กับการใหบริการ 
 - ใหบริการงานโสตทัศนูปกรณตามภาระหนาท่ี 

พ.ค. 2565 - 
มี.ค. 2566 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - ประเมินผลระหวางโครงการและสิ้นสุด
โครงการ 

พ.ค. 2565 - 
มี.ค. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - วิเคราะหสภาพปญหา สาเหตุ 
กําหนดแนวทางแกไข 
 - สรุปรายงานตอผูบริหาร 

พ.ค. 2565 - 
มี.ค. 2566 
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กิจกรรมท่ี 11 พัฒนางานประชาสัมพันธและเสียงตามสาย 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - วางแผนการพัฒนางานประชาสัมพันธ 
 - ประชุมครู นักเรียนผูรับผิดชอบโครงการ 
และจัดทําตารางจัดรายการ 

พ.ค. 2565 – 
ก.พ. 2566 

9,300 

นายวิชัย ดีสมุทร 
นางจุฑารัตน เจริญสุข 
นางสาวปยมาภรณ รักษรอด 
นางสาวศิสกาว มรรคสินธุ 
นางสาวกนกกาญจน น่ิงราวี 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - จัดกิจกรรมเสียงตามสาย 
 - ซอมบํารุงคอมพิวเตอร อุปกรณจัดรายการ 
และ ICT 

พ.ค. 2565 – 
ก.พ. 2566 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ 

พ.ค. 2565 – 
ก.พ. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - นําขอมูลจากแบบประเมินมาพัฒนา 

พ.ค. 2565 – 
ก.พ. 2566 

 

กิจกรรมท่ี 12 การจัดทําวารสาร 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมคณะกรรมการจัดทําวารสาร 

พ.ค.2565 

40,000 
(เงินกิจกรรม

นักเรียน) 

นายคฑาวุธ บัวดิษ 
นางสาวสุพรรณี ตระหงาน 
นายธนา เทพวารินทร 
นางสาวพิมพมาศ เพ็ชรุพันธ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - จัดทําวารสารโรงเรียน 

พ.ค. 2565 – 
ก.พ. 2566 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ 
และสรุปรายงานผล 

ก.พ.2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - นําขอมูลจากแบบประเมินมาพัฒนา 

มี.ค.2565 

 

กิจกรรมท่ี 13 ส่ือประชาสัมพันธ 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - หาขอมูลวันสําคัญ 

พ.ค.2565 

- 

นางจุฑารัตน เจริญสุข 
นางสาวธันยพัฒน ธนะบวรเจริญ 
นางสาวปยมาภรณ รักษรอด 
นางสาวจิรารัตน ถ่ินนุกูล 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - ประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ 

พ.ค. 2565 – 
ก.พ. 2566 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ 
และสรุปรายงานผล 

ก.พ.2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - นําขอมูลจากแบบประเมินมาพัฒนา 

มี.ค.2566 
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กิจกรรมท่ี 14 อบรมพัฒนาทักษะประชาสัมพันธ (ยุวประชาสัมพันธ) ครั้งท่ี 7 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมคณะทํางาน ประสานงาน 
และประชาสัมพันธการจัดอบรม 

พ.ค. 2565  

24,060 

นายวิชัย ดีสมุทร  
และคณะกรรมการ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - อบรมพัฒนาทักษะประชาสัมพันธ การจัด
รายการเสียงตามสาย การเปนพิธีกร การใชสื่อ 
เพ่ือการประชาสัมพันธ 

มิ.ย.2565 – 
มี.ค.66 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ 

มิ.ย.2565 – 
ก.ย. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - นําขอมูลจากแบบประเมินมาพัฒนา 

มิ.ย.2565 – 
ก.ย. 2566 

 

กิจกรรมท่ี 15 งานยานพาหนะ 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - สํารวจ ตรวจสอบ และความตองการในการ
ดูแลบํารุงรักษา ยานพาหนะในโรงเรียน 
 - ขออนุมัติการบํารุงรักษา ซอมแซมยานพาหนะ
โรงเรียน 
 - แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ 

เม.ย. 2565 

500,000 

นางวรรณธิสา ตันติทัตต 
และคณะกรรมการ 
กลุมบรหิารท่ัวไป 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - คาน้ํามันและคาซอมบํารุงยานพาหนะ 

เม.ย. 2565 –
มี.ค. 2566 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - สํารวจประเมินความพึงพอใจ 

มี.ค. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - สรุปและรายงานผล 

มี.ค. 2566 
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กิจกรรมท่ี 16 งานรักษาความปลอดภัยและจราจร 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - สํารวจ ตรวจสอบ ความปลอดภัยภายใน 
และภายนอกโรงเรียน 
 - แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ 
 - วางแผนการดําเนินงาน 

เม.ย. 2565 

4,200 

นายจักรพันธ เสนีย 
และคณะกรรมการ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - ดําเนินงานตามแผนท่ีวางไว 

เม.ย. 2565 – 
มี.ค. 2566 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - สํารวจประเมินความพึงพอใจ 

มี.ค. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - สรุปและรายงานผล 

มี.ค. 2566 

 

7. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
เดือนเมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2566 
สถานท่ีดําเนินการ โรงเรียนสวีวิทยา อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
 

8. งบประมาณ  รวม  783,900  บาท  รายละเอียด  ดังนี้ 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาระบบสํานักงานกลุมบริหารท่ัวไป 

ท่ี กิจกรรม/รายการ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาวัสดุอุปกรณ 60,000 60,000  

รวม 60,000 60,000  
 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 

 

รายการ 
 

จํานวน/หนวย 
ราคาตอหนวย

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 หมึกพิมพ brother TN2380 6 หลอด 2,400 14,400 
2 หมึกพิมพ canon G4010 สีดาํ 3 ขวด 420 1,260 
3 หมึกพิมพ canon G4010 สีชมพู 3 ขวด 420 1,260 
4 หมึกพิมพ canon G4010 สฟีา 3 ขวด 420 1,260 
5 หมึกพิมพ canon G4010 สีเหลือง 3 ขวด 420 1,260 
6 หมึกพิมพ HP Laser 85A 1 ตลับ 2,200 2,200 
7 ตลับหมึกเครื่องถายเอกสาร canon 

TN2380 รุน IP3235 N 
2 หลอด 7,000 14,000 

5 กาวสองหนาแบบบาง croco กวาง 1 นิ้ว 16 มวน 25 400 
6 กาวสองหนาแบบบาง croco กวาง ½ นิ้ว 16 มวน 15 240 
7 แฟมเอกสาร ตราชาง สันหนา 2 นิ้ว 8 แฟม 110 880 
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ลําดับ
ท่ี 

 

รายการ 
 

จํานวน/หนวย 
ราคาตอหนวย

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
8 กระดาษ A4 80 แกรม 100 รีม 120 12,000 
9 กระดาษโฟโต 150 แกรม 2 รีม 250 500 
10 กระดาษโฟโต A4 180 แกรม 1 รีม 300 300 
11 กระดาษโฟโต 4 x 6 180 แกรม 1 รีม 270 270 
12 ซองขาวราชการ 3 ลัง 400 1,200 
13 ซองน้ําตาลขยายขาง 9 x 12 350 ซอง 5 1,750 
14 ซองน้ําตาลเรียบ 9 x 12   500 ซอง 3 1,050 
15 เทปใส 2 นิ้ว 24 มวน 25 600 
16 กาวน้ํา 4 ขวด 15 60 
17 ปากกาน้ําเงิน 1 กลอง 150 150 
18 ตัวหนีบ เบอร 109 2 โหล 60 120 
19 ตัวหนีบ เบอร 108 1 โหล 80 80 
20 ปากกาเนนขอความ 6 อัน 25 150 
21 กรรไกร 2 อัน 70 140 
22 มีดคัตเตอรเหล็กใหญ 2 อัน 85 170 
23 ตรายาง สําเนาถูกตอง 1 อัน 200 200 
24 ตรายาง สําเนาคูฉบับ 2 อัน 30 60 
25 กระดาษสี A4 (สีเหลือง ฟา ชมพู) 6 รีม 100 600 
26 ดินสอ 1 กลอง 150 150 
27 แทนประทับตรา เบอร 3 สีน้ําเงิน 1 อัน 40 40 
28 แทนประทับตรา เบอร 3 สีแดง 1 อัน 40 40 
29 ปากกาไวทบอรด 6 อัน 30 180 
30 ไมบรรทัดเหล็ก 12 นิ้ว 2 อัน 40 80 
31 ลวดเย็บกระดาษ เบอร 10 10 กลอง 6 60 
32 ลิ้นแฟมพลาสติก 3 กลอง 100 300 
33 สมุดทะเบียนรับ 12 เลม 75 900 
34 สมุดทะเบียนสง 12 เลม 75 900 
35 ปากกาเนนขอความ 5 ดาม 27 135 
36 น้ําหมึกเติมแทนประทับตรา น้ําเงิน 3 ขวด 65 195 
37 น้ําหมึกเติมแทนประทับตรา แดง 2 ขวด 65 130 
38 กระดาษการดสี A4 120 แกรม 3 รีม 110 330 

รวม (หกหม่ืนบาทถวน) 60,000 
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กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาระบบงานสํานักงานผูอํานวยการ 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย รวม หมายเหตุ 
1 รับรองแขก (เครื่องดื่มและอาหารวาง) 5,000 5,000  

รวม  5,000 5,000  
 

กิจกรรมท่ี 3 สมาคมศิษยเกาและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสวีวิทยา  
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย รวม หมายเหตุ 
1 คาวัสดุอุปกรณ 4,000 4,000  
 รวม 4,000 4,000  

 

กิจกรรมท่ี 4 ยาและเวชภัณฑ 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 ยาและเวชภัณฑ 39,960 39,960  

รวม 39,960 39,960  
 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 ยาพารา 2 กระปุก 250 500 
2 ยาหอม ตราฤาษี เบอร 3 2 โหล 120 240 
3 ยาแกปวดทองประจําเดือน 2 กลอง 1,500 3,000 
4 ยาลดกรด แอรเอ็กซ 2 กลอง 750 1,500 
5 ยาแกทองเสีย เออรฟูไซด 2 กลอง 400 800 
6 ยาเมารถ ดราบามีน 6 กลอง 250 1,500 
7 ยาธาตุน้ําแดง 2 โหล 400 800 
8 ยาธาตุน้ําขาว 10 โหล 600 6,000 
9 ยาลางตา 2 โหล 220 440 
10 ยาบรรเทาอาการคันคาลามาย 2 โหล 420 840 
11 แอมโมเนียหอม 4 โหล 240 960 
12 น้ําเกลือลางแผล 8 โหล 240 1,920 
13 เบตาดีน 5 โหล 420 2,100 
14 ยาคลายกลามเนื้อนอกเพน 5 โหล 360 1,800 
15 ยาหมองขาว ตราลิง  3 โหล 160 480 
16 พลาสเตอรยาเทนโซพลาส 6 กลอง 80 480 
17 สําลีกอน ตรารถพยาบาล  4 แพ็ค 250 1,000 
18 ผากอส 2*2 20 กลอง 50 1,000 
19 ผากอส 3*3 20 กลอง 85 1,700 
20 เทปใส  6 โหล 190 1,140 
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ลําดับ
ท่ี 

รายการ จํานวน/หนวย 
ราคาตอหนวย 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
21 พิมพเสนน้ํา 5 โหล 240 1,200 
22 ถุงมือ Size S 4 กลอง 140 560 
23 หนากากอนามัย 15 กลอง 150 2,250 
24 ยาพาราชนิดแผง 5 กลอง 200 1,000 
25 เกลือแร รสสม  2 กลอง 150 300 
26 แอลกอฮอล 60 ซีซี 10 โหล 120 1,200 
27 เจลลางมือ 30 ขวด 150 4,500 
28 เจลวานหางจระเข 5หลอด 150 750 

รวม (สามหม่ืนเกาพันเการอยหกสิบบาทถวน) 39,960 
 

กิจกรรมท่ี 5 พัฒนาและปรับปรงุงานอนามัยโรงเรียน 

 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 หมึกพิมพ Brother รุน DCP –T310 สีดํา 2 ขวด 380 760 
2 หมึกพิมพ Brother รุน DCP –T310  สีฟา  2 ขวด 300 600 
3 หมึกพิมพ Brother รุน DCP –T310  สีเหลือง  2 ขวด 300 600 
4 หมึกพิมพ Brother รุน DCP –T310  สีชมพู 2 ขวด 300 600 
5 กระดาษเกียรติบัตร A4 ขอบทอง 2 รีม 220 440 
6 กาวสองหนาแบบบาง  หนา 1 นิ้ว 2 มวน 25 50 
7 เครื่องเย็บกระดาษ ตราชาง 2 ตัว 55 110 
8 คัตเตอรเหล็กเล็ก 1 ดาม 35 35 
9 ไสแฟม A4 2 แพ็ค 100 200 
10 กระดาษ A4 80 แกรม 10 รีม 120 1,200 
11 ถานนาฬิกา เครื่องวัดความดัน และเครื่องวัด

อุณหภูมิ 2AA 3AAA panasonic 
9 แพ็ค 45 405 

รวม (หาพันบาทถวน) 5,000 
 

กิจกรรมท่ี 6 ลดหุน ลดโรค 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาวัสดอุุปกรณ 5,000 5,000  

 รวม 5,000 5,000  

ท่ี กิจกรรม/รายการ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาวัสดอุุปกรณ 5,000 5,000  

รวม 5,000 5,000  
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รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 แฟมสะสมผลงาน 6 กลอง 120 720 
2 สีไม 8 กลอง 160 1,280 
3 สมุดโนต 10 เลม 50 500 
4 ปากกา 100 แทง 10 1,000 
5 เชือกกระโดด 20 เสน 75 1,500 

รวม (หาพันบาทถวน) 5,000 
 

กิจกรรมท่ี 7 ปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 

1 คาอุปกรณปองกันโรค 24,800 24,800  
 รวม 24,800 24,800  

 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 เจลลางมือ ขนาด 5 ลิตร 20 แกลลอน 395 7,900 
2 หนากากอนามัย 10 กลอง 120 1,200 
3 ถุงมือแพทย 100 S 10 กลอง 225 2,250 
5 เฟช  ชิลค 10 ชุด 40 400 
6 แอลกอฮอล ลางมือ ขนาด 5 ลิตร 20 แกลลอน 320 6,400 
7  ชุด PPE  ขนาด L 5 ชุด 100 500 
8 ถานไฟฉายขนาด AA Panasonic อัลคาไลน 20 แพค 45 900 
9 สติกเกอรคัดกรองขนาด 10 MM. สีมวง 40 แพค 55 2,200 
10 สบูเหลวลางมือ 3 M ปริมาตรสุทธิ 3.8 L 10 แกลลอน 215 2,150 
11 น้ํายาฟอกขาว 2.5 ลิตร 10 แกลลอน 90 900 

รวม (สองหม่ืนส่ีพันแปดรอยบาทถวน) 24,800 
 

กิจกรรมท่ี 8 พัฒนางานโภชนาการ 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาวัสดุอุปกรณ 9,780 9,780  

รวม 9,780 9,780  
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รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 แฟมรายงาน 1 แฟม 110 110 
2 ทิชช ู 12 แพ็ค 200 2,400 
3 ไมจิ้มฟน 2 แพ็คใหญ 180 360 
4 แกวน้ํา 13 ออนซ 2 โหล 210 420 
5 น้ํายาลางจาน 2 แกนลอน 180 360 
6 ฟองน้ํา 2 โหล 180 360 
7 ผาเช็ดโตะ 4 โหล 280 1,120 
8 สื่อโภชนาการ 6 ชุด 150 900 
9 ปากกา 2 กลอง 180 360 
10 แปรงรีดน้ํา 2 ชุด 400 800 
11 ไมถูพ้ืนถังปน 1 ถัง 1,000 1,000 
12 อะไหลผาม็อบไมโครไฟเบอร 2 ชิ้น 100 200 
13 น้ํายาเช็ดกระจก 8 ขวด 65 520 
14 น้ํายาขัดพ้ืน 5 ขวด 80 400 
15 น้ํายาถูพ้ืน 5 ขวด 75 375 
16 กระดาษกาวยนหนา 1.5 นิ้ว 1 มวน 40 40 
17 กระดาษกาวยนหนา 2 นิ้ว 1 มวน 55 55 

รวม (เกาพันเจ็ดรอยแปดสิบบาทถวน) 9,780 
 

กิจกรรมท่ี 9 สงเสริมโภชนาการดีในโรงเรียน (อย.นอย) 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาอาหารครู/วิทยากร 

8 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท 
480 - 480 

 

2 คาอาหารวางครู/วิทยากร 
8 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท 

200 - 200 
 

3 คาอาหารวางนักเรียน 
54 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท  

1,350 - 1,350 
 

4 คาวัสดอุุปกรณ - 770 770  
รวม 2,030 770 2,800  
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รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
กิจกรรม/รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 กระดาษการด A4 2 รีม 120 240 

2 กระดาษ A4 1 รีม 120 120 

3 กระดาษทําเกียรติบัตร 3 หอ 100 300 

4 แฟมรายงาน 1 แฟม 110 110 

รวม (เจ็ดรอยเจ็ดสิบบาทถวน) 770 
 

กิจกรรมท่ี 10 พัฒนาและปรับปรุงงานโสตทัศนูปกรณ 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาครุภัณฑ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 ลําโพงภาคสนามมีแบตเตอรรี่ในตัว 

3 ชุด ชุดละ 5,000 บาท 
- 15,000 - 15,000  

2 ไมโครโฟนสายยี่หอ Shur 1 ชุด 
ชุดละ 2,500 บาท 

- 2,500 - 2,500  

3 ไมกันสั่น - 5,000 - 5,000  
4 เครื่องมิกเซอร 1 เครื่อง ดิจิตอล  - 4,000 - 4,000  
5 ขาไมโครโฟนตั้งโตะ 2 ชุด 

ชุดละ 750 บาท 
- 1,500 - 1,500  

6 ซอมบํารุงอุปกรณงานโสต 25,000 - - 25,000  
7 ซอมบํารุงระบบเสียงตามสาย 

และเสียงภาคสนาม 
24,000 - - 24,000  

8 คาวัสดุอุปกรณ - - 13,000 13,000  
รวม 49,000 28,000 13,000 90,000  

 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 ถานชารจ eneloop 40 กอน/แพ็ค 20 แพ็ค 250 5,000 
2 หัวแปลงสาย HDMI Extender to RJ45  2 คู 250 500 
3 แทนชารจ 2 แทน 500 1,000 
4 หัวแปลง VGA to HDMI  5 อัน 200 1,000 
5 หัวแปลง hdmi to vga 5 อัน 200 1,000 
6 สายสัญญาณ ภาพ HDMI (15 เมตร)  

สายออน 
10 เสน 450 4,500 

รวม (หนึ่งหม่ืนสามพันบาทถวน) 13,000 
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กิจกรรมท่ี 11 พัฒนางานประชาสัมพันธและสียงตามสาย 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาวัสดุอุปกรณจัดกิจกรรมเสียงตามสาย - 4,300 4,300  
2 คาซอมบํารุงคอมพิวเตอร 

อุปกรณการจัดรายการ และ ICT 
5,000 - 5,000  

รวม 5,000 4,300 9,300  
 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 ไมคประกาศ NPE CM100P 1 อัน 2,300 2,300 
2 ถานชารต AA 800 mAh  4 กอน 2,000 2,000 

รวม (ส่ีพันสามรอยบาทถวน) 4,300 
 

กิจกรรมท่ี 12 การจัดทําวารสาร 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย รวม หมายเหตุ 
1 การจัดทําวารสารโรงเรียน 40,000 40,000 (เงินกิจกรรมนักเรียน) 

รวม 40,000 40,000  
 

กิจกรรมท่ี 13 ส่ือประชาสัมพันธ 
 ไมมีคาใชจาย 
 

กิจกรรมท่ี 14 อบรมพัฒนาทักษะประชาสัมพันธ (ยุวประชาสัมพันธ) ครั้งท่ี 7 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาตอบแทนวิทยากร 2 วัน  

วันละ 6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 1,000 บาท 
12,000 - - 12,000  

2 คาอาหารครูและวิทยากร 8 คน 
2 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท 

- 960 - 960  

3 คาอาหารนักเรียน 40 คน  
2 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท 

- 4,800 - 4,800  

4 คาอาหารวางครูและวิทยากร 8 คน  
4 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท 

- 800 - 800  

5 คาอาหารวางนักเรียน 40 คน  
4 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท 

- 4,000 - 4,000  

6 คาวัสดุอุปกรณ - - 1,500 1,500  
รวม 12,000 10,560 1,500 24,060  
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รายละเอียดวัสดุอุปกรณ  
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 กระดาษ A4 80 แกรม 2 รีม 120 240 
2 กระดาษปก A4 การดหอม  2 รีม 100 200 
3 กาวลาแท็กซ 8 ออนซ  1 ขวด 25 25 
4 กรรไกร 8 นิ้ว 3 M 2 อัน 85 170 
5 เครื่องเย็บกระดาษเบอร 10  1 อัน 75 75 
6 กาวสองหนาบาง Croco หนา 1/2 นิ้ว 2 มวน 25 50 
7 กาวสองหนาหนา ยี่หอ 3M ยาว 2 เมตร 1 มวน 90 90 
8 ตะแกรงใสเอกสารชั้นเดียว 1 อัน  120 120 
9 แฟมกลาวรายงาน A4 ปกหนัง 1 แฟม 180 180 
10 แฟมผลงาน A4 ปกหนัง 1 แฟม 110 110 
11 เทปผาหนา 2 นิ้ว 1 มวน  65 65 
12 เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก  1 อัน 60 60 
13 ฟวเจอรบอรดขนาด 65*81 ซม. 1 แผน 50 50 
14 กาวสารพัดประโยชน UHU ขนาด 35 ml 1 อัน 65 65 

รวม (หนึ่งพันหารอยบาทถวน) 1,500 
 

กิจกรรมท่ี 15 งานยานพาหนะ 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย รวม หมายเหตุ 
1 คาน้ํามันเชื้อเพลิงและคาซอมบํารุงยานพาหนะ 500,000 500,000  

รวม  500,000 500,000  
 

กิจกรรมท่ี 16 งานรักษาความปลอดภัยและจราจร 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาตอบแทน คาใชสอย รวม หมายเหตุ 
1 วิทยากร อบรมความปลอดภัย 

ในโรงเรียนจํานวน 3 ชั่วโมง  
ชั่วโมงละ 600 บาท 

1,800 - 1,800  
 

2 คาอาหารครู 20 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท  - 1,200 1,200  
3 คาอาหารนักเรียน 20 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท  - 1,200 1,200  

รวม  1,800 2,400 4,200  
 

9. การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 
ปจจัยความเส่ียง 
งานจําเปนซ่ึงไมไดวางแผนลวงหนา 
แนวทางการบริหารความเส่ียง 
รวมวางนโยบายเพ่ือจัดสรร 
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10. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1. รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทยยอมรับท่ีจะอยูรวมกัน
บนความแตกตางและหลากหลาย 
2. รอยละของผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคมท่ีดี 
ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
3. รอยละของผูเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามศาสตรพระราชาผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
4. รอยละของผูเรียนมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอมผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
5. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียน 
อาคารประกอบ มีวัสดุ ครุภัณฑท่ีเพียงพอและพรอมตอการใชงาน 
6. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีสื่อและแหลงเรียนรูสําหรับใหนักเรียนคนควา 
ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนอยางพอเพียงและทันสมัย 
7. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีระบบสนับสนุนท่ีเอ้ือตอการบริหาร 
และการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ (ระบบสนับสนุน : งานการเงินและบัญชี/ 
งานพัสดุ/งานสวัสดิการ/งานมูลนิธิการศึกษา/งานโสตทัศนูปกรณ/งานอนามัย
โรงเรียน/งานยานพาหนะฯ) 
8. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมบริเวณโดยรอบเอ้ือตอ 
ความปลอดภัยของผูเรียน โดยมีการตรวจสอบ แกไข ปรับปรุงตามจุดตางๆ  
ของโรงเรียนตั้งแตอาคารเรียน หองเรียน โรงอาหาร หองน้ํา ระบบไฟฟา 

รอยละ 93 
 

รอยละ 93 
 

รอยละ 93 
รอยละ 94 
ระดับ 5 

 
ระดับ 5 

 
ระดับ 5 

 
 

 
ระดับ 5 

 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. การดําเนินงานบริหารท่ัวไป ดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ตอบสนอง 
ความตองการของบุคลากรของโรงเรียนและบุคคลท่ีเก่ียวของ 
2. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาวะท่ีดี และดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข 
3. งานโสตทัศนูปกรณมีประสิทธิภาพรองรับการใหบริการของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนอยางท่ัวถึง 
4. ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของโรงเรียนใหนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชนไดรับทราบ 
ดวยความเปนกลาง มีความเปนประชาธิปไตย  
5. จัดการยานพาหนะใหมีสภาพพรอมใช และปลอดภัย โดยใชอยางมีวินัย และเคารพกฎหมาย 
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ลงชื่อ ................................................... ผูเสนอโครงการ 
  (นายอุดม  หมุนนุย) 
  หัวหนากลุมบริหารท่ัวไป 

 
 

ลงชื่อ .................................................. ผูพิจารณาโครงการ 
 (นายชาญชัย  ผลอุบัติ) 
     รองผูอํานวยการกลุมบริหารท่ัวไป 

      
 
 ลงชื่อ .................................................... ผูอนุมัติโครงการ 
 (นายไกรวัลย  สังฆะสา) 
 ผูอํานวยการโรงเรียนสวีวิทยา 
 
 
 ลงชื่อ .................................................... ผูเห็นชอบโครงการ 
    (นายสมศักดิ์  ศรัณยวงศ) 

กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปฏิบัติหนาท่ีแทน 
 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสวีวิทยา 
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โครงการประจําปการศึกษา 2565 
งานอาคารสถานท่ี  กลุมบริหารท่ัวไป 

โรงเรียนสวีวิทยา  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
*************************************** 

1. โครงการพัฒนาระบบงานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอม 
สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี 1. ดานความปลอดภัย 

1.1 พัฒนาสถานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีปลอดภัยของผูเรียนทุกคน พรอมเสริมสรางระบบ 
และกลไกในการดูแลความปลอดภัยอยางเขมขน ใหกับผูเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา จากโรคภัยตางๆ ภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
1.2 สงเสริมการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาวะท่ีดีและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
1.3 สรางภูมิคุมกัน การรูเทาทันสื่อและเทคโนโลยี ในการดําเนินชีวิตวิถีใหม 
(New Normal) และชีวิตวิถีปกติตอไป (Next Normal) 

สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี 4. ดานประสิทธิภาพ 
   4.3 สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ใชพ้ืนท่ีเปนฐาน ใชนวัตกรรม 

ในการขับเคลื่อน บริหารจัดการโดยใชทรัพยากรรวมกัน และแสวงหาการมีสวนรวม 
ของหนวยงานท่ีเก่ียวของทุกระดับ เพ่ือใหประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม 

จุดเนน สพฐ. ท่ี 1. เรงแกปญหากลุมผูเรียนท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาด 
ของโรคโควิด – 19 โดยเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงการศึกษา ฟนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู
(Learning Loss Recovery) ใหกับผูเรียนทุกระดับ รวมท้ังลดความเครียดและสุขภาพจิต
ของผูเรียน 
2. เสริมสรางระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ดวยระบบมาตรฐานความ 
ปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 

จุดเนน สพฐ. ท่ี 2. มุงเนนการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรูทุกระดับ 
สนองกลยุทธ สพม. ท่ี 4. จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง สงเสริมคุณภาพชีวิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม บนพ้ืนฐาน 

ความเปนไทย 
จุดเนน สพม. ท่ี 3. ดานบริหารจัดการ 

3.3 พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ 
3.6 สงเสริม พัฒนาการจัดสภาพแวดลอมของหนวยงานและสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษา ท่ี 2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  ประเด็นพิจารณาท่ี 2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ 

      2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู 

กลยุทธสถานศึกษาท่ี 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 4.1 ระดับความสําเร็จของโรงเรียน มีหองเรียน หองปฏิบัติการอาคารเรียน 
 อาคารประกอบ มีวัสดุ ครุภัณฑท่ีเพียงพอและพรอมตอการใชงาน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 4.2 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีสื่อและแหลงเรียนรูสําหรับใหนักเรียนคนควา 

ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนอยางพอเพียงและทันสมัย 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 4.3 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีระบบสนับสนุนท่ีเอ้ือตอการบริหาร 
 และการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ (ระบบสนับสนุน : งานการเงินและบัญชี/ 

งานพัสดุ/งานสวัสดิการ/งานมูลนิธิการศึกษา/งานโสตทัศนูปกรณ/งานอนามัย
โรงเรียน/งานยานพาหนะฯ) 

ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 4.4 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมบริเวณโดยรอบ 
 เอ้ือตอความปลอดภัยของผูเรียน โดยมีการตรวจสอบ แกไข ปรับปรุงตามจุดตางๆ 
 ของโรงเรียนตั้งแตอาคารเรียน หองเรียน โรงอาหาร หองน้ํา ระบบไฟฟา 

 

แผนงานงบประมาณ    งบลงทุน    งบดําเนินงาน 
 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ  นายอุดม  หมุนนุย  กลุมบริหารท่ัวไป 
 

3. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความมุงม่ันในการพัฒนาการศึกษามาอยางตอเนื่อง

โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ไดกําหนดแนวทางการพัฒนา “การศึกษาข้ันพ้ืนฐานวิถีใหม วิถีคุณภาพ”ใน
4 ดาน ไดแก ดานความปลอดภัย ดานโอกาส ดานคุณภาพ และดานประสิทธิภาพ และเพ่ือเปนการตอยอดพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหเปน “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” จึงกําหนดนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โรงเรียนสวีวิทยา โดยงานอาคารสถานท่ี ไดนําแนวนโยบายดังกลาวมา
ปฏิบัติ อาคารเรียน อาคารประกอบของโรงเรียน มีความสําคัญและจําเปน ในระบบการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนพัฒนา
คุณภาพผูเรียนใหมีศักยภาพสูงสุด เปนพ้ืนฐานสําคัญการเรียนรูและการดํารงชีวิต อาคารสถานท่ีเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท้ังระบบใหมีประสิทธิภาพทันสมัย ทันเหตุการณ อยางเปนรูปธรรม แตขณะนี้
อาคารเรียน อาคารประกอบ มีการใชงานมายาวนานเกิดการชํารุด ตองปรับปรุง ซอมแซม และพัฒนาใหมีความ
พรอมตอการใหบริการอยางถูกตองและปลอดภัย 

กลุมบริหารท่ัวไปจึงไดจัดทําโครงการ พัฒนาระบบงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมข้ึนเพ่ือดําเนินการ
ปรับปรุง ซอมแซมและพัฒนาใหมีสภาพสมบูรณ สะอาด เรียบรอยและสวยงาม เอ้ือตอการเรียนรูของนักเรียน 
 

4. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหมีอาคารเรียน อาคารประกอบและสถานท่ีมีความพรอมตอการจัดการเรียนรูอยางสะดวกและปลอดภัย 
2. เพ่ือใหพ้ืนท่ีอาคารและสถานท่ี มีความสวยงาม สะอาด เรียบรอย เอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน 
3. เพ่ือใหมีการบริหารจัดการระบบขยะ มูลฝอย และสิ่งแวดลอมในและนอกสถานศึกษาอยางเปนระบบ 
 

5. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมท้ังผูรับบริการทุกคนไดใชอาคารสถานท่ี สะดวก สะอาด ปลอดภัย 
และมีประสิทธิภาพ 
เชิงคุณภาพ 
อาคารเรียน อาคารประกอบ และสภาพแวดลอมท่ีไดรับการดูแลรักษาปรับปรุง มีสภาพพรอมใชงาน 
มีความสะดวก และสวยงาม เอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน 
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6. กิจกรรมและการดําเนินงาน 
กิจกรรมที ท่ี 1 งานจัดซ้ือ 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - สํารวจ ตรวจสอบ วัสดุอุปกรณของโรงเรียน 
 - ประสานงานผูเก่ียวของ  

เม.ย. 2565 

500,000 

นายอุดม หมุนนุย 
และคณะกรรมการ 
กลุมบรหิารท่ัวไป 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - ดําเนินการจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ และครุภณัฑ 
ตามแผนท่ีวางไว  

เม.ย. 2565 – 
มี.ค. 2566 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - ตรวจสอบและประเมินความพึงพอใจ 

มี.ค. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - สรุปและรายงานผล 

มี.ค. 2566 

 

กิจกรรมท่ี 2 งานกอสราง 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ตรวจสอบความจําเปนของอาคารเรียน 
และอาคารประกอบท่ีตองกอสรางเพ่ิมเติม 
 - ประสานงานผูเก่ียวของ ขออนุมัติ 
การจัดซอมบํารุง 

เม.ย. 2565 

50,000 

นายอุดม หมุนนุย 
และคณะกรรมการ 
กลุมบรหิารท่ัวไป 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - สรางระบบดักไขมันจากน้ําท้ิงของโรงอาหาร 

เม.ย. 2565 – 
มี.ค. 2566 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - ตรวจสอบและประเมินความพึงพอใจ 

มี.ค. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - สรุปและรายงานผล 

มี.ค. 2566 
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กิจกรรมท่ี 3 งานปรับปรุง ซอมแซม 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ตรวจสอบความจําเปนของอาคารเรียน 
และอาคารประกอบท่ีตองกอสรางเพ่ิมเติม 
 - ประสานงานผูเก่ียวของ ขออนุมัติ 
การจัดซอมบํารุง 
 - แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ 

เม.ย. 2565 

90,000 

นายอุดม หมุนนุย 
และคณะกรรมการ 
กลุมบรหิารท่ัวไป 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ 
 - ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซมอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ ระบบหมอแปลงไฟฟา 
เกาอ้ีนักเรียน โรงเรือนเพาะชํา 
 - ดําเนินการบํารุงรักษา ระบบสูบบาดาล 
โรงกรองน้ํา ทอสง น้ํา บอพักน้ํา เครื่องปรับอากาศ 

เม.ย. 2565 – 
มี.ค. 2566 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - ตรวจสอบและประเมินความพึงพอใจ 

เม.ย. 2565 – 
มี.ค. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - สรุปและรายงานผล 

เม.ย. 2565 – 
มี.ค. 2566 

 

กิจกรรมท่ี 4 งานปรับปรุงภูมิทัศน 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ตรวจสอบความจําเปน 
 - ประสานงานผูเก่ียวของ ขออนุมัติ 
 - แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ 

เม.ย. 2565 

20,000 

นายอุดม หมุนนุย 
และคณะกรรมการ 
กลุมบรหิารท่ัวไป 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศนภายในโรงเรียน 

เม.ย. 2565 – 
มี.ค. 2566 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - ตรวจสอบและประเมินความพึงพอใจ 

มี.ค. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - สรุปและรายงานผล 

มี.ค. 2566 

 

7. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 
สถานท่ีดําเนินการ โรงเรียนสวีวิทยา อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
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8. งบประมาณ  รวม  660,000  บาท  รายละเอียด  ดังนี้ 
กิจกรรมท่ี 1 งานจัดซ้ือ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย รวม หมายเหตุ 
1 วัสดุไฟฟา เชน สวิตซ ปลั๊กหลอดไฟ อ่ืนๆ และเก่ียวกับ

ระบบน้ําดื่มน้ําใช เชน ไสกรองน้ําดื่ม ถังกรองน้ําใช ทอน้ํา 
ขอตอ กอกน้ํา ประตูน้ํา อางน้ํา โถปสสาวะ 

200,000 200,000  

2 วัสด ุเหล็ก หิน ปูน ทราย ไม กระเบื้อง อ่ืนๆ 200,000 200,000  
3 ถุงดําใสขยะ 50,000 50,000  
4 น้ํายาและอุปกรณทําความสะอาด 50,000 50,000  

รวม 500,000 500,000  
 

กิจกรรมท่ี 2 งานกอสราง 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย รวม หมายเหตุ 
1 ระบบดักไขมันจากน้ําท้ิง ขนาดไมนอยกวา 400 ลิตร 50,000 50,000  

รวม 50,000 50,000  
 

กิจกรรมท่ี 3 งานปรับปรุง ซอมแซม 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย รวม หมายเหตุ 
1 บํารุงรักษา ระบบสูบบาดาล โรงกรองน้ํา 

ทอสงน้ํา บอพักน้ํา 
35,000 35,000  

2 ลาง ซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ 35,000 35,000  
3 ปรับปรุงซอมแซมระบบกลองวงจรปด  20,000 20,000  

รวม 90,000 90,000  
 

กิจกรรมท่ี 4 งานปรับปรุงภูมิทัศน 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย รวม หมายเหตุ 
1 ปรับปรุงสวนหยอม 10,000 10,000  
2 ตัดตนไมขนาดใหญ 10,000 10,000  

รวม 20,000 20,000  
 

9. การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 
ปจจัยความเส่ียง 

 1. งบประมาณไมเพียงพอ 
 2. เกิดการแพรระบาดของโรคติดตออยางรุนแรง 

แนวทางการบริหารความเส่ียง 
1. วางแผนการใชงบประมาณ เพ่ือรองรับงานท่ีมีความจําเปนเรงดวน 
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10. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีหองเรียน หองปฏิบัติการอาคารเรียน  
อาคารประกอบ มีวัสดุ ครุภัณฑท่ีเพียงพอและพรอมตอการใชงาน 
2. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีสื่อและแหลงเรียนรูสําหรับใหนักเรียน   
คนควาท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนอยางพอเพียงและทันสมัย 
3. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีระบบสนับสนุนท่ีเอ้ือตอการบริหาร 
และการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ (ระบบสนับสนุน : งานการเงินและบัญชี/งาน
พัสดุ/งานสวัสดิการ/งานมูลนิธิการศึกษา/งานโสตทัศนูปกรณ/งานอนามัยโรงเรียน/
งานยานพาหนะฯ) 
4. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมบริเวณโดยรอบ 
เอ้ือตอความปลอดภัยของผูเรียน โดยมีการตรวจสอบ แกไข ปรับปรุงตามจุดตางๆ  
ของโรงเรียนตั้งแตอาคารเรียน หองเรียน โรงอาหาร หองน้ํา ระบบไฟฟา 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 
 

 
ระดับ 5 

 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
โรงเรียนสวีวิทยาพ้ืนท่ีปลอดภัยของผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และผูรับบริการจากภายนอก   
มีสภาพแวดลอม เทคโนโลยี อาคารสถานท่ี   ท่ีมีความพรอม  เอ้ือตอการจัดการเรียนรู  ในระดับมาตรฐานสากล
และพึงพอใจตอผูรับบริการ 
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ลงชื่อ ................................................... ผูเสนอโครงการ 
  (นายอุดม  หมุนนุย) 
    หัวหนากลุมบริหารท่ัวไป 

 
 

ลงชื่อ .................................................. ผูพิจารณาโครงการ 
            (นายชาญชัย  ผลอุบัติ) 
 รองผูอํานวยการกลุมบริหารท่ัวไป 
 
 
 ลงชื่อ .................................................... ผูอนุมัติโครงการ 
 (นายไกรวัลย  สังฆะสา) 
 ผูอํานวยการโรงเรียนสวีวิทยา 
 
 
 ลงชื่อ .................................................... ผูเห็นชอบโครงการ 
 (นายสมศักดิ์  ศรัณยวงศ) 

กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปฏิบัติหนาท่ีแทน 
 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสวีวิทยา 
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โครงการประจําปการศึกษา 2565 
งานนโยบายและแผน งานประกันคุณภาพการศึกษา งานสารสนเทศ กลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน 

โรงเรียนสวีวิทยา  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
*************************************** 

1. โครงการพัฒนาระบบบริหารงานนโยบาย แผนงาน และงานประกันคุณภาพการศึกษา 

สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี 1. ดานความปลอดภัย 
   1.3 สรางภูมิคุมกัน การรูเทาทันสื่อและเทคโนโลยี ในการดําเนินชีวิตวิถีใหม 

(New Normal) และชีวิตวิถีปกติตอไป (Next Normal) 
สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี 4. ดานประสิทธิภาพ 

4.3 สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ใชพ้ืนท่ีเปนฐาน ใชนวัตกรรม 
ในการขับเคลื่อน บริหารจัดการโดยใชทรัพยากรรวมกัน และแสวงหาการมีสวนรวม 
ของหนวยงานท่ีเก่ียวของทุกระดับ เพ่ือใหประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม 
4.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และปรับกระบวนการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหสอดรับกับชีวิตวิถีใหม  
(New Normal) และชีวิตวิถีปกติตอไป (Next Normal) 

 จุดเนน สพฐ. ท่ี 8. มุงเนนการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรูทุกระดับ 
 จุดเนน สพฐ. ท่ี 9. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอํานาจและใชพ้ืนท่ี 

เปนฐาน เพ่ือสรางความเขมแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) 
ตามหลักธรรมาภิบาลใหกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

สนองกลยุทธ สพม. ท่ี   5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 จุดเนน สพม. ท่ี  3. ดานบริหารจัดการ 

3.3 พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช 
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ 
3.4 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ไดมาตรฐาน 
มีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3.5 พัฒนามาตรฐานการศึกษา และระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาท่ี  2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 

และการจัดการเรียนรู 
กลยทุธสถานศึกษาท่ี  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.1 ระดบัความสําเร็จของโรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ 
บูรณาการและบริหารแบบมีสวนรวมกับเครือขายทุกภาคสวน 

ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 2.4 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน 
 และการเรียนรู เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 3.1 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีชัดเจน 
สามารถปฏิบัติและประเมินผลได 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 3.2 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพท่ีไดมาตรฐาน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 3.3 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการนิเทศกํากับ 

ติดตาม และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาท่ีชัดเจนและตอเนื่อง 
 

แผนงานงบประมาณ       งบลงทุน    งบดําเนินงาน 
 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ นางพรรณี  พรหมเจริญ  กลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน 
 

3. หลักการและเหตุผล 
ตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 มุงม่ัน       

ในการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหเปน “การศึกษาข้ันพ้ืนฐานวิถีใหม วิถีคุณภาพ” และนโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปนการตอยอดพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหเปน 
“วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” ดานประสิทธิภาพ สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ใชพ้ืนท่ีเปนฐาน ใช
นวัตกรรมในการขับเคลื่อน บริหารจัดการโดยใชทรัพยากรรวมกัน และแสวงหาการมีสวนรวมของหนวยงานท่ี
เก่ียวของทุกระดับ เพ่ือใหประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรมและเพ่ิมประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา และปรับกระบวนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหสอดรับกับชีวิตวิถีใหม 
(New Normal) และชีวิตวิถีปกติตอไป (Next Normal) จุดเนนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ที่ 9 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยการกระจายอํานาจและใชพ้ืนท่ีเปนฐาน เพ่ือสรางความ
เขมแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาลใหกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและสถานศึกษาและกลยุทธสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
และสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยมีจุดเนนดานบริหารจัดการ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอยางเปน
ระบบ และพัฒนามาตรฐานการศึกษา และระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

กลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน จึงไดจัดโครงการพัฒนาระบบบริหารงานนโยบาย แผนงาน และงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงประกอบดวยงานนโยบายและและแผน งานประกันคุณภาพการศึกษา และงาน
สารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการใหสนองนโยบายและจุดเนนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานกลยุทธ จุดเนนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา และปรับปรุงระบบการบริหารจัดการใหมี
ความพรอมเพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายของสถานศึกษา 
 

4. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหโรงเรียน มีการบริหารเชิงกลยุทธ และใชหลักการมีสวนรวม มีการกระจายอํานาจ การบริหารและ 
การจัดการศึกษาโดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา มีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียนและนักเรียน โดยคํานึงถึง 
ผลประโยชนของสวนรวม 
2. เพ่ือใหดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปเปนไปตามกลยุทธของสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
3. เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงฯกําหนด และสถานศึกษามีความ
พรอมในการรับการประเมินจากภายนอก  
4. เพ่ือจัดวางระบบงานควบคุมงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามวัตถุประสงค ถูกตอง รวดเร็ว
ตรวจสอบได เปนไปตามโครงการในแผนปฏิบัตกิารประจําป 2565 
5. เพ่ือใหโรงเรียนมีขอมูลสารสนเทศท่ีครอบคลุม ทันสมัยและทันตอการใชงาน 
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5. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2566 
ท่ีสอดคลองกับกลยุทธสถานศึกษา 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรู ความเขาใจตอระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนมีการบริหารเชิงกลยุทธ และใชหลักการมีสวนรวม มีการกระจายอํานาจ การบริหาร 
และการจัดการศึกษา โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา มีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียนและผูเรียน 
2. ผูบริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนสวีวิทยาไดรับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และไดรับการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก 
3. งานควบคุมงบประมาณมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ ถูกตอง โปรงใสและตรวจสอบได 
4. โรงเรียนมีการจัดเก็บและพัฒนาขอมูลสารสนเทศท่ีเปนระบบ ถูกตอง ครบถวน สมบูรณและเปนปจจุบัน 

 

6. กิจกรรมและการดําเนินงาน 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาระบบงานนโยบายและแผน 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมวางแผนเพ่ือสํารวจสภาพปจจุบัน  
ปญหาความตองการ 
 - วิเคราะหรายละเอียดกิจกรรม/วัสดุอุปกรณ  
 - วางแผนการทําปฏิทินปฏิบัติงาน 

มี.ค. 2565 
 

46,400 

นางพรรณี  พรหมเจรญิ 
นายอนุวัตร ทองชางเหล็ก 
นางสาวมารสิา มณีใส 
นางสาวสุพรรณี ตระหงาน 
นางสาวพรรณธิรา ใจสมคม 
นางสาวลักขณา  ยองเสง 
นางนลินี  สอนสวัสดิ ์
นายธนา เทพวารินทร 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - ประชุมวางแผนเพ่ือวางแนวทางในการจัดทํา
โครงการกลุมสาระการเรียนรู/งาน/กลุม 
 - แตละฝายเขียนโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติ 
 - จัดทํารูปเลมแผนปฏิบัติการเพ่ือเปนแนวทาง
ปฏิบัติในสถานศึกษา 
 - ควบคุมการใชงบประมาณของโครงการ 
 - สรุปงบประมาณแตละโครงการ 

มี.ค. 2565 – 
เม.ย. 2566 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - นิเทศกํากับติดตามการดําเนินงาน 
 - ปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน 

พ.ค. 2565 –  
มี.ค. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

มี.ค. 2565 –  
เม.ย. 2566 
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กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - เตรียมความพรอมของบุคลากรเพ่ือสรางความรู
ความเขาใจ 
 - แตงตั้งคณะกรรมการ 
 - กําหนดวัตถุประสงค 
 - กําหนดแนวทางการดําเนินงาน วางแผน 
ผูรับผิดชอบการดําเนินงาน 
 - กําหนดระยะเวลา งบประมาณ 

มี.ค. 2565 – 
พ.ค. 2566 

27,985 

นายอนุวัตร ทองชางเหล็ก 
นางสาวสุพรรณี ตระหงาน 
นางนลินี สอนสวัสดิ ์
นางสาวมารสิา มณีใส 

 
 
 

 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - สงเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตาม 
 - จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 
 - วางกรอบการตรวจสอบผลการดําเนินงาน
มาตรฐานการศึกษา 
 - จัดทําเครื่องมือการประเมิน 
 - ดําเนินการตรวจสอบผลการดําเนินงาน 
ตามมาตรฐานการศึกษา 
 - รายงาน SAR 

มิ.ย. 2565 – 
พ.ค. 2566 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - ตรวจสอบและสรุปผลการดําเนินงาน 

มิ.ย. 2565 – 
พ.ค. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - ปรับปรุงการปฏิบัติงานท่ีไมเปนไป 
ตามเปาหมายมาตรฐานการศึกษา 
 - วางแผนการปฏิบัติงานในระยะตอไป 

พ.ค. 2566 

 

กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาระบบสารสนเทศ  
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ศึกษาสภาพปญหาการปฏิบัติงานสารสนเทศ 
 - วิเคราะหสภาพปญหากําหนดแนวทางกิจกรรม 
 - ประชุมครูท่ีเก่ียวของเพ่ือจัดทําโครงการ 
 - เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

มี.ค. 2565 

10,000 

นางสาวพิมพมาศ เพ็ชรุพันธ 
นางสาวเนมิกา กังวารสุระ 
นายธนา เทพวารินทร 
นายคฑาวุธ บัวดิษ 
นางสาวจีราพร ครุชฉิม 
นางศิโรรตัน เปรมไธสง 
นางสาวศศิธร จันทรประเสริฐ 
นางสาวกนกวรรณ ล่ิมวนิชกุล 

นางสาวสุพรรณตีระหงาน 
นางธนัญญา อทิตยกุล 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - ประชุมครูท่ีเก่ียวของเพ่ือเตรียมการ 
และวางแผนการปฏิบัติงาน 
 - จัดซ้ืออุปกรณท่ีตองใช 
 - พัฒนาหองสํานักงาน 

พ.ค.2565 - 
มี.ค.2566 
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กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - ประเมินผลระหวางโครงการและสิ้นสุดโครงการ 

มี.ค. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - วิเคราะหสภาพปญหา สาเหตุ และแกไข 
 - สอบถามจากความพึงพอใจการใหบริการ 
งานสารสนเทศ 
 - สรุปรายงานผลตอผูบริหาร 

มี.ค. 2566 

 

7.  ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
สถานท่ีดําเนินการ โรงเรียนสวีวิทยา อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

 

8. งบประมาณ  รวม  84,385  บาท  รายละเอียด  ดังนี้ 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาระบบงานนโยบายและแผน 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาอาหารคร ู 

120 คน 2 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท 
14,400 - 14,400  

2 คาอาหารวางครู 
120 คน 4 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท 

12,000 - 12,000  

3 คาเขาเลม 40 เลม เลมละ 250 บาท 10,000 - 10,000  
4 คาวัสดอุุปกรณ - 10,000 10,000  

รวม 36,400 10,000 46,400  
 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 กระดาษ A4 80 แกรม  20 รีม 120 2,400 
2 กระดาษการดสีขาว A4 180 แกรม  2 รีม 80 160 
3 กรรไกร 8 นิ้ว 1 อัน 60 60 
4 เครื่องเย็บกระดาษ เบอร 3 2 อัน 185 370 
5 เทปใสหนา 1/2 นิ้ว 2 มวน 15 30 
6 คลิบบอรด F4 มีปก 1 เลม 80 80 
7 ไมบรรทัดเหล็ก 12 นิ้ว 1 อัน 20 20 
8 ลวดเย็บกระดาษ เบอร 3  1 กลอง 240 240 
9  ปลั๊กสามตายาว 10 เมตร 2  ราง 250 500 
10  ตัวหนีบ No.111 2 กลอง 30 60 
11 Ink cannon LBP 312 2 ตลับ 2,200 4,400 
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ลําดับ
ท่ี 

รายการ จํานวน/หนวย 
ราคาตอหนวย

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
12 หมึกพิมพ cannon G4010 สดีํา 1 ขวด 420 420 

13  หมึกพิมพ cannon G4010 สีฟา 1 ขวด 420 420 
14  หมึกพิมพ cannon  G4010 สีเหลือง 1 ขวด 420 420 

15  หมึกพิมพ cannon  G4010 สีชมพู 1 ขวด 420 420 
รวม (หนึ่งหม่ืนบาทถวน) 10,000 

 

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาครุภัณฑ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 เครื่องพิมพอิงคเจ็ท - 5,000 - 5,000  
2 คาวัสดอุุปกรณ - - 8,985 8,985  
3 คาเขาเลม 10 เลม เลมละ 80 บาท 800 - - 800  
4 คาอาหารคร ู 

120 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท 
7,200 - - 7,200  

5 คาอาหารวางครู 
120 คน 2 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท 

6,000 - - 6,000  

รวม 14,000 5,000 8,985 27,985  
 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 แฟมสะสมผลงาน 24 เลม 110 2,640 
2 ไสแฟม A4 20 หอ 20 400 
3  กระดาษ A4 80 แกรม 10 รีม 120 1,200 
4  กระดาษการดสีขาว A4 180 แกรม  5 รีม 85 425 
5  หมึกพิมพ cannon G3010 สีดํา 2 ขวด 420 840 
6 หมึกพิมพ cannon G3010 สฟีา 2 ขวด 420 840 
7 หมึกพิมพ cannon  G3010 สีเหลือง 2 ขวด 420 840 
8 หมึกพิมพ cannon  G3010 สีชมพู 2 ขวด 420 840 
9 ท่ีค่ันหนังสือใหญตอคู 12 คู 80 960 

รวม (แปดพันเการอยแปดสิบหาบาทถวน) 8,985 
 

กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาระบบสารสนเทศ 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาวัสดุอุปกรณ 10,000 10,000  

รวม 10,000 10,000  
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รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 External 1TB 1 อัน 1,500 1,500 
2 กรรไกร 8 นิ้ว  1 อัน 60 60 
3 กระดาษโฟโต 150 แกรม (100 แผน/หอ) 1 หอ 250 250 
4 กระดาษ A4 80 แกรม  10 รีม 120 1,200 
5 กระดาษปก A4 การดขาว 150 แกรม 2 รีม 80 160 
6 กาวลาเท็กซ ขนาด 32 ออนซ 1 ขวด 65 65 
7 กาวสองหนาหนา ยาว 1 เมตร 2 มวน 50 100 
8 กาวสองหนาบาง ¾ นิ้ว 1 มวน 20 20 
9 คลิบบอรด A4 4 อัน 35 140 
10 คัตเตอรเหล็กเล็ก 2 อัน 35 70 
11 ตัวหนีบ No.108 1 กลอง 80 80 
12 ตัวหนีบ No.110 2 กลอง 50 100 
13 ถานไฟฉาย AA Panasonic อัลคาไล 2 แพ็ค 45 90 
14 ถานไฟฉาย AAA Panasonic อัลคาไล 2 แพ็ค 45 90 

15 ปลั๊กไฟ 1 ราง 250 250 
16 ลวดเสียบกระดาษ 1 กลอง 45 45 

17 สาย HDMI 10 เมตร 1 มวน 1,300 1,300 
18 หมึกพิมพ Brother MFC-T810W สีเหลือง 1 ขวด 280 280 

19 หมึกพิมพ Brother MFC-T810W สีแดง 1 ขวด 280 280 
20 หมึกพิมพ Brother MFC-T810W สีดํา 1 ขวด 280 280 

21 หมึกพิมพ Brother MFC-T810W สีน้ําเงิน 1 ขวด 280 280 
22 หมึกพิมพ Canon G2010 สดีํา 1 ขวด 420 420 

23 หมึกพิมพ EPSON L220 สีเหลือง 1 ขวด 400 400 
24 หมึกพิมพ EPSON L220 สีแดง 1 ขวด 400 400 

25 หมึกพิมพ EPSON L220 สีดํา 1 ขวด 400 400 
26 หมึกพิมพ EPSON L220 สีน้ําเงิน 1 ขวด 400 400 

27 หมึกพิมพ HP No.680 ส ี 1 ตลับ 400 400 
28 หมึกพิมพ HP No.680 สีดํา 1 ตลับ 400 400 

29 แฟมผลงาน A4 ปกหนัง 4 เลม 110 440 
30 สายรัดเคเบิ้ลไทร 6 นิ้ว 1 แพ็ค 100 100 

รวม (หนึ่งหม่ืนบาทถวน) 10,000 

หมายเหตุ  ขอถัวจายทุกรายการ 
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9. การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 
ปจจัยความเส่ียง 
1. การควบคุมงบประมาณไมเปนไปตามโครงการและกิจกรรมท่ีเขียนแผนไว 
2. สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid - 19) 
3. การจัดเก็บขอมูลสารสนเทศไมครบถวน ไมเปนปจจุบัน 
แนวทางการบริหารความเส่ียง 
1. จัดระบบการควบคุมงบประมาณใหเปนไปตามโครงการและกิจกรรมท่ีเขียนแผนไว 
2. จัดกิจกรรมตามมาตรการปองกันการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid - 19) 
3. จัดระบบสารสนเทศใหเปนระบบมากข้ึน และเปนปจจุบัน 

 

10. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1. ระดบัความสําเร็จของโรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ
บูรณาการและบริหารแบบมีสวนรวมกับเครือขายทุกภาคสวน 
2. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน 
และการเรียนรู เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
3. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีชัดเจน 
สามารถปฏิบัติและประเมินผลได 
4. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพท่ีไดมาตรฐาน 
5. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการนิเทศกํากับ 
ติดตาม และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาท่ีชัดเจนและตอเนื่อง 

ระดับ 4 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
ระดับ 5 

 
 

11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. สถานศึกษามีการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ เปนท่ียอมรับของชุมชน 
2. สถานศึกษาควบคุมการใชจายงบประมาณอยางประหยัด คุมคาและมีประสิทธิภาพ 
3. สถานศึกษาไดพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีไดมาตรฐาน 
4. สถานศึกษาไดพัฒนางานสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพทําใหผูรับบริการมีความพึงพอใจ 
5. สถานศึกษามีการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศอยางครอบคลุมและทันตอการใชงานในระดับดี 
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ลงชื่อ ................................................... ผูเสนอโครงการ 
                                              (นางพรรณี  พรหมเจรญิ) 
                                     หัวหนากลุมบรหิารงบประมาณและแผนงาน 

 
 

ลงชื่อ .................................................. ผูพิจารณาโครงการ 
                                             (นางสาวจุไรรัตน  ออนมุข) 
                                   รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน 
 

 
  ลงชื่อ .................................................... ผูอนุมัติโครงการ 

                                               (นายไกรวัลย  สังฆะสา) 
                                            ผูอํานวยการโรงเรียนสวีวิทยา 
 
 

     ลงชื่อ .................................................... ผูเห็นชอบโครงการ 
 (นายสมศักดิ์  ศรัณยวงศ) 

กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปฏิบัติหนาท่ีแทน 
                             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสวีวิทยา 
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โครงการประจําปการศึกษา 2565 
งานบริหารพัสดุและสินทรัพย งานบริหารการเงิน บัญชี กลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน 

โรงเรียนสวีวิทยา  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
*************************************** 

1. โครงการพัฒนาการเงิน การบัญชี พัสดุ และธนาคารโรงเรียน 
สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี 1. ดานความปลอดภัย 

1.1 พัฒนาสถานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีปลอดภัยของผูเรียนทุกคน พรอมเสริมสรางระบบ
และกลไกในการดูแลความปลอดภัยอยางเขมขน ใหกับผูเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา จากโรคภัยตางๆ ภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
1.3 สรางภูมิคุมกัน การรูเทาทันสื่อและเทคโนโลยี ในการดําเนินชีวิตวิถีใหม 
(New Normal) และชีวิตวิถีปกติตอไป (Next Normal) 

สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี 2. ดานโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
2.2 จัดการศึกษาใหผูเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดเขาถึงโอกาส ความเสมอ
ภาค และไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะสําหรับการศึกษาตอ และการประกอบอาชีพใน
อนาคตใหสอดคลองกับความตองการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
2.3 จัดการศึกษาใหผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ไดรับโอกาสในการพัฒนา 
เต็มตามศักยภาพ 
2.4 สงเสริมเด็กพิการและผูดอยโอกาส ใหไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและจัดหา
ทางเลือกในการเขาถึงการเรียนรู การฝกอาชีพ เพ่ือใหมีทักษะในการดําเนินชีวิต 
สามารถพ่ึงตนเองได 
2.5 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนรายบุคคล 
เพ่ือใชเปนฐานขอมูลในการบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะการดูแลและปองกันไมให
นักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษา และชวยเหลือเด็กตกหลน เด็กออกกลางคันให
กลับเขาสูระบบ 

สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี 3. ดานคุณภาพ 
3.1 สงเสริม สนับสนุน สถานศึกษาท่ีมีความพรอม ใหนําหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานท่ีเนนสมรรถนะไปใชตามศักยภาพของสถานศึกษา ใหสามารถออกแบบ
หลักสูตรท่ีเหมาะสมกับความตองการและบริบท 
3.2 พัฒนาผูเรียนใหเกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมตามชวงวัย สามารถจัดการตนเอง มีการ
คิดข้ันสูง มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถจัดระบบและกระบวนการทํางานของ
ตนเองและรวมกับผูอ่ืน โดยใชการรวมพลังทํางานเปนทีม เปนพลเมืองท่ีดี มีศีลธรรม 
และอยูรวมกับธรรมชาติและวิทยาการอยางยั่งยืน รวมท้ังมีความจงรักภักดีตอสถาบัน
หลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข 

สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี 4. ดานประสิทธิภาพ 
4.2 นําเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการฐานขอมูล มาใชเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการเรียนรูของผูเรียน 
 



    แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2565 

356 
 

โครงการท่ี 22 

4.3 สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ใชพ้ืนท่ีเปนฐาน ใชนวัตกรรม 
ในการขับเคลื่อน บริหารจัดการโดยใชทรัพยากรรวมกัน และแสวงหาการมีสวนรวม 
ของหนวยงานท่ีเก่ียวของทุกระดับ เพ่ือใหประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม 
4.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และปรับกระบวนการ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหสอดรับกับชีวิตวิถีใหม  
(New Normal) และชีวิตวิถีปกติตอไป (Next Normal) 

  จุดเนน สพฐ. ท่ี 1. เรงแกปญหากลุมผูเรียนท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาด 
    ของโรคโควิด – 19 โดยเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงการศึกษา ฟนฟูภาวะถดถอย 
    ทางการเรียนรู (Learning Loss Recovery) ใหกับผูเรียนทุกระดับ  
    รวมท้ังลดความเครียดและสุขภาพจิตของผูเรียน 
 จุดเนน สพฐ. ท่ี 5. จัดการอบรมครูโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน ควบคูกับการใหความรูดานการวางแผน 
   และการสรางวินัยดานการเงินและการออม เพ่ือแกไขปญหาหนี้สินครู 
 จุดเนน สพฐ. ท่ี 8. มุงเนนการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรูทุกระดับ 
 จุดเนน สพฐ. ท่ี 9. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอํานาจและใชพ้ืนท่ีเปน

ฐาน เพ่ือสรางความเขมแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) 
ตามหลักธรรมาภิบาลใหกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

สนองกลยุทธ สพม. ท่ี 1. สรางโอกาส และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ สพม. ท่ี 3. พัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสูมืออาชีพ 
สนองกลยุทธ สพม. ท่ี 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 จุดเนน สพม. ท่ี 3. ดานบริหารจัดการ 

3.1 ผูบริหารการศึกษาเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
3.3 พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ 
3.4 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ไดมาตรฐาน 
มีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3.5 พัฒนามาตรฐานการศึกษา และระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

มาตรฐานการศึกษา ท่ี 1. คุณภาพของผูเรียน 
 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
ประเด็นพิจารณาท่ี 1) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

มาตรฐานการศึกษาท่ี  2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุมเปาหมาย 
2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
อยางมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู 
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กลยุทธสถานศึกษา ท่ี 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ท่ี 2.1 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ 

และการวิจัย เพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ท่ี 2.2 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีเขมแข็ง 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 3.1 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีชัดเจน 

สามารถปฏิบัติและประเมินผลได 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 3.2 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพท่ีไดมาตรฐาน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 4.1 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียน 

อาคารประกอบ มีวัสดุ ครุภัณฑท่ีเพียงพอและพรอมตอการใชงาน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 4.2 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีสื่อและแหลงเรียนรูสําหรับใหนักเรียน

คนควาท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนอยางพอเพียงและทันสมัย 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 4.3 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีระบบสนับสนุนท่ีเอ้ือตอการบริหาร 

และการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ (ระบบสนับสนุน : งานการเงินและบัญชี/ 
งานพัสดุ/งานสวัสดิการ/งานมูลนิธิการศึกษา/งานโสตทัศนูปกรณ/งานอนามัย 
โรงเรียน/งานยานพาหนะฯ) 

 

แผนงานงบประมาณ      งบลงทุน    งบดําเนินงาน 
 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ    นางจิรฐา  มาพะเนาว  กลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 39 กําหนดใหหนวยงานตนสังกัด กระจาย

อํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาดานวิชาการ งบประมาณและสินทรัพย การบริหารงานบุคคลและการ
บริหารงานท่ัวไป ไปยังสถานศึกษา ท้ังนี้ กลุมบริหารงบประมาณ เปนไปตามระเบียบการบริหารงบประมาณ พ.ศ.
2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และเปนงานท่ีสนับสนุนใหการบริหารงานดานอ่ืนๆ ประสบผลสําเร็จ เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ การบริหารงบประมาณท่ีดีจะทําใหงานของโรงเรียนบรรลุผลสําเร็จไดอยางมีคุณภาพ โดยเฉพาะงาน
บริหารการเงิน บัญชี พัสดุ สวัสดิการโรงเรียน และธนาคารโรงเรียน ท่ีควรมีการดําเนินการตามระเบียบทาง
ราชการอยางเครงครัด เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล โปรงใส และตรวจสอบได 

จากนโยบายดังกลาว กลุมบริหารงบประมาณและแผนงานเล็งเห็นถึงการพัฒนาระบบการเงิน บัญช ี
พัสดุ และธนาคารโรงเรียน เพ่ือการบริหารการเงินและบัญชีเปนไปตามระเบียบเกิดประโยชนคุมคา โปรงใสและ
ตรวจสอบไดและการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาท้ังระบบ ลดความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการ
ใหความสําคัญตองานสาธารณูปโภคเพ่ือใหมีความปลอดภัยและพรอมใชงานอยูเสมอ รวมถึงงานสวัสดิการครูและ
นักเรียน และงานธนาคารโรงเรียน ไดกําหนดหลักเกณฑเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตนักเรียนสูการเรียนรูใน
สภาพแวดลอมท่ีดี และสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคดานอยูอยางพอเพียง สนับสนุนนักเรียนท่ีมีความรู 
ความสามารถ ศักยภาพท่ีดี ไดมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีโอกาสทางการศึกษาไดทัดเทียมกับผูอ่ืน และสนับสนุนการ
จัดทําโครงการสงเสริมการออมเพ่ืออนาคตท่ีสดใส เพ่ือใหนักเรียนรูจักวางแผนการใชจายเงินท่ีไดรับจากผูปกครอง
ในแตละวัน ใหมีเงินเหลือเก็บ เปนเงินออมไวใชจายในยามจําเปน โดยนําเงินมาฝากกับธนาคารโรงเรียนอยาง
สมํ่าเสมอ ใหขวัญกําลังใจและเปนแบบอยางใหกับนักเรียนคนอ่ืนๆ 
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4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือพัฒนางานการเงิน การบัญชี และพัสดุ เปนไปตามระบบและระเบียบของทางราชการ โปรงใส 
    ตรวจสอบได 
 2. เพ่ือพัฒนาระบบงานสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนใหมีสภาพพรอมใชงาน และเกิดประโยชนสูงสุด 
 3. เพ่ือพัฒนาระบบงานธนาคารโรงเรียน สงเสริมใหนักเรียนมีการออมอยางสมํ่าเสมอ กระตุนใหนักเรียน 
 มีการวางแผนการใชจายเงินท่ีดีเปนขวัญกําลังใจนักเรียนท่ีมีการออมอยางสมํ่าเสมอ และสงเสริมการปฏิบัติงาน 
 รวมกันระหวางธนาคารออมสิน และธนาคารพ่ีเลี้ยง 
 4. เพ่ือดําเนินการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา จัดทุนการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน 
 ตามความจําเปนและเหมาะสม ดํารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

5. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 21 คน ปฏิบัติหนาท่ีงานการเงิน การบัญชี และพัสดุ 
การเก็บรักษาเงินตามระบบ งานตรวจสอบภายใน และงานสวัสดิการครูและนักเรียน 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนไดดําเนินการลดปจจัยเสี่ยงตามระบบควบคุมภายใน 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน ไดรับบริการ อํานวยความสะดวก 
ดานสาธารณูปโภค 
4. คณะกรรมการมูลนิธิ 25 คน และนักเรียนทุกคน ไดรับกาพิจารณาคัดเลือกใหไดรับทุนการศึกษา 
ตามความจําเปนและเหมาะสม 
5. ครูทุกคนท่ีไดรับมอบหมายปฏิบัติหนาท่ีการบริหารจัดการสวัสดิการโรงเรียน และใหบริการกับครูบุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน 
6. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยามีนิสัยรักการออมเพ่ิมข้ึน 
เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนมีการจัดระบบการเงิน การบัญชี และพัสดุ งานสวัสดิการครูและนักเรียนเปนไปตามระเบียบ 
ทางราชการ โปรงใส ตรวจสอบได 
2. โรงเรียนมีระบบควบคุมภายใน ลดปจจัยเสี่ยงในการบริหารจัดการศึกษาได 
3. ระบบสาธารณูปโภคมีความปลอดภัย อยูในสภาพพรอมใชใหเกิดความคุมคา และประโยชนสูงสุด 
4. นักเรียนไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน สงเสริมโอกาสทางการศึกษาใหกับนักเรียนอยางตอเนื่อง 
5. โรงเรียนจัดระบบการบริหารจัดการสวัสดิการโรงเรียน และใหบริการแกครู บุคลากรทางการศึกษา  
นักเรียนไดท่ัวถึง 
6. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยามีการออมเงินอยางสมํ่าเสมอ 
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6. กิจกรรมและการดําเนินงาน 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาสงเสริมประสิทธิภาพสํานักงานกลุมบริหารงบประมาณ 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ 
 - ประชุมวางแผนเตรียมการกลุมบริหารงบประมาณ 
 - จัดทําแผนการใชจายงบประมาณ 
 - กําหนดปฏิทินการตรวจสอบ 

พ.ค. 2565 

70,000 

นางจิรฐา มาพะเนาว 
นางศิโรรตัน เปรมไธสง 
นายพงศกร ยังสวัสดิ ์
และคณะกรรมการ 
งานการเงิน บัญชี พัสด ุ

 2. ข้ันดําเนินการ 
 - จัดซ้ือวัสดุอุปกรณสิ้นเปลืองและอุปกรณสํานักงาน
กลุมบริหารงบประมาณ 
 - ดําเนินการเบิกจายตามระเบียบทางราชการ  

พ.ค. 2565 –  
มี.ค. 2566 

3. ข้ันตรวจสอบ 
 - ดําเนินการตรวจสอบบัญชีการเบิกจาย 
 - รายงานการตรวจสอบใชเงินรายไตรมาส 

ตลอดป
การศึกษา 

4. ข้ันปรับปรุงและแกไข 
 - สรุปผลการใชเงินตามงบประมาณรายงานตอ
ผูอํานวยการ และนําผลทบทวนแกไขตอไป 

มี.ค. 2566 

 

กิจกรรมท่ี 2 งานสวัสดิการครูและนักเรียน 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ 
 - ทบทวนหลักเกณฑและแนวปฏิบัติการดําเนินงาน
สวัสดิการครูและนักเรียน 
 - ดําเนินการทําประกันอุบัติเหตุนักเรียน  
(150/คน/ป) 
 - จัดทําทะเบียนคุมการเบิกจาย 

พ.ค. 2565 

- 

นางสาระกร กองยอด 
นางพันธทิพย จิตรไพศาลศักด์ิ 
นางจิรฐา มาพะเนาว 
และคณะกรรมการ
สวัสดิการครแูละนักเรียน 

2. ข้ันดําเนินการ 
 - เบิกจายสวัสดิการครูและนักเรียน 

พ.ค. 2565 

3. ข้ันตรวจสอบ  
 - ตรวจสอบการเบิกจาย ความถูกตองเปนปจจุบัน 

 
เดือนละ 1 

ครั้ง 
4. ข้ันปรับปรุงและแกไข  
 - สรุปและรายงานผลการดําเนินการสวัสดิการครู
และนักเรียน 

 
มี.ค. 2566 

 

*หมายเหตุ* เก็บเงินประกันอุบัติเหตุจากนักเรียนปการศึกษา 2565 
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กิจกรรมท่ี 3 งานตรวจสอบภายใน 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ 
 - แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ 

พ.ค. 2565 

- 

นางสาวยุพร ตักศลิา 
และคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 2. ข้ันดําเนินการ 

 - ดําเนินการตรวจสอบการเบิกจายเงิน  
ตลอดป

การศึกษา 
3. ข้ันประเมินผล 
 - รายงานการใชงบประมาณทุกไตรมาส 

ส.ค. - ก.ย. 
2565 

4. ข้ันปรับปรุง 
 - นําผลทบทวนการเบิกจายตอไป 

มี.ค. 2566 

 

กิจกรรมท่ี 4 งานควบคุมภายใน 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ 
 - แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ 

พ.ค. 2565 

- 

นางสาวเบญจวรรณ ทองขาว  
นางศิโรรตัน เปรมไธสง  
และคณะกรรมการควบคุม
ภายใน 

 

2. ข้ันดําเนินการ 
 - ประชุมวางแผน 4 กลุมบริหาร 

มิ.ย. 2565 

3. ข้ันประเมินผล 
 - รวบรวมขอมูล ประเมินความเสี่ยง 

ส.ค. - ก.ย. 
2565 

4. ข้ันปรับปรุง 
 - รายงานผลการควบคุมภายในตอผูอํานวยการ
โรงเรียนและหนวยงานตนสังกัด 

มี.ค. 2566 

 

กิจกรรมท่ี 5 งานสาธารณูปโภค 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ 
 - ประชุม วางแผนการดําเนินงาน 
 -  สํารวจขอมูลความตองการและความจําเปนในการ
ซอมแซมและจัดหางานสาธารณูปโภค 

พ.ค. 2565 

2,600,000 

นางจิรฐา มาพะเนาว 
นางสาวกนกวรรณ ลิ่มวิชกุล 
และคณะกรรมการ 
งานสาธารณูปโภค 

2.  ข้ันดําเนินการ 
 - ดําเนินการเบิกจายคาสาธารณูปโภค 

พ.ค.2565 – 
เม.ย. 2566 

 - ดําเนินการซอมแซมและจัดหาวัสดุครุภัณฑใชใน
งานสาธารณูปโภค 

พ.ค.2565 – 
มี.ค. 2566 

3. ข้ันตรวจสอบ  
 - ประเมินผลการดําเนินการเบิกจาย 
คาสาธารณูปโภค 

มี.ค. 2566 

4. ข้ันปรับปรุงและแกไข 
 - สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 

เม.ย. 2566 
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กิจกรรมท่ี 6 นักออมดีเดน 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมคณะทํางาน เสนอโครงการ 

มี.ค. 2565 

10,000 

นางสาวเนมิกา กังวานสรุะ 
นางสาวเบญจวรรณ ทองขาว 

นางสาวลักขณา ยองเสง 
นางสาวภัทราภรณ ทองชํานาญ 

นางสาวเกตุวดี บุญเปย 
นางสาวสุภัทรา ฉิมพลีศริ ิ
ครูท่ีปรึกษางานธนาคาร 
โรงเรียน 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - ขออนุมัติโครงการ 
 - ดําเนินการจัดซ้ืออุปกรณ 

พ.ค. - ก.ค. 
2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - ประเมินผล 

ม.ค. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - รายงานผล 

ก.พ. 2566 

 

กิจกรรมท่ี 7 พัฒนางานธนาคารโรงเรียน 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมคณะทํางาน เสนอโครงการ 

มี.ค. 2565 

8,000 

นางสาวเนมิกา กังวานสรุะ 
นางสาวเบญจวรรณ ทองขาว 

นางสาวลักขณา ยองเสง 
นางสาวภัทราภรณ ทองชํานาญ 

นางสาวเกตุวดี บุญเปย 
นางสาวสุภัทรา ฉิมพลีศริ ิ
ครูท่ีปรึกษางานธนาคาร 
โรงเรียน 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - ขออนุมัติโครงการ 
 - ดําเนินการจัดซ้ืออุปกรณ 

พ.ค. - ก.ค. 
2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - ประเมินผล 

ม.ค. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง (Act)  
 - รายงานผล 

ก.พ. 2566 

 

กิจกรรมท่ี 8 งานสวัสดิการโรงเรียน 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ 
 - แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ 
 - ประชุมชี้แจง และเตรียมวางแผนการทํางาน 

พ.ค. 2565 

- 

นางกาญจนี แกววิจิตร 
และคณะกรรมการ
สวัสดิการโรงเรียน 
(กลุมสาระการเรยีนรู
คณิตศาสตร) 

 

2. ข้ันดําเนินการ 
 - ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  

พ.ค. 2565 – 
มี.ค. 2566 

3. ข้ันประเมินผล 
 - รายงานผลรายรับ-จายทุกเดือน 
 - รายงานผลเม่ือสิ้นภาคเรียน 

มี.ค. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง 
 - รายงานผลตอผูอํานวยการโรงเรียน  
เม่ือสิ้นปการศึกษา และนําผลไปปรับปรุงตอไป 

เม.ย. 2566 
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กิจกรรมท่ี 9 งานจัดซ้ืออุปกรณการเรียนและเครื่องแบบนักเรียน 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ 
 - แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ 

พ.ค. 2565 

1,875,720 

นางจิรฐา มาพะเนาว 
นางสาวจีราพร ครุชฉิม 
นางสาวณัฐตญา ครฑุสิงห 
และคณะกรรมการ 
การเงิน บัญชี  

2. ข้ันดําเนินการ 
 - ดําเนินการจัดซ้ืออุปกรณการเรียนและเครื่องแบบ
นักเรียน 

พ.ค. 2565 – 
มี.ค. 2566 

3. ข้ันประเมินผล 
 - ดําเนินการตรวจสอบบัญชีการเบิกจาย 
 - รายงานการตรวจสอบใชเงิน 

มี.ค. 2566 

4. ข้ันปรับปรุง  
 - สรุปผลการใชเงินตามงบประมาณรายงานตอ
ผูอํานวยการ และนําผลทบทวนแกไขตอไป 

เม.ย. 2566 

 

กิจกรรมท่ี 10 งานจัดซ้ือหนังสือเรียน 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ 
 - ประชุมวางแผนเตรียมการ 

ม.ค. - ก.พ. 
2565 

2,400,000 

นางศิโรรตัน เปรมไธสง 
นางจิรฐา มาพะเนาว 
นายพงศกร ยังสวัสดิ ์
และคณะกรรมการ 
การเงิน บัญชี  

2. ข้ันดําเนินการ 
 - จัดซ้ือ/จัดจางวัสดุอุปกรณและครุภัณฑ 

พ.ค. 2565 –   
มี.ค. 2566 

3. ข้ันตรวจสอบ 
 - ดําเนินการตรวจสอบบัญชีการเบิกจาย 
 - รายงานการตรวจสอบใชเงินรายไตรมาส 

ก.ค. 2565 

4. ข้ันปรับปรุงและแกไข 
 - สรุปผลการใชเงินตามงบประมาณรายงานตอ
ผูอํานวยการ และนําผลทบทวนแกไขตอไป 

มี.ค. - เม.ย. 
2566 

 

กิจกรรมท่ี 11 เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานพัสดุและการเงิน 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ 
 - ประชุมวางแผนเตรียมการ จัดระบบการเงิน บัญชี 
 - จัดทําแผนการใชจายงบประมาณ 
 - กําหนดปฏิทินการตรวจสอบ 

พ.ค. 2565 

52,800 

นางจิรฐา มาพะเนาว 
นางศิโรรตัน เปรมไธสง 
นายพงศกร ยังสวัสดิ ์
และคณะกรรมการ 
การเงิน บัญชี พัสด ุ

2. ข้ันดําเนินการ 
 - อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพดานพัสดุ 
และการเงิน 
 
 

พ.ค. 2565 –  
มี.ค. 2566 
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กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
3. ข้ันตรวจสอบ 
 - ประเมินความพึงพอใจ 
 - รายงานผลการดําเนินโครงการ 

มี.ค. 2566 
  

4. ข้ันปรับปรุงและแกไข 
 - วิเคราะหและปรับปรุงแผนการดําเนินงาน 

มี.ค. 2566 

 

7.  ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 
สถานท่ีดําเนินการ  โรงเรียนสวีวิทยา อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

 

8. งบประมาณ  รวม  140,800  บาท  รายละเอียด  ดังนี้ 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาสงเสริมประสิทธิภาพสํานักงานกลุมบริหารงบประมาณ 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาครุภัณฑ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาวัสดุอุปกรณ - 40,000 40,000  
2 เครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง 19,000 - 19,000  
3 ตูเหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก 3 ตู 11,000 - 11,000  

รวม 30,000 40,000 70,000  
 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

ราคาตอหนวย
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 กระดาษ A4 80 แกรม   95 รีม 120 11,400 
2 กระดาษการดขาว A4  180 แกรม 2 รีม 80 160 
3 ซองสีน้ําตาล A4 100 ซอง 3 300 
4 หมึกพิมพ Canon 4010 สีดํา 5 ขวด 420 2,100 
5 หมึกพิมพ Canon 4010 สชีมพู 5 ขวด 420 2,100 
6 หมึกพิมพ Canon 4010 สีเหลือง 5 ขวด 420 2,100 
7 หมึกพิมพ Canon 4010 สฟีา 5 ขวด 420 2,100 
8 ลวดเสียบเอกสาร 4 แพ็ค 70 280 
9 กระดาษการดสี A4 (คละสี) 2 หอ 110 220 
10 ครีมนับกระดาษ 3 อัน 45 135 
11 เครื่องเย็บกระดาษ เบอร 10 3 ตัว 55 165 
12 ลวดเย็บกระดาษ เบอร 10 1 กลองใหญ 120 120 
13 กาวลาเท็กซ TOA 16 ออนซ 1 ขวด 40 40 
14 กาวสองหนาบาง 3/4 นิ้ว 12 มวน 20 240 
15 เทปผาหนา 1.5 นิ้ว 5 มวน 50 250 
16 แฟมสะสมงาน 2 แฟม 110 220 



    แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2565 

364 
 

โครงการท่ี 22 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ จํานวน/หนวย 
ราคาตอหนวย

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
17 สกอตเทปใส 2 นิ้ว 6 มวน 30 180 
18 คัดเตอรใหญ 6 อัน 55 330 
19 คลิปบอรด A4 มีปก 2 อัน 65 130 
20 ปากกาสีน้ํามัน 1 โหล 780 780 
21 ปากกาเคมี 2 หัว 6 ดาม 15 90 
22 สมุดบัญชีเบอร 2 4 เลม 45 180 
23 หมึกพิมพ Brother สดีํา 1 ขวด 400 400 
24 หมึกพิมพ Brother BT 5000 สีดํา 1 ขวด 420 420 
25 หมึกพิมพ Brother BT 5000 สีชมพู 1 ขวด 420 420 
26 หมึกพิมพ Brother BT 5000 สีฟา 1 ขวด 420 420 
27 หมึกพิมพ Brother BT 5000 สีเหลือง 1 ขวด 420 420 
28 หัวพิมพ Canon 4010 ส ี 1 ชุด 1,800 1,800 
29 หัวพิมพ Canon 4010 ดํา 1 ชุด 1,500 1,500 
30 หมึกพิมพเลเซอร Brother 5 ตลับ 2,200 11,000 

รวม (ส่ีหม่ืนบาทถวน) 40,000 
 

กิจกรรมท่ี 2 งานสวัสดิการครูและนักเรียน 
- ไมมีการใชจายงบประมาณ 

 

กิจกรรมท่ี 3 งานตรวจสอบภายใน  
- ไมมีการใชจายงบประมาณ 

 

กิจกรรมท่ี 4 งานควบคุมภายใน 
- ไมมีการใชจายงบประมาณ 

 

กิจกรรมท่ี 5 งานสาธารณูปโภค 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย รวม หมายเหตุ 
1 ดําเนินการเบิกจายคาสาธารณูปโภค 2,600,000 2,600,000  

รวม 2,600,000 2,600,000  
 

กิจกรรมท่ี 6 นักออมดีเดน 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาอุปกรณการเรียน (ประกวดนักออมดีเดน) 10,000 10,000  

รวม  10,000 10,000  
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รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ จํานวน/หนวย 
 ราคาตอหนวย

(บาท)  
งบประมาณ  

(บาท) 

1 แฟมกระดุม  50 แฟม 15 750 
2 สีไม 24 สี หัวเดียว 50 กลอง 145 7,250 
3 กระดาษรอยปอนด 10 แผน 50 รีม 40 2,000 

รวม (หนึ่งหม่ืนบาทถวน) 10,000 
 

กิจกรรมท่ี 7 พัฒนางานธนาคารโรงเรียน 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาครุภัณฑ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาวัสดอุุปกรณ  - 5,410 5,410  
3 เครื่องพิมพเลเซอร ขาว-ดํา 1 เครื่อง 2,590 -  2,590  

รวม 2,590 5,410 8,000  
 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/หนวย 

 ราคาตอหนวย
(บาท)  

งบประมาณ 
(บาท)  

1 กระดาษ A4 80 แกรม 15 รีม 120 1,800 
2 กระดาษปก A4 การดขาว 3 รีม 80 240 
3 กาวสองหนาบาง 3M หนา ½ นิ้ ยาว 10 หลา  2 มวน 20 40 
4 หมึกพิมพ cannon สดีํา 1 ขวด 420 420 
5 หมึกพิมพ cannon สชีมพู 1 ขวด 420 420 
6 หมึกพิมพ cannon สฟีา 1 ขวด 420 420 
7 หมึกพิมพ cannon สเีหลือง 1 ขวด 420 420 
8 กระดาษโฟโต 230 แกรม 1 รีม 300 300 
9 ตัวหนีบ เบอร 110 2 กลอง 50 100 
10 โทนเนอรปริ้นเตอรเลเซอรขาวดํา  1 ตลับ 1,190 1,190 
11 ไมบรรทัดอะลูมิเนียม 12 นิ้ว  2 อัน 30 60 

รวม (หาพันส่ีรอยสิบบาทถวน) 5,410 
 

กิจกรรมท่ี 8 งานสวัสดิการโรงเรียน  
- ไมมีการใชจายงบประมาณ 
 

กิจกรรมท่ี 9 งานจัดซ้ืออุปกรณการเรียนและเครื่องแบบนักเรียน  
 ท่ี กิจกรรม/รายการ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 ดําเนินการเบิกจายอุปกรณการเรียน 

และเครื่องแบบนักเรียน 
1,875,720 1,875,720  

รวม  1,875,720 1,875,720 
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กิจกรรมท่ี 10 งานจัดซ้ือหนังสือ 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย รวม หมายเหตุ 
1 ดําเนินการเบิกจายคาหนังสือ 2,400,000 2,400,000  

รวม 2,400,000 2,400,000 
 

กิจกรรมท่ี 11 เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานพัสดุและการเงิน 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาตอบแทน คาใชสอย รวม หมายเหตุ 
1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ 

ดานพัสดุและการเงิน 
- คาเอกสารประกอบการอบรม 

- 11,500 11,500  

2 คาวิทยากร 2 คน 2 วัน วันละ 6 ชั่วโมง  
ชั่วโมงละ 600 บาท  

14,400 - 14,400  

3 คาท่ีพักวิทยากร 2 หอง 1 คืน  
คืนละ 800 บาท 

- 1,600 1,600  

4 คาอาหารครูเขาอบรม 115 คน  
2 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท 

- 13,800 13,800  

5 คาอาหารวางครูเขาอบรม 115 คน  
4 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท 

- 11,500 11,500  

รวม 14,400 38,400 52,800  
หมายเหตุ  ขอถัวจายทุกรายการ 
 

9. การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ  
ปจจัยความเส่ียง 
1. ครูปฏิบัติหนาท่ีการเงินไมตรงสาขาวิชาการเงิน บัญชี 
2. บุคลากรไมมีความม่ันคงในงานท่ีปฏิบัติ 
3. นักเรียนมีการออมนอยกวาเปาหมายท่ีวางไว 
แนวทางการบริหารความเส่ียง 
1. สนับสนุนการไปอบรมปฏิบัติหนาท่ีการเงิน และบัญชี และเสนอพิจารณาครูสาขาวิชาเอกการเงิน บัญชี 
หรือท่ีเก่ียวของ 
2. แตงตั้งคณะกรรมการฝายบริหารและบุคลากรในการดําเนินงานและใหความสําคัญในการรวมมือ 
อยางจริงจัง เพ่ือการปฏิบัติงานไดตอเนื่อง 
3. ผูบริหาร คณะครู และนักเรียนใหความรวมมือ และชวยสรางแรงจูงใจใหนักเรียนออม 
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10. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการพัฒนาสื่อเทคโนโลยรีะบบสารสนเทศและการวิจัย 
เพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 
2. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีเขมแข็ง 

3. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีชัดเจนสามารถปฏิบัติ
และประเมินผลได 
4. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพท่ีไดมาตรฐาน 
5. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียน อาคารประกอบ 
มีวัสดุ ครุภัณฑท่ีเพียงพอและพรอมตอการใชงาน 
6. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีสื่อและแหลงเรียนรูสําหรับใหนักเรียนคนควาท้ังภายใน
และภายนอกโรงเรียนอยางพอเพียงและทันสมัย 
7. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีระบบสนับสนุนท่ีเอ้ือตอการบริหารและการจัดการเรียนรู
อยางมีคุณภาพ (ระบบสนับสนุน : งานการเงินและบัญชี/งานพัสดุ/งานสวัสดิการ/งานมูลนิธิ
การศึกษา/งานโสตทัศนูปกรณ/งานอนามัยโรงเรียน/งานยานพาหนะฯ) 

ระดับ  4 
 

ระดับ  5 
ระดับ  5 

 
ระดับ  5 
ระดับ  5 

 
ระดับ  5 

 
ระดับ  5 

 

 

11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
1. โรงเรียนมีการพัฒนางานการเงิน การบัญชี และงานพัสดุ อยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามระเบียบ  
ของทางราชการ 
2. โรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภคพรอมใชงาน ปลอดภัย และอํานวยความสะดวกใหแกบุคลากรและนักเรียน 
ในโรงเรียนไดอยางท่ัวถึง 
3. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามคานิยมหลัก 12 ประการ 
4. นักเรียนไดรับการจัดสรรทุนการศึกษา และนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดดานการศึกษาอยางแทจริง 
5. นักเรียนมีความพรอม และตั้งใจเรียนเปนไปตามนโยบายการสงเสริมโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึง 
6. นักเรียนมีนิสัยรักการออม 
7. นักเรียนมีการวางแผนการใชเงินอยางคุมคา 
8. นักเรียนสามารถประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีในดานการประหยัดอดอม 
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โครงการท่ี 22 

 
 

ลงชื่อ ................................................... ผูเสนอโครงการ 
                                                (นางจิรฐา  มาพะเนาว) 
                                   งานการเงิน บัญชี สวัสดิการครูและนักเรียน 

 
 

ลงชื่อ .................................................. ผูพิจารณาโครงการ 
                                              (นางสาวจุไรรัตน ออนมุข) 
                               รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน 
 
 

 ลงชื่อ .................................................... ผูอนุมัติโครงการ 
                                                (นายไกรวัลย  สังฆะสา) 
                                            ผูอํานวยการโรงเรียนสวีวิทยา 
 
 

    ลงชื่อ .................................................... ผูเห็นชอบโครงการ 
    (นายสมศักดิ์  ศรัณยวงศ) 

กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปฏิบัติหนาท่ีแทน 
                             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสวีวิทยา 
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ภาคผนวก 
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