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หนังสือรับรองความเห็นชอบ 

การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2564 
 

 แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2564 ฉบับนี้ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
โรงเรียนสวีวิทยา ไดพิจารณาความถูกตองในประเด็นตอไปนี้ เรียบรอยแลว 

 

   ไดผานการตรวจคําผิด การใชภาษา 

   เนื้อหาในแผนไดผานการตรวจสอบขอมูล เนื้อหาแลว 

   เห็นชอบ แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2564 โรงเรียนสวีวิทยา ฉบับนี้ 
 
 
 
 

(นายสมศักดิ์  ศรัณยวงศ) 
กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปฏิบัติหนาท่ีแทน 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสวีวิทยา 
 

วันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
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คํานํา 

 โรงเรียนสวีวิทยา เปนโรงเรียนขนาดใหญ ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี 
ชุมพร สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปดสอนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2564 เพ่ือบริหารงาน/โครงการ ใหเกิด
ประโยชนสูงสุดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใหสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาและ
สนองนโยบาย ประเด็นกลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พุทธศักราช 
2564 
 ขอขอบคุณบุคลากรและผูมีสวนเก่ียวของในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ในการกําหนด
กลยุทธการพัฒนา แผนงาน โครงการสูการปฏิบัติ  และหวังเปนอยางยิ่ งวาแผนปฏิบัติการฉบับนี้                         
จะชวยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา บรรลุสูมาตรฐานในการพัฒนาผู เรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ          
เกิดประสิทธิผลเต็มศักยภาพ 
 

โรงเรียนสวีวิทยา 
 
 
 
 
 
            (นายสมศักดิ์  ศรัณยวงศ)           (นายเกรียงศักดิ์  อัจกลับ) 
      กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ปฏิบัติหนาท่ีแทน       ผูอํานวยการโรงเรียนสวีวิทยา              
 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสวีวิทยา          
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สารบัญ 

เรื่อง หนา 
หนังสือรับรองความเห็นชอบการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2564 ก 
คํานํา ข 
สารบัญ ค 
สวนท่ี 1 สภาพท่ัวไป 1 

- ขอมูลท่ัวไป 1 
- ปรัชญา/คติพจน/อัตลักษณ/เอกลักษณ/สัญลักษณประจําโรงเรียน 1 
- เขตพ้ืนท่ีบริการ/แผนท่ีโรงเรียน 2 
- ประวัติโรงเรียนโดยสังเขป 2 
- ขอมูลดานการบริหาร 4 
- ขอมูลจํานวนนักเรียน 4 
- ขอมูลครแูละบุคลากรทางการศึกษา 5 
- หลักสูตรท่ีเปดสอน ปการศึกษา 2564 6 
- ขอมูลอาคารสถานท่ี แหลงเรียนรู 6 
- โครงสรางการบรหิารงานโรงเรียนสวีวิทยา 7 
- ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาํปการศึกษา 2563 8 
- ผลงานดีเดนในรอบป 2563 9 

สวนท่ี 2 กรอบการดําเนินงานตามกลยุทธ ประจําปการศึกษา 2564 13 
- วิสัยทัศน 13 
- พันธกิจ 13 
- ประเด็นยุทธศาสตร 13 
- เปาประสงค 13 
- กลยุทธสถานศึกษา 14 

สวนท่ี 3 งบประมาณและโครงการ/กิจกรรม 15 
- ประมาณรายรับ – รายจาย ประจําปการศึกษา 2564 15 
- ตารางแสดงมาตรฐานการศึกษา/กลยุทธสถานศึกษา/งบประมาณ ตามโครงการ 

- กลุมบริหารวิชาการ 
- กลุมบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 
- กลุมบริหารท่ัวไป 
- กลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน 

16 
19 
39 
45 
48 

สวนท่ี 4 โครงการ/กิจกรรม 53 
ภาคผนวก 274 
คําสั่งโรงเรียนสวีวิทยา ท่ี 72/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2564 275 
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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 
1. ตําบลนาโพธิ์   2.  ตําบลสว ี

3. ตําบลปากแพรก   4.  ตําบลทาหิน 
5. ตําบลวิสัยใต   6.  ตําบลทุงระยะ 
7. ตําบลครน 

 

แผนท่ีโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ไดยายจากวัดโพธิเกษตร 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 
   ไดรับงบประมาณสรางอาคารโรงฝกงาน และอาคารคหกรรม 
 พ.ศ. 2511 ไดเปลี่ยนชื่อจาก “โรงเรียนสวีควนสีแท” เปน “โรงเรียนสวีวิทยา” 
 พ.ศ. 2512 ผูปกครองนักเรียน ซ้ือท่ีดินขางโรงเรียนบริจาคใหอีก 4 ไร เพ่ือขยายบริเวณของ 

โรงเรียน ออกไป ตามสภาพการขยายตัวของนักเรียนท่ีเพ่ิมข้ึน รวมเนื้อท่ีของ
โรงเรียนท้ังสิ้น 15 ไร 3 งาน 54 ตารางวา 

 พ.ศ. 2520 ไดรับอนุมัติใหเปดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทําการสอนแบบสหศึกษา 
   ตั้งแตระดับชั้น ม.1 - ม.6 โดยนักเรียนท้ังหมดเดินทางไป-กลับ 
 พ.ศ.  2525 ไดรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง 
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 พ.ศ.  2542 ไดรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ 
 พ.ศ.  2544 ไดรับโลโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเดน จากกรมสามัญศึกษา 
 พ.ศ.  2549 ผานการประเมิน “หนึ่งอําเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝน” เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2549 
 พ.ศ.  2549 ผานการประเมินรับรองมาตรฐานจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน 

คุณภาพ การศึกษา (องคการมหาชน) ในระดับดี พ.ศ. 2553 โรงเรียนเปดโครงการ 
สอน 2 ภาษา EIS (English for Integrate Study) 

 พ.ศ.  2554 คณะกรรมการสถานศึกษามีมติเห็นชอบใหดําเนินการจัดซ้ือท่ีดินบริเวณดานขาง
   หอประชุมใหญเพ่ิมเติม ทําใหโรงเรียนมีเนื้อท่ีเพ่ิม เปน 16 ไร  2 งาน  20 ตารางวา
 พ.ศ.  2555 ผานการประเมินรับรองมาตรฐานจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน 

คุณภาพ การศึกษา (องคการมหาชน) ในระดับดี 
 พ.ศ.  2556 คณะกรรมการสถานศึกษามีมติเห็นชอบใหดําเนินการจัดซ้ือท่ีดินบริเวณดานขาง
   หอประชุมใหญเพ่ิมเติม ทําใหโรงเรียนมีเนื้อท่ีเพ่ิม เปน 16 ไร  3 งาน  91 ตารางวา 
 พ.ศ.  2557 ไดรับโลรางวัลท่ีมีผลงานการปฏิบัติท่ีเปนเลิศระดับประเทศ ดานพัฒนาการเรียนรู 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําป 2557 จากศูนยสถานศึกษา 
พอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ เม่ือวันท่ี 7 พฤษภาคม 2558 

 พ.ศ. 2559 ไดรับมอบอาคารเรียนแบบ 318 ล/38 (พิเศษ) จากองคการบริหารสวนจังหวัด 
ชุมพร 

 

โรงเรียนสวีวิทยา เปดทําการเรียนการสอนมาเปนเวลา 63 ป มีผูบริหารสถานศึกษามาแลว 15 คน 
ปจจุบันมีนายเกรียงศักดิ์ อัจกลับ เปนผูอํานวยการสถานศึกษา จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 52 หองเรียน มีโครงสรางการจัดชั้นเรียนเปน 10-10-10 / 8-8-7 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
เรียนภาษา - คณิต แผนการเรียนศิลป - จีน และแผนการเรียนภาษา - สังคม โดยเปดเปนหองเรียน
สงเสริมวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 3 หองเรียน คือ มัธยมศึกษาปท่ี 4/1, 5/1 
และ 6/1 โรงเรียนสวีวิทยามีบรรยากาศอันรมรื่นและ มีแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนการสอน ซ่ึงมุงสงเสริม
ใหผูเรียนมีความรูตามมาตรฐาน หลักสูตรเนนทักษะการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร เปนเครื่องมือในการ
แสวงหาความรู สงเสริมนักเรียนใหมีความสามารถดานภาษา อาชีพ เทคโนโลยี ดนตรี กีฬา นาฏศิลป 
โครงงาน สงเสริมความเปนเลิศระดับประเทศในทุก ๆ ดาน เนนใหนักเรียนมีความรับผิดชอบตอสังคม 
อนุรักษความเปนไทย หางไกลยาเสพติด มีสุขภาพจิต สุขภาพกายท่ีดี มีการประสานสัมพันธอันดีกับชุมชน
ภายใตการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือบรรลุเปาประสงค คือ นักเรียนมีความรูคูคุณธรรม  มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี ดวยความสามารถของผูบริหารท่ีมีวิสัยทัศนกวางไกลและดวยความรวมแรงรวมใจของบุคลากร ท่ีมี
คุณภาพ จึงทําใหโรงเรียนมีชื่อเสียง ผลงานไดรับการกลาวขาน บวกกับปจจัยเสริมท่ีเปนแรงสนับสนุนจากชุมชน
ในทองถ่ิน สงผลใหศิษยของโรงเรียนสวีวิทยา จบการศึกษาออกสูโลกกวางอยางกลาแกรง ประสบความสําเร็จใน
ชีวิต เปนคนดีท่ีทําประโยชนใหแกสังคมและประเทศชาติจํานวนมาก  
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ขอมูลดานการบริหาร 

1. ผูอํานวยการโรงเรียน 

นายเกรียงศักดิ์ อัจกลับ  ตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา การบริหารการศึกษา  เบอรโทรศัพท 0815834621 
ดํารงตําแหนงท่ีโรงเรียน ตั้งแตวันท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จนถึงปจจุบัน  

2. รองผูอํานวยการโรงเรียน 4 คน 

2.1 รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ 
นายทนง ชีวะประไพ  ตําแหนง รองผูอํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา การบริหารการศึกษา  เบอรโทรศัพท 0912140461 

2.2 รองผูอํานวยการกลุมบริหารท่ัวไป 
นายชาญชัย ผลอุบัติ  ตําแหนง รองผูอํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา การบริหารการศึกษา  เบอรโทรศัพท 0809368846 

2.3 รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 
นายกําพล ชุมจันทร  ตําแหนง รองผูอํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผูอํานวยการชํานาญการ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา การบริหารการศึกษา  เบอรโทรศัพท 0817770649 

2.4 รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน 
นางสาวจุไรรัตน ออนมุข  ตําแหนง รองผูอํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผูอํานวยการชํานาญการ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา การบริหารการศึกษา  เบอรโทรศัพท 0952871551 

 

ขอมูลนักเรียน (ขอมูล ณ วันท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 
 จํานวนนกัเรียนในโรงเรียนท้ังสิ้น 1,982 คน จําแนกตามระดับชั้นปท่ีเปดสอน 
 จําแนกตามเพศและระดับชั้น ดังนี้ 

ช้ัน 
จํานวน

หองเรียน 
จํานวนนักเรียน 

เฉล่ียตอหอง 
ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 10 192 219 411 41 
มัธยมศึกษาปท่ี 2 10 183 194 377 38 
มัธยมศึกษาปท่ี 3 10 169 205 374 37 

รวม 30 544 618 1,162 39 
มัธยมศึกษาปท่ี 4 8 107 200 307 38 
มัธยมศึกษาปท่ี 5 8 107 169 276 34 
มัธยมศึกษาปท่ี 6 7 77 160 237 34 

รวม 23 291 529 820 35 
รวมท้ังหมด 53 835 1,147 1,982 37 
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ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา (ขอมูล ณ วันท่ี 1 มิถุนายน 2564) 
 

ประเภทบุคลากร 

เพศ 

รวม 

วุฒิการศึกษาสูงสุด ตําแหนง/วิทยฐานะ 

ชาย หญิง ป.โท ป.ตรี 
ต่ํากวา  

ครูผูชวย ครู ชํานาญการ 
ชํานาญการ

พิเศษ ป.ตรี 

ผูอํานวยการ 1 0 1 1           1 
รองผูอํานวยการ 3 1 4 4         2 2 
ขาราชการครู 22 77 99 29 70   10 41 29 19 
- กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 1 12 13 4 9   3 3 4 3 
- กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 1 16 17 6 11   1 7 7 2 
- กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 5 11 16 7 9   0 7 4 5 
- กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ 3 12 15 4 11   2 7 3 3 
- กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 4 4 8 1 7   2 3 3 0 
- กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 3 14 17 3 14   1 9 2 5 
- กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 4 1 5 0 5   0 1 3 1 
- กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 1 2 3 2 1   0 2 1 0 
- กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
- ขาราชการครูไปชวยราชการ 

0 
0 

4 
1 

4 
1 

2 
0 

2 
1 

  
0 
1 

2 
0 

2 
0 

0 
0 

พนักงานราชการ 0 0 0 0 0 0         
เจาหนาที่สาํนักงาน 0 6 6 0 4 2         
นักการภารโรง 3 5 8 0 0 8         
พนักงานขับรถ 2 0 2 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         

รวม 34 92 126 34 77 15 10 41 31 22 
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หลักสูตรท่ีเปดสอน ปการศึกษา 2564 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 

 

ลําดับท่ี ช่ือหลักสูตร หองเรียน รวม 
1 วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดลอม 
1/1, 2/1, 3/1 4 

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 21 

รวม 28 
 

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, 6/2 4 

3 ศิลป - คณิต 4/4, 5/3 – 5/4, 6/3 4 

4 ศิลป - ภาษาจีน 4/5, 5/5, 6/4 3 
5 ศิลป - สังคม 4/6 - 4/8, 5/6 - 5/8, 6/5 - 6/7 9 

รวม 23 
 

ขอมูลอาคารสถานท่ี แหลงเรียนรู  
1. อาคารเรียน 

1.1 อาคารเรียน 2 
1.2 อาคารเรียน 3 
1.3 อาคารเรียน 4 40 ปสวีวิทย 
1.4 อาคารเรียน 5 58 ปสวีวิทย 

2. อาคารอเนกประสงค 
2.1 หอประชุมใหญ 
2.2 อาคารโดม 

3. อาคารประกอบ 
3.1 อาคารคหกรรม 
3.2 อาคารเกษตรกรรม 
3.3 โรงอาหาร 

4. แหลงเรียนรู 
4.1 หองสมุดเฉลิมพระเกียรติ 
4.2 หองสมุดดิจิตอล  
4.3 หองคอมพิวเตอร 
4.4 ชุมชนอําเภอสวี 



    แผนปฏบิัติการประจําปการศึกษา 2564 
 

7 
 

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 2563 

ผลการประเมินรายมาตรฐาน 
มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

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 

ดีเลิศ 
 
ดี 
 
 

ดีเลิศ 
ดีเลิศ 

 
ดี 

ดีเลิศ 

สรุป 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ดี 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

ของผูเรียน 

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

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 
ดีเลิศ 

 
ดีเลิศ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน ดีเลิศ 
สรุปมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน ดี 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

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

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 
ดีเลิศ 

 
 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 

สรุป มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
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มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการ 
จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญ 

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

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 
ดีเลิศ 

 
ดีเลิศ 

 
สรุป มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดีเลิศ 
 

 

ผลงานดีเดนในรอบป 2563 
ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

สถานศึกษา โรงเรียนสวีวิทยา ไดรับ ประกาศนียบัตร เปนสถานศึกษา 
ท่ีมีสวนรวมในการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชน 
ท่ียึดม่ันในความซ่ือสัตยสุจริตและการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ในการใชหลักสูตรตานทุจริตศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
รวมกับมหาวิทยาลัยขอนแกน 

โรงเรียนสวีวิทยา ไดรับ เกียรติบัตร มีผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
ปการศึกษา 2562 ประเภทคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุด  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ลําดับท่ี 4 ของจังหวัดชุมพร 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร 

ผูบริหาร นายทนง ชีวะประไพ รองผูอํานวยการสถานศึกษา  
ไดรับ เกียรติบัตร ครูดีไมมีอบายมุข ปการศึกษา 2563  

สํานักงานเครือขายองคกรงดเหลา 
รวมกับ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
สํานักงานกองทุนสนับสนุน 
การสรางเสริมสุขภาพ  

ครู นางจิรฐา มาพะเนาว  นางศิโรรัตน เปรมไธสง 
นางสาวพรรณธิรา ใจสมคม นางสาวพิมพมาศ เพ็ชรุพันธ
นางสาวลักขณา ยองเสง  นางสาววรัญญา แดงสนิท 
นางสาวสุปราณี ตรีไกรนุช  นางสาวสุพรรณี ตระหงาน 
นางสาวอรนันท สมแรง  นางสาวอัจฉรา นุนชูผล 
นายธนา เทพวารนิทร และ นายนัทธี เกตุอักษร  
ไดรับ เกียรติบัตร ครูดีไมมีอบายมุข ปการศึกษา 2563 

สํานักงานเครือขายองคกรงดเหลา 
รวมกับ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
สํานักงานกองทุนสนับสนุน 
การสรางเสริมสุขภาพ 

นางสาวสมใจ ชวงสม  นายภรูิพัฒน แกวบุญจันทร  
นางสุพรรณนิการ แกวบุญจันทร  นางจิรฐา มาพะเนาว  
นางสาวสุปราณี ตรีไกรนุช  นางสาระกร กองยอด   
นางอําพรรณ พรหมสวัสดิ์  นายบุญพิทักษ รสสุคนธ 

มูลนิธิครูดีของแผนดิน 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
นางสาวกิตติยากร เสนาการ  นางเบญจพร อุชุภาพ  
และนางสาวนิภารัตน รักษพรหม  ไดรับ เกียรติบัตร  
ครูดีของแผนดินข้ันพ้ืนฐาน โครงการเครือขายครูดี 
ของแผนดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 2563 
นายอนุวัตร ทองชางเหล็ก ไดรับ เกียรติบัตร 
ผูบังคับบัญชาลูกเสือดีเดน ประจําป 2563  
ประเภทผูสอน 

สํานักงานลูกเสือแหงชาติ 

นายเอกลักษณ  ศรีเปารยะ ไดรับ เกียรติบัตร  
ผูฝกสอนนักเรียน ไดรับรางวัลท่ี 1 ชนิดกีฬา กรีฑา  
ประเภท วิ่งบาก 2,000 เมตร สถิติ 09.39.05 นาที  
รุนอายุไมเกิน 18 ป การแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียน  
ของกรมพลศึกษา  

กรมพลศึกษา 

นางสาวสุพิชา บุญยกิจ  และ นางสาวปยะนุช พะลัง  
ไดรับ เกียรติบัตร ครูผูฝกซอมนักเรียนเขาแขงขัน 
Science Project ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน  
ในงาน Southern EP/MEP open House 2020  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน  

นายเอกลักษณ ศรีเปารยะ ไดรับ โลรางวัล ครูดีเดนท่ีมี
ผลงานเชิงประจักษ ศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรู 
สุขศึกษาและพลศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 

เครือขายสงเสรมิประสิทธิภาพ 
การจัดการศึกษามัธยมศึกษา 
จังหวัดชุมพร  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 

นางเบญจพร อุชุภาพ และ นางสาวนิภารัตน รักษพรหม 
ไดรับ โลรางวัล ครูดีเดนท่ีมีผลงานเชิงประจักษ  
ศูนยพัฒนาวิชาการนาฏศิลป ประจําปการศึกษา 2563 
นายสมชาย แกวนาค ไดรับ โลรางวัล ครูดีเดนท่ีมี
ผลงานเชิงประจักษ ศูนยพัฒนาวิชาการดนตรีสากล  
ประจําปการศึกษา 2563 
นายกิตติพงศ พาหะมาก ไดรับ โลรางวัล ครดูีเดน  
ศูนยพัฒนาวิชาการหุนยนต ประจําปการศึกษา 2563 
นางปุณภัช ไพบูลย และ นางกัญฐนาถ นาคศิริ  
ไดรับ โลรางวัล ครดูีเดน ศูนยพัฒนาวิชาการ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ประจําปการศึกษา 2563 
นางวรรณธิสา ตันติทัตต ไดรับ เกียรติบัตร ครดูีเดน  
ศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
ประจําปการศึกษา 2563 
นางนลินี สอนสวัสดิ์ ไดรับ เกียรติบัตร ครูดีเดน  
ศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  
ประจําปการศึกษา 2563 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
นางสาวธันยพัฒน ธนะบวรเจริญ และ 
นางสาวมัทนยีา พยัฆวรรณ ไดรับ เกียรติบัตร ครูดีเดน  
ศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2563 
นางเพ็ญสวัสดิ์ เทวบิน ไดรับ เกียรติบัตร ครูดีเดน  
ศูนยพัฒนาวิชาการบรรณารักษและสารสนเทศ  
ประจําปการศึกษา 2563 
นางเพ็ญสวัสดิ์ เทวบิน  นายภูริพัฒน แกวบุญจันทร 
และนางสุพรรณนิการ แกวบุญจันทร ไดรับ เกียรติบัตร  
ครูดีเดน ศูนยพัฒนาวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   
ประจําปการศึกษา 2563 

 นายกิตติพงศ พาหะมาก  นายบุญพิทักษ รสสุคนธ  
และนายพงศกร ยังสวัสดิ์ ไดรับ เกียรติบัตร ครูตนแบบ 
ในการจัดการเรียนการสอน ONLINE ภายใตกิจกรรม 
“สพม.11 หวงใย ใสใจเรียนรู สูภัย COVID-19” 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 

นางสาวพิมพมาศ เพ็ชรุพันธ ไดรับ เกียรติบัตร  
เปนผูไดรับคัดเลือกผลงานท่ีเปนเลิศ (Best Practice) 
ตามโครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรเสริมสรางสมรรถนะครู
ผูชวยออนไลน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 11 ดวยระบบ Google Classroom 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 

นายกิตติพงศ  พาหะมาก และนางสาวเบญจวรรณ  
ทองขาว ไดรับ เกียรติบัตร ครูผูควบคุมทีมหุนยนต 
ท่ีไดรับรางวัล ชนะเลิศ การแขงขันหุนยนตประเภท
ความคิดสรางสรรคอิสระ รายการ Siam Robot 
Programming Tournament ประจาํป  2563 

มูลนิธิ Blooming Juniper 
Foundation 

นักเรียน นางสาวศิริพร ตันสกุล นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา  
ไดรับทุนการศึกษาพระราชทานโครงการทุนการศึกษา
พระราชทาน ม.ท.ศ. รุนท่ี 12 ปการศึกษา 2563 

มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  
สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) 

เด็กหญิงรัตนภรณ ญาณวิทยา และ 
เด็กหญิงสุกัญญา ทองเขียว นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา 
ไดรับทุนพระราชานุเคราะห สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

โครงการสวนพระองค  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  
กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 

นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา (นักกีฬาเซปกตะกรอ) ตัวแทน
จังหวัดชุมพร ไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ 
เขตการแขงขันท่ี 8 การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
แหงชาติ ครั้งท่ี 42 คัดเลือกตัวแทนการแขงขัน เขต 8  

กรมพลศึกษา  
กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา (นักกรีฑา) ไดรับรางวัล 
1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง 
การแขงขันกีฬากรีฑา กีฬาระหวางโรงเรียน  
ประจําปการศึกษา 2563  

กรมพลศึกษา  
กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา (นักกรีฑา) ไดรับรางวัล 
1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 5 เหรียญทองแดง  
การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ ครั้งท่ี 42 
คัดเลือกตัวแทนการแขงขัน เขต 8 นายศักรินทร  
ธารายศ ไดรับการคัดเลือกใหเปนตัวแทน เขต 8 เขารวม
การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา รอบระดับประเทศ  

กรมพลศึกษา  
กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา (นักกีฬาฟุตบอล) ไดรับรางวัล 
ชนะเลิศ ระดับดิวิชั่น 2 การแขงขัน Isuzu Steet Soccer  
อีซูซุสตรีทซอคเกอร รุนอายุไมเกิน 14 ป รอบชิงแชมป 
ระดับภาคใต ณ สนามฟุตบอลหญาเทียม IKKIE ARENA  
จังหวัดสุราษฎรธาน ี 

บริษัท อีซูซุมอเตอร (ประเทศไทย) 
จํากัด 

นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา ไดรับรางวัลชนะเลิศ โลรางวัล  
การแขงขันหุนยนตประเภทความคิดสรางสรรคอิสระ  
รายการ Siam Robot Programming Tournament 
ประจาํป  2563 

มูลนิธิ Blooming Juniper 
Foundation 

เด็กชายจักรินทร ทองผึ้ง นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา   
ไดรับรางวัลถวยพระราชทานชนะเลิศ อันดับท่ี 2 รางวัล
พระราชทาน ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี ในการแขงขัน TO BE NUMBER 
ONE TRANG FUN RUN ครั้งท่ี 3  

ชมรมทูบีนัมเบอรวัน จังหวัดตรัง 
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สวนที่ 2  
กรอบการดําเนินงานตามกลยุทธ ประจําปการศึกษา 2564 

 
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  
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สวนที่ 3  
งบประมาณและโครงการ/กิจกรรม 

 

ประมาณการรายรับ รายจาย ประจาํปการศึกษา 2564 

ท่ี ประเภทเงิน/ป 
เงินเหลือจาย 

ปการศึกษา 2563 
ม.ตน ม.ปลาย รวม 

1 เงินระดมทรัพยากร 
(เงินรายไดสถานศึกษา) 

2,000,000 2,864,400 1,916,000 6,780,400 

2 เงินคาจัดการเรียนการสอน 
(เงินอุดหนุน) 

2,685,663 3,962,000 3,002,000 9,649,663 

3 เงินกิจกรรมพัฒนา 
คุณภาพผูเรียน 

2,200,000 994,400 750,500 3,944,900 

รวม 6,885,663 7,820,800 5,668,500 20,374,963 
 

การจัดสรรงบประมาณตามภาระงาน จํานวน 14,030,063 บาท  
1. วิชาการ 64.20% เปนเงิน 9,007,803 บาท 

2. บริหาร 25.80% เปนเงิน 3,619,254 บาท 

รวมงบประมาณท่ีจัดสรร  เปนเงิน 12,627,057 บาท 
3. งบกลาง 10% เปนเงิน 1,403,006 บาท 

รวมงบประมาณท้ังหมด  เปนเงิน 14,030,063 บาท 
 

รายละเอียดงบประมาณ 
ท่ี รายการ จํานวนเงิน ท่ี รายการ จํานวนเงิน 
1 กลุมบริหารวิชาการ 9,007,803 1 หนังสือเรียน 3,055,179 
2 กลุมบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 1,308,290 2 อุปกรณการเรียน 

และเครื่องแบบ 
2,741,500 

3 กลุมบริหารท่ัวไป 2,018,454 3 สาธารณูปโภค 2,400,000 
4 กลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน 292,510 4 กิจกรรมพัฒนา 

คุณภาพผูเรียน 
3,944,900 

รวม 12,627,057 รวม 12,141,579 
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ตารางแสดง 
มาตรฐานการศึกษา/กลยุทธสถานศึกษา/งบประมาณ  

ตามโครงการ 
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สรุปโครงการตามกลยุทธของโรงเรียนสวีวิทยา ประจําปการศึกษา 2564 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
สอดคลอง 
กลยุทธท่ี 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาผูเรยีนใหมีความรูและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 1,2,3,4,5 2,786,410 นายทนง ชีวะประไพ 

2 โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผล 5 208,000 นางสาวจตุพร สิ้นทุกข   
3 โครงการสงเสริมและพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 1,2,3,5 666,645 นายฉัตรชัย ยุวพันธ     
4 โครงการคายพักแรมกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน 1,2,3 749,742 นายฉัตรชัย ยุวพันธ     
5 โครงการหองสมุดมีชีวิตพิชิตการอานดวยระบบดิจิทัล 4.0 1,5 117,430 นางเพ็ญสวัสดิ์ เทวบิน 
6 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลย ี
2,5 632,720 นางสาวยุพร ตักศลิา       

7 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียน
หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณติศาสตร เทคโนโลย ี
และสิ่งแวดลอม 

2,5 685,910 นางสาวยุพร ตกัศลิา       

8 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร 2,5 423,176 นางกาญจนี แกววิจิตร 
9 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนภาษาตางประเทศ 1,2,3,5 305,480 นางพิกุล ดานสวัสดิ ์
10 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิและพัฒนาศักยภาพผูเรียน MEP 1,2,4,5 726,820 นางมณีวรรณ วงคลาศ 
11 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนภาษาไทย 2,5 172,990 นางสายพิณ นุยสุข 
12 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
1,2,3,5 155,260 นางวไลภรณ นวลสุวรรณ   

13 โครงการยกระดับสัมฤทธ์ิทางการเรียนศิลปะ 2,5 551,910 นางเบญจพร อุชุภาพ 
14 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนสุขศึกษา 

และพลศึกษา 
1,2,5 533,040 นางสาวสมใจ ชวงสม   

15 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนการงานอาชีพ 5 47,800 นางสาวอารีรตัน สุขจิตร 
16 โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนวและระบบดูแล 

ชวยเหลือนักเรยีน 
1,2,5 187,676 นางสาวอรนันท สมแรง 

17 โครงการพัฒนาบุคลากรและการบริหารงานบุคคล 4,5 4,839,984 นายกําพล ชุมจันทร 
18 โครงการสงเสริมคณุธรรม จริยธรรม  

และคณุลักษณะอันพึงประสงค 
1,3,5 490,000 นางจุฑารัตน เจริญสุข 

19 โครงการพัฒนาระบบงานบริหารท่ัวไป 3,5 938,454 นายชาญชัย ผลอุบัต ิ
20 โครงการพัฒนาระบบงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม 5 1,080,000 นางอําพรรณ พรหมสวัสดิ ์
21 โครงการพัฒนาระบบบรหิารงานนโยบาย แผนงาน  

และงานประกันคุณภาพการศึกษา 
5 96,205 นางพรรณี พรหมเจริญ 

22 โครงการพัฒนาการเงิน การบัญชี พัสดุ และธนาคารโรงเรยีน 1,5 176,305 นางสาวจุไรรัตน ออนมุข 
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รายละเอียดเงินท่ีจัดสรรตามโครงสรางการบริหารงาน 

รายการ 
กลุมบริหาร
วิชาการ 

กลุมบริหาร 
งานบุคคล 
และกิจการ
นักเรียน 

กลุมบริหาร
ท่ัวไป 

กลุมบริหาร
งบประมาณ 
และแผนงาน 

รวม 

1. จํานวนโครงการ 16 2 2 2 22 
2. เงินอุดหนุน 4,647,403 1,308,290 2,018,454 6,069,189 8,246,657 
3. เงินรายได 4,380,400 - - 2,400,000 6,780,400 
4. เงินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3,689,190 255,710 -  3,944,900 
5. เงินอ่ืนๆ - - 40,000 - 40,000 

รวม 12,716,993 1,564,000 2,058,454 8,469,189 24,808,636 
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ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมของกลุมบริหารวิชาการ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
มาตรฐาน
การศึกษา 

งบประมาณจัดสรร 

เงินอุดหนุน เงินรายได 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

เงินอ่ืนๆ รวม 

1 โครงการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู
และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
กิจกรรมท่ี 1 เรียนดมีีรางวัล 
กิจกรรมท่ี 2 สอนเสริม 
ในคาบวางทุกระดับช้ัน 
กิจกรรมท่ี 3 คายวิชาการ ม.3,  
ม.6 และสอบ O-NET ม.3, ม.6 
กิจกรรมท่ี 4 เปดรั้วโรงเรยีน 
เยือนสวีวิทยา (Open house) 
กิจกรรมท่ี 5 พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนวิชาการศึกษาคนควา
และสรางองคความรู (IS) 
กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรม 
ปลอด 0, ร, มส, มผ นักเรียน 
จบหลักสตูรการศึกษาภาคบังคับ
และหลักสตูรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
กิจกรรมท่ี 7 สงเสริมทักษะดาน
วิชาการในระดับโรงเรยีน ระดับ
จังหวัด และระดับชาต ิ
กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรม 
นิเทศภายในช้ันเรยีน 
กิจกรรมท่ี 9 ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการและหัวหนากลุมสาระการ
เรียนรู 

1. เพ่ือใหนักเรียนมีระดับผล 
การเรยีนผานเกณฑการประเมิน
ทุกรายวิชา 
2. เพ่ือใหนักเรียนมีคะแนนเฉลีย่
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุม
สาระการเรียนรูเพ่ิมข้ึน  
3. เพ่ือสงเสรมิใหครูแสวงหา
ความรูและพัฒนาตนเอง 
อยางตอเน่ือง และมุงมั่นอุทิศตน 
ในการสอน พัฒนานักเรียนและ
กระบวนการเรียนการสอน 
อยางมีประสิทธิภาพ 
4. เพ่ือเพ่ิมจํานวนนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีผานคาเฉลี่ย
ระดับประเทศ จากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดบัชาติข้ัน
พ้ืนฐาน (O - NET)  
5. เพ่ือใหนักเรียนไดรับการ
พัฒนาเต็มศักยภาพตาม
มาตรฐานระดับสากล 
6. เพ่ือสงเสรมิและสนับสนุนให
นักเรียนไดแสดงออกถึง
ความสามารถทางวิชาการ 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนรอยละ 100  
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตละ
กลุมสาระเปนไปตามเกณฑ 
2. ทุกกลุมสาระการเรียนรู  
มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน 
3. นักเรียน รอยละ 50 มีผลการ
ทดสอบระดับชาตสิูงกวา
คาเฉลี่ยระดับประเทศ  
4. นักเรียนไดรับการคัดเลือก
เปนตัวแทนเขารวมการแขงขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับ
เขตพ้ืนท่ี  และระดบัชาติ 
จํานวนรอยละ 60 ของจํานวน
รายการท่ีจดัแขงขันใน 
ปการศึกษา 2564 
5. นักเรียนและครูทุกคนเขารวม
เผยแพรผลงานของตนเองในเวที
แลกเปลีย่นเรยีนรูใหปรากฏ 
แกสาธารณชน  
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
รอยละ 100 ไดรับความรู
เก่ียวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล 

มาตรฐานท่ี 1 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิ
ทางวิชาการ 
ของผูเรียน 
ประเด็นท่ี 1) 
ประเด็นท่ี 2) 
ประเด็นท่ี 3) 
ประเด็นท่ี 4) 
ประเด็นท่ี 5) 
ประเด็นท่ี 6) 
1.2 คุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงค 
ของผูเรียน 
ประเด็นท่ี 1) 
ประเด็นท่ี 2) 
ประเด็นท่ี 3) 
ประเด็นท่ี 4) 
มาตรฐานท่ี 2  
ประเด็นท่ี 2.1 
ประเด็นท่ี 2.2 
ประเด็นท่ี 2.3 
ประเด็นท่ี 2.4 
ประเด็นท่ี 2.5 
ประเด็นท่ี 2.6 

1,796,050 
 
- 
- 
 
- 
 

106,750 
 

2,050 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

2,000 
 

3,000 
 
 

53,000 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 

937,360 
 
- 
- 
 

157,360 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

700,000 
 
 
- 
 
- 
 

 

- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 

2,786,410 
 
- 
- 
 

157,360 
 

106,750 
 

2,050 
 
 
- 
 
 
 

700,000 
 
 

2,000 
 

3,000 
 
 



    แผนปฏบิัติการประจําปการศึกษา 2564 
 

21 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
มาตรฐาน
การศึกษา 

งบประมาณจัดสรร 

เงินอุดหนุน เงินรายได 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

เงินอ่ืนๆ รวม 

กิจกรรมท่ี 10 พัฒนาหลักสูตร 
และการจัดการเรยีนการสอน 
กิจกรรมท่ี 11 กิจกรรม 
เพ่ิมผลสัมฤทธ์ิและติวโอเน็ต 
ระดับช้ัน ม.6 
กิจกรรมท่ี 12 พัฒนา 
การจัดการเรยีนการสอน 
และสาํนักงานบริหารวิชาการ 
กิจกรรมท่ี 13 งานรับนักเรียน 
กิจกรรมท่ี 14 การพัฒนาโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
กิจกรรมท่ี 15 การเตรียม 
ความพรอมและรับการประเมิน
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
กิจกรรมท่ี 16 การประเมินศูนยการ
เรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
สูความยั่งยืน 

ศิลปะการแสดงและทักษะ         
ดานวิชาชีพ 
7. จัดเวทีแลกเปลี่ยนการเรยีนรู 
ใหนักเรียนไดแสดงความ 
สามารถและเผยแพรผลงาน 
ท่ีศึกษาคนควา ตามความสนใจ
ของตนเอง และผลงานของ
นักเรียนและครูท่ีมีความเปนเลศิ
ท้ังในระดับเขตพ้ืนท่ีและ
ระดับชาติ ใหปรากฏแก
สาธารณชน 
8. เพ่ือสรางความรู ความเขาใจ 
เก่ียวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล
ใหกับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
9. เพ่ือเตรียมความพรอมของ
โรงเรียนเขาสูการประเมิน
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
10. เพ่ือพัฒนาโรงเรียน 
สูมาตรฐานสากล 

7. ครูจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน 
ใหมีความรูและคณุภาพ
มาตรฐานระดับสากล  
รอยละ 87 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนไดรับการพัฒนา 
การเรยีนการสอน การสงเสรมิ 
สนับสนุน การเรียนการสอน 
จากทุกกลุมสาระการเรียนรู ทํา
ใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนสูงข้ึน 
2. นักเรียนไดรับการพัฒนาเต็ม
ศักยภาพตามมาตรฐานระดับ
สากล 
3. นักเรียนเกิดการพัฒนาตนเอง
ใหมีความรู ความสามารถ ตาม
ศักยภาพของตนเอง 
4. นักเรียนและครูมคีวาม
ภาคภูมิใจและตระหนักถึง
ความสําคญัในการพัฒนาตนเอง
อยูเสมอ 
5. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล 
6. โรงเรียนมคีวามพรอมในการ
พัฒนาสูมาตรฐานสากล 

มาตรฐานท่ี 3  
ประเด็นท่ี 3.1 
ประเด็นท่ี 3.2 
ประเด็นท่ี 3.3 
ประเด็นท่ี 3.4 
ประเด็นท่ี 3.5 

4,000 
 
- 
 
 

1,500,000 
 
 
- 
- 

5,000 
 
 
 

173,250 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 

53,000 
- 
- 
 
 
 
- 
 

- 
 

80,000 
 
 
- 
 
 
- 
- 
- 
 
 
 
- 

 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
- 
- 
 
 
 
- 

4,000 
 

80,000 
 
 

1,500,000 
 
 

53,000 
- 

5,000 
 
 
 

173,250 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
มาตรฐาน
การศึกษา 

งบประมาณจัดสรร 

เงินอุดหนุน เงินรายได 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

เงินอ่ืนๆ รวม 

2 โครงการพัฒนาระบบ 
งานทะเบียนวัดผล 
กิจกรรมท่ี 1 สนับสนุนและ
ปรับปรุงงานทะเบียนวัดผล 
กิจกรรมท่ี 2 จัดทําบัตรนักเรียน 
กิจกรรมท่ี 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ
การวัดและประเมินผลทาง 
การศึกษา 

1. เพ่ือใหโรงเรียนมรีะบบการ
บริหารจดัการดวยระบบ
คุณภาพ บูรณาการและบริหาร
แบบมีสวนรวม 
กับเครือขายทุกภาคสวน 
2. เพ่ือใหบริการ เผยแพร และ
สรางความสัมพันธอันดีกับชุมชน 
ผูปกครองนักเรยีนและองคกรท่ี
เก่ียวกับการจดัและพัฒนา
การศึกษาของโรงเรยีน 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนรอยละ 100 ปฏิบัตติาม
ระเบียบการวัดและประเมินผล
ของโรงเรียนและดํารงตนได
อยางสงางาม 
เชิงคุณภาพ 
1. มีการจัดเก็บระบบขอมลู
สารสนเทศเปนระบบและ
ปลอดภัย 
2. มีวัสดุอุปกรณและครภุัณฑ 
ท่ีมีประสิทธิภาพและทันตอการ
ใชงานและเปนท่ีประทับใจตอ 
ผูมารบับริการ 
3. นักเรียนรักสถานศึกษาและ
พรอมท่ีจะรักษาเกียรติแหง
ความเปนสถาบันดวยความ
ภาคภูมิใจ 

มาตรฐานท่ี 2  
ประเด็นท่ี 2.2 
 

208,000 
 

108,000 
 

100,000 
- 

- 
 
- 
 
- 
- 

- 
 
- 
 
- 
- 

- 
 
- 
 
- 
- 

208,000 
 
- 
 
- 
- 

3 โครงการสงเสริมและพัฒนา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
กิจกรรมท่ี 1 วันคลาย 
วันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ  
(1 กรกฎาคม ของทุกป) 
กิจกรรมท่ี 2 วันสมเด็จพระมหาธีร
ราชเจา (25 พฤศจิกายนของทุกป) 
 

1. เพ่ือพัฒนาความเปนมนุษยให
ครบทุกดาน ท้ังรางกาย อารมณ 
สังคม และสติปญญา 
2. เพ่ือฝกภาวะผูนําใหแก
นักเรียน กลาคิดกลาทํา และ
กลาแสดงออกในสิ่งท่ีถูกตอง   
3. เพ่ือใหนักเรียนไดรูจักบําเพ็ญ
ตนใหเปนประโยชนแกสังคม

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา 
รอยละ100  
2. ครูผูสอนโรงเรยีนสวีวิทยา 
รอยละ 100  
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนเห็นคณุคาของตัวเอง 
มีระเบียบ วินัย คุณธรรม 

มาตรฐานท่ี 1 
1.2 คุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงค 
ของผูเรียน 
ประเด็นท่ี 1) 
ประเด็นท่ี 2) 
ประเด็นท่ี 3) 
ประเด็นท่ี 4) 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 

666,645 
 

2,500 
 
 

3,500 
 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 

666,645 
 

2,500 
 
 

3,500 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
มาตรฐาน
การศึกษา 

งบประมาณจัดสรร 

เงินอุดหนุน เงินรายได 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

เงินอ่ืนๆ รวม 

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมสวนสนาม 
ยุวกาชาดเฉลมิพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมยุวกาชาด 
จิตอาสาบําเพ็ญประโยชน  
กิจกรรมท่ี 5 ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู 
กิจกรรมท่ี 6 สงเสริมกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 
กิจกรรมท่ี 7 ทัศนศึกษา 
เพ่ือการเรยีนรู 

และสวนรวม เห็นคณุคาของการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม 
4. เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะในการ
ปฏิบัติกิจกรรม และอยูรวมกับ
ผูอ่ืนอยางมีความสุข  
5. เพ่ือสงเสรมิและพัฒนา
สภาพแวดลอมและบรรยากาศท่ี
เอ้ือตอการปฏิบัติงานและการ
เรียนรู 

จริยธรรม และคานิยม 
อันพึงประสงค 
2. นักเรียนมีทักษะในการจดั 
การ การทํางาน สามารถปรับตัว
เขากับสังคมไดเปนอยางด ี
3. นักเรียนมีจติสํานึก จติอาสา 
และปฏิบัติตามวิถีทาง
ประชาธิปไตย 
4. นักเรียนรูจักคดิวิเคราะห 
เปนคนดี และมีความสุข 
ดวยกิจกรรม 
5. มีสภาพแวดลอมและ
บรรยากาศท่ีเอ้ือตอการ
ปฏิบัติงานและการเรียนรู 

มาตรฐานท่ี 2  
ประเด็นท่ี 2.5 
 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

22,670 
 
 

1,175 
 
- 
 

70,300 
 

566,500 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

22,670 
 
 

1,175 
 
- 
 

70,300 
 

566,500 

4 โครงการคายพักแรมกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมการเดิน
ทางไกลและอยูคายพักแรม 
ลูกเสือสามญัรุนใหญ  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมการเดิน
ทางไกลและอยูคายพักแรม 
ลูกเสือสามญัรุนใหญ  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
 

1. เพ่ือพัฒนาความเปนมนุษยให
ครบทุกดาน ท้ังรางกาย อารมณ 
สังคม และสติปญญา 
2. เพ่ือฝกภาวะผูนําใหแก
นักเรียน กลาคิดกลาทํา และ
กลาแสดงออกในสิ่งท่ีถูกตอง   
3. เพ่ือใหนักเรียนไดรูจักบําเพ็ญ
ตนใหเปนประโยชนแกสังคม
และสวนรวม เห็นคณุคาของ 
การอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนรอยละ 100 ไดเขารวม
กิจกรรมตามความสนใจ 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีระเบียบ วินัย 
คุณธรรม จรยิธรรม และคานิยม
อันพึงประสงค 
2. นักเรียนมีทักษะในการจดั 
การ การทํางาน สามารถปรับตัว
เขากับสังคมไดเปนอยางด ี
 

มาตรฐานท่ี 1 
1.2 คุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงค 
ของผูเรียน 
ประเด็นท่ี 1) 
ประเด็นท่ี 2) 
ประเด็นท่ี 3) 
ประเด็นท่ี 4) 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 

749,742 
 

62,120 
 
 
 

100,690 
 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 

749,742 
 

62,120 
 
 
 

100,690 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
มาตรฐาน
การศึกษา 

งบประมาณจัดสรร 

เงินอุดหนุน เงินรายได 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

เงินอ่ืนๆ รวม 

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมการเดิน
ทางไกลและอยูคายพักแรม 
ลูกเสือสามญัรุนใหญ  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมการเดิน
ทางไกลและอยูคายพักแรม 
เนตรนารีสามัญรุนใหญ 
กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมการเขาคาย
พักแรมยุวกาชาด 
กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมการเขาคาย
พักแรมผูบําเพ็ญประโยชน 
กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมการเขาคาย
กลางวันระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 
กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมการเขาคาย
นักศึกษาวิชาทหาร 

4. เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะ 
ในการปฏิบัติกิจกรรม และ 
อยูรวมกับผูอ่ืนอยางมคีวามสุข 

3. นักเรียนมีจติสํานึก จติอาสา 
และปฏิบัติตามวิถีทาง
ประชาธิปไตย 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

104,180 
 
 
 

123,780 
 
 

115,742 
 

114,350 
 

109,380 
 

 
19,500 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

104,180 
 
 
 

123,780 
 
 

115,742 
 

114,350 
 

109,380 
 

 
19,500 

5 โครงการหองสมุดมีชีวิตพิชิต 
การอานดวยระบบดิจิทัล 4.0 
กิจกรรมท่ี 1 หนังสือ สิ่งพิมพ
หองสมุด 
กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาหองสมุด 
และจัดบรรยากาศแหลงเรียนรู 
กิจกรรมท่ี 3 สงเสรมินิสยั 
รักการอาน 

1. เพ่ือสงเสรมิใหนักเรียนมีนิสยั
รักการอาน และการศึกษา
คนควาดวยตนเองอยางยั่งยืน 
2. เพ่ือสรางบรรยากาศ 
สิ่งแวดลอม ของหองสมดุใหเปน
แหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการอาน
ของนักเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และชุมชน 
 

เชิงปริมาณ 
1. ครูและนักเรียน รอยละ 95 
 มีนิสัยรักการอาน สนใจ
แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรู
ท้ังในและนอกโรงเรียน 
2. ครู นักเรียน และชุมชน  
รอยละ 95 สนใจแสวงหาความรู
จากแหลงเรยีนรูท้ังในและนอก
โรงเรียนอยางคุมคา  

มาตรฐานท่ี 1 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิ
ทางวิชาการ 
ของผูเรียน 
ประเด็นท่ี 1) 
ประเด็นท่ี 2) 
ประเด็นท่ี 5) 
มาตรฐานท่ี 2  
ประเด็นท่ี 2.3 

107,230 
 

60,000 
 

47,230 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

10,200 
 
- 
 
- 
 

10,200 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

117,430 
 

60,000 
 

47,230 
 

10,200 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
มาตรฐาน
การศึกษา 

งบประมาณจัดสรร 

เงินอุดหนุน เงินรายได 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

เงินอ่ืนๆ รวม 

3. เพ่ือบูรณาการการอานกับ
การเรยีนการสอนตามหลกัสูตร 
4. เพ่ือสงเสรมิ ยกยองเชิดชู
เกียรติ นักเรียน ครู ท่ีมผีลงาน
เปนท่ีประจักษ รวมถึงชุมชนท่ีมี
สวนสงเสริมนิสัยรักการอานและ
การดําเนินงานของหองสมดุ 

3. นักเรียน รอยละ 90 ไดรับ
เกียรติบัตรและของรางวัลจาก
กิจกรรมสงเสริมการอานใน
การศึกษาคนควา 
 เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีนิสยัรักการอาน
และศึกษาคนควาหาความรู 
ดวยตนเองไดเพ่ิมข้ึน 
2. ครู นักเรียน และชุมชน 
เขาใชบริการหองสมดุเพ่ือ
การศึกษาคนควาจากแหลง
เรียนรูอยางคุมคา 
3. นักเรียนอาน คิด วิเคราะห 
เขียนบันทึกสรุปสาระสําคัญของ
การอานไดมากข้ึน   

ประเด็นท่ี 2.6 

6 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาสื่อ อุปกรณ 
แหลงเรียนรู การเรียนการสอน 
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 
กิจกรรมท่ี 3 สงเสริมทักษะวิชาการ 
 

1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. เพ่ือสงเสรมิใหนักเรียน 
มีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลย ี
3. เพ่ือสงเสรมิการศึกษาคนควา
ดวยตนเอง ความคดิริเริ่ม
สรางสรรค และใชทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา 
ทุกคน 
2. ครูกลุมสาระวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 
 

มาตรฐานท่ี 1 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิ
ทางวิชาการ 
ของผูเรียน 
ประเด็นท่ี 1) 
ประเด็นท่ี 2) 
ประเด็นท่ี 3) 
ประเด็นท่ี 4) 
ประเด็นท่ี 5) 
ประเด็นท่ี 6) 

328,000 
 
 

290,000 
 
 
- 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 

304,720 
 
 
- 
 
 

150,000 
 

78,420 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 

632,720 
 
 

290,000 
 
 

150,000 
 

78,420 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
มาตรฐาน
การศึกษา 

งบประมาณจัดสรร 

เงินอุดหนุน เงินรายได 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

เงินอ่ืนๆ รวม 

กิจกรรมท่ี 4 สัปดาห 
วิทยาศาสตรแหงชาต ิ
กิจกรรมท่ี 5 คายคอมพิวเตอร 
กิจกรรมท่ี 6 คาย Sci-Tech 

ในการแกปญหา 
4. เพ่ือใหครูมีสื่อการเรียน 
การสอนรายวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเพียงพอและ
หลากหลาย 
5. เพ่ือสงเสรมิใหครูเปลี่ยน
บทบาทของตนเองจาก 
“ครูผูสอน” เปน “Coach” 
และพัฒนาสื่อการเรยีน 
การสอนรายวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย 

2. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

มาตรฐานท่ี 2  
ประเด็นท่ี 2.5 
ประเด็นท่ี 2.6 
มาตรฐานท่ี 3  
ประเด็นท่ี 3.1 
ประเด็นท่ี 3.2 
ประเด็นท่ี 3.4 

38,000 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

- 
 

50,120 
26,180 

- 
 
- 
- 

38,000 
 

50,120 
26,180 

7 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน
หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดลอม 
กิจกรรมท่ี 1 Sci-Tech Camp 
กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาและปรับปรุง
หองเรียน STEM Education 
กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาและปรับปรุง
หองสมุดวิทยาศาสตร 
กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาสื่อ อุปกรณ 
แหลงเรียนรู หองเรียน ESC 
กิจกรรมท่ี 5 คายฝกปฏิบัติการ 
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. เพ่ือใชนักเรียนเกิดทักษะท่ี
จําเปนในศตวรรษท่ี 21 
3. เพ่ือสงเสรมิการใชเทคโนโลยี
ในการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และ
ใชทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรในการแกปญหา 
4. เพ่ือสงเสรมิใชนักเรียน 
มีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลย ี
 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนหองเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร คณติศาสตร 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 
โรงเรียนสวีวิทยา  
จํานวน 196 คน  
2. ครูกลุมสาระวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีจํานวน 19 คน
เชิงคุณภาพ  
 1. นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
เพ่ิมข้ึน 

มาตรฐานท่ี 1 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิ
ทางวิชาการ 
ของผูเรียน 
ประเด็นท่ี 1) 
ประเด็นท่ี 2) 
ประเด็นท่ี 3) 
ประเด็นท่ี 4) 
ประเด็นท่ี 5) 
ประเด็นท่ี 6) 
มาตรฐานท่ี 2  
ประเด็นท่ี 2.5 
ประเด็นท่ี 2.6 
มาตรฐานท่ี 3  

- 
 
 
 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

685,910 
 
 
 
 

372,350 
28,000 

 
10,000 

 
75,000 

 
105,000 

 

- 
 
 
 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

- 
 
 
 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

685,910 
 
 
 
 

372,350 
28,000 

 
10,000 

 
75,000 

 
105,000 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
มาตรฐาน
การศึกษา 

งบประมาณจัดสรร 

เงินอุดหนุน เงินรายได 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

เงินอ่ืนๆ รวม 

กิจกรรมท่ี 6 ติวเขมเติมเต็มความรู
สูมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กิจกรรมท่ี 7 สรางเสริมทักษะ 
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

5. เพ่ือสงเสรมิใชผูเรยีนท่ีมี
ศักยภาพไดรับโอกาสเขาสูเวที
การแขงขันระดับชาติและ
นานาชาติ 
6. เพ่ือสงเสรมิใชครูเปลีย่น
บทบาทของตนเองจาก 
“ครูผูสอน” เปน “Coach” 
และพัฒนาสื่อการเรยีน 
การสอนรายวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย 

ประเด็นท่ี 3.1 
ประเด็นท่ี 3.2 
ประเด็นท่ี 3.4 

- 
 
- 

42,120 
 

53,440 

- 
 
- 

- 
 
- 

42,120 
 

53,440 

8 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาสื่อ อุปกรณ
การเรยีนการสอนคณติศาสตร 
กิจกรรมท่ี 2 เกงคณิต คดิเลขเร็ว 
กิจกรรมท่ี 3 แขงขัน 
คณิตศาสตรสญัจร 
กิจกรรมท่ี 4 คายอัจฉริยภาพ 
ทางคณิตศาสตร 
กิจกรรมท่ี 5 สงเสริมใฝเรียนรู 
ดวยหองสมดุดิจิตอล 

1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
ใหเพ่ิมข้ึน และลดจํานวน
นักเรียนท่ีได 0, ร, มส ยกระดับ
ผลการทดสอบ O-Net ม.3, ม.6 
ใหเพ่ิมข้ึน และจํานวนนักเรียน 
มีความกาวหนาเพ่ิมข้ึน 
2. เพ่ือฝกใหนักเรียนรูจัก 
ใฝหาความรูจากสื่อเทคโนโลยี
แหลงเรียนรูใหมไดอยางคุมคา 
มีทักษะในการคิดวิเคราะห  
เปนรูปธรรมผานการลงมือ
ปฏิบัติจริง มีเหตมุีผล มุงมั่น 
ในการทํางาน มีสติปญญา 
ในการบูรณาการเพ่ิมข้ึน 

เชิงปริมาณ      
1. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา 
ทุกคน 
2. ครูกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรทุกคน 
เชิงคุณภาพ     
1. นักเรียนมีความรูความเขาใจ 
มีกระบวนการคิด วิเคราะหทาง
คณิตศาสตรและมีกระบวนการ
ทํางานเพ่ิมข้ึน 
2. นักเรียนเปนผูมีคณุธรรม 
จริยธรรม ใฝรูใฝเรียน มีความ
เปนประชาธิปไตย มเีหตผุล รูจัก
เสียสละและรับฟงความคดิเห็น
ของผูอ่ืน 

มาตรฐานท่ี 1 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิ
ทางวิชาการ 
ของผูเรียน 
ประเด็นท่ี 1) 
ประเด็นท่ี 2) 
ประเด็นท่ี 5) 
มาตรฐานท่ี 3  
ประเด็นท่ี 3.1 
ประเด็นท่ี 3.2 
ประเด็นท่ี 3.4 
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74,436 
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- 
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423,176 
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5,880 
94,520 

 
74,436 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
มาตรฐาน
การศึกษา 

งบประมาณจัดสรร 

เงินอุดหนุน เงินรายได 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

เงินอ่ืนๆ รวม 

3. เพ่ือเสริมสรางใหนักเรียน 
เปนผูมีคณุธรรม จริยธรรม  
ใฝรูใฝเรียน มีความเปน
ประชาธิปไตย มีเหตุผล รูจัก
เสียสละและรับฟงความคดิเห็น
ของผูอ่ืน 
4. เพ่ือใหนักเรียนรูจักใช
กระบวนการทางคณิตศาสตร 
ในการดําเนินชีวิตดวยความ
อดทน ความเพียรมุงมั่นใน 
การทํางาน มีสติปญญาใน
การบูรณาการ การคิดวิเคราะห
เพ่ิมข้ึน 

3. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาคณติศาสตรใหเพ่ิมข้ึน 
และมผีลการทดสอบ O-Net  
ม.3, ม.6 เพ่ิมข้ึน 
4. จํานวนนักเรียนท่ีได  
0, ร, มส ลดลง 
5. มีสื่ออุปกรณในการจัดการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร 
ท่ีครบครัน และทันสมยั 

9 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาตางประเทศ 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาสื่อ อุปกรณ
การเรยีนการสอนภาษาตางประเทศ 
กิจกรรมท่ี 2 Christmas Day 
กิจกรรมท่ี 3 English Camp 
กิจกรรมท่ี 4 English Outdoor 
กิจกรรมท่ี 5 แขงขันทักษะ 
ภายนอกเพ่ือสงเสริมทักษะ 
การใชภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมท่ี 6 แขงขันทักษะภายนอก
เพ่ือสงเสริมทักษะการใชภาษาจีน 

1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
คาเฉลี่ยรวมวิชาภาษาอังกฤษ
และภาษาจีนใหเพ่ิมข้ึนไมนอย
กวารอยละ 5 และลดจํานวน
นักเรียนท่ีไดผลการเรียน 0, ร, 
มส. ใหไดไมเกินรอยละ 2 
2. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ  
O-net ม.3 และ ม.6 ใหเพ่ิมข้ึน
ไมนอยกวารอยละ 1 รวมถึงมี
จํานวนนักเรียนสอบผานคาเฉลีย่
ในระดับประเทศเพ่ิมข้ึน 
3. เพ่ือใหนักเรียนใช

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา 
ทุกคน  
2. ครูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
และภาษาจีนเพ่ิมข้ึนและมผีล
การทดสอบ O-Net ระดับช้ัน  
ม.3 และ ม.6 มผีลสูงข้ึน 
2. นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธ์ิ

มาตรฐานท่ี 1 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิ
ทางวิชาการ 
ของผูเรียน 
ประเด็นท่ี 1) 
ประเด็นท่ี 2) 
ประเด็นท่ี 4) 
ประเด็นท่ี 5) 
ประเด็นท่ี 6) 
1.2 คุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงค 
ของผูเรียน 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
มาตรฐาน
การศึกษา 

งบประมาณจัดสรร 

เงินอุดหนุน เงินรายได 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

เงินอ่ืนๆ รวม 

กิจกรรมท่ี 7 สงเสริมแลพัฒนา 
การเรยีนรูภาษาจีน 

ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
ในการสื่อสารไดดี ไดเรียนรู
วัฒนธรรมสาํคัญตางๆ  
ของเจาของภาษาและสามารถ
ใชเทคโนโลยเีพ่ือการสื่อสารได
อยางถูกตองเหมาะสม 
4. เพ่ือสงเสรมิใหนักเรียน 
มีคุณธรรมดานการเสียสละ 
อดทน มีระเบียบวินัย และ 
ใฝหาความรู 
5. เพ่ือสงเสรมิใหนักเรียนมี
ความรูและมีคณุภาพตาม
มาตรฐานระดับสากล 
6. เพ่ือใหผูเรียนมคีวามพรอมใน
การศึกษาตอ การฝกงานหรือ
การทํางานผานเกณฑในระดับด ี
7. เพ่ือใหผูเรียนมจีิตสํานึกรักษ
สิ่งแวดลอมผานเกณฑในระดับด ี

คาเฉลี่ยรวมวิชาภาษาอังกฤษ
และภาษาจีนเพ่ิมข้ึนไมนอยกวา
รอยละ 5 
3. นักเรียนท่ีไดผลการเรียน  
0, ร, มส.  มีจํานวนไมเกิน 
รอยละ 2 
4. นักเรียนสามารถใช
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
ในการสื่อสารไดดี  
5. นักเรียนไดเรยีนรูวัฒนธรรม
สําคัญตางๆ ของเจาของภาษา
ท้ังภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
6. นักเรียนสามารถใชเทคโนโลยี
เพ่ือการสื่อสารไดอยางถูกตอง
เหมาะสม 
7. นักเรียนมีคณุธรรมดาน 
การเสยีสละ อดทน มีระเบียบ
วินัยและใฝเรียนรู   
8. มีสื่ออุปกรณในการจัดการ
เรียนการสอนท้ังภาษาอังกฤษ
และภาษาจีนอยางเพียงพอ 
และทันสมัย 
 
 
 

ประเด็นท่ี 1) 
ประเด็นท่ี 2) 
ประเด็นท่ี 3) 
ประเด็นท่ี 4) 
มาตรฐานท่ี 3  
ประเด็นท่ี 3.1 
ประเด็นท่ี 3.2 
ประเด็นท่ี 3.4 

39,360 - - - 39,360 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
มาตรฐาน
การศึกษา 

งบประมาณจัดสรร 

เงินอุดหนุน เงินรายได 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

เงินอ่ืนๆ รวม 

10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ ์
และพัฒนาศักยภาพผูเรียน MEP 
กิจกรรมท่ี 1 สงเสรมิและพัฒนา
ผูเรยีน MEP 
กิจกรรมท่ี 2 MEP Camp  
กิจกรรมท่ี 3 MEP จิตอาสา 
กิจกรรมท่ี 4 ทัศนศึกษาสําหรบั
หองเรียน MEP 
กิจกรรมท่ี 5 MEP  
International Trip  
กิจกรรมท่ี 6 สงเสริมและพัฒนาครู 
กิจกรรมท่ี 7 พัฒนาสื่อ อุปกรณ 
หองเรียน MEP   

1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ใหสูงข้ึน และนักเรียนมีทักษะ 
ในการใชภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวันและเพ่ือ
การศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน  
2. เพ่ือใหนักเรียนมีความเช่ือมั่น
ในตนเอง สามารถพัฒนาตนเอง
ใหเปนบุคคลแหงการเรยีนรู  
และมีทักษะชีวิตในศตวรรษ 
ท่ี 21 
3. เพ่ือใหนักเรียนสามารถสอบ
ผานการวัดระดับความสามารถ
ทางภาษาจากสถาบันภาษา
นานาชาติ (CEFR)    
4. เพ่ือใหนักเรียน 
มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห การทํางานเปนทีม
และแกปญหาไดอยางสรางสรรค 
5. เพ่ือพัฒนาผูเรียนสูความเปน
เลิศมีศักยภาพในเวทีการแขงขัน
ระดับประเทศ 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนหองเรียน MEP 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาศึกษาปท่ี 1 
จํานวน 1 หองเรียน  
2. นักเรียนหองเรียน MEP 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาศึกษาปท่ี 2 
จํานวน 1 หองเรียน 
3. นักเรียนหองเรียน MEP 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาศึกษาปท่ี 3 
จํานวน 1 หองเรียน  
เชิงคุณภาพ  
1. นักเรียนในโครงการไดรับ 
การพัฒนาศักยภาพดาน
ภาษาอังกฤษครบท้ัง 4 ดาน  
คือ การฟง การพูด การอาน 
และการเขียน           
 2. นักเรียนในโครงการ 
เปนผูมีทักษะในการสื่อสาร
ภาษาตางประเทศไมนอยกวา 
2 ภาษา มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห และแกปญหาได
อยางสรางสรรค มศีักยภาพใน
การแขงขันระดับประเทศและ 
มีทักษะในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสรางองคความรู

มาตรฐานท่ี 1 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิ
ทางวิชาการ 
ของผูเรียน 
ประเด็นท่ี 1) 
ประเด็นท่ี 5) 
มาตรฐานท่ี 3  
ประเด็นท่ี 3.1 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
มาตรฐาน
การศึกษา 

งบประมาณจัดสรร 

เงินอุดหนุน เงินรายได 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

เงินอ่ืนๆ รวม 

และแสวงหาความรูไดอยาง 
ชาญฉลาดและรับผดิชอบตอ
สังคมเพ่ือกาวสูความเปนพลโลก 
(World Citizen) 

11 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาไทย 
กิจกรรมท่ี 1 รําลึกสุนทรภู  
เชิดชูกวีศิลป 
กิจกรรมท่ี 2 วันภาษาไทยแหงชาติ 
กิจกรรมท่ี 3 สืบสานอานหนังสือพอ 
(สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน) 
กิจกรรมท่ี 4 ภาษาพาเพลิน 
กิจกรรมท่ี 5 สงเสริมและพัฒนา
ผูเรยีนท่ีอานและเขียนไมคลอง 
กิจกรรมท่ี 6 ภาษาไทยสัญจร 
กิจกรรมท่ี 7 กวีเยาวชนคนรุนใหม 
กิจกรรมท่ี 8 เฟซบุก “ภาษาไทย 
โรงเรียนสวีวิทยา” 
กิจกรรมท่ี 9 พัฒนาสื่อ อุปกรณ
การเรยีนการสอนภาษาไทย   

1. เพ่ือพัฒนาผลสมัฤทธ์ิ 
ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
ทุกระดับช้ันใหสูงข้ึนเฉลี่ย 
ไมนอยกวารอยละ 5 
2. เพ่ือพัฒนาผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
(O - NET) ใหสูงกวาคาเฉลี่ย
ระดับประเทศ ไมนอยกวา 
รอยละ 3 
3. เพ่ือสงเสรมิใหผูเรียน 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ 
ภูมิใจและสํานึกรักความเปนไทย 
การใฝหาความรู และใชวิถีชีวิต 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง ไมนอยกวารอยละ 95 
4. เพ่ือพัฒนาผูเรียนท่ีบกพรอง 
ทางการเรียนรูใหมีโอกาสเรยีนรู 
ไดเทาเทียมกัน 
5. เพ่ือสงเสรมิและพัฒนาคร ู
ในกลุมสาระฯ ใหมีความรู 
ความสามารถในการพัฒนา 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา 
ทุกคน 
2. ครูกลุมสาระการเรียนรู 
วิชาภาษาไทยทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับภาษาไทยมากยิ่งข้ึน 
และมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ในรายวิชาภาษาไทยเพ่ิมข้ึน 
2. จํานวนนักเรียนท่ีได 0, ร 
และ มส. ลดลง 
3. นักเรียนเปนผูมีคณุธรรม 
จริยธรรม ใฝรู ใฝเรยีน มีความ
เปนประชาธิปไตย มเีหตผุล รูจัก
สละตนและรับฟงความคดิเห็น
ของผูอ่ืน 
4. นักเรียนมีความพึงพอใจและ
มีทัศนคติท่ีดีตอการเรียนและ
กิจกรรมเก่ียวกับภาษาไทยใน
ระดับดีข้ึนไป 

มาตรฐานท่ี 1 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิ
ทางวิชาการ 
ของผูเรียน 
ประเด็นท่ี 1) 
ประเด็นท่ี 2) 
ประเด็นท่ี 5) 
มาตรฐานท่ี 3  
ประเด็นท่ี 3.1 
ประเด็นท่ี 3.2 
ประเด็นท่ี 3.4 
 

129,745 
 

13,080 
 
- 
- 
 

7,000 
- 
 

28,440 
8,180 
5,000 

 
68,045 

- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 

43,245 
 
- 
 

29,365 
9,880 

 
- 

4,000 
 
- 
- 
- 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 

172,990 
 

13,080 
 

29,365 
9,880 

 
7,000 
4,000 

 
28,440 
8,180 
5,000 

 
68,045 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
มาตรฐาน
การศึกษา 

งบประมาณจัดสรร 

เงินอุดหนุน เงินรายได 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

เงินอ่ืนๆ รวม 

ตนเอง โดยการทําแผนพัฒนา 
ตนเองรายบุคคล (ID PLAN)  
และการพัฒนาทีมงานและชุมชน 
แหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 
6. เพ่ือผลิต และพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมท่ีเหมาะสมตอการ 
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 
วิชาภาษาไทยทุกระดับช้ัน 
7. เพ่ือลดจํานวนนักเรียน 
ท่ีไดผลการเรียน 0, ร ,มส  
และ มผ ไมเกินรอยละ 2 

5. นักเรียนท่ีมีความบกพรอง
ดานการอาน และเขียนไมคลอง 
ไดรับการพัฒนาคณุภาพอยาง
จริงจังและตอเน่ือง จนสามารถ
อานและเขียนสื่อสารได 

12 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
กิจกรรมท่ี 1 วันอาเซียน 
กิจกรรมท่ี 2 สืบสานตํานาน 
วัดพระบรมธาตสุวี 
กิจกรรมท่ี 3 สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมและบูรณาการสูชุมชน 
กิจกรรมท่ี 4 แหลงเรียนรูหอง
พิพิธภัณฑและภมูิปญญาทองถ่ิน 
กิจกรรมท่ี 5 อบรมมารยาทไทย  
กิจกรรมท่ี 6 หิ้วปนโตเขาวัด 
ปฏิบัติธรรม 
กิจกรรมท่ี 7 สอบธรรมศึกษา 

1. เพ่ือพัฒนาและยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุม
สาระการเรียนรูสังคมศึกษาให
ผูเรยีนมีความรูและคณุภาพ
มาตรฐานระดับสากลตามเกณฑ
ในระดับดีข้ึนไป  
2. เพ่ือเพ่ิมจํานวนนักเรียน 
ท่ีไมติด 0 ร มส มผ  
3. เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมี
สมรรถนะสําคัญตามหลักสตูร
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐาน
การศึกษาสากล 
 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา 
ทุกคน 
2. ครูทุกคนในกลุมสาระ 
การเรยีนรูสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม  
เชิงคุณภาพ 
1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผูเรยีนมีความรูและคณุภาพ
ระดับสากลผานเกณฑในระดับดี
ข้ึนไป 
2. ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  

มาตรฐานท่ี 1 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิ
ทางวิชาการ 
ของผูเรียน 
ประเด็นท่ี 2) 
ประเด็นท่ี 3) 
ประเด็นท่ี 5) 
ประเด็นท่ี 6) 
มาตรฐานท่ี 3  
ประเด็นท่ี 3.1 
ประเด็นท่ี 3.4 
ประเด็นท่ี 3.5 

74,000 
 
 

10,000 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 

81,260 
 
 
- 

10,000 
 
- 
 
- 
 

10,000 
- 
 

36,260 

- 
 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 

155,260 
 
 

10,000 
10,000 

 
- 
 
- 
 

10,000 
- 
 

36,260 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
มาตรฐาน
การศึกษา 

งบประมาณจัดสรร 

เงินอุดหนุน เงินรายได 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

เงินอ่ืนๆ รวม 

กิจกรรมท่ี 8 สงเสริมโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 
กิจกรรมท่ี 9 พัฒนาสื่อ อุปกรณ
การเรยีนการสอนสังคมศึกษาฯ 

4. เพ่ือพัฒนาครูในกลุมสาระ
การเรยีนรูสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมใหมีการจัดการ
เรียนการสอนอยางมีคณุภาพ 
ครูทุกคนไดรับการพัฒนาทีมงาน
และชุมชนแหงการเรียนรู 
(PLC) 
5. เพ่ือสงเสรมิผูเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงคและ
ปฏิบัติตนโดยยึดหลักคานิยม 12 
ประการ และมาใชในการเรียน
และการดํารงชีวิตอยูในสังคมได 
6. เพ่ือพัฒนาผลการทดสอบ
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
ช้ัน ม.6 ใหผานเฉลี่ย
ระดับประเทศ 
7. เพ่ือพัฒนาใหผูเรียนมคีวามรู
และความเขาใจตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถนําแนวคิดมาพัฒนาใน
การเรยีนรูและนํามาประยุกตใช
ในชีวิตประจําวัน ตลอดถึงการ
นํามาพัฒนาตนเอง ชุมชนและ
ประเทศได 
 

มีคาเฉลีย่เพ่ิมข้ึน 
3. ผูเรียนมีสมรรถนะสําคญัตาม
หลักสตูรผานเกณฑในระดับดี
ข้ึนไป 
4. จํานวนนักเรียนท่ีไมติด 0 ร 
มส มผ  
5. ผูเรียนไมนอยกวารอยละ 95 
มีคุณธรรมจริยธรรม 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ตามหลักสูตร มีคานิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ 
6. ผูเรียน มีคณุภาพชีวิตท่ีดีตาม
ศาสตรพระราชาผานเกณฑ 
ในระดับดีข้ึนไป 
7. ครูเนนกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปน
สําคัญและยกระดับการจดัการ
เรียนการสอนใหกาวทันทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 ภายใตการ 
บูรณาการทางเทคโนโลย ี
ในระบบการศึกษาวิถีใหม 
8. ครูนอมนําแนวคิดศาสตร
พระราชาไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 
 

- 
 

64,000 
 

- 
 
- 

25,000 
 
- 

- 
 
- 

25,000 
 

64,000 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
มาตรฐาน
การศึกษา 

งบประมาณจัดสรร 

เงินอุดหนุน เงินรายได 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

เงินอ่ืนๆ รวม 

8. เพ่ือสงเสรมิครูบุคลากรทาง
การศึกษาและผูเรียนให
ตระหนักถึงความสําคญัของหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
9. เพ่ือสงเสรมิและพัฒนาผล
การปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ (Best 
practice) ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ของกลุม
สาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุมสาระ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนและกลุม
บริหารท้ัง 4 กลุมงาน 
10. เพ่ือพัฒนานักเรียน 
ใหเกิดการพัฒนาตนเอง 
คิดเปน ทําเปน แกปญหาได  
จนนําไปสูการพัฒนา 
ครอบครัว สังคมและ
ประเทศชาตไิด  
11. เพ่ือสงเสริมผูเรียน 
ใหมีคุณธรรมจริยธรรม 
โดยยดึหลักคานิยม 12  
ประการ และคณุลักษณะ 
อันพึงประสงค 
 

 

9. ผูเรียนมีความภมูิใจในทองถ่ิน
และความเปนไทย ยอมรับท่ีจะ
อยูรวมกันบนความแตกตาง 
และหลากหลาย 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
มาตรฐาน
การศึกษา 

งบประมาณจัดสรร 

เงินอุดหนุน เงินรายได 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

เงินอ่ืนๆ รวม 

13 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนศิลปะ 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาสื่อ อุปกรณ
การเรยีนการสอนทัศนศิลป 
กิจกรรมท่ี 2 คายศิลปะ 
กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาสื่อ อุปกรณ
การเรยีนการสอนนาฏศลิป 
กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาสื่อ อุปกรณ
การเรยีนการสอนดานดนตรไีทย 
กิจกรรมท่ี 5 แขงขัน 
ดนตรไีทยสญัจร 
กิจกรรมท่ี 6 คายวงโยธวาทิต 

1. เพ่ือใหนักเรียนมี
ความสามารถทางดานศลิปะ
ดนตรี และพัฒนาไดอยางเตม็
ศักยภาพ 
2. เพ่ือใหเห็นคุณคาทางดาน
ศิลปะดนตรี และมีความ
ภาคภูมิใจในศลิปวัฒนธรรมไทย 
3. เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
ใหมีประสิทธ์ิภาพ เนนการม ี
สวนรวมจากทุกวิชา 
ในกลุมสาระการเรยีนรูศลิปะ 
4. เพ่ือใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน      

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนรอยละ 80 
 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ในกลุมสาระการเรยีนรูศลิปะ
เพ่ิมข้ึน 
2. จํานวนนักเรียนท่ีได 0, ร, มส
, มผ ไมเกินรอยละ 2 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนไดรับการพัฒนา 
การเรยีนการสอน สงเสริม 
สนับสนุน จากกลุมสาระการ
เรียนรูศิลปะ ทําใหผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน 
2. นักเรียนเกิดการพัฒนาตนเอง 
ใหมีความรู ความสามารถตาม
ศักยภาพของตนเอง 

มาตรฐานท่ี 1 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิ
ทางวิชาการ 
ของผูเรียน 
ประเด็นท่ี 3) 
ประเด็นท่ี 4) 
ประเด็นท่ี 5) 
ประเด็นท่ี 6) 
1.2 คุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงค 
ของผูเรียน 
ประเด็นท่ี 1) 
ประเด็นท่ี 2) 
ประเด็นท่ี 3) 
ประเด็นท่ี 4) 
มาตรฐานท่ี 3  
ประเด็นท่ี 3.1 
ประเด็นท่ี 3.2 
ประเด็นท่ี 3.3 
ประเด็นท่ี 3.4 
ประเด็นท่ี 3.5 
 
 
 
 

324,810 
 

10,000 
 
- 

66,000 
 

175,050 
 

73,760 
 
- 

140,000 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 

140,000 

87,100 
 
- 
 

17,600 
- 
 
- 
 
- 
 

69,500 
 

- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

551,910 
 

10,000 
 

17,600 
66,000 

 
175,050 

 
73,760 

 
209,500 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
มาตรฐาน
การศึกษา 

งบประมาณจัดสรร 

เงินอุดหนุน เงินรายได 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

เงินอ่ืนๆ รวม 

14 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนการสอน 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
กิจกรรมท่ี 1 กีฬาส ี
กิจกรรมท่ี 2 กีฬาจังหวัด / 
กีฬามัธยมศึกษา 
กิจกรรมท่ี 3 กีฬาเพ่ือความเปนเลิศ
กิจกรรมท่ี 4 แหลงเรียนรูสุขศึกษา
และพลศึกษา 
กิจกรรมท่ี 5 พัฒนาสื่อ อุปกรณ
การเรยีนการสอนสุขศึกษา 
และพลศึกษา 

1. เพ่ือยกผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ใหสูงข้ึน ไมนอยกวารอยละ 5 
 
2. เพ่ือสงเสรมิผูเรียนมคีุณธรรม 
จริยธรรม และมีคณุลักษณะ 
อันพึงประสงค ไมนอยกวา 
รอยละ 95 
3. เพ่ือใหครูทุกคนในกลุมสาระ
มีแผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) 
4. เพ่ือสงเสรมิครูทุกคนในกลุม
สาระไดรับการพัฒนาทีมงาน
และชุมชนแหงการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (PLC) 

เชิงปริมาณ 
1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
สุขศึกษาและพลศึกษาใหสูงข้ึน 
ไมนอยกวารอยละ 5 
2. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และมีคณุลักษณะอันพึงประสงค 
รอยละ 95 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีสุขภาวะของ
รางกายและลักษณะจิตสังคมท่ีดี 
ผานเกณฑระดับดีข้ึนไป 
2. นักเรียนมีการพัฒนาดานการ
เรียนอยางมีคณุภาพและได
มาตรฐานสากล 

มาตรฐานท่ี 1 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิ
ทางวิชาการ 
ของผูเรียน 
ประเด็นท่ี 2) 
1.2 คุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงค 
ของผูเรียน 
ประเด็นท่ี 4) 
มาตรฐานท่ี 3  
ประเด็นท่ี 3.1 

84,000 
 
 
- 
- 
 
- 
- 
 

84,000 

- 
 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 

449,040 
 
 

99,040 
150,000 

 
200,000 

- 
 
- 

- 
 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 

542,040 
 
 

99,040 
150,000 

 
200,000 

- 
 

84,000 

15 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนการงานอาชีพ 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาสื่อ อุปกรณ
การเรยีนการสอนการงานอาชีพ 

1. เพ่ือสงเสรมิความสามารถ
คิดคน ออกแบบ พัฒนา
สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม โดยใช
เครื่องมือท่ีเหมาะสม 
2. เพ่ือใหมีทักษะ การวางแผน
การจัดการ ทํางานเปนทีม และ
เห็นชองทางสรางงานอาชีพ 
3. เพ่ือนําความรูดานเทคโนโลยี
มาสรางเปนช้ินงาน และนําไปสู
แขงขันในระดับตางๆ 
 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา 
ทุกคน  
2. ครูกลุมสาระการเรียนรู 
การงานอาชีพทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีความสามารถ
คิดคนออกแบบพัฒนางาน 
ดานเทคโนโลยีอยางมีคุณภาพ 
เห็นชองทางในการประกอบ
อาชีพ 

มาตรฐานท่ี 1 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิ
ทางวิชาการ 
ของผูเรียน 
ประเด็นท่ี 5) 
ประเด็นท่ี 6) 
1.2 คุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงค 
ของผูเรียน 
ประเด็นท่ี 1) 
มาตรฐานท่ี 3  

47,800 
 

47,800 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

47,800 
 

47,800 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
มาตรฐาน
การศึกษา 

งบประมาณจัดสรร 

เงินอุดหนุน เงินรายได 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

เงินอ่ืนๆ รวม 

4. เพ่ือใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึน  
5. เพ่ือสงเสรมิใหนักเรียน 
ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง  
และมีความมุงมั่นในการทํางาน 
6. เพ่ือลดจํานวนนักเรียนท่ีไม
ผาน 0 ,ร,มส. ใหลดลง 

2. เพ่ือใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึน  
3. เพ่ือลดจํานวนนักเรียน 
ท่ีไมผาน 0 ,ร,มส. ใหลดลง 
4. สื่อและวัสดุฝกมีความ
เพียงพอกับจํานวนผูเรยีน 

ประเด็นท่ี 3.1 

16 โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนว 
และระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
กิจกรรมท่ี 1 แนะแนว 
การศึกษาตอ แนะแนวอาชีพ 
กิจกรรมท่ี 2 เพ่ือนท่ีปรึกษา 
(YC:Youth Counsellor) 
กิจกรรมท่ี 3 ปรับปรุง
สภาพแวดลอมหองใหคําปรึกษา 
กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาสื่อ อุปกรณ 
การเรยีนการสอนแนะแนว 
กิจกรรมท่ี 5 งานมอบเงิน
ปจจัยพ้ืนฐานนักเรยีนยากจน 
กิจกรรมท่ี 6 งานระดมทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา (มูลนิธิการศึกษา) 
กิจกรรมท่ี 7 ระบบปองกันและดแูล
ชวยเหลือนักเรยีน 
 
 

1. เพ่ือการใหบริการแกนักเรียน
ทุกคนในโรงเรียนสวีวิทยาอยาง
ท่ัวถึง 
2. เพ่ือใหนักเรียนสามารถ
พัฒนาตนเองตามระบบดูแล
ชวยเหลือไดเตม็ศักยภาพและ
ปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข 
3. เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพใน
การดําเนินงานแนะแนว 
4. เพ่ือลดจํานวนนักเรียน 
ท่ีออกกลางคัน 
5. เพ่ือลดจํานวนนักเรียนท่ีไม
จบการศึกษาภาคบังคับและ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เชิงปริมาณ 
1. ครูโรงเรยีนสวีวิทยาทุกคน 
2. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา 
ทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนทุกคนไดรับการดูแล
ตามระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 
2. นักเรียนทุกคนผานเกณฑการ
ประเมินความรู ความสามารถ
ตามสาระการเรียนรูสากล 
3. โรงเรียนจดัใหมีการแนะแนว
การศึกษา และอาชีพในสังคม
เศรษฐกิจยุคใหม (New 
Economy) ท้ังเศรษฐกิจ
ฐานความรู (Knowledge-
Based Economy) และ
เศรษฐกิจสรางสรรค 

มาตรฐานท่ี 1 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิ
ทางวิชาการ 
ของผูเรียน 
ประเด็นท่ี 1) 
ประเด็นท่ี 5) 
ประเด็นท่ี 6) 
1.2 คุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงค 
ของผูเรียน 
ประเด็นท่ี 1) 
ประเด็นท่ี 2) 
ประเด็นท่ี 3) 
ประเด็นท่ี 4) 

55,500 
 

19,500 
 
- 
 

6,000 
 

10,000 
 
- 
 

20,000 
 
- 
 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 

132,176 
 
- 
 

10,350 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

105,040 
 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 

187,676 
 

19,500 
 

10,350 
 

6,000 
 

10,000 
 
- 
 

20,000 
 

105,040 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
มาตรฐาน
การศึกษา 

งบประมาณจัดสรร 

เงินอุดหนุน เงินรายได 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

เงินอ่ืนๆ รวม 

กิจกรรมท่ี 8 บริการสุขภาพท่ีเปน
มิตรสําหรับวัยรุนและเยาวชน 
(Youth Friendly Health 
Services : YFHS) 
กิจกรรมท่ี 9 สงเสริมศักยภาพ
นักเรียนเรียนรวม 

(Creative Economy) - 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

6,000 
 
 
 

10,786 
 

- 
 
 
 
- 

6,000 
 
 
 

10,786 
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กลุมบริหารงานบคุคลและกจิการนกัเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    แผนปฏบิัติการประจําปการศึกษา 2564 
 

40 
 

ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมของกลุมบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
มาตรฐาน
การศึกษา 

งบประมาณจัดสรร 

เงินอุดหนุน เงินรายได 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

เงินอ่ืนๆ รวม 

17 โครงการพัฒนาบุคลากรและการ
บริหารงานบุคคล 
กิจกรรมท่ี 1 สงเสรมิศักยภาพครู 
บุคลากรสูมืออาชีพ 
กิจกรรมท่ี 2 ศึกษาดูงานของคณะ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนสวีวิทยา 
กิจกรรมท่ี 3 เสรมิสราง 
ขวัญและกําลังใจ 
กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาสํานักงาน 
การบริหารงานบุคคล 
กิจกรรมท่ี 5 จัดจางลูกจางช่ัวคราว 
ครูตางชาติ เจาหนาท่ี และนักการ
ภารโรง 

1. เพ่ือสงเสรมิใหครูและ
บุคลากรมีความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับระเบียบการปฏิบัติ
ราชการในสถานศึกษา  
2. เพ่ือสงเสรมิใหครไูดรับความรู 
เทคนิควิธีการใหมๆ และใช
เทคโนโลยีในการจดัการเรียน 
การสอน   
3. เพ่ือปรับปรุงระบบ
สารสนเทศกลุมบริหารงาน
บุคคลและกิจการนักเรียนใหเปน
ระบบ สะดวก รวดเร็วในการ
นําไปใช 
4. เพ่ือสรางเสริมขวัญและ
กําลังใจขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทาง 
การศึกษาใหมีความรัก ความ
สามัคคี มสีัมพันธภาพท่ีดีใน
องคกร สามารถปฏิบัติหนาท่ี
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู  
5. เพ่ือปฏิบัติดานวิชาการ 
บุคคล บริหารท่ัวไป 
งบประมาณของโรงเรยีน เปนไป
ตามระเบียบทางราชการ

เชิงปริมาณ 
1. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา รอยละ 92 ไดรับการ
พัฒนาอยางตอเน่ือง มี
สมรรถนะตรงตามสายงาน  
มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
โดยมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ 
ในการทํางาน 
2. ครู รอยละ 92  
เนนกระบวนการจัดการเรยีน
การสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ 
และยกระดับการจัดการเรียน
การสอนใหกาวทันทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 ภายใตการ 
บูรณาการทางเทคโนโลย ี
ในระบบการศึกษาวิถีใหม 
3. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา รอยละ 88 มีขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัตหินาท่ี 
อยางเต็มความสามารถ 
4. ครู รอยละ 89 มีความรู 
ความสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ 
นวัตกรรม การวิจัย และพัฒนา

มาตรฐานท่ี 2  
ประเด็นท่ี 2.4 
ประเด็นท่ี 2.6 
 

2,065,314 
 

582,000 
 

400,000 
 
 
- 
 

92,000 
 

991,314 

2,774,670 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 

2,774,670 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

4,839,984 
 

582,000 
 

400,000 
 
 
- 
 

92,000 
 

3,765,984 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
มาตรฐาน
การศึกษา 

งบประมาณจัดสรร 

เงินอุดหนุน เงินรายได 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

เงินอ่ืนๆ รวม 

กฎหมาย มรีะเบียบวินัย 
6. เพ่ือการบริการแกนักเรียน 
ผูปกครอง ชุมชน สะดวก
รวดเร็ว ดวยความซื่อสัตย 
เสียสละ อดทน 
มีอุดมการณในสิ่งท่ีดีงาม 
เพ่ือสวนรวม คํานึงถึง
ผลประโยชนของสวนรวม 

ในการจัดการเรียนการสอน 
5. ครู รอยละ 100  
มีจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู
6. ครู รอยละ 92 นอมนํา
แนวคิดศาสตรพระราชาไป
ปฏิบัติในชีวิตประจําวันได 
อยางเหมาะสม 
7. ครู รอยละ 92 มีและปฏิบัติ
ตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล  
(Individual Development 
Plan : ID PLAN) 
8. โรงเรียนดําเนินการจาง
ลูกจางช่ัวคราว จํานวน 20 คน 
8.1 ครูตางชาติ จํานวน 4 คน 
8.2 เจาหนาท่ี 5 คน 
8.3 นักการภารโรง 9 คน 
8.4 ครูอัตราจาง 2 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง มีสมรรถนะตรงตาม
สายงาน มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ โดยมุงเนนผลสัมฤทธ์ิใน
การทํางาน 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
มาตรฐาน
การศึกษา 

งบประมาณจัดสรร 

เงินอุดหนุน เงินรายได 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

เงินอ่ืนๆ รวม 

2. ครู มีกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปน
สําคัญ และยกระดับการจดัการ
เรียนการสอนใหกาวทันทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 ภายใตการบูร
ณาการทางเทคโนโลยีในระบบ
การศึกษาวิถีใหม 
3. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็ม
ความสามารถ 
4. ครู มีความรู ความสามารถใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ 
นวัตกรรม การวิจัย และพัฒนา 
ในการจัดการเรียนการสอน 
5. ครู มีจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู
6. ครู สามารถนอมนําแนวคิด
ศาสตรพระราชาไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 
7. ครู มีแผนพัฒนาตนเอง
รายบุคคล (Individual 
Development Plan : ID 
PLAN) และปฏิบัติตามแผน 
ท่ีวางไว 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
มาตรฐาน
การศึกษา 

งบประมาณจัดสรร 

เงินอุดหนุน เงินรายได 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

เงินอ่ืนๆ รวม 

8. โรงเรียนดําเนินการจาง 
ลูกจางช่ัวคราวครบถวน 
ตามแผนท่ีวางไว 

18 โครงการสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค 
กิจกรรมท่ี 1 วันดีศรีคณุธรรม 
กิจกรรมท่ี 2 สงเสรมิประชาธิปไตย
และสภานักเรียน 
กิจกรรมท่ี 3 จิตอาสา 
และการมีสวนรวมกับชุมชน 
กิจกรรมท่ี 4 เสรมิสราง 
อัตลักษณนักเรียนสวีวิทยา 

1. เพ่ือใหนักเรียนตระหนักและ
พัฒนานักเรียน ดานคณุธรรม 
จริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลัก
เบ้ืองตนของศาสนาท่ีตนนับถือ 
2. เพ่ือสรางเสริมคณุลักษณะ 
ท่ีพึงประสงคใหกับนักเรยีนตาม
นโยบายของรัฐบาลและตาม
หลักสตูร 
3. เพ่ือใหนักเรียนเพ่ิมคณุคา 
ในภูมิปญญาไทย ภมูิใจใน 
ความเปนไทย และรักษา
วัฒนธรรมไทย 
4. เพ่ือใหนักเรียนประกอบ
กิจกรรมทางศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรมและกิจกรรมท่ี 
เปนประโยชนตอผูอ่ืนและสังคม 
อยางสม่ําเสมอ 
5. เพ่ือใหนักเรียนไดรวม
กิจกรรมทางศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรมและกิจกรรมท่ีเปน 
ประโยชนตอผูอ่ืนและสังคม 
 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียน รอยละ 95  
เปนบุคคลท่ีมคีุณลักษณะ 
อันพึงประสงคตามหลักสูตร 
มีคานิยมหลักของคนไทย  
12 ประการ 
2. นักเรียนรอยละ 91 มีความ
ภูมิใจในทองถ่ินและความเปน
ไทย ยอมรับท่ีจะอยูรวมกัน 
บนความแตกตางและ
หลากหลาย 
3. นักเรียนรอยละ 91  
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามศาสตร
พระราชา 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีความรู ความเขาใจ 
เก่ียวกับคุณธรรมและจริยธรรม 
ท่ีเหมาะสมสําหรับนักเรียน 
2. นักเรียนไดรับประสบการณ
ตรง และนําความรูท่ีไดไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 
 

มาตรฐานท่ี 1 
1.2 คุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค
ของผูเรียน 
ประเด็นท่ี 1) 
ประเด็นท่ี 2) 
ประเด็นท่ี 3) 
 

234,290 
 
 

103,135 
80,555 

 
- 
 

50,600 

- 
 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

255,710 
 
 

32,000 
111,990 

 
40,700 

 
71,020 

- 
 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

490,000 
 
 

135,135 
192,545 

 
40,700 

 
121,620 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
มาตรฐาน
การศึกษา 

งบประมาณจัดสรร 

เงินอุดหนุน เงินรายได 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

เงินอ่ืนๆ รวม 

6. เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรู 
และฝกตนเองเก่ียวกับการใช
สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคตอ
ระบอบประชาธิปไตย 
7. เพ่ือสงเสรมิใหนักเรียนมี
ความรับผิดชอบรวมกันในการ
รักษาไวซึ่งประโยชนท้ังปวง 
ของโรงเรียน 
8. เพ่ือใหนักเรียนเกิดการเรียนรู
เก่ียวกับประชาธิปไตยโดยการ
ปฏิบัติจริง 
9. เพ่ือปลูกฝงใหนักเรียนมีนํ้าใจ  
จิตสาธารณะ เสยีสละเพ่ือสังคม 
10. สงเสริมใหนักเรียนมีสวน
รวมในการสนับสนุนกิจกรรม
ของโรงเรียนและชุมชน 
11. เพ่ือใหนักเรียนมีคานิยม
หลักของคนไทย 12 ประการท่ีดี 
และสามารถสรางการเปน 
แบบอยางท่ีดีได 

3. โรงเรียนสามารถบูรณาการ
กิจกรรมรวมกับกลุมสาระ 
การเรยีนรูในการจดัการเรียน 
การสอน 
4. นักเรียนมีคณุลักษณะ 
อันพึงประสงคท่ีถูกตอง 
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กลุมบริหารทั่วไป 
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ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมของกลุมบริหารท่ัวไป 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
มาตรฐาน
การศึกษา 

งบประมาณจัดสรร 

เงินอุดหนุน เงินรายได 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

เงินอ่ืนๆ รวม 

19 โครงการพัฒนาระบบ 
งานบริหารท่ัวไป 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนา 
ระบบงานสารบรรณ 
กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาระบบ งาน
สํานักงานผูอํานวยการ 
กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาระบบสาํนักงาน
บริหารท่ัวไป 
กิจกรรมท่ี 4 สมาคมศิษยเกาและ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน โรงเรียนสวีวิทยา 
กิจกรรมท่ี 5 จัดซื้อยาและเวชภณัฑ 
กิจกรรมท่ี 6 พัฒนาหองพยาบาล 
กิจกรรมท่ี 7 ลดหุน ลดโรค 
กิจกรรมท่ี 8 ตรวจสุขภาพนักเรียน 
กิจกรรมท่ี 9 ตอบปญหาสุขภาพ 
กิจกรรมท่ี 10 พัฒนางาน
โภชนาการ 
กิจกรรมท่ี 11 สงเสรมิโภชนาการดี
ในโรงเรียน 
กิจกรรมท่ี 12 พัฒนาและปรับปรงุ
งานหองโสตทัศนูปกรณ 
กิจกรรมท่ี 13 พัฒนาระบบ
โสตทัศนูปกรณในหองเรียน 

1. เพ่ือใหการดําเนินงานบริหาร
ท่ัวไป ดําเนินไปไดอยางตอเน่ือง  
มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองความตองการของ
บุคลากรของโรงเรียนและบุคคล 
ท่ีเก่ียวของ 
2. เพ่ือสงเสรมิใหผูเรียน 
มีคุณธรรม จริยธรรม มสีขุภาวะ 
ท่ีดี และดํารงชีวิตไดอยางมี
ความสุข 
3. เพ่ือพัฒนางาน
โสตทัศนูปกรณใหมี
ประสิทธิภาพรองรับการ
ใหบริการของนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรยีนอยางท่ัวถึง 
4. เพ่ือประชาสัมพันธขอมลู
ขาวสารของโรงเรียนใหนักเรียน 
ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ชุมชน ไดรับทราบดวยความ 
เปนกลาง มีความเปน
ประชาธิปไตย  
5. เพ่ือจัดการยานพาหนะ 
ใหมีสภาพพรอมใช และ
ปลอดภัย โดยใชอยางมีวินัย 

เชิงปริมาณ 
นักเรียน ครู โรงเรยีน 
สวีวิทยารอยละ 100 มีความ 
พึงพอใจในการไดรับบริการของ
กลุมบรหิารท่ัวไป 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนไดรับ
บริการตางๆ ตามสายงานการ
บริหารท่ัวไปอยางท่ัวถึงและ 
มีประสิทธิภาพเปนท่ีพ่ึงพอใจ
ของนักเรียน ครู ชุมชน และ 
ผูมาใชบริการ 

มาตรฐานท่ี 2  
ประเด็นท่ี 2.2 
ประเด็นท่ี 2.5 
ประเด็นท่ี 2.6 
 

938,454 
 

67,594 
 
- 
 

45,000 
 
- 
 
 

25,000 
53,000 
2,000 

- 
2,000 
38,000 

 
- 
 

113,000 
 

147,000 
 

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

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

40,000 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

978,454 
 

67,594 
 
- 
 

45,000 
 
- 
 
 

25,000 
53.000 
2,000 

- 
2,000 
38,000 

 
- 
 

113,000 
 

147,000 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
มาตรฐาน
การศึกษา 

งบประมาณจัดสรร 

เงินอุดหนุน เงินรายได 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

เงินอ่ืนๆ รวม 

กิจกรรมท่ี 14 พัฒนางาน
ประชาสมัพันธและเสียงตามสาย 
กิจกรรมท่ี 15 การจัดทําวารสาร 
กิจกรรมท่ี 16 สื่อประชาสัมพันธ 
กิจกรรมท่ี 17 อบรมพัฒนาทักษะ
ประชาสมัพันธ (ยุวประชาสมัพันธ) 
ครั้งท่ี 7 
กิจกรรมท่ี 18 งานยานพาหนะ 
กิจกรรมท่ี 19 งานรักษาความ
ปลอดภัยและจราจร 

และเคารพกฎหมาย 5,860 
 
- 
- 

30,000 
 
 

400,000 
10,000 

 

- 
 
- 
- 
- 
 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 
- 
 
 
- 
- 

- 
 

40,000 
- 
- 
 
 
- 
- 

5,860 
 

40,000 
- 

30,000 
 
 

400,000 
10,000 

20 โครงการพัฒนาระบบ 
งานอาคารสถานท่ี 
และสิ่งแวดลอม 
กิจกรรมท่ี 1 งานจัดซื้อ 
กิจกรรมท่ี 2 งานกอสราง 
กิจกรรมท่ี 3 งานปรับปรุง ซอมแซม 
กิจกรรมท่ี 4 งานปรับปรุงภูมิทัศน 

1. เพ่ือใหมีอาคารเรยีน อาคาร
ประกอบและสถานท่ีมคีวาม
พรอมตอการจดัการเรียนรู 
อยางสะดวกและปลอดภัย  
2. เพ่ือใหพ้ืนท่ีอาคารและ
สถานท่ี มีความสวยงาม สะอาด 
เรียบรอย เอ้ือตอการเรียนรูของ
ผูเรยีน 
3. เพ่ือใหมีการบริหารจัดการ
ระบบขยะ มูลฝอย และ
สิ่งแวดลอมในและนอก
สถานศึกษาอยางเปนระบบ 

เชิงปริมาณ 
ปรับปรุง ซอมแซมและพัฒนา
สถานท่ีภายในโรงเรียน 
รอยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
อาคารเรยีน อาคารประกอบ 
และสภาพแวดลอมท่ีไดรับการ
ดูแลรักษาปรับปรุง ใหมสีภาพ
พรอมใชงาน  มีความสะดวก 
และสวยงาม เอ้ือตอการเรียนรู
ของผูเรียน 

มาตรฐานท่ี 2  
ประเด็นท่ี 2.2 
ประเด็นท่ี 2.5 
ประเด็นท่ี 2.6 
 
 

1,080,000 
 
 

680,000 
20,000 
360,000 
20,000 

- 
 
 
- 
- 
- 
- 

- 
 
 
- 
- 
- 
- 

- 
 
 
- 
- 
- 
- 

1,080,000 
 
 

680,000 
20,000 
360,000 
20,000 
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กลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน 
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ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมของกลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
มาตรฐาน
การศึกษา 

งบประมาณจัดสรร 

เงินอุดหนุน เงินรายได 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

เงินอ่ืนๆ รวม 

21 โครงการพัฒนาระบบบริหารงาน
นโยบาย แผนงาน และงานประกนั
คุณภาพการศึกษา 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาระบบงาน
นโยบายและแผน 
กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาระบบงาน
ประกันคณุภาพการศึกษา 
กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาระบบ
สารสนเทศ ระบบเครือขาย 
และเว็บไซต 

1. เพ่ือใหโรงเรียน มีการบริหาร 
เชิงกลยุทธ และใชหลักการมี
สวนรวม มีการกระจายอํานาจ 
การบริหารและการจดัการศึกษา  
โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา  
มีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน 
และนักเรียน โดยคํานึงถึง 
ผลประโยชนของสวนรวม 
2. เพ่ือพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวงฯ กําหนด และ
สถานศึกษามีความพรอมในการ
รับการประเมินจากภายนอก 
ดําเนินการอยางมีสติ รูคิด รูทํา 
รูปฏิบัตติามพระราชดาํรสัของ
พระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
และพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรม
หาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพล
ราชวรางกูร กิติสริิสมบูรณอดลุย
เดชสยามินทรา ธิเบศรราช
วโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิร

เชิงปริมาณ 
1. มีแผนปฏิบัติการ 
ประจําปการศึกษา 2565 
2. ผูบริหาร ครูและนักเรยีน
โรงเรียนสวีวิทยาทุกคน 
3. มีโครงการของกลุมบริหาร 
4 กลุม 
4. มีขอมูลสารสนเทศท่ีจัดเก็บ
เปนระบบ ถูกตอง ครบถวน 
สมบูรณและเปนปจจุบัน 
เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนมีการบรหิาร 
เชิงกลยุทธ และใชหลักการ 
มีสวนรวม มีการกระจายอํานาจ 
การบริหารและการจดัการศึกษา 
โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา 
มีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน
และผูเรียน ผูใชบริการมีความ
พึงพอใจมากท่ีสุด 
2. ผูบริหาร ครูและนักเรยีน
โรงเรียนสวีวิทยาทุกคนไดรับ
การพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
อยูในระดับดีข้ึนไปและไดรับการ

มาตรฐานท่ี 2  
ประเด็นท่ี 2.1 
ประเด็นท่ี 2.2 
ประเด็นท่ี 2.6 

96,205 
 
 

56,335 
 

14,800 
 

25,070 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

96,205 
 
 

56,335 
 

14,800 
 

25,070 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
มาตรฐาน
การศึกษา 

งบประมาณจัดสรร 

เงินอุดหนุน เงินรายได 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

เงินอ่ืนๆ รวม 

เกลาเจาอยูหัว 
3. เพ่ือจัดวางระบบงานควบคุม
งบประมาณใหมีประสิทธิภาพ 
เปนไปตามวัตถุประสงค ถูกตอง 
รวดเร็วตรวจสอบได เปนไปตาม
โครงการ ในแผนปฏิบัติการ
ประจําป 2564 
4. เพ่ือใหโรงเรียนมีขอมลู
สารสนเทศท่ีครอบคลุม ทันสมัย
และทันตอการใชงาน 

รับรองจากการประเมินภายนอก
รอบท่ี 4 
3. งานควบคุมงบประมาณมีการ
บริหารจดัการอยางเปนระบบ 
ถูกตอง โปรงใสและตรวจสอบได 
4. โรงเรียนมีการจดัเก็บและ
พัฒนาขอมูลสารสนเทศท่ีเปน
ระบบ ถูกตอง ครบถวน 
สมบูรณและเปนปจจุบัน 

22 โครงการพัฒนาการเงิน การบัญชี 
พัสดุ และธนาคารโรงเรียน 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาสํานักงาน  
งานพัสดุและสินทรัพย 
กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนา 
งานการเงิน การบัญชี 
กิจกรรมท่ี 3 งานสวัสดิการคร ู
และนักเรียน 
กิจกรรมท่ี 4 งานตรวจสอบภายใน 
กิจกรรมท่ี 5 งานควบคุมภายใน 
กิจกรรมท่ี 6 งานสาธารณูปโภค 
กิจกรรมท่ี 7งานสวัสดิการโรงเรียน 
กิจกรรมท่ี 8 งานจัดซื้ออุปกรณ 
การเรยีนและเครื่องแบบนักเรียน 
 

1. เพ่ือพัฒนางานการเงิน  
การบัญชี และพัสดุ เปนไปตาม
ระบบและระเบียบของทาง
ราชการ โปรงใส ตรวจสอบได 
2. เพ่ือพัฒนาระบบงาน
สาธารณูปโภคภายในโรงเรียนให
มีสภาพพรอมใชงาน และเกิด
ประโยชนสูงสุด 
3. เพ่ือพัฒนาระบบงานธนาคาร
โรงเรียน สงเสริมใหนักเรียนมี
การออมอยางสม่ําเสมอ กระตุน
ใหนักเรียน มีการวางแผนการใช
จายเงินท่ีดี เปนขวัญกําลังใจ
นักเรียนท่ีมีการออม 
อยางสม่ําเสมอ และสงเสรมิ 

เชิงปริมาณ 
1. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จํานวน 20 คน ปฏิบัติ
หนาท่ีงานการเงิน การบัญชี 
และพัสดุ การเก็บรักษาเงินตาม
ระบบ งานตรวจสอบภายใน 
และงานสวัสดิการครูและ
นักเรียน 
2. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนไดดาํเนินการลด
ปจจัยเสี่ยงตามระบบควบคมุ
ภายใน 
3. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และนักเรียนทุกคน ไดรับ
บริการ อํานวยความสะดวก 

มาตรฐานท่ี 1 
1.2 คุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค
ของผูเรียน 
ประเด็นท่ี 1) 
มาตรฐานท่ี 2  
ประเด็นท่ี 2.2 
ประเด็นท่ี 2.3 
ประเด็นท่ี 2.5 
 

176,305 
 

68,500 
 

44,805 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 

2,741,500 
 
 

2,400,000 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 

8,372,984 
 

68,500 
 

44,805 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 

2,741,500 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
มาตรฐาน
การศึกษา 

งบประมาณจัดสรร 

เงินอุดหนุน เงินรายได 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

เงินอ่ืนๆ รวม 

กิจกรรมท่ี 9 งานจัดซื้อหนังสือเรยีน 
กิจกรรมท่ี 10 พัฒนาหองสํานักงาน
ฝายงบประมาณและแผนงาน 
กิจกรรมท่ี 11 นักออมดีเดน 
กิจกรรมท่ี 12 พัฒนา 
และปรับปรุงงานธนาคารโรงเรยีน 

การปฏิบัติงาน รวมกันระหวาง
ธนาคารออมสิน และธนาคาร 
พ่ีเลี้ยง 
4. เพ่ือดําเนินการระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
จัดทุนการศึกษาในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตนักเรียน 
ตามความจําเปนและเหมาะสม  
ดํารงตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ดานสาธารณูปโภค 
4. คณะกรรมการมูลนิธิ 25 คน 
และนักเรียนทุกคน ไดรับการ
พิจารณาคัดเลือกใหไดรับ
ทุนการศึกษาตามความจําเปน
และเหมาะสม 
5. ครูทุกคนท่ีไดรับมอบหมาย
ปฏิบัติหนาท่ีการบริหารจัดการ
สวัสดิการโรงเรียน และ
ใหบริการกับครูบุคลากรทาง
การศึกษา และนักเรียนทุกคน 
6. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา 
มีนิสัยรักการออมเพ่ิมข้ึน 
รอยละ 70 
เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนมกีารจดัระบบ
การเงิน การบัญชี และพัสดุ  
งานสวัสดิการครูและนักเรียน
เปนไปตามระเบียบทางราชการ 
โปรงใส ตรวจสอบได 
2. โรงเรียนมรีะบบควบคุม
ภายใน ลดปจจัยเสี่ยงในการ
บริหารจดัการศึกษาได 
3. ระบบสาธารณูปโภคมีความ
ปลอดภัย อยูในสภาพพรอมใช

3,055,179 
20,000 

 
10,000 
33,000 

 

- 
- 
 
- 
- 

- 
- 
 
- 
- 

- 
- 
 
- 
- 

3,055,179 
20,000 

 
10,000 
33,000 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
มาตรฐาน
การศึกษา 

งบประมาณจัดสรร 

เงินอุดหนุน เงินรายได 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

เงินอ่ืนๆ รวม 

ใหเกิดความคุมคา  
และประโยชนสูงสุด 
4. นักเรียนไดรับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตนักเรียน สงเสรมิ
โอกาสทางการศึกษาใหกับ
นักเรียนอยางตอเน่ือง 
5. โรงเรียนจดัระบบการบริหาร
จัดการสวัสดิการโรงเรียน และ
ใหบริการแกครู บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียนไดท่ัวถึง 
 6. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา 
มีการออมเงินอยางสม่ําเสมอ 
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  สวนที่ 4  
โครงการ/กิจกรรม 

 
ท่ี โครงการ หนา 
1 โครงการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 54 
2 โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผล 76 
3 โครงการสงเสริมและพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 80 
4 โครงการคายพักแรมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 87 

5 โครงการหองสมุดมีชีวิตพิชิตการอานดวยระบบดิจิทัล 4.0 95 
6 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 102 
7 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 
115 

8 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 125 
9 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาตางประเทศ 134 
10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และพัฒนาศักยภาพผูเรียน MEP 146 
11 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย 156 
12 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 167 
13 โครงการยกระดับสัมฤทธิ์ทางการเรียนศิลปะ 178 
14 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา 186 
15 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนการงานอาชีพ 194 
16 โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนวและระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 199 
17 โครงการพัฒนาบุคลากรและการบริหารงานบุคคล 210 
18 โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 221 
19 โครงการพัฒนาระบบงานบริหารท่ัวไป 233 
20 โครงการพัฒนาระบบงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม 249 
21 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานนโยบาย แผนงาน และงานประกันคุณภาพการศึกษา 256 
22 โครงการพัฒนาการเงิน การบัญชี พัสดุ และธนาคารโรงเรียน 263 
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โครงการท่ี 1 

โครงการประจําปการศึกษา 2564 
งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  กลุมบริหารวิชาการ 

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

1. โครงการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
สนองนโยบาย สพฐ.ท่ี  3. ดานคุณภาพ 

3.1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรูและทักษะท่ีจําเปน 
ของโลกในศตวรรษท่ี 21 อยางครบถวน เปนคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ  
ยึดม่ันการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติ 
ท่ีถูกตองตอบานเมือง 
3.2 พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะและทักษะดานการอาน คณิตศาสตร การคิดข้ันสูง 
นวัตกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตางประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขัน และการเลือกศึกษาตอเพ่ือการมีงานทํา 
3.3 ปรับหลักสูตรเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีเนนการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจําเปน
ในแตละระดับ จัดกระบวนกรเรียนแบบลงมือปฏิบัติจริง รวมท้ังสงเสริมการจัดการ
เรียนรูท่ีสรางสมดุลทุกดานสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปญญา พัฒนาระบบ
การวัดและประเมินผลผูเรียนทุกระดับ 
3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนครูยุคใหม มีศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหนาท่ีไดดี มีความรู
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเปนครู 

สนองนโยบาย สพฐ.ท่ี 4. ดานประสิทธิภาพ 
4.1 พัฒนาระบบริหารจัดการโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน มีนวัตกรรมเปนกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนบนฐานขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง ทันสมัย และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
4.5 สนับสนุนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาใหเปนตนแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
และการเพ่ิมความคลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สนองกลยุทธ สพม.ท่ี  1. จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง สงเสริมคุณภาพชีวิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม บนพ้ืนฐาน
ความเปนไทย 

สนองกลยุทธ สพม.ท่ี 2. สรางโอกาส และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ สพม.ท่ี 3. พัฒนาคุณภาพผูเรียน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันสูมาตรฐานสากล 
สนองกลยุทธ สพม.ท่ี 4. พัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสูมืออาชีพ 
สนองกลยุทธ สพม.ท่ี 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 จุดเนน สพม.ท่ี 1. ดานผูเรียน : ผูเรียนคุณภาพ 

1.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) มีคาพัฒนาสูงกวาปท่ีผานมา  
หรือคาเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ 
1.2 ผูเรียนมีความรูความสามารถ มีสมรรถนะ และทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
1.3 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
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1.4 ผูเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ตามความถนัด เต็มตามศักยภาพ 
1.5 ผูเรียนมีขีดความสามารถในการแขงขันระดับชาติ และนานาชาติ 

 จุดเนน สพม.ท่ี 2. ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพ 

2.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม  
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.1.2 ครูจัดการเรียนรูเชิงรุก ใชสื่อ นวัตกรรม ท่ีหลากหลาย 
2.1.3 ครูมีความรู ทักษะทางภาษา ทักษะการสื่อสาร ทักษะดิจิทัล และปญญาประดิษฐ 
2.1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเอง และมีความกาวหนาในวิชาชีพ 
2.1.5 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญ กําลังใจ และไดรับการยกยอง เชิดชูเกียรติ 

 จุดเนน สพม.ท่ี 3. ดานบริหารจัดการ : องคกรมิติใหม 
3.1 นํานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ 

มาตรฐานการศึกษาท่ี  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 

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

มาตรฐานการศึกษาท่ี  2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.1 มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา    

 และกลุมเปาหมาย 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

   อยางมีคุณภาพ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.6 จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 

   และการจัดการเรียนรู 
มาตรฐานการศึกษาท่ี  3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
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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 

 ตามหลักสูตรและมีคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
กลยุทธสถานศึกษาท่ี  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 รอยละของผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรผานเกณฑ 

ในระดับดีข้ึนไป 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.6 รอยละของผูเรียนท่ีไมติด 0 ร มส มผ 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.7 รอยละของผูเรียนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.8 รอยละของผูเรียนท่ีออกกลางคัน 
กลยุทธสถานศึกษาท่ี  3. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 

ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.2 รอยละของผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคมท่ีดี 

ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.3 รอยละของผูเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามศาสตรพระราชาผานเกณฑ 

ในระดับดีข้ึนไป 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.4 รอยละของผูเรียนมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอมผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
กลยุทธสถานศึกษาท่ี  4. สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.1 รอยละของครูและบคุลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

มีสมรรถนะตรงตามสายงาน มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ 
 ในการทํางาน 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.2 รอยละของครู เนนกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน 

เปนสําคัญ และยกระดับการจัดการเรียนการสอนใหกาวทันทักษะในศตวรรษท่ี 21  
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 ภายใตการบูรณาการทางเทคโนโลยีในระบบการศึกษาวิถีใหม 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.3 รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติ 
 หนาท่ีอยางเต็มความสามารถ 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.4 รอยละของครูมีความรู ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ 
        นวัตกรรม การวิจัย และพัฒนาในการจัดการเรียนการสอน 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.5 รอยละของครู มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.6 รอยละของครู นอมนําแนวคิดศาสตรพระราชาไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
        ไดอยางเหมาะสม 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.7 รอยละของครู มีและปฏิบัติตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล  

(Individual Development Plan : ID PLAN)  
 ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.8 รอยละความสําเร็จในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 

ท่ีมีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O - NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 6 มีคาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธสถานศึกษาท่ี   5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.1 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการดวยระบบ 
         คุณภาพบูรณาการและบริหารแบบมีสวนรวมกับเครือขายทุกภาคสวน 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 2.1 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
        และการวิจัย เพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 2.2 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีเขมแข็ง 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 2.3 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการปรับปรุงหลักสูตรและนําหลักสูตร 

ไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 2.4 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการจดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
        สนับสนุนและการเรียนรู เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 2.5 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการพัฒนาระบบการวัดและการ 
        ประเมินผลใหมีคุณภาพและมาตรฐานนําไปสูการพัฒนาผูเรียนเต็มศักยภาพ 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 2.6 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนผานระบบ 

on-site, on air, online, on hand 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 3.3 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการนิเทศ  
        กํากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาท่ีชัดเจนและ 
        ตอเนื่อง 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 4.1 ระดับความสําเร็จของโรงเรียน มีหองเรียน หองปฏิบัติการอาคารเรียน  
        อาคารประกอบ มีวัสดุ ครุภัณฑท่ีเพียงพอและพรอมตอการใชงาน 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 4.2 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีสื่อและแหลงเรียนรูสําหรับใหนักเรียน 
        คนควาท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนอยางพอเพียงและทันสมัย 
 

 แผนงานงบประมาณ      งบลงทุน    งบดําเนินงาน 
 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ  นายทนง  ชีวะประไพ  กลุมบริหารวิชาการ 
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3. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนมาตรฐานสากลเปนนวัตกรรมการจัดการศึกษาท่ี สพฐ. นํามาใชเปนมาตรการเรงดวน              
ในการยกระดับการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานเทียบเทาสากล ดวยการใหโรงเรียนในโครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา และจัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) และเพ่ิมเติมสาระการเรียนรูความเปนสากล 
ตั้งแตปการศึกษา 2553 และปรับปรุงแนวปฏิบัติเก่ียวกับ การจัดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และ           
การบริหารจัดการสําหรับโรงเรียนในโครงการเพ่ือแกปญหาคุณภาพ นอกจากนี้ตามนโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกําหนดนโยบายประจําปงบประมาณ 2564 โดยยึดหลักการพัฒนาท่ียั่งยืน 
และการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศในอนาคต เปนแนวทางในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 โรงเรียนสวีวิทยาเปนโรงเรียนหนึ่งท่ีเขารวมการพัฒนาโรงเรียนเปนมาตรฐานสากล ดังนั้นเพ่ือให         
การดําเนินการของเรียนสามารถทําใหผูเรียนมีความเปนเลิศทางวิชาการ มีความสามารถทางดานการสื่อสารสอง
ภาษา ล้ําหนาดานความคิด ผลิตงานอยางสรางสรรค และรวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก ซ่ึงเปนคุณลักษณะท่ี 
ประเทศชาติตองการ  
 การจัดทําโครงการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือตองการใหนักเรียนโรงเรียน 
สวีวิทยา มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเทาสากล และมีกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานท่ี
กําหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) มุงพัฒนาคุณภาพผูเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง เนนทักษะ
กระบวนการใหเกิดทักษะการคิด วิเคราะห คิดแกปญหา และคิดสรางสรรคในทุกกลุมสาระการเรียนรูท้ังในและ
นอกหองเรียน โรงเรียนจึงไดพัฒนาหลักสูตรและจัดกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับหลักสูตร สงเสริมใหครูผลิต 
จัดหา และใชสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี นวัตกรรมท่ีหลากหลาย  
 

4. วัตถุประสงค 
 4.1 เพ่ือใหนักเรียนมีระดับผลการเรียนผานเกณฑการประเมินทุกรายวิชา 
    4.2 เพ่ือใหนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรูเพ่ิมข้ึน  
 4.3 เพ่ือสงเสริมใหครูแสวงหาความรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง และมุงม่ันอุทิศตนในการสอน  
    พัฒนานักเรียนและกระบวนการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 
    4.4 เพ่ือเพ่ิมจํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีผานคาเฉลี่ยระดับประเทศ 
    จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O - NET)  
 4.5 เพ่ือใหนักเรียนไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพตามมาตรฐานระดับสากล 
    4.6 เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนไดแสดงออกถึงความสามารถทางวิชาการ ศิลปะการแสดงและทักษะ          
    ดานวิชาชีพ 
    4.7 จัดเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู ใหนักเรียนไดแสดงความสามารถและเผยแพรผลงานท่ีศึกษาคนควา 

ตามความสนใจของตนเอง และผลงานของนักเรียนและครูท่ีมีความเปนเลิศท้ังในระดับเขตพ้ืนท่ีและระดับชาติ 
    ใหปรากฏแกสาธารณชน 
 4.8 เพ่ือสรางความรู ความเขาใจ เก่ียวกับโรงเรียนมาตรฐานสากลใหกับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4.9 เพ่ือเตรียมความพรอมของโรงเรียนเขาสูการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 4.10 เพ่ือพัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานสากล 
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5. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนรอยละ 100 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ 
2. ทุกกลุมสาระการเรียนรู มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน 

 4. นักเรียน รอยละ 50 มีผลการทดสอบระดับชาติสูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ  
 5. นักเรียนไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทนเขารวมการแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับเขตพ้ืนท่ี 
 และระดับชาติ จํานวนรอยละ 60 ของจํานวนรายการท่ีจัดแขงขันในปการศึกษา 2564 
 6. นักเรียนและครูทุกคนเขารวมเผยแพรผลงานของตนเองในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูใหปรากฏ 

แกสาธารณชน  
 7. ครูและบุคลากรทางการศึกษา รอยละ 100 ไดรับความรูเก่ียวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล  
 8. ครูจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ใหมีความรูและคุณภาพมาตรฐานระดับสากล รอยละ 87 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนไดรับการพัฒนาการเรียนการสอน 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. 2564 

- 

นายทนง  ชีวะประไพ 
นางสุกัญญา  ศรีรัตนตาป 
นางสาวจตุพร  สิ้นทุกข 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- ยกเวนคาบํารุงการศึกษานักเรียนท่ีไดผล
การเรียนเฉลี่ยสูงสุดแตละระดับชั้น
ประมาณ 15 คน 
 - มอบเกียรติบัตร 

 
ต.ค. 2564 - 
มี.ค. 2565 

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

มี.ค. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- ถาคะแนนไมไดตามเปาหมายก็ปรับวิธีการ
ใหมปการศึกษาตอไป 

มี.ค. 2565 
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กิจกรรมท่ี 2 สอนเสริมในคาบวางทุกระดับช้ัน 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

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

พ.ค. 2564 
 

- 

นายทนง ชีวะประไพ 
นางสุกัญญา ศรีรัตนตาป 
และหัวหนากลุมสาระ  
การเรียนรูฯ 2. ข้ันดําเนินการ (Do) 

- แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
- ประชาสัมพันธใหนักเรียนทราบ 
- จัดทําตารางสอนเสริมใหนักเรียน 
และครูท่ีเก่ียวของ 

ตลอด 
ปการศึกษา 

2564 

3. ข้ันประเมินผล  (Check) 
- ผลสอบภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2 
- ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนทุกระดับชั้น 

มี.ค. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- นําสาระสนเทศผลการประเมินของโรงเรียน 
มาวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาเพ่ือกําหนด 
จุดการพัฒนา 

มี.ค. 2565 

 

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

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
- เขียนโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติ 
- ประชุมบุคลากรท่ีเก่ียวของ 

 
พ.ย. 2564 

 
 

157,360 
(เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน) 

นายทนง ชีวะประไพ 
นางสุกัญญา ศรีรัตนตาป 
และหัวหนากลุมสาระการ
เรียนรูฯ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
- ประชาสัมพันธใหนักเรียนและครูทราบ 
- จัดทําเอกสารการจัดคาย 
- จัดทําตารางในการเขาคายของนักเรียนและครู 
- ดําเนินการเขาคาย (ติว O - NET) ม.3, ม.6 
- สอบ O – NET ม.3, ม.6 

 
 
 
 

ธ.ค. 2564 –  
ม.ค. 2565 

3. ข้ันประเมินผล  (Check) 
- ใชแบบทดสอบ 
- สอบ O – NET ม.3, ม.6 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 

ก.พ. - มี.ค. 
2565 

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

มี.ค. 2565 
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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. 2564 

 
 
 

ธ.ค. 2564 

106,750 
(เงินอุดหนุน) 

นายทนง  ชีวะประไพ 
นางสุกัญญา ศรีรัตนตาป 
และหัวหนากลุมสาระ 
การเรียนรูฯ  
 

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

ม.ค. 2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- ประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือตรวจสอบความ
ถูกตองและขอบกพรองในการจัดกิจกรรม 

ก.พ. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- รายงานผลการดําเนินกิจกรรมและนํา
ขอบกพรองท่ีไดจากการเสนอแนะไปปรับปรุง 
ในการจัดกิจกรรมครั้งตอไป 

ก.พ. 2565 
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โครงการท่ี 1 

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

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- กําหนดผูรับผิดชอบ 
- เตรียมเอกสาร 

 
พ.ค. 2564 

 

2,050 
(เงินอุดหนุน) 

นายทนง ชีวะประไพ 
นางสุกัญญา ศรีรัตนตาป  
ครูผูสอนวิชา IS ทุกคน 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- ใหความรูขยายผล อภิปราย  
การจัดการเรียนรู IS 

พ.ค. 2564 - 
เม.ย. 2565 

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

 
เม.ย. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- สรุปกิจกรรม 

เม.ย. 2565 

 

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

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

 
พ.ค. 2564 

- 

นายทนง ชีวะประไพ 
นางสุกัญญา ศรีรัตนตาป 

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

 
 
 
 

ก.ย. 2564 – 
มี.ค. 2565 

 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- กํากับ ติดตาม การแกตัวของนักเรียน 
- สรุปการแกตัวของนักเรียน ม.3 และ ม.6 

 
เม.ย. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- นําผลการประเมินผล มาติดตามแกไขในโอกาส
ตอๆ ไป 

 
เม.ย. 2565 
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โครงการท่ี 1 

กิจกรรมท่ี 7 สงเสริมทักษะดานวิชาการในระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด และระดับชาติ 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ประชุมครูชี้แจงนโยบายของโครงการเพ่ือสราง
ความเขาใจรวมกันในการรวมกันจัดกิจกรรม 
แตละกิจกรรม 
- ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแนวทาง 
ในการจัดกิจกรรมการแขงขันฯ ระดับเขตพ้ืนท่ี
และระดับชาติ 

 
พ.ค. 2564 

 
 

ก.ย. 2564 

700,000 
(เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน) 

นายทนง  ชีวะประไพ 
นางสุกัญญา ศรีรัตนตาป  
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูฯ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- ครูจัดทําปฏิทินปฏิบัติงานของแตละกิจกรรม 

- ดําเนินการตามปฏิทินปฏิบัติงานของแตละ
กิจกรรม 
- ดําเนินการฝกซอมทักษะ 
- จัดหาวัสดุ อุปกรณท่ีจะใชในการแขงขันทักษะ 
- สงนักเรียนเขารวมแขงขันฯ ระดับภาคใต 
และระดับชาติ 

 
 
 
 
 

ต.ค. 2564 - 
ก.พ. 2565 

ครูผูฝกซอมแตละรายการ 
ท่ีเขารวมการแขงขันฯ  
ระดับภาคใตและระดับชาติ  
ในปการศึกษา 2564 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- ประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือตรวจสอบความ
ถูกตองและขอบกพรองในการจัดกิจกรรม 

 
ต.ค. 2564 - 
ก.พ. 2565 

นายทนง  ชีวะประไพ 
นางสุกัญญา ศรีรัตนตาป  
 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- รายงานผลการดําเนินกิจกรรมและ 
นําขอบกพรองท่ีไดจากการเสนอแนะไปปรับปรุง 
ในการจัดกิจกรรมครั้งตอไป 

 
ต.ค. 2564 - 
ก.พ. 2565 
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โครงการท่ี 1 

กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมนิเทศภายในช้ันเรียน 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

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

 
พ.ค. 2564 

 

2,000 
(เงินอุดหนุน) 

นายทนง ชีวะประไพ 
นางสุกัญญา ศรีรัตนตาป  
นางพวงเพ็ญ ดําอุดม 

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

 
ก.ค. 2564 – 
ธ.ค. 2564 

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

 
ส.ค. 2564 - 
ม.ค. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- รายงานผลการดําเนินงานเพ่ือพัฒนางานตอไป 

 
ก.พ. 2565 

 

กิจกรรมท่ี 9 ประชุมคณะกรรมการวิชาการและหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- จัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน 

พ.ค. 2564 
 

3,000 
(เงินอุดหนุน) 

นายทนง ชีวะประไพ 
นางสุกัญญา ศรีรัตนตาป 
 2. ข้ันดําเนินการ (Do) 

- จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการและหัวหนา
กลุมสาระการเรียนรู  

ตลอดป
การศึกษา 

2564 
3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- สรุปและประเมินผลการดําเนินงานตลอด 
ปการศึกษา 

 
มี.ค. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- รายงานผลการดําเนินงานเพ่ือพัฒนางานตอไป 

 
มี.ค. 2565 
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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.2564 – 
พ.ค. 2564 

 

4,000 
(เงินอุดหนุน) 

นายทนง ชีวะประไพ 
นางสุกัญญา ศรีรัตนตาป  
นางภัสติญา มานะมโนรถ 
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู
ฯ 
 2. ข้ันดําเนินการ (Do) 

- ดําเนินการวางแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
รวมกัน 
- พัฒนาหลักสูตรทุกกลุมสาระฯ 
- จัดพิมพ/จัดทํารูปเลมหลักสูตรสถานศึกษา  
จํานวน 20 เลม เลมละ 200 บาท 

 
พ.ค. 2564 

 
 

3. ข้ันประเมินผล  (Check) 
- ตรวจความถูกตองสมบูรณของหลักสูตรกลุม
สาระใน 8 กลุมสาระและหลักสูตรสถานศึกษา 

 
พ.ค. 2564 

 
4. ข้ันปรับปรุง (Act)                     
- สรุปรายงานและประเมินผลการดําเนินโครงการ 
- สรุปผลการดําเนินโครงการ 

 
ก.ค. 2564 

 
 

กิจกรรมท่ี 11 กิจกรรมเพ่ิมผลสัมฤทธิ์และติวโอเน็ต ระดับช้ัน ม.6 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ประชุมคณะกรรมการบรหิารโรงเรียน 
ใหทราบวัตถุประสงค 
- เขียนโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัต ิ

 
พ.ค. 2564 

80,000 
(เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน) 

นายทนง ชีวะประไพ 
นางสุกัญญา ศรีรัตนตาป 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- จัดหาวิทยากรติว 
- จัดตารางสอนเพ่ือการติวในภาคเรียนท่ี 1  
และภาคเรียนท่ี 2 
- ทําสัญญาจัดจางวิทยากร 
- ดําเนินการสอน 

 
 

มิ.ย. 2564 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- ประเมินผลจากความพึงพอใจจากนักเรียนใน
ระดับชั้น ม.6 

มิ.ย. 2564 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- สรุปกิจกรรม 

มิ.ย. 2564 
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โครงการท่ี 1 

กิจกรรมท่ี 12 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและสํานักงานบริหารวิชาการ 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- จัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน 

พ.ค. 2564 
 

1,500,000 
(เงินอุดหนุน) 

นายทนง ชีวะประไพ 
นางสุกัญญา ศรีรัตนตาป  
 2. ข้ันดําเนินการ (Do) 

- จัดซ้ือวัสดุอุปกรณสิ้นเปลืองและอุปกรณ
สํานักงาน 
- ปรับปรุงและพัฒนาสื่อในหองเรียน 

 
ตลอดป

การศึกษา 
2564 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน 
ตลอดปการศึกษา 

 
มี.ค. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- รายงานผลการดําเนินงานเพ่ือพัฒนางานตอไป 

 
มี.ค. 2565  

 

กิจกรรมท่ี 13 งานรับนักเรียน 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ประชุมคณะกรรมการนักเรียน 
และผูเก่ียวของ 

 
ธ.ค. 2564 

53,000 
(เงินรายได) 

นายวรกร เกตุสถิตย 
นางสาวพิมพมาศ เพ็ชรุพันธ 

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

 
 

ก.พ. 2564 - 
เม.ย. 2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- มีจํานวนนกัเรียนครบตามแผนรับนักเรียน 

 
เม.ย. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- สรุปกิจกรรม 

 
เม.ย. 2565 
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โครงการท่ี 1 

กิจกรรมท่ี 14 การพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

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

เม.ย. 2564 -
มิ.ย. 2564 

- 

นายเกรียงศักดิ์  อัจกลับ 
นายทนง  ชีวะประไพ 
 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห  
และการจัดการความรู 
หมวด 5 บุคลากร หมวด 6 การปฏิบัติการ 
- วิเคราะหและออกแบบสภาวการณ 
ของโรงเรียนใหดีข้ึน 
- ดําเนินการตามวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ท่ีไดกําหนดไว 
- ดําเนินการสํารวจขอมูลในวันประชุมผูปกครอง 
โดยใชแบบสํารวจท่ีสรางข้ึน 
- จัดการขอมูลท่ีไดรับใหเปนระบบ 
- ออกแบบการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. ข้ันประเมินผล (Check) 
หมวด 7 ผลลัพธ 
- สรุปผลการวิเคราะหและออกแบบสภาวการณ
ของโรงเรียน 
- สรุปผลดําเนินการตามวิสัยทัศน พันธกิจ  
กลยุทธ ตัวชี้วัดความสําเร็จ ท่ีไดกําหนดไว 
- สรุปผลการออกแบบการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- สรุปผลขอมูลท่ีไดจากแบบสํารวจ 
4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- นําผลสรุปการดําเนินงานมาปรับปรุงแกไข 
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โครงการท่ี 1 

กิจกรรมท่ี 15 การเตรียมความพรอมและรับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- กําหนดปฏิทินปฏิบัติงานและผูรับผิดชอบ 
- จัดเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวของ 

 
เม.ย. 2564 

5,000 
(เงินอุดหนุน) 

นายเกรียงศักดิ ์อัจกลับ 
นายทนง ชีวะประไพ 
 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- ประชุมเตรยีมความพรอมรับการประเมิน ครั้งท่ี 1  
- ประชุมเตรยีมความพรอมรับการประเมิน ครั้งท่ี 2 
- จัดเอกสารและขอมูลรองรับการประเมิน 
ใหเปนระบบ 
- จัดสถานท่ีรองรับการประเมิน 
- ดําเนินการรับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 
 
 

พ.ค. 2564 
ถึง  

วันท่ี
คณะกรรมการ
เขาประเมิน 3. ข้ันประเมินผล (Check) 

- กํากับ ติดตามผลการประชุมเตรียมความพรอม 
รับการประเมินครั้งท่ี 1 และ 2 
- กํากับ ติดตามการจัดเอกสาร ขอมูล สถานท่ี
รองรับการประเมิน 
- สรุปผลการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล 
4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- นําผลการประเมินโรงเรียนมาปรับใช 
 

กิจกรรมท่ี 16 การประเมินศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสูความย่ังยืน 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ประชุม วางแผน 
- จัดทําคําสั่งมอบหมายภาระงาน 
- เตรียมความพรอม ซักซอมการประเมิน 
ใหกับคณะครู และนักเรียน 
- ซักซอมการประเมิน เหมือนประเมินจริง 

 
 
เม.ย. 2564 – 
พ.ค. 2564 

 
 

173,250 
(เงินอุดหนุน) 

นายทนง ชีวะประไพ 
นางสุกัญญา ศรีรัตนตาป 
 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- การประเมินศูนยการเรียนรู ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสูความยั่งยืน 
(วิทยากรศึกษาธิการภาค) 

 
มิ.ย. 2564 

 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- การประเมินจากคณะกรรมการประเมิน 

 มิ.ย. 2564 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- สรุปกิจกรรม 

 
มิ.ย. 2564 

 
 



    แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2564        

69 
 

โครงการท่ี 1 

7. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
    ตลอดปการศึกษา 2564 
    สถานท่ีดําเนินการ โรงเรียนสวีวิทยา อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
 

8. งบประมาณ  รวม 2,786,410 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  
- คาอาหารวางครู 20 คน ม้ือละ 25 บาท วันละ 2 ม้ือ 

 
28,800 
4,000 

 
- 

 
28,800 
4,000 

 

2 คายติว ม.6  จํานวน 5 วัน โดยวิทยากร 
- คาตอบแทนวิทยากร วันละ 7,200 บาท  
- คาอาหารวางครู 20 คน ม้ือละ 25 บาท วันละ 2 ม้ือ 

 
36,000 
5,000 

 
- 

 
36,000 
5,000 

 

3 การสอบ O-NET  ม.3 จํานวน 2 วัน 
- คาอาหารวางครู 30 คน ม้ือละ 25 บาท วันละ 2 ม้ือ 
- คาอาหารกลางวันครู 30 คน ม้ือละ 60 บาท 

 
3,000 
3,600 

- 
 

 
3,000 
3,600 

 

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

 
7,200 

 
- 

 
7,200 

 

5 คาวัสดุอุปกรณ - 29,760 29,760  
6 คารถนํานักเรียนไปสอบ 5 คัน จํานวน 2 วัน 40,000 - 40,000  

รวม 127,600 29,760 157,360  
 

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

2 คาอาหารนักเรียนท่ีมาจัดสถานท่ี 
จํานวน 100 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท 

6,000 - 6,000  

3 คาวัสดุและอุปกรณ ในการจัดนิทรรศการ 8 กลุม 
สาระการเรียนรู  งานแนะแนว และงานหองสมุด  

49,500 - 49,500  

4 คาวัสดุฝกหองเรียนพิเศษ 12,000 - 12,000  

5 คาเชาโตะ 50 ตัว ตัวละ 25 บาท 1,250 - 1,250  

6 คาอาหารวางในการตอนรับแขกผูมีเกียรติ 8,000 - 8,000  

7 คาทําปายไวนิล คาจัดสถานท่ี 20,000 - 20,000  

รวม 97,250 9,500 106,750  
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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 คาเอกสาร - 550 550  

รวม 1,500 550 2,050  
 

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

ไมมีคาใชจาย 
 

กิจกรรมท่ี 7 สงเสริมทักษะดานวิชาการในระดับโรงเรียน ระดับจงัหวัด และระดับชาติ 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย รวม หมายเหตุ 
1 คาอาหารนักเรียน  400,000 400,000  

2 คาเบี้ยเลี้ยงครู  70,000 70,000  

3 คาพาหนะ 100,000 100,000  

4 คาท่ีพัก 100,000 100,000  

5 คาวัสดุในการฝก 30,000 30,000  

รวม 700,000 700,000  
 

กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมนิเทศภายในช้ันเรียน 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาเอกสารการนิเทศภายในชั้นเรียน 2,000 2,000  

รวม 2,000 2,000  
 

กิจกรรมท่ี 9 ประชุมคณะกรรมการวิชาการและหัวหนากลุมสาระการเรียนรู      
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 

1 คาเอกสารการประชุม  3,000 3,000  

รวม 3,000 3,000  
 

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

รวม 4,000 4,000  
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โครงการท่ี 1 

กิจกรรมท่ี 11 กิจกรรมเพ่ิมผลสัมฤทธิ์และติวโอเน็ต ระดับช้ัน ม.6 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย รวม หมายเหตุ 
1 ติวสัปดาหละ 1 วัน วันละ 4 คาบ คาบละ 500 บาท 

จํานวน 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 20 สัปดาห 
ภาคเรียนท่ี 1/2564 จํานวน 20 สัปดาห 
ภาคเรียนท่ี 2/2564 จํานวน 20 สัปดาห 

80,000 80,000  

รวม 80,000 80,000  
 

กิจกรรมท่ี 12 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและสํานักงานบริหารวิชาการ 
ท่ี    กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาครุภัณฑ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาวัสดอุุปกรณ - - 899,100 899,100  
2 เครื่องคอมพิวเตอรตัง้โตะ - 25,000 - 25,000  
3 เครื่องพิมพเอกสาร - 20,000 - 20,000  
5 เครื่องคอมพิวเตอรพกพา - 50,000 - 50,000  
6 เครื่องตรวจขอสอบ - 500,000 - 500,000  
7 ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม 5,900 - - 5,900  

รวม 5,900 595,000 899,100 1,500,000  
   
กิจกรรมท่ี 13 งานรับนักเรียน 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาอาหารครู 30,000 - 30,000  

2 คาวัสดุอุปกรณ - 23,000 23,000  

รวม 30,000 23,000 53,000  
 

กิจกรรมท่ี 14 การพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล  ไมมีคาใชจาย 
 

กิจกรรมท่ี 15 การเตรียมความพรอมและรับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาเอกสารเตรียมความพรอม 5,000 5,000  

รวม 5,000 5,000  
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โครงการท่ี 1 

กิจกรรมท่ี 16 การประเมินศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสูความย่ังยืน 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาวัสดุอุปกรณ - 4,000 4,000  
2 คาจัดสถานท่ี 10,000 - 10,000  

3 คาวัสดุฝกนักเรียนถอดบทเรียนประจําฐาน  
20 ฐาน ฐานละ 3,000 บาท 

60,000 - 60,000  

4 คาอาหารสําหรับฝกซอมนักเรียน  
150 คน 3 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท 

27,000 - 27,000  

5 คาอาหารวางสําหรับฝกซอมนักเรียน  
150 คน 6 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท 

22,500 - 22,500  

6 คาอาหารครูวันฝกซอม  
50 คน 3 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท 

9,000 - 9,000  

7 คาอาหารวางครูวันฝกซอม  
50 คน 6 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท 

7,500 - 7,500  

8 คาอาหารวางครูและนักเรียนวันนิเทศติดตาม 
200 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท  

5,000 - 5,000  

9 คาอาหารวางสําหรับรับรองการนิเทศติดตาม  
30 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท 

750 - 750  

10 คาอาหารครูและนักเรียนวันประเมิน 
200 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท 

12,000 - 12,000  

11 คาอาหารวางครูและนักเรียนวันประเมิน 
200 คน 2 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท 

10,000 - 10,000  

12 คาอาหารรับรองผูรวมประเมิน  
50 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท 

3,000 - 3,000  

13 คาอาหารวางรับรองผูรวมประเมิน 
50 คน 2 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท 

2,500 - 2,500  

รวม 169,250 4,000 173,250  
 

หมายเหตุ  ขอถัวจายทุกรายการ 
 

9. การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 
   ปจจัยความเส่ียง 
 1. อาจมีความคลาดเคลื่อนของระยะเวลาและงบประมาณในการดําเนินงาน 

2. การจัดเก็บขอมูลอยางไมเปนระบบ 
3. การพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนไมไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

   แนวทางการบริหารความเส่ียง 
 1. บริหารงบประมาณและการจัดการดวยความรอบคอบใหเพียงพอและคุมคา 

2. มีการวางแผนการจัดเก็บขอมูลรวมกัน 
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3. การประเมินและติดตามการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง 
10. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย    

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1. รอยละของผูเรียน มีคุณธรรม จรยิธรรม 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 
10. รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทยยอมรับ 
ท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
11. รอยละของผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคมท่ีดี ผานเกณฑ 
ในระดับดีข้ึนไป 
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 

รอยละ 95 
 

รอยละ 86 
 

รอยละ 81 
รอยละ 72 

 
รอยละ 87 
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รอยละ 92 
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รอยละ 92 
 

 
รอยละ 88 

 
รอยละ 89 

 
รอยละ 100 
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รอยละ 31 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ท่ีมีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O - NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 
มีคาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 
22.ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีระบบการบริหารจดัการดวยระบบคุณภาพ 
บูรณาการและบริหารแบบมีสวนรวมกับเครือขายทุกภาคสวน 
23. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ 
และการวิจัยเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 
24. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีเขมแข็ง 
25. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการปรับปรุงหลักสูตรและนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติ
อยางมีประสิทธิภาพ 
26. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน 
และการเรียนรู เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
27. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการพัฒนาระบบการวัดและการประเมินผล 
ใหมีคุณภาพและมาตรฐานนําไปสูการพัฒนาผูเรียนเต็มศักยภาพ 
28. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนผานระบบ on-site, on 
air, online, on hand 
29. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการนิเทศ กํากับ ติดตาม
และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาท่ีชัดเจนและตอเนื่อง 
30. ระดับความสําเร็จของโรงเรียน มีหองเรียน หองปฏิบัติการอาคารเรียน  
อาคารประกอบ มีวัสดุ ครุภัณฑท่ีเพียงพอและพรอมตอการใชงาน 
31.ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีสื่อและแหลงเรียนรูสําหรับใหนักเรียนคนควา 
ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนอยางพอเพียงและทันสมัย 

 
 

ระดับ 4 
 

ระดับ 4 
 

ระดับ 4 
ระดับ 4 

 
ระดับ 4 

 
ระดับ 4 

 
ระดับ 4 

 
ระดับ 4 

 
ระดับ 5 

 
ระดับ 5 

 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 11.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ 
 11.2 นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑ     
 11.3 นักเรียนไดรับการพัฒนาการเรียนการสอน สงเสริม สนับสนุน จากทุกกลุมสาระการเรียนรู 
 ทําใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
 11.4 หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสวีวิทยามีคุณภาพ สมบูรณเหมาะสมกับนักเรียนและทองถ่ิน 
 11.5 การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและพัฒนานักเรียนไดเต็มตามศักยภาพ 
 11.6 ครูแสวงหาความรูมุงม่ันและอุทิศตนในการสอนและพัฒนานักเรียน 

11.7 จํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีผานคาเฉลี่ยระดับประเทศ 
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O - NET)  เพ่ิมข้ึน 
11.8 นักเรียนเกิดการพัฒนาตนเองใหมีความรู ความสามารถ ตามศักยภาพของตนเอง 
11.9 นักเรียนและครูมีความภาคภูมิใจและตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาตนเองอยูเสมอ 

  11.10 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  11.11 โรงเรียนมีการเตรียมความพรอมเขาสูการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  11.12 โรงเรียนมีพัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานสากล 
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ลงชื่อ  ............................................... ผูเสนอโครงการ 
 (นายทนง  ชีวะประไพ) 
  รองผูอํานวยกลุมบริหารวิชาการ 
 
 

                ลงชื่อ .................................................... ผูเห็นชอบโครงการ 
       (นายสมศักดิ์  ศรณัยวงศ) 

กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปฏิบัติหนาท่ีแทน 
 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสวีวิทยา 

 
 
ลงชื่อ  ............................................... ผูอนุมัติโครงการ 
 (นายเกรียงศักดิ์  อัจกลับ) 
 ผูอํานวยการโรงเรียนสวีวิทยา 
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โครงการประจําปการศึกษา 2564 
งานทะเบียนวัดผล กลุมบริหารวิชาการ 

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

1. โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผล 
สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี  4. ดานประสิทธิภาพ 

4.1 พัฒนาระบบริหารจัดการโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน มีนวัตกรรมเปนกลไกหลัก 
ในการขับเคลื่อนบนฐานขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง ทันสมัย และการมีสวนรวม 
ของทุกภาคสวน 

สนองกลยุทธ สพม. ท่ี  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
จุดเนน สพม. ท่ี  3. ดานบริหารจัดการ : องคกรมิติใหม 

3.1 นํานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ 

มาตรฐานการศึกษาท่ี  2. กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาท่ี  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

กลยทุธสถานศึกษาท่ี  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 2.5 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการพัฒนาระบบการวัดและการประเมินผล 

     ใหมีคุณภาพและมาตรฐานนําไปสูการพัฒนาผูเรียนเต็มศักยภาพ 
 

แผนงานงบประมาณ      งบลงทุน    งบดําเนินงาน 
 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ ครูจตุพร  สิ้นทุกข     งานทะเบียนวัดผล 
 

3. หลักการและเหตุผล 
จากมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นโยบาย ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

คุณลักษณะของผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล วิสัยทัศน พันธกิจและเปาประสงคของโรงเรียนสวีวิทยา ตองการ
ใหผูเรียนและโรงเรียนตองดําเนินการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการและเพ่ือรองรับการกระจาย
อํานาจโดยการปรับปรุงสถานศึกษาจัดระบบการปฏิบัติงานและการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการใหมีความ
พรอมและบรรลุตามเปาหมายของสถานศึกษา 

จากปการศึกษาท่ีผานมา พบวา ระบบการปฏิบัติงานมีปญหาในเรื่องระยะเวลาการปฏิบัติงานใหเปน
ปจจุบัน จํานวนผูเรียนท่ีมาขอใชบริการมีปริมาณมากอุปกรณการปฏิบัติงานไมเพียงพอตอการดําเนินการให
ทันทวงที 

งานทะเบียนวัดผล จึงจัดโครงการพัฒนาระบบงานทะเบยีนวัดผล เพ่ือพัฒนาระบบงานของสถานศึกษา 
 

4. วัตถุประสงค 
4.1 เพ่ือใหโรงเรยีนมีระบบการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ บูรณาการและบริหารแบบมีสวนรวม 

กับเครือขายทุกภาคสวน 

 4.2 เพ่ือใหบริการ เผยแพร และสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชน ผูปกครองนักเรียนและองคกรท่ีเก่ียวกับ 
 การจัดและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
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5. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนรอยละ 100 ปฏบิัติตามระเบียบการวัดและประเมินผลของโรงเรียนและดํารงตนไดอยางสงางาม 
เชิงคุณภาพ 
1. มีการจัดเก็บระบบขอมูลสารสนเทศเปนระบบและปลอดภัย 
2. มีวัสดุอุปกรณและครุภัณฑท่ีมีประสิทธิภาพและทันตอการใชงานและเปนท่ีประทับใจตอผูมารับบริการ 
3. นักเรียนรักสถานศึกษาและพรอมท่ีจะรักษาเกียรติแหงความเปนสถาบันดวยความภาคภูมิใจ 
 

6. กิจกรรมและการดําเนินงาน 
กิจกรรมท่ี 1 สนับสนุนและปรับปรุงงานทะเบียนวัดผล 

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

มี.ค. 2564 

108,000 
(เงินอุดหนุน) 

นายทนง ชีวะประไพ 
นางสาวจตุพร สิ้นทุกข 
นายอุดม หมุนนุย 
และงานทะเบียนวัดผล 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณและครภุัณฑ 
- แบบพิมพทางวิชาการแบบตางๆ 
- อุปกรณสํานักงาน 
- คาซอมบํารุงตามโครงการ 

พ.ค. 2564 -
มี.ค. 2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- สอบถามผูใชวัสดุอุปกรณและครุภัณฑท่ีไดจัดซ้ือ 

มิ.ย.2564 - 
มี.ค. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- สํารวจความคิดเห็นของผูปฏิบัติงาน 

มี.ค. 2565 

 

กิจกรรมท่ี 2 จัดทําบัตรนักเรียน 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- วางแผนการจัดทําบัตรนักเรียน 

มี.ค. 2564 

100,000 
(เงินอุดหนุน) 

นายทนง ชีวะประไพ 
งานวัดผล 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- จัดทําบัตรนักเรียนท้ัง 6 ระดับชั้น 

พ.ค. 2564 -
มี.ค. 2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- ประเมินความพึงพอใจบัตรนักเรียนของนักเรียน 

มิ.ย. 2564 -
มี.ค. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- พัฒนาและปรับปรุงบัตรนักเรียนใหดีข้ึน 

มี.ค. 2565 
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กิจกรรมท่ี 3 อบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันตอนเตรียมการ (Plan) 
- ประชุม วางแผน เตรียมความพรอม 

  
มี.ค. 2564 

- 
งบบุคคลากร 

นางสาวจตุพร  สิ้นทุกข 
 นางสุรียพร  รินสกุล 
 นางสาวมัทนียา พยัฆวรรณ 
 นางสาวเนมิกา กังวานสุระ 

 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
   จัดอบรมปฏิบัติการการวัดและประเมินผล
ทางการศึกษาโดยใชโปรแกรม SGS 

 
เม.ย. 2564 -
พ.ค. 2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- ครูสามารถลงคะแนนไดอยางถูกตอง 

พ.ค. 2564 -
มี.ค. 2565 

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

พ.ค. 2564 -
มี.ค. 2565 

 

7.  ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
สถานท่ีดําเนินการ โรงเรียนสวีวิทยา อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

 

8. งบประมาณ  รวม 208,000  บาท  รายละเอียด  ดังนี้ 
กิจกรรมท่ี 1 สนับสนุนและปรับปรุงงานทะเบียนวัดผล 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาครุภัณฑ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 แบบพิมพทางวิชาการแบบตางๆ 10,000 - - 10,000  
2 คาวัสดอุุปกรณสํานักงาน - - 60,000 60,000  
3 คาซอมบํารุง 10,000 - - 10,000  
4 เครื่องปริ้นเตอร - 18,000 - 18,000  
5 ชุดรับแขก - 10,000 - 10,000  

รวม 20,000 28,000 60,000 108,000  
 

กิจกรรมท่ี 2 จัดทําบัตรนักเรียน 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย รวม หมายเหตุ 
1 คาบัตรนักเรียน  100,000 100,000  

รวม 100,000 100,000  
 

กิจกรรมท่ี 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลทางการศึกษา    
ใชงบพัฒนาบุคคลากร 

 

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

 

10. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการพัฒนาระบบการวัดและการประเมินผล 
ใหมีคุณภาพและมาตรฐานนําไปสูการพัฒนาผูเรียนเต็มศักยภาพ 

ระดับ 4 

 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
11.1 บุคลากรในโรงเรียนมีความสุข 

11.2 ใหบริการไดรวดเร็ว สะดวกและเปนท่ีประทับใจตอผูมาใชบริการ 

11.3 ผูปกครองไววางใจและสงลูกหลานมาเรียนเปนโรงเรียนยอดนิยม 

 

 
 

ลงชื่อ ................................................... ผูเสนอโครงการ 
                                              (นางสาวจตุพร  สิ้นทุกข) 
                           หวัหนางานทะเบียนวัดผล 

 
 

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

กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปฏิบัติหนาท่ีแทน 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสวีวิทยา 

 
 

   ลงชื่อ .................................................... ผูอนุมัติโครงการ 
                                               (นายเกรียงศักดิ์  อัจกลับ) 
                                            ผูอํานวยการโรงเรียนสวีวิทยา 
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โครงการประจําปการศึกษา 2564 
งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  กลุมบริหารวิชาการ 

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

1. โครงการสงเสริมและพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี  3. ดานคุณภาพ 

3.1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรูและทักษะท่ีจําเปน 
ของโลกในศตวรรษท่ี 21 อยางครบถวน เปนคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของ
ชาติ ยึดม่ันการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง 

สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี  4. ดานประสิทธิภาพ 
4.1 พัฒนาระบบริหารจัดการโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน มีนวัตกรรมเปนกลไกหลัก 
ในการขับเคลื่อนบนฐานขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง ทันสมัย และการมีสวนรวม 
ของทุกภาคสวน 

สนองกลยุทธ สพม. ท่ี   1. จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง สงเสริมคุณภาพชีวิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
  บนพ้ืนฐานความเปนไทย 
สนองกลยุทธ สพม. ท่ี   5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 จุดเนน สพม. ท่ี   1. ดานผูเรียน : ผูเรียนคุณภาพ 

 1.3 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะอันพึงประสงค 
 1.4 ผูเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ตามความถนัด เต็มตามศักยภาพ 

จุดเนน สพม. ท่ี   3. ดานบริหารจัดการ : องคกรมิติใหม 
3.5 มีสภาพแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงานและการเรียนรู 

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 
กลยทุธสถานศึกษา ท่ี  1. สงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ท่ี 1.1. รอยละของผูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร 
และมีคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 

กลยทุธสถานศึกษา ท่ี   3. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทยยอมรับท่ีจะอยูรวมกัน 
 บนความแตกตางและหลากหลาย 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.2 รอยละของผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคมท่ีดี ผานเกณฑ 
 ในระดับดีข้ึนไป 
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กลยุทธสถานศึกษา ท่ี  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 4.1 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ มีวัสดุ ครุภัณฑท่ีเพียงพอและพรอมตอการใชงาน 
 

แผนงานงบประมาณ      งบลงทุน    งบดําเนินงาน 
 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ  นายฉัตรชัย   ยุวพันธ      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 
 4.1 เพ่ือพัฒนาความเปนมนุษยใหครบทุกดาน ท้ังรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา 
 4.2 เพ่ือฝกภาวะผูนําใหแกนักเรียน กลาคิดกลาทํา และกลาแสดงออกในสิ่งท่ีถูกตอง   
 4.3 เพ่ือใหนักเรียนไดรูจักบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกสังคมและสวนรวม เห็นคุณคาของการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม 
 4.4 เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรม และอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข  
 4.5 เพ่ือสงเสริมและพัฒนาสภาพแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงานและการเรียนรู 
 

5. เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา รอยละ100  
2. ครผููสอนโรงเรียนสวีวิทยา รอยละ 100  

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

5. มีสภาพแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงานและการเรียนรู 
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6. กิจกรรมและการดําเนินงาน 
กิจกรรมท่ี 1 วันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ (1 กรกฎาคม ของทุกป) 

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

 
 มิ.ย. 2564 

2,500 
(เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน) 

นายฉัตรชัย  ยุวพันธ 
หัวหนากิจกรรมลูกเสือ  
เนตรนารี ยุวกาชาด   
และผูบําเพ็ญประโยชน 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- ฝกซอมการเดินสวนสนาม 
- รวมพิธีวันคลายวันสถาปนาลูกเสือแหงชาติ 

 
มิ.ย. 2564 
ก.ค. 2564 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- สังเกตการเขารวมกิจกรรม 

 
ก.ค. 2564 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- สรุปและรายงานผล 

 
ก.ค. 2564 

 

กิจกรรมท่ี 2 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา (25 พฤศจิกายน ของทุกป) 

 

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมสวนสนามยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ประชุม วางแผน มอบหมายงาน 
- คัดเลือกนักเรียนเขารวมสวนสนาม 68 คน  
- กําหนดรูปแบบการฝกซอมการเดินสวนสนาม 

พ.ค. 2564 

22,670 
(เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน) 

นายฉัตรชัย  ยุวพันธ 
นางปุณภัช  ไพบูลย 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
-  ดําเนินการฝกซอมการเดินสวนสนาม  
-  เขารวมพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม 
ยุวกาชาด 

มิ.ย. - ก.ค.
2564 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- ประเมินความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม 

ส.ค. 2564 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- สรุปและรายงานผลการทํากิจกรรม 

ส.ค. 2564 

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

 
ต.ค. 2564 

3,500 
(เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน) 

นายฉัตรชัย  ยุวพันธ 
หัวหนากิจกรรมลูกเสือ  
ม.1-3 
หัวหนากิจกรรมเนตรนาร ี

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- ฝกซอมการเดินสวนสนาม 
- รวมพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา 

 
พ.ย. 2564 
พ.ย. 2564 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- สังเกตการเขารวมกิจกรรม 

 
พ.ย. 2564 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- สรุปและรายงานผล 

 
ธ.ค. 2564 
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กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมยุวกาชาดจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน  
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

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

ก.ค. – ส.ค. 
2564 

1,175 
(เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน) 

นายฉัตรชัย  ยุวพันธ 
นางปุณภัช  ไพบูลย 
และคณะครูผูสอน 
กิจกรรมยุวกาชาด 2. ข้ันดําเนินการ (Do) 

-  ดําเนินการบําเพ็ญประโยชน  ทําความสะอาด 
วัดโพธิเกษตร อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

ส.ค. 2564 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- ประเมินความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม 

ก.ย. 2564 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- สรุปและรายงานผลการทํากิจกรรม 

ก.ย. 2564 

 

กิจกรรมท่ี 5 ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ประชุม วางแผน มอบหมายงาน 

พ.ค. 2564 

- 

นายฉัตรชัย ยุวพันธ 
นางบงกช หีตนาคราม 

 
 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- จัดการเรียนการสอน 

ตลอดป
การศึกษา

2564 
3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- สังเกตการเรียนการสอน 

ตลอดป
การศึกษา

2564 
4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- สรุปและรายงานผล 

 
มี.ค. 2565 

 

กิจกรรมท่ี 6 สงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ประชุม วางแผน มอบหมายงาน 

 
พ.ค. 2564 

70,300 
(เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน) 

นายฉัตรชัย ยุวพันธ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- จัดการเรียนการสอน 

ตลอดป
การศึกษา 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- สังเกตการเรียนการสอน 

ตลอดป
การศึกษา 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- สรุปและรายงานผล 

 
ก.พ. 2565 
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กิจกรรมท่ี 7 ทัศนศึกษาเพ่ือการเรียนรู 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

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

 
ต.ค. 2564 

566,500 
(เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน) 

นายฉัตรชัย  ยุวพันธ 
หัวหนาระดับชั้น 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- ทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานศึกษา 

พ.ย. 2564 - 
ม.ค. 2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- ประเมินผลความพึงพอใจ 

 
ม.ค. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- สรุปและรายงานผล 

 
ก.พ. 2565 

 

7. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
    เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564  ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
    สถานท่ีดําเนินการ โรงเรียนสวีวิทยา อําเภอสวี จังหวัดชมุพร และแหลงเรียนรูนอกสถานศึกษา 
 

8. งบประมาณ รวม 666,645 บาท รายละเอียด ดังนี้ 
กิจกรรมท่ี 1 วันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ (1 กรกฎาคม ของทุกป) 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาวัสดอุุปกรณ 2,500 2,500  

รวม 2,500 2,500  
 

กิจกรรมท่ี 2 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา (25 พฤศจิกายน ของทุกป) 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาวัสดอุุปกรณ 3,500 3,500  

รวม 3,500 3,500  
 

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

68 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 
5,440 - 5,440 ยุวกาชาด  

จํานวน 68 คน 
(68*80 = 5,440) 

2 คาเบี้ยเลี้ยงครู 5 คน 
คนละ 120 บาท 

6,000 - 6,000  

3 คาวัสดุอุปกรณ - 1,230 1,230  
4 คาเหมารถโดยสาร 2 คัน 10,000 - 10,000  

รวม 21,440 1,230 22,670  
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กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมยุวกาชาดจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาวัสดุอุปกรณ 1,175 1,175  

รวม 1,175 1,175  
  

กิจกรรมท่ี 5 ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู    
ไมมีคาใชจาย 

 

กิจกรรมท่ี 6  สงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 

1 คาวัสดอุุปกรณ 70,300 70,300  
รวม 70,300 70,300  

 

กิจกรรมท่ี 7 ทัศนศึกษาเพ่ือการเรียนรู  
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย รวม หมายเหตุ 
1 คาจางเหมารถระดับ 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 คาจางเหมารถระดบั ม.ปลาย/
คาอาหารนักเรียน (ถัวจาย) 

262,500 262,500 ม.ปลาย = 350 บาท/คน 
(750*350 = 262,500 บาท) 

4 คาเบี้ยเลี้ยงครู 
38 คน คนละ 240 บาท 

9,120 9,120 
 

รวม 566,500 566,500  
 

หมายเหตุ  ขอถัวจายทุกรายการ 
 

9. การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 
   ปจจัยความเส่ียง 
 กิจกรรมไมเปนไปตามกําหนดเวลาท่ีกําหนดไวเนื่องจากความพรอมหลายปจจัย 
    แนวทางการบริหารความเส่ียง 
 ดําเนินกิจกรรมตามความพรอมของโรงเรียนตามท่ีกําหนดไว 
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10. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย    
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1. รอยละของผูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตาม
หลักสูตร และมีคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
2. รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทยยอมรับท่ีจะอยู
รวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
3. รอยละของผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคมท่ีดี ผานเกณฑใน
ระดับดีข้ึนไป 
4. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ มีวัสดุ ครุภัณฑท่ีเพียงพอและพรอมตอการใชงาน 

รอยละ 95 
 

รอยละ 91  
 

รอยละ 91 
 

ระดับ 5 
 

 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 นักเรียนมีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสม  มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองเปนบุคคล 
แหงการเรียนรู มีวัสดุ ครุภัณฑท่ีเพียงพอและพรอมตอการใชงาน 
 
 
 
 ลงชื่อ ............................................... ผูเสนอโครงการ 

           (นายฉัตรชัย  ยุวพันธ) 
 หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 

 
ลงชื่อ ................................................... ผูเห็นชอบโครงการ 

   (นายสมศักดิ์  ศรัณยวงศ) 
กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปฏิบัติหนาท่ีแทน 

                                 ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสวีวิทยา 
 

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

     (นายเกรียงศักดิ์  อัจกลับ) 
   ผูอํานวยการโรงเรียนสวีวิทยา 
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โครงการประจําปการศึกษา 2564 
งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  กลุมบริหารวิชาการ 

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

1. โครงการคายพักแรมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี  3. ดานคุณภาพ 
3.1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรูและทักษะท่ีจําเปน 
ของโลกในศตวรรษท่ี 21 อยางครบถวน เปนคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลัก 
ของชาติ ยึดม่ันการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง 

สนองกลยุทธ สพม. ท่ี   1. จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง สงเสริมคุณภาพชีวิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
  บนพ้ืนฐานความเปนไทย 
 จุดเนน สพม. ท่ี  1. ดานผูเรียน : ผูเรียนคุณภาพ 

 1.3 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะอันพึงประสงค 
 1.4 ผูเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ตามความถนัด เต็มตามศักยภาพ 

มาตรฐานการศึกษา ท่ี     1. คุณภาพของผูเรียน 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

 ประเด็นพิจารณาท่ี 1) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

 ประเด็นพิจารณาท่ี 2) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 

 ประเด็นพิจารณาท่ี 3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

 ประเด็นพิจารณาท่ี 4) สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 

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 
   1.2 รอยละของผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคมท่ีดี  
   ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 

 

แผนงานงบประมาณ      งบลงทุน   งบดําเนินงาน 
 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ  นายฉัตรชัย ยุวพันธ  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
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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 
 

4. วัตถุประสงค 
 4.1 เพ่ือพัฒนาความเปนมนุษยใหครบทุกดาน ท้ังรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา 
 4.2 เพ่ือฝกภาวะผูนําใหแกนักเรียน กลาคิดกลาทํา และกลาแสดงออกในสิ่งท่ีถูกตอง   
 4.3 เพ่ือใหนักเรียนไดรูจักบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกสังคมและสวนรวม เห็นคุณคา 

 ของการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 4.4 เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรม และอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข  
 

5. เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 นักเรียนรอยละ 100 ไดเขารวมกิจกรรมตามความสนใจ 
 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. 2564 

62,120 
(เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน) 

นายฉัตรชัย ยุวพันธ 
นางพัลลภา ขวัญพะงุน 
และคณะครูผูสอน 
กิจกรรมลูกเสือ ม.1 2. ข้ันดําเนินการ (Do) 

- ติดตอประสานงาน 
- จัดกิจกรรมคายพักแรม 

พ.ค. 2564 - 
ก.พ. 2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- ประเมินผลในการจัดกิจกรรมคายพักแรม 

มี.ค. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมคายพักแรม 

มี.ค. 2565 
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กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมการเดินทางไกลและอยูคายพักแรมลูกเสือสามัญรุนใหญ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

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

เม.ย. 2564 

100,690 
(เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน) 

นายฉัตรชัย ยุวพันธ 
นายอนุวัตร ทองชางเหล็ก 
และคณะครูผูสอน 
กิจกรรมลูกเสือ ม.2 2. ข้ันดําเนินการ (Do) 

- ติดตอประสานงาน 
- จัดกิจกรรมคายพักแรม 

พ.ค. 2564 - 
ก.พ. 2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- ประเมินผลในการจัดกิจกรรมคายพักแรม 

มี.ค. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมคายพักแรม 

มี.ค. 2565 

 

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมการเดินทางไกลและอยูคายพักแรมลูกเสือสามัญรุนใหญ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

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

เม.ย. 2564 

104,180 
(เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน) 

นายฉัตรชัย ยุวพันธ 
นางอําพรรณ พรหมสวัสดิ์ 
และคณะครูผูสอน 
กิจกรรมลูกเสือ ม.3 2. ข้ันดําเนินการ (Do) 

- ติดตอประสานงาน 
- จัดกิจกรรมคายพักแรม 

พ.ค. 2564 - 
ก.พ. 2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- ประเมินผลในการจัดกิจกรรมคายพักแรม 

มี.ค. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมคายพักแรม 

มี.ค. 2565 

 

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมการเดินทางไกลและอยูคายพักแรมเนตรนารีสามัญรุนใหญ 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

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

เม.ย. 2564 

123,780 
(เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน) 

นายฉัตรชัย ยุวพันธ 
นางสาวเบญจวรรณ ทองขาว 

และคณะครูผูสอน 
กิจกรรมเนตรนารี 2. ข้ันดําเนินการ (Do) 

- ติดตอประสานงาน 
- จัดกิจกรรมคายพักแรม 

พ.ค. 2564 - 
ก.พ. 2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- ประเมินผลในการจัดกิจกรรมคายพักแรม 

มี.ค. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมคายพักแรม 

มี.ค. 2565 
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กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมการเขาคายพักแรมยุวกาชาด 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

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

เม.ย. 2564 

115,742 
(เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน) 

นายฉัตรชัย ยุวพันธ 
นางปุณภัช ไพบูลย 
และคณะครูผูสอน 
กิจกรรมยุวกาชาด 2. ข้ันดําเนินการ (Do) 

- ติดตอประสานงาน 
- จัดกิจกรรมคายพักแรม 

พ.ค. 2564 - 
ก.พ. 2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- ประเมินผลในการจัดกิจกรรมคายพักแรม 

มี.ค. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมคายพักแรม 

มี.ค. 2565 

 

กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมการเขาคายพักแรมผูบําเพ็ญประโยชน 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

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

เม.ย. 2564 

114,350 
(เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน) 

นายฉัตรชัย ยุวพันธ 
นางสุรียพร รินสกุล 
และคณะครูผูสอน 
กิจกรรมผูบําเพ็ญประโยชน 2. ข้ันดําเนินการ (Do) 

- ติดตอประสานงาน 
- จัดกิจกรรมคายพักแรม 

พ.ค. 2564 - 
ก.พ. 2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- ประเมินผลในการจัดกิจกรรมคายพักแรม 

มี.ค. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมคายพักแรม 

มี.ค. 2565 

 

กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมการเขาคายกลางวันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

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

เม.ย. 2564 

109,380 
(เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน) 

นายฉัตรชัย ยุวพันธ 
นางกาญจนี แกววิจิตร 
และคณะครูผูสอน 
กิจกรรมระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- ติดตอประสานงาน 
- จัดกิจกรรมคายพักแรม 

พ.ค. 2564 - 
ก.พ. 2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- ประเมินผลในการจัดกิจกรรมคายพักแรม 

มี.ค. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมคายพักแรม 

มี.ค. 2565 
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กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมการเขาคายนักศึกษาวิชาทหาร  
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

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

เม.ย. 2564 

19,500 
(เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน) 

นายฉัตรชัย ยุวพันธ 
นายจักรพันธ เสนีย 
และคณะครูผูสอน
นักศึกษาวิชาทหาร 2. ข้ันดําเนินการ (Do) 

- ติดตอประสานงาน 
- จัดกิจกรรมคายพักแรม 

พ.ค. 2564 - 
ก.พ. 2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- ประเมินผลในการจัดกิจกรรมคายพักแรม 

มี.ค. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมคายพักแรม 

มี.ค. 2565 

 

7. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
    เดือน เมษายน  พ.ศ. 2564  ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
    สถานท่ีดําเนินการ  โรงเรียนสวีวิทยา อําเภอสวี จงัหวัดชุมพร และคายกิจกรรมนอกสถานศึกษา 
 

8. งบประมาณ  รวม  749,742  บาท  รายละเอียด ดังนี้ 
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมการเดินทางไกลและอยูคายพักแรมลูกเสือสามัญรุนใหญ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาอาหารนักเรียน 

/คาใชจายอ่ืนๆ  
57,000 - 57,000 ลูกเสือ ม.1 190 คน 

(190*300 = 57,000) 
2 คาอาหารครู  

14 คน 3 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท 
2,520 -   

3 คาอาหารวางครู  
14 คน 3 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท 

1,050    

4 คาวัสดุอุปกรณ - 1,550 1,550  
รวม 60,570 1,550 62,120  

 

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

/คาใชจายอ่ืนๆ  
72,000 - 72,000 ลูกเสือ ม.2 180 คน 

(180*400 = 72,000) 
2 คาเบี้ยเลี้ยงครู 12 คน 

คนละ 480 บาท 
5,760 - 5,760  

3 คาวัสดุอุปกรณ - 2,930 2,930  
4 คาเหมารถโดยสาร  20,000  20,000  

รวม 97,760 2,930 100,690  
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กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมการเดินทางไกลและอยูคายพักแรมลูกเสือสามัญรุนใหญ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาอาหารนักเรียน 

/คาใชจายอ่ืนๆ  
72,000 - 72,000 ลูกเสือ ม.3 180 คน 

(180*400 = 72,000) 
2 คาเบี้ยเลี้ยงครู 12 คน 

คนละ 480 บาท 
5,760 - 5,760  

3 คาวัสดุอุปกรณ - 6,420 6,420  
4 คาเหมารถโดยสาร  20,000 - 20,000  

รวม 97,760 6,420 104,180  
 

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

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

220 คน 
(220*400 = 88,000) 

2 คาเบี้ยเลี้ยงครู 15 คน 
คนละ 480 บาท 

7,200 - 7,200  

3 คาวัสดุอุปกรณ - 8,580 8,580  
4 คาเหมารถโดยสาร  20,000 - 20,000  

รวม 115,200 8,580 123,780  
 

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

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

220 คน 
(220*400 = 88,000) 

2 คาเบี้ยเลี้ยงครู 13 คน 
คนละ 480 บาท 

6,240 - 6,240  

3 คาวัสดุอุปกรณ - 1,502 1,502  
4 คาเหมารถโดยสาร  20,000  20,000  

รวม 114,240 1,502 115,742  
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กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมการเขาคายพักแรมผูบําเพ็ญประโยชน 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาอาหารนักเรียน 

/คาใชจายอ่ืนๆ  
80,000 - 80,000 ผูบําเพ็ญประโยชน  

200 คน 
(200*400 = 80,000) 

2 คาเบี้ยเลี้ยงครู 12 คน 
คนละ 480 บาท 

5,760 - 5,760  

3 คาวัสดุอุปกรณ - 8,590 8,590  
4 คาเหมารถโดยสาร  20,000 - 20,000  

รวม 105,760 8,590 114,350  
 

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

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

650 คน 
(650*150 = 97,500) 

2 คาอาหารครู 30 คน 
คนละ 100 บาท จํานวน 2 วัน 

6,000 - 6,000  

3 คาวัสดุอุปกรณ - 5,880 5,880  
รวม 103,500 5,880 109,380  

 

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 

รอยละ 95 
 

รอยละ 91 
 

รอยละ 91 

 

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

ลงชื่อ ............................................... ผูเสนอโครงการ 
         (นายฉัตรชัย  ยุวพันธ) 

หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 
 

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

     กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปฏิบัติหนาท่ีแทน 
     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสวีวิทยา 

 
 

ลงชื่อ ................................................... ผูอนุมัติโครงการ 
     (นายเกรียงศักดิ์  อัจกลับ) 
   ผูอํานวยการโรงเรียนสวีวิทยา 



    แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2564 

95 
 

โครงการท่ี 5 

โครงการประจําปการศึกษา 2564 
งานหองสมุด กลุมบริหารวิชาการ 

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

1. โครงการหองสมุดมีชีวิตพิชิตการอานดวยระบบดิจิทัล 4.0 
สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี 2. ดานโอกาส 

2.2 ดําเนินการใหเด็ก และเยาวชนไดรับการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
อยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะหตนเอง       
เพ่ือการศึกษาตอ และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง 
รวมท้ังสงเสริมและพัฒนาผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษสูความเปนเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี 3. ดานคุณภาพ 
3.1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรูและทักษะท่ีจําเปน
ของโลกในศตวรรษท่ี 21 อยางครบถวน เปนคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของ
ชาติ ยึดม่ันการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง 
3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนครูยุคใหม มีศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหนาท่ีไดดี มีความรู
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเปนครู 

สนองกลยทุธ สพม. ท่ี     3. พัฒนาคุณภาพผูเรียน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันสูมาตรฐานสากล 
          5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

จุดเนน สพม. ท่ี  1. ดานผูเรียน : ผูเรียนคุณภาพ 
   1.2 ผูเรียนมีความรูความสามารถ มีสมรรถนะ และทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 

1.3 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะอันพึงประสงค 
1.5 ผูเรียนมีขีดความสามารถในการแขงขันระดับชาติ และนานาชาติ 

จุดเนน สพม. ท่ี  3. ดานบริหารจัดการ : องคกรมิติใหม 
                               3.5 มีสภาพแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงานและการเรียนรู 
มาตรฐานการศึกษาท่ี      1. คุณภาพของผูเรียน 

                    1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  
ประเด็นพิจารณาท่ี  1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแกปญหา 

                       5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
มาตรฐานการศึกษาท่ี      2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณาท่ี 2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร 
    สถานศึกษาและกลุมเปาหมาย 

                        2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู 
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กลยุทธสถานศึกษาท่ี     1. สงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค  
  ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.1 รอยละของผูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงคตาม 
                                    หลักสูตร และมีคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
กลยุทธสถานศึกษาท่ี     2. พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.1 รอยละของผูเรียนมีความรูและคุณภาพมาตรฐานระดับสากลผานเกณฑ 
 ในระดับดีข้ึนไป 

กลยุทธสถานศึกษาท่ี     5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 4.4 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมบริเวณโดยรอบ 

  เอ้ือตอความปลอดภัยของผูเรียน โดยมีการตรวจสอบ แกไข ปรับปรุงตามจุดตางๆ  
ของโรงเรียนตั้งแตอาคารเรียน หองเรียน โรงอาหาร หองน้ํา ระบบไฟฟา 

 

แผนงานงบประมาณ     งบลงทุน    งบดําเนินงาน 
 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ  นางเพ็ญสวัสดิ์  เทวบิน  นางปยะนุช  เมืองอุดม งานหองสมุด กลุมบริหารวิชาการ 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เปนการเรียนรูในยุคดิจิตอล เทคโนโลยีจะเขามามีบทบาทในการอานการรับรู
ขาวสารตางๆ ไดในเวลารวดเร็วในโลกยุคไรพรมแดน โดยเฉพาะในสังคมกมหนาโซเซียลเน็ตเวิรคสงผลกระทบตอ
การเรียนการอานของนักเรียนเปนอยางมาก นักเรียนไมสนใจอานหนังสือ ท้ังท่ีการอานเปนพ้ืนฐานของชีวิตการ
อานถือวาเปนกิจกรรมสําคัญท่ีคนเราทุกคนควรจะไดปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันนี้ วิทยาการหรือความรู
ตางๆ เจริญกาวหนาข้ึนอยางรวดเร็วและพัฒนาข้ึนอยางตอเนื่อง เม่ือนักเรียนขาดประสบการณในการอานจึงทํา
ใหถูกชักจูงไปในทางท่ีผิดและเชื่อขอมูลในสังคมออนไลนไดโดยโดยงาย เม่ือไมอานก็ขาดการวิเคราะหคัดกรอง
ขอมูล คนท่ีไมอานก็เปนคนไมมีความรู มักถูกเอารัดเอาเปรียบจากคนท่ีมีความรูสูงกวาอยูเสมอ หองสมุด
โรงเรียนสวีวิทยาไดตระหนักถึงปญหานี้ จึงมีการรณรงคใหนักเรียนทุกคนไดอานหนังสือดวยการนําระบบหองสมุด
ดิจิตอลเขามาชวยใหบริการสะดวกรวดเร็วเขาถึงขอมูลหนังสือแหลงเรียนรูโดยงาย เพ่ือหาความรูใหกับตนเองก็จะ
เปนตัวชวยท่ีสําคัญใหนักเรียนสนใจเขามาใชหองสมุด เขามาอานมายืมหนังสือมากข้ึน ดังนั้นกิจกรรมสงเสริมการ
อานจึงจัดเปนโครงการท่ีจําเปนตองทําซ่ึงมีผลตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหไดมาตรฐานตามเกณฑประกัน
คุณภาพการศึกษาอยางแทจริง 
 หองสมุดโรงเรียนสวีวิทยาซ่ึงเปนแหลงเรียนรูหลักของถานศึกษา จึงมองเห็นความจําเปนนําเทคโนโลยีมา
ชวยลดข้ันตอนการทํางานของหองสมุดใหหนังสือถึงมือผูใชบริการไดเร็วข้ึน ยืมคืนสืบคนไดโดยงาย ดวยหลักการ
และเหตุผลดังกลาวขางตน หองสมุดโรงเรียนสวีวิทยาจึงจัดทําโครงการหองสมุดมีชีวิตพิชิตการอานดวยระบบ
ดิจิทัล 4.0 เพ่ือใหเกิดประโยชนในการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 
 

4. วัตถุประสงค 
 4.1 เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน และการศึกษาคนควาดวยตนเองอยางยั่งยืน 

4.2 เพ่ือสรางบรรยากาศ สิ่งแวดลอม ของหองสมุดใหเปนแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการอานของนักเรียน ครู  
บุคลากรทางการศึกษา และชุมชน 
4.3 เพ่ือบูรณาการการอานกับการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
4.4 เพ่ือสงเสริม ยกยองเชิดชูเกียรติ นักเรียน ครู ท่ีมีผลงานเปนท่ีประจักษ รวมถึงชุมชนท่ีมีสวนสงเสริมนิสัย
รักการอานและการดําเนินงานของหองสมุด 
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5. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ครูและนักเรียน รอยละ 95 มีนิสัยรักการอาน สนใจแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูท้ังในและนอกโรงเรียน 
2. คร ูนักเรียน และชุมชน รอยละ 95 สนใจแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูท้ังในและนอกโรงเรียน                          

         อยางคุมคา  
3. นักเรียน รอยละ 90 ไดรับเกียรติบัตรและของรางวัลจากกิจกรรมสงเสริมการอานในการศึกษาคนควา 
 เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีนิสัยรักการอานและศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเองไดเพ่ิมข้ึน 
2. คร ูนักเรียน และชุมชนเขาใชบริการหองสมุดเพ่ือการศึกษาคนควาจากแหลงเรียนรูอยางคุมคา 
3. นักเรียนอาน คิด วิเคราะห เขียนบันทึกสรุปสาระสําคัญของการอานไดมากข้ึน   

 

6. กิจกรรมและการดําเนินงาน 
กิจกรรมท่ี 1 หนังสือ ส่ิงพิมพหองสมุด 

 

 

 

 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ประชุมคณะกรรมการบรหิารงานหองสมุด 
และผูเก่ียวของ 
- ขออนุมัติโครงการ 

เม.ย. 2564 

60,000 

(เงินอุดหนุน) 

นางเพ็ญสวัสดิ์ เทวบิน 
นางปยะนุช เมืองอุดม 
 

 

 

 

 

 

 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- ประชาสัมพันธ ประสานความรวมมือให
นักเรียน และบุคลากรท่ีเก่ียวของทราบ 
- แตงตั้งคณะทํางาน 
- จัดซ้ือหนังสือ วารสารและหนังสือพิมพ  
ตลอดปการศึกษา 2564 

พ.ค. 2564 – 

มี.ค. 2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- ตรวจสอบผลการดําเนินงานในแตละข้ันตอน
ของแผนวามีปญหาอะไรเกิดข้ึนจําเปนตองมี 
การเปลี่ยนแปลงแกไขแผนงานในข้ันตอนใดบาง 

มี.ค. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- สรุปและรายงายผลการทําโครงการ กิจกรรม
ปรับปรุงแกไขสวนท่ีมีปญหารับแนวทางการ
ปฏิบัติตามแผนท่ีไดผลสําเร็จเพ่ือนําไปใชในการ
ทํางานในครั้งตอไป 

มี.ค. 2565 
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กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาหองสมุดและจัดบรรยากาศแหลงเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ประชุมวางแผน 
- แตงตั้งคณะกรรมการ 
- ประสานงานกับผูเก่ียวของ 

เม.ย. 2564 

47,230 
(เงินอุดหนุน) 

นางเพ็ญสวัสดิ ์เทวบิน 
นางปยะนุช เมืองอุดม 
 
 
 
 
 
 
 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- สํารวจวัสดุอุปกรณ- ครุภัณฑ 
- จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑท่ีใช 
ในงานหองสมุด 
- บํารุงรักษาโปรแกรมใหบริการ ยืม คืน 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ 

พ.ค. 2564 – 

มี.ค. 2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- ตรวจสอบผลการดําเนินงานในแตละข้ันตอน
ของแผนวามีปญหาอะไรเกิดข้ันจําเปน 
ตองมีการเปลี่ยนแปลงแกไขแผนงาน 
ในข้ันตอนใดบาง 

มี.ค. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- ปรับปรุงแกไขสวนท่ีมีปญหารับแนวทางการ
ปฏิบัติตามแผนท่ีไดผลสําเร็จเพ่ือนําไปใชในการ
ทํางานในครั้งตอไป 

มี.ค.  2565 
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กิจกรรมท่ี 3 สงเสริมนิสัยรักการอาน 

 

7. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
สถานท่ีดําเนินการ  หองสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนสวีวิทยา 

 

 

 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- แตงตั้งคณะทํางาน 
- ประชุมคณะกรรมการบรหิารงานหองสมุด 
และผูเก่ียวของ 
- ขออนุมัติโครงการ 

มิ.ย. – ก.ค.  
2564 

10,200 
(เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน) 

นางเพ็ญสวัสดิ์  เทวบิน 
นางปยะนุช  เมืองอุดม 
 
 
 
 
 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- ประชาสัมพันธ ประสานความรวมมือให
นักเรียน และบุคลากรท่ีเก่ียวของทราบ 
- ดําเนินการจัดทําสมุดบันทึกการอาน  
- คร ูนักเรียน ผูปกครอง รวมอานหนังสือ 
และบันทึกการอานในกิจกรรมอานเฉลิม 
พระเกียรติฯ ตามเวลาท่ีกําหนด 
- กิจกรรมสงเสริมการอาน 
- จัดนิทรรศการ 
- เกมสงเสริมการอาน 
- ประกวดยอดนักอาน  
- QR cord Love book 
- แฟนเพจรักการอาน 
- หองสมุดเคลื่อนท่ี 
- พ่ีชวนนองรักการอาน 
- ประกวดการเลานิทาน 

ก.ค. 2564 –  
มี.ค. 2565 

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

มี.ค.  2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
-สรุปและรายงานผล 
-ปรับปรุงแกไขสวนท่ีมีปญหารับแนวทางการ
ปฏิบัติตามแผนท่ีไดผลสําเร็จเพ่ือนําไปใชในการ
ทํางานในครั้งตอไป 

มี.ค.  2565 
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8. งบประมาณ  รวม  117,430  บาท  รายละเอียด  ดังนี้ 
กิจกรรมท่ี 1 หนังสือ ส่ิงพิมพหองสมุด 

ท่ี กิจกรรม/รายการ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 จัดซ้ือหนังสือ นิตยสาร วารสาร 40,000 40,000  

2 จัดซ้ือหนังสือพิมพ 20,000 20,000  

รวม 60,000 60,000  
 

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาหองสมุดและจัดบรรยากาศแหลงการเรียนรู 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาครุภัณฑ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาวัสดุอุปกรณ - 22,130 22,130  

2 โตะคอมพิวเตอร 2 ตวั  8,000 - 8,000  

3 พัดลมเพดาน 6 ตัว 10,000 - 10,000  

4 เครื่องปริ้นเตอร 1 เครื่อง 4,400 - 4,400  

5 ฉากบังตา 2,700 - 2,700  

รวม 25,100 22,130 47,230  
 

กิจกรรมท่ี 3 สงเสริมนิสัยรักการอาน   
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาวัสดุ รวม หมายตุ 
1 คาวัสดุอุปกรณ 10,200 10,200  

รวม   10,200  
 

หมายเหตุ   ขอถัวจายทุกรายการ 
 

9.  การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 
ปจจัยความเส่ียง 
 1. ราคาวัสดุ ครุภัณฑ และสิ่งพิมพไมแนนอน 
 2. บริษัทจัดจําหนายสิ่งพิมพปดตัว 
 3. ปจจุบันเทคโนโลยีเขามามีบทบาทมากทําใหขาดความสนใจในการอาน 
 4. ขาดความรวมมือในการสงเสริมการอานจากผูเก่ียวของ 
 5. นักเรียนท่ีมีจิตอาสาและมีทักษะในการเปนยุวบรรณารักษยาก 
 6. ความรวมมือจากสวนตาง ๆท่ีเก่ียวของยังมีไมเพียงพอ 
 7. ขาดบุคคลากรชวยงานดานเทคนิคหองสมุด  
แนวทางการบริหารความเส่ียง 
 1. ตั้งงบประมาณเผื่อไว 
 2. ตองทําการสํารวจตลาดสิ่งพิมพ 
 3. ใชสื่อเทคโนโลยีมารวมบริหารจัดการกับงานหองสมุด 
 4. สรางความความตระหนักถึงความสําคัญของการอาน 
 5. ฝายบริหารจัดอัตรากําลังผูทํางานดานหองสมุดใหเพียงพอและสามารถใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยได 
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10.  ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1. รอยละของผูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงคตามหลักสูตร และมีคานิยมหลักของคนไทย  
12 ระการ ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป  
2. รอยละของผูเรียนมีความรูและคุณภาพมาตรฐานระดับสากล 
ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
3. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมบริเวณ
โดยรอบเอ้ือตอความปลอดภัยของผูเรียน โดยมีการตรวจสอบ แกไข 
ปรับปรุงตามจุดตางๆ ของโรงเรียนตั้งแตอาคารเรียน หองเรียน  
โรงอาหาร หองน้ํา ระบบไฟฟา 

รอยละ 95 
 
 

               รอยละ 86 
 

ระดับ 5 
 

 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
11.1 คร ูนักเรียนมีสื่อสิ่งพิมพอยางเพียงพอตามมาตรฐานของสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย 
11.2 ครู นักเรียน และชุมชน ใชแหลงเรียนรูและเขารวมกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานอยางตอเนื่อง 
และยั่งยืน 
11.3 นักเรียนมีทักษะในการอาน เขียน สื่อความ บูรณาการกับวิชาอ่ืน ๆ ได  
11.4 ครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชหองสมุดเปนแหลงเรียนรู 
11.5 นักเรียนไดรับรางวัลจากการแขงขันในระดับตางๆมากข้ึน 

 
 

 
ลงชื่อ ............................................... ผูเสนอโครงการ 
          (นางเพ็ญสวัสดิ์  เทวบิน) 

                หัวหนางานหองสมุด 
 
 

                ลงชื่อ .................................................... ผูเห็นชอบโครงการ 
      (นายสมศักด์ิ  ศรัณยวงศ) 

        กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปฏิบัติหนาท่ีแทน 
 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสวีวิทยา 
 

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

(นายเกรียงศักดิ์  อัจกลับ) 
        ผูอํานวยการโรงเรียนสวีวิทยา 
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โครงการประจําปการศึกษา 2564 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลุมบริหารวิชาการ 

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

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี  3. ดานคุณภาพ 

3.1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรูและทักษะท่ีจําเปน
ของโลกในศตวรรษท่ี 21 อยางครบถวน เปนคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของ
ชาติ ยึดม่ันการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข   
มีทัศนคติ ท่ีถูกตองตอบานเมือง 
3.2 พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะและทักษะดานการอาน คณิตศาสตร การคิดข้ันสูง 
นวัตกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตางประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขัน และการเลือกศึกษาตอเพ่ือการมีงานทํา 
3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนครูยุคใหม มีศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหนาท่ีไดดี มีความรู
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเปนครู 

สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี  4. ดานประสิทธิภาพ 
4.5 สนับสนุนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาใหเปนตนแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
และการเพ่ิมความคลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สนองกลยุทธ สพม. ท่ี  1. จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง สงเสริมคุณภาพชีวิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม           
บนพ้ืนฐานความเปนไทย 

สนองกลยุทธ สพม. ท่ี  3. พัฒนาคุณภาพผูเรียน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันสูมาตรฐานสากล 
จุดเนน สพม. ท่ี  1. ดานผูเรียน : ผูเรียนคุณภาพ 

1.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) มีคาพัฒนาสูงกวาปท่ีผานมา 
หรือคาเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ 
1.2 ผูเรียนมีความรูความสามารถ มีสมรรถนะ และทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
1.4 ผูเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ตามความถนัด เต็มตามศักยภาพ 
1.5 ผูเรียนมีขีดความสามารถในการแขงขันระดับชาติ และนานาชาติ 

จุดเนน สพม. ท่ี  2. ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.1 ครูและบคุลากรทางการศึกษามืออาชีพ 
2.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม  
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.1.2 ครูจัดการเรียนรูเชิงรุก ใชสื่อ นวัตกรรม ท่ีหลากหลาย 

จุดเนน สพม. ท่ี  3. ดานบริหารจัดการ : องคกรมิติใหม 
3.1 นํานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ 
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3.2 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ไดมาตรฐาน มีความโปรงใส ปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
3.5 มีสภาพแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงานและการเรียนรู 

มาตรฐานการศึกษาท่ี  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 
มาตรฐานการศึกษาท่ี   2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณาท่ี  2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
อยางมีคุณภาพ 

      ประเด็นพิจารณาท่ี  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู 
มาตรฐานการศึกษาท่ี  3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 ประเด็นพิจารณาท่ี  3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใช 
       ในชีวิตได 
ประเด็นพิจารณาท่ี  3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
ประเด็นพิจารณาท่ี  3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

กลยทุธสถานศึกษาท่ี   2. พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
     ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี  1.1. รอยละของผูเรียนมีความรูและคุณภาพมาตรฐานระดับสากลผานเกณฑ 

      ในระดับดีข้ึนไป 
  1.2. รอยละของผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ผานเกณฑ 
  ในระดับดีข้ึนไป 

1.3. รอยละของผูเรียนมีทักษะการคิดสรางสรรคในการสรางนวัตกรรมผานเกณฑ
ในระดับดีข้ึนไป 

 1.4. รอยละของผูเรียนมีความพรอมในการศึกษาตอ การฝกงานหรือการทํางาน 
 ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 

  1.5. รอยละของผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
  1.6. รอยละของผูเรียนท่ีไมติด 0 ร มส มผ 
กลยุทธสถานศึกษาท่ี   5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
      ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี  1.1 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีระบบการบริหารจดัการดวยระบบคุณภาพ  
   บูรณาการและบริหารแบบมีสวนรวมกับเครือขายทุกภาคสวน 
     ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี  2.1 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ 

และการวิจัย เพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี  2.4 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการจดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน 
  และการเรียนรู เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี  4.1 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียน  

อาคารประกอบ มีวัสดุ ครุภัณฑท่ีเพียงพอและพรอมตอการใชงาน 
4.2 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีสื่อและแหลงเรียนรูสําหรับใหนักเรียนคนควา
ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนอยางพอเพียงและทันสมัย 
4.4 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมบริเวณโดยรอบ 
เอ้ือตอความปลอดภัยของผูเรียน โดยมีการตรวจสอบ แกไข ปรับปรุงตามจุดตางๆ 
ของโรงเรียนตั้งแตอาคารเรียน หองเรียน โรงอาหาร หองน้ํา ระบบไฟฟา 

 

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 และทักษะท่ีจําเปนของโลกในศตวรรษ
ท่ี 21 พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะและทักษะดานการอาน คณิตศาสตร การคิดข้ันสูง นวัตกรรมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตางประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน และการเลือกศึกษาตอ ซ่ึงตรงกับ
กลยุทธสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขัน สูมาตรฐานสากล การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวม           
ในการจัดการศึกษา 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองการใหผูเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีสูงข้ึน ลดจํานวนนักเรียนท่ีได 0, ร, มส และยกระดับผลการทดสอบ O - Net ม.3,   
ม.6 ใหเพ่ิมข้ึน ฝกใหผูเรียนรูจักใฝหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีแหลงเรียนรูใหมไดอยางคุมคา มีทักษะในการคิด
วิเคราะห เปนรูปธรรมผานการลงมือปฏิบัติจริง มีเหตุมีผล มุงม่ันในการทํางาน มีสติปญญาในการบูรณาการ
เพ่ิมข้ึน ผูเรียนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ใฝรูใฝเรียน มีความเปนประชาธิปไตย มีเหตุผล รูจักเสียสละและรับฟง
ความคิดเห็นของผูอ่ืน รูจักใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียรมุงม่ันใน
การทํางาน มีสติปญญาในการบูรณาการ การคิดวิเคราะหเพ่ิมข้ึน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จึงจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยข้ึีนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนและครูให
เปนไปตามมาตรฐาน และตัวชี้วัดท่ีกําหนด 
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4. วัตถุประสงค 
4.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
4.2 เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
4.3 เพ่ือสงเสริมการศึกษาคนควาดวยตนเอง ความคิดริเริ่มสรางสรรค และใชทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตรในการแกปญหา 

 4.4 เพ่ือใหครูมีสื่อการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยเีพียงพอและหลากหลาย 
4.5 เพ่ือสงเสริมใหครูเปลี่ยนบทบาทของตนเองจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” และพัฒนาสื่อการเรียน 
การสอนรายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยท่ีีหลากหลาย 

 

5. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยาทุกคน 
2. ครูกลุมสาระวิทยาศาสตรและเทคโนโลยทุีกคน 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยเีพ่ิมข้ึน 
2. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

6. กิจกรรมและการดําเนินงาน 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาส่ือ อุปกรณ แหลงเรียนรู การเรียนการสอนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

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

มี.ค. 2564 

290,000 
(เงินอุดหนุน) 

นางสาวยุพร ตักศิลา 
และครูทุกคนในกลุมสาระ 
การเรียนรูวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- ขออนุมัติโครงการ  
- ดําเนินการจัดซ้ือ 

พ.ค. 2564 - 
มี.ค. 2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- สอบถามสภาพปญหาการใชวัสดุอุปกรณ   

พ.ค. 2564 - 
มี.ค. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- จัดซ้ือวัสดุอุปกรณเพ่ิมเติม 

มี.ค. 2565 
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กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- สํารวจอุปกรณท่ีตองการในหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 

มี.ค. 2564 
1,500,000 

 
ขอรับเงินอุดหนุน
จาก อบจ.ชมุพร 
1,350,000  บาท 

 
งบประมาณจาก
โรงเรียนสมทบ 
(10%) จํานวน 
150,000  บาท 
(เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน) 

 

นางสาวสาวิกา ทิพยโพธิ ์
นางสาวสุพรรณี ตระหงาน 
นางศิโรรัตน เปรมไธสง 
นางสาวพิมพมาศ เพ็ชรุพันธ 2. ข้ันดําเนินการ (Do) 

- ขออนุมัติโครงการ  
- ดําเนินการจัดซ้ือ 

พ.ค. 2564 - 
มี.ค. 2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- สอบถามสภาพปญหาการใชวัสดุอุปกรณ   

พ.ค. 2564 - 
มี.ค. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- จัดซ้ือวัสดุอุปกรณเพ่ิมเติม มี.ค. 2565 

 

กิจกรรมท่ี 3 สงเสริมทักษะวิชาการ 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ประชุมครูท่ีเก่ียวของเพ่ือจัดทํากิจกรรม 

มี.ค. 2564 

78,420  

(เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน) 

 

นางสาวยุพร ตักศิลา 
และครูทุกคนในกลุมสาระ 
การเรียนรูวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
การแขงขันหุนยนต  
- การแขงขันโอลิมปกหุนยนต (world robot 

olympiad 2020) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต  
- การแขงขัน Siam Robot Programming 
Tournament ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย  

ส.ค. 2564 -
ม.ค. 2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- สรุปผลการแขงขันและรางวัลท่ีไดรับ 

ม.ค. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- แบบประเมินเขารวมกิจกรรมนักเรียน 

มี.ค. 2565 
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กิจกรรมท่ี 4 สัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ประชุมครูท่ีเก่ียวของเพ่ือจัดทํากิจกรรม 

มี.ค. 2564 

38,000 
(เงินอุดหนุน) 

นางสาวยุพร ตักศิลา 
และครูทุกคนในกลุมสาระ 
การเรียนรูวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
2.1 รายการแขงขันทักษะวิชากร ณ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
วิทยาเขตชุมพร 
- แขงโครงงานวิทยาศาสตรประเภททดลอง 
และประเภทสิ่งประดิษฐ  
- แขงแขนกลไฮโดรลคิ 
- แขงหุนยนต 
- แขงเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร 
- แขงวาดรูปแนววิทยาศาสตร 
  2.2 รายการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร 
ระดับชาติ รอบคัดเลือก ณ โรงเรียนศรียาภัย 
  2.3 งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ  
ประจําป 2564 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตหาดใหญ 
- แขงขันโครงงานวิทยาศาสตรระดับชาติ 
ประเภททดลองและประเภทสิ่งประดิษฐ 
- แขงขันการแสดงวิทยาศาสตร 
2.4 งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ  
ประจําป 2564 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตสุราษฎรธานี 
- แขงขันตอบปญหาวิทยาศาสตร 
และปฏิบัติการวิทยาศาสตร 
- แขงขันโครงงานสิ่งประดิษฐ 
2.5 SciTech Day 
- ประกวดวาดภาพวิทยาศาสตร 
- ประกวดเรื่องสั้นวิทยาศาสตร 
- การแขงขันรถบรรทุกไข 
- การแขงขันตอบปญหาวิทยาศาสตร 
- การแขงขันวาดภาพโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

ส.ค. 2564 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- สรุปผลการแขงขันและรางวัลท่ีไดรับ 

ก.ย. 2564 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- แบบประเมินเขารวมกิจกรรมนักเรียน 

ก.ย. 2564 
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กิจกรรมท่ี 5 คายคอมพิวเตอร 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ประชุมครูท่ีเก่ียวของเพ่ือจัดทํากิจกรรม 

มี.ค. 2564 

50,120 
(เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน) 

 

นางสาวสาวิกา ทิพยโพธ์ิ 
นางสาวสุพรรณี ตระหงาน 
นางศิโรรตัน เปรมไธสง 
นางสาวพิมพมาศ เพ็ชรุพันธ 

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

ส.ค. 2564 - 
ม.ค. 2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- ประเมินจากการรวมกิจกรรมของนักเรียน 

ม.ค. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- สอบถามจากความพึงพอใจของนักเรียน 

ม.ค. 2565 

 

กิจกรรมท่ี 6 คาย Sci-Tech 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ประชุมครูท่ีเก่ียวของเพ่ือจัดทํากิจกรรม 

มี.ค. 2564 

26,180 
(เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน) 

 

นางสาวยุพร ตักศิลา 
และครูทุกคนในกลุมสาระ 
การเรียนรูวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี 

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

พ.ค. 2564 
- 

พ.ย. 2564 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- ประเมินจากการรวมกิจกรรมของนกัเรียน 

ธ.ค. 2564 

4. ข้ันปรับปรุง (Act)  
- สอบถามจากความพึงพอใจของนักเรียน 

 
ธ.ค. 2564 

 

7.  ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาสื่อ อุปกรณ แหลงเรียนรู การเรียนการสอนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
สถานท่ีดําเนินการ โรงเรียนสวีวิทยา อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

 

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2565 
สถานท่ีดําเนินการ โรงเรียนสวีวิทยา อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
 

กิจกรรมท่ี 3 สงเสริมทักษะวิชาการ 
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 
สถานท่ีดําเนินการ  
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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- มหาวิทยาลัยราชภัฏภูก็ต 
 

กิจกรรมท่ี 4 สัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ 
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 
สถานท่ีดําเนินการ  
- โรงเรียนศรียาภัย 
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร 
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี 
 

กิจกรรมท่ี 5 คายคอมพิวเตอร 
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 
สถานท่ีดําเนินการ โรงเรียนสวีวิทยา อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

 

กิจกรรมท่ี 6 คาย Sci-Tech 
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 
สถานท่ีดําเนินการ โรงเรียนสวีวิทยา อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

 

8. งบประมาณ  รวม  632,720  บาท  รายละเอียด ดังนี้ 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาส่ือ อุปกรณ แหลงเรียนรู การเรียนการสอนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาครุภัณฑ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คอมพิวเตอร PC  

1 เครื่อง 
- 20,000 - 20,000 

 

2 Notebook (สําหรับ
เขียนโปรแกรมหุนยนต)  
2 เครื่อง 

- 50,000 - 50,000  

3 โปรเจคเตอร 1 เครื่อง - 25,000 - 25,000  
4 ตูเก็บผลงาน 1 ตู - 4,500 - 4,500  
5 เครื่องสํารองไฟ 1 เครื่อง - 2,000 - 2,000  
2 คาสื่อ วัสดอุุปกรณ  - - 123,500 123,500  
3 ซอมบํารุง 

เครื่องคอมพิวเตอร  
40,000 - - 40,000  

4 คาลางเลนส 
กลองจุลทรรศน 

25,000 - - 25,000  

รวม 65,000 101,500 123,500 290,000  
 
 
 
 
 
 
 



    แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2564 

110 
 

โครงการท่ี 6 

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาหองปฏิบัตกิารคอมพิวเตอร 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาครุภัณฑ รวม หมายเหตุ 
1 เครื่องคอมพิวเตอร 60 เครื่อง  

เครื่องละ 23,000 บาท 
1,380,000 1,380,000 - ขอรับเงินอุดหนุนจาก  

อบจ.ชุมพร (90%)   
1,350,000  บาท  
- งบประมาณจากโรงเรียน
สมทบ (10%) 150,000  บาท   

2 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 
60 เครื่อง เครื่องละ 2,000 บาท 

 120,000   120,000  

รวม 1,500,000 1,500,000 
 

กิจกรรมท่ี 3 สงเสริมทักษะวิชาการ 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 การแขงขันโอลิมปกหุนยนต 

(world robot olympiad 2020)  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 3 ทีม ทีมละ 2 คน 
คาอาหารนักเรียน 6 คน 8 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 

 
 

 
3,840 

 
 
 
- 

 
 

 
3,840 

 

คาลงทะเบียน 3 ทีม ทีมละ 900 บาท  2,700 - 2,700  
คาเดินทางไป-กลับ 4,000 - 4,000  
คาท่ีพัก 2 คืน 5 หอง หองละ 600 บาท/คืน 6,000 - 6,000  
คาอาหารพนักงานขับรถ 1 คน 3 วัน 720 - 720  

2 การแขงขัน Siam Robot Programming 
Tournament ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย  
จ.เลย จํานวน 2 วัน 3 ทีม ทีมละ 3 คน  
คาอาหารนักเรียน 9 คน 10 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 

 
 
 

7,200 

 
 
 
- 

 
 
 

7,200 

 

คาเดินทางไป-กลับ   8,000 - 8,000  
คาท่ีพัก 5 คืน 5 หอง หองละ 600 บาท/คืน  15,000 - 15,000  
คาอาหารพนักงานขับรถ 4 วัน 960 - 960  

3 คาวัสดุอุปกรณ - 30,000 30,000  
รวม 48,420 30,000 78,420  

 

กิจกรรมท่ี 4 สัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 แขงขันทักษะวิชากร ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร 
คาเดินทางโดยเหมารถโดยสาร  

2,000 - 2,000  

คาอาหารนักเรียน 
19 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 

1,520 
 

- 1,520 
 

 

คาเบี้ยเลี้ยงครูผูควบคุม 
5 คน คนละ 120 บาท 

600 
 

- 600 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
2 แขงขันโครงงานวิทยาศาสตรระชาติ รอบคัดเลือก 

ณ โรงเรียนศรียาภัย  
คาอาหารนักเรียน 6 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 

480 
 

- 480 
 

 

คาเบี้ยเลี้ยงครูผูควบคุม  
4 คน คนละ 120 บาท  

480 
 

- 480 
 

 

3 งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจําป 2564  
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
วิทยาเขตหาดใหญ 
คาเดินทางไป-กลับ   

8,000 - 8,000  

คาอาหารนักเรียน 2 วัน  
12 คน 4 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 

3,840 
 

- 
 

3,840 
 

 

คาเบี้ยเลี้ยงครูผูควบคุม  
6 คน คนละ 2 วัน วันละ 240 บาท 

2,880 
 

- 2,880 
 

 

คาเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ  
2 คนละ 2 วัน วันละ 240 บาท 

960 
 

- 960 
 

 

คาท่ีพัก 1 คืน 10 หอง  
หองละ 600 บาท 

6,000 
 

- 6,000 
 

 

4 งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจําป 2564 
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตสุราษฎรธานี 
คาเดินทางไป-กลับ   

 
 

 
4,000 

 
 

 
- 

 
 

 
4,000 

 

คาอาหารนักเรียน 12 คน   
1 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 

960 
 

- 960 
 

 

คาเบี้ยเลี้ยงครูผูควบคุม  
6 คน คนละ 120 บาท 

720 - 720  

5 คาวัสดุอุปกรณ สําหรับกิจกรรม Sci-Tech Day  5,560 5,560  
รวม 32,440 5,560 38,000  
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กิจกรรมท่ี 5 คายคอมพิวเตอร 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาอาหารนักเรียน 30 คน ครู 6 คน 

2 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท   
- 4,320 - 4,320  

 คาอาหารวาง นักเรียน 30 คน  
ครู 6 คน 4 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท 

- 3,600 - 3,600  

2 คาวิทยากร 2 วัน วันละ 6 ชั่วโมง 
ชั่วโมงละ 600 บาท 

7,200 - - 7,200  

3 ชุดอุปกรณเพ่ือการทดลองและสราง
โครงงานดานวิทยาการคํานวณ
สําหรับ micro:bit รุนสมบูรณ 

- - 35,000 35,000  

รวม 7,200 7,920 35,000 50,120  
 

กิจกรรมท่ี 6 คาย Sci-Tech 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย รวม หมายเหตุ 
1 คาอาหารนักเรียนและครู  

119 คน 2 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท  
14,280 14,280  

2 คาอาหารวางนักเรียนและครู  
119 คน 4 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท  

11,900 11,900  

รวม 26,180 26,180  
 

9. การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 
ปจจัยความเส่ียง 
1. คาใชจายในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของแตละกิจกรรมข้ึนอยูกับศักยภาพของนักเรียน 
สงผลตอการประมาณการ 
2. หากมีการจัดกิจกรรมในชวงเวลาเดียวกันจะสงผลตอการบริหารจัดการเพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงค 
ของกิจกรรม 

แนวทางการบริหารความเส่ียง 
1. บริหารจัดการเตรียมความพรอมของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
2. ในการจัดทําปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียนควรพิจารณาถึงความซํ้าซอนของการจัดกิจกรรม 
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10. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1. รอยละของผูเรียนมีความรูและคุณภาพมาตรฐานระดับสากลผานเกณฑ 
ในระดับดีข้ึนไป 
2. รอยละของผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ผานเกณฑ 
ในระดับดีข้ึนไป 
3. รอยละของผูเรียนมีทักษะการคิดสรางสรรคในการสรางนวัตกรรมผานเกณฑ
ในระดับดีข้ึนไป 
4. รอยละของผูเรียนมีความพรอมในการศึกษาตอ การฝกงานหรือการทํางาน
ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
5. รอยละของผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
6. รอยละของผูเรียนท่ีไมติด 0 ร มส มผ 
7. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ 
บูรณาการและบริหารแบบมีสวนรวมกับเครือขายทุกภาคสวน 
8. ระดับความสําเร็จของโรงเรียน มีการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
และการวิจัย เพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 
9. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน
และการเรียนรูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
10. ระดับความสําเร็จของโรงเรียน มีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียน 
อาคารประกอบ มีวัสดุ ครุภัณฑท่ีเพียงพอ และพรอมตอการใชงาน 
11. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีสื่อ และแหลงเรียนรูสําหรับใหนักเรียน
คนควาท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนอยางพอเพียงและทันสมัย 
12. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมบริเวณโดยรอบ 
เอ้ือตอความปลอดภัยของผูเรียน โดยมีการตรวจสอบ แกไข ปรับปรุงตามจุด
ตางๆ ของโรงเรียนตั้งแตอาคารเรียน หองเรียน โรงอาหาร หองน้ํา ระบบไฟฟา 

รอยละ 86 
 

รอยละ 81 
 

รอยละ 72 
 

รอยละ 87 
 

รอยละ 86 
รอยละ 87 
ระดับ 4 

 
ระดับ 4 

 
ระดับ 4 

 
ระดับ 5 

 
ระดับ 5 

 
ระดับ 5 

 
 

 

11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
11.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยสีูงข้ึน 
11.2 นักเรียนใชเทคโนโลยีในการสืบคนขอมูลทางวิทยาศาสตร มีการศึกษาคนควาดวยตนเอง  
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแกปญหาอยางถูกตอง 
11.3 ครูมีสื่อการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีเพียงพอและหลากหลาย 
11.4 นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 
 
 
 
 
 



    แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2564 

114 
 

โครงการท่ี 6 

 
 

ลงชื่อ ................................................... ผูเสนอโครงการ 
                                               (นางสาวยุพร  ตักศิลา) 
 หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 
 

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

กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปฏิบัติหนาท่ีแทน 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสวีวิทยา 

 
 

   ลงชื่อ .................................................... ผูอนุมัติโครงการ 
                                               (นายเกรียงศักดิ์  อัจกลับ) 
                                            ผูอํานวยการโรงเรียนสวีวิทยา 
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โครงการประจําปการศึกษา 2564 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  กลุมบริหารวิชาการ 

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

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร  
เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม 

สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี  3. ดานคุณภาพ 
3.1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรูและทักษะท่ีจําเปน   
ของโลกในศตวรรษท่ี 21 อยางครบถวน เปนคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ 
ยึดม่ันการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติ 
ท่ีถูกตองตอบานเมือง 

   3.2 พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะและทักษะดานการอาน คณิตศาสตร การคิดข้ันสูง  
     นวัตกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตางประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีด 
    ความสามารถในการแขงขัน และการเลือกศึกษาตอเพ่ือการมีงานทํา 
       3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนครูยุคใหม มีศักยภาพในการจัดการ 
     เรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหนาท่ีไดดี มีความรู 
    ความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง  
    รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเปนครู 
สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี  4. ดานประสิทธิภาพ 

4.5 สนับสนุนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาใหเปนตนแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 
  และการเพ่ิมความคลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สนองกลยุทธ สพม. ท่ี  1. จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง สงเสริมคุณภาพชีวิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
    บนพ้ืนฐานความเปนไทย 
             3. พัฒนาคุณภาพผูเรียน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันสูมาตรฐานสากล 
         จุดเนน สพม. ท่ี   1. ดานผูเรียน : ผูเรียนคุณภาพ 

1.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) มีคาพัฒนาสูงกวาปท่ีผานมา  
หรือคาเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ 

    1.2 ผูเรียนมีความรูความสามารถ มีสมรรถนะ และทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
   1.4 ผูเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ตามความถนัด เต็มตามศักยภาพ 
         จุดเนน สพม. ท่ี     2. ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพ 
     2.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย มีคุณธรรม จรยิธรรม  

 และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
     2.1.2 ครูจัดการเรียนรูเชิงรุก ใชสื่อ นวัตกรรม ท่ีหลากหลาย 

จุดเนน สพม. ท่ี   3. ดานบริหารจัดการ : องคกรมิติใหม 
3.1 นํานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการเพ่ิม    
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ 
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3.2 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ไดมาตรฐาน มีความโปรงใส  
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3.5 มีสภาพแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงานและการเรียนรู 

มาตรฐานการศึกษาท่ี  1. คุณภาพของผูเรียน 
    1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
      ประเด็นพิจารณาท่ี 1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ 
     ประเด็นพิจารณาท่ี 2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย 
      แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา 
      ประเด็นพิจารณาท่ี 3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
     ประเด็นพิจารณาท่ี 4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
      ประเด็นพิจารณาท่ี 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
      ประเด็นพิจารณาท่ี 6) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
มาตรฐานการศึกษาท่ี  2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ 
                  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู 
มาตรฐานการศึกษาท่ี  3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใช 
ในชีวิตได 

                  3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
                 3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 
กลยทุธสถานศึกษาท่ี   2. พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.1 รอยละของผูเรียนมีความรูและคุณภาพมาตรฐานระดับสากลผานเกณฑ 
       ในระดับดีข้ึนไป 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ผานเกณฑ 
  ในระดับดีข้ึนไป 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะการคิดสรางสรรคในการสรางนวัตกรรมผานเกณฑ 
  ในระดับดีข้ึนไป 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.4 รอยละของผูเรียนมีความพรอมในการศึกษาตอ การฝกงานหรือ 
   การทํางานผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.5 รอยละของผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรผานเกณฑในระดับดี 
   ข้ึนไป 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.6. รอยละของผูเรียนท่ีไมติด 0 ร มส มผ  
กลยุทธสถานศึกษาท่ี    5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.1 ระดบัความสําเร็จของโรงเรียนมีระบบการบรหิารจัดการ 
    ดวยระบบคุณภาพบูรณาการและบริหารแบบมีสวนรวมกับเครือขายทุกภาคสวน 

 ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 2.1 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ 
      และการวิจัย เพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 
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 ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 2.4 ระดบัความสําเร็จของโรงเรียนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    สนับสนุนและการเรียนรู เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 4.1 ระดับความสําเร็จของโรงเรียน มีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียน 

  อาคารประกอบ มีวัสดุ ครุภัณฑท่ีเพียงพอและพรอมตอการใชงาน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 4.2 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีสื่อและแหลงเรียนรูสําหรับใหนักเรียนคนควา 

  ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนอยางพอเพียงและทันสมัย 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 4.4 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมบริเวณโดยรอบเอ้ือตอ 

  ความปลอดภัยของผูเรียน โดยมีการตรวจสอบ แกไข ปรับปรุงตามจุดตาง ๆ ของ 
  โรงเรียนตั้งแตอาคารเรียน หองเรียน โรงอาหาร หองน้ํา ระบบไฟฟา 

 

แผนงานงบประมาณ     งบลงทุน    งบดําเนินงาน 
 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ    นางสาวยุพร  ตักศิลา  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 

3. หลักการและเหตุผล 
  จากมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นโยบายและตัวชี้วัดของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ประจําป 
พ.ศ. 2564-2565 มุงม่ันในการพัฒนาศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหเปน “การศึกษาข้ันพ้ืนฐานวิถีใหม วิถีคุณภาพ” สงเสริม
โอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางเทาเทียม และบริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมการจัด
การศึกษาใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรูและทักษะท่ีจําเปนของโลกในศตวรรษที่ 21 พัฒนาผูเรียนใหมี
สมรรถนะและทักษะดานการอาน การคิดวิเคราะหข้ันสูง มีความริเริ่มสรางสรรค เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขัน และการเลือกศึกษาตอซึ่งตรงกับกลยุทธสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร              
ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน สูมาตรฐานสากล การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 โรงเรียนสวีวิทยาตองการใหผูเรียนหองเรียนพิเศษ ESC มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร เทคโนโลยแีละสิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึน ลดจํานวนนักเรียนท่ีได 0, ร, มส  ยกระดับผลการทดสอบ O-Net 
ม.3, ม.6 ใหเพ่ิมข้ึน ฝกใหผูเรียนรูจักใฝหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีแหลงเรียนรูใหมดวยตนเองไดอยางคุมคา มี
ทักษะในการคิดวิเคราะห เปนรูปธรรมผานการลงมือปฏิบัติจริง มีเหตุมีผล มุงม่ันในการทํางาน มีสติปญญาใน
การบูรณาการเพ่ิมข้ึน ผูเรียนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ใฝรูใฝเรียน มีความเปนประชาธิปไตย มีเหตุผล รูจัก
เสียสละและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดภายใตสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม รูจักใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีในการแกไขปญหา และดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความ
เพียรมุงม่ันในการทํางาน มีสติปญญาในการบูรณาการ การคิดวิเคราะห และสรางสรรคนวัตกรรมใหมเพ่ิมข้ึน จึง
จัดทําโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอม เพ่ือสงเสริมใหคุณภาพผูเรียนและครูเปนไปตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดท่ีกําหนด 
 

4. วัตถุประสงค 
  4.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  4.2 เพ่ือใชนักเรียนเกิดทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
  4.3 เพ่ือสงเสริมการใชเทคโนโลยีในการศึกษาคนควาดวยตนเอง มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และใชทักษะ 
 กระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแกปญหา 
  4.4 เพ่ือสงเสริมใชนักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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  4.5 เพ่ือสงเสริมใชผูเรียนท่ีมีศักยภาพไดรับโอกาสเขาสูเวทีการแขงขันระดับชาติและนานาชาติ 
  4.6 เพ่ือสงเสริมใชครูเปลี่ยนบทบาทของตนเองจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” และพัฒนาสื่อการเรียน 
 การสอนรายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยท่ีีหลากหลาย 
 

5. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 

  1. นักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม โรงเรียนสวีวิทยา  
จํานวน 196 คน  

  2. ครูกลุมสาระวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจํานวน 19 คน 
    เชิงคุณภาพ  
  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 
 

6. กิจกรรมและการดําเนินงาน 
กิจกรรมท่ี 1 Sci-Tech Camp 

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

มี.ค. 2564 

372,350 
(เงินรายได) 

นางสาวยุพร ตักศิลา  
นางสุรียพร รินสกุล  
และครูทุกคนในกลุมสาระ 
การเรียนรูวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี 

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

 พ.ค. - มี.ค. 
2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- ประเมินจากการรวมกิจกรรมของนักเรียน 

มี.ค. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- สอบถามจากความพึงพอใจของนักเรียน 

มี.ค. 2565 

 

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาและปรับปรุงหองเรียน STEM Education 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- สํารวจพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการจัดทํา
STEM EDUCATION ROOM 

มี.ค. 2564 

28,000 
(เงินรายได) 

นางสาวเนมิกา กังวานสุระ  

 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- ขออนุมัติโครงการ  
- ดําเนินการจัดซ้ืออุปกรณ  

 พ.ค. - มี.ค.  
2564 

3. ข้ันประเมินผล (Check)  
- สอบถามสภาพปญหาการใชอุปกรณ  

มี.ค. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- จัดซ้ืออุปกรณเพ่ิมเติม  

มี.ค. 2565 
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กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาและปรับปรุงหองสมุดวิทยาศาสตร 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- สํารวจพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสม 
ในการจัดทํา หองสมุดวิทยาศาสตร 

มี.ค. 2564 

10,000 
(เงินรายได) 

นางสาวเบญจวรรณ ทองขาว 
นายกิตติพงศ พาหะมาก 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- ขออนุมัติโครงการ  
- ดําเนินการจัดซ้ืออุปกรณ  

 พ.ค. - มี.ค.  
2564 

3. ข้ันประเมินผล (Check)  
- สอบถามสภาพปญหาการใชอุปกรณ  

มี.ค. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- จัดซ้ืออุปกรณเพ่ิมเติม  

มี.ค. 2565 

 

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

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ประชุมครูท่ีเก่ียวของเพ่ือจัดทําโครงการ  
- เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ  

มี.ค. 2564 

75,000 
(เงินรายได) 

นางสาวยุพร ตักศิลา  
นางสุรียพร รินสกุล  
และครูทุกคนในกลุมสาระ 
การเรียนรูวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- ดําเนินการจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ  

 พ.ค. -  มี.ค. 
2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- ประเมินจากการรวมกิจกรรมของนักเรียน  

มี.ค. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- สอบถามจากความพึงพอใจของนักเรียน  

มี.ค. 2565 

 

กิจกรรมท่ี 5 คายฝกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ประชุมครูท่ีเก่ียวของเพ่ือจัดทําโครงการ 
- เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

มี.ค. 2564 

105,000 
(เงินรายได) 

นางสาวยุพร ตักศิลา  
นางสุรียพร รินสกุล  
และครูทุกคนในกลุมสาระ 
การเรียนรูวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี 

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

 พ.ค. - มี.ค. 
2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- ประเมินจากการรวมกิจกรรมของนักเรียน  

มี.ค. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- สอบถามจากความพึงพอใจของนักเรียน  

มี.ค. 2565 
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กิจกรรมท่ี 6 ติวเขมเติมเต็มความรูสูมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ประชุมครูท่ีเก่ียวของเพ่ือจัดทําโครงการ 
- เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

มี.ค. 2564 

42,120 
(เงินรายได) 

นางสาวยุพร ตักศิลา  
นางสุรียพร รินสกุล  
และครูทุกคนในกลุมสาระ 
การเรียนรูวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี 

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

 พ.ค. - มี.ค.  
2564 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- ประเมินจากการรวมกิจกรรมของนักเรียน  

ธ.ค.-มี.ค. 
2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- สอบถามจากความพึงพอใจของนักเรียน  

มี.ค. 2565 

 

กิจกรรมท่ี 7 สรางเสริมทักษะทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ประชุมครูท่ีเก่ียวของเพ่ือจัดทําโครงการ 
- เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

มี.ค. 2564 

53,440 
(เงินรายได) 

นางสาวยุพร ตักศิลา  
นางสุรียพร รินสกุล  
และครูทุกคนในกลุมสาระ 
การเรียนรูวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี 

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

 พ.ค. - มี.ค.  
2564 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- ประเมินจากการรวมกิจกรรมของนักเรียน  

มี.ค. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- สอบถามจากความพึงพอใจของนักเรียน  

มี.ค. 2565 

 

7.  ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
สถานท่ีดําเนินการ   โรงเรียนสวีวิทยา อําเภอสวี จงัหวัดชุมพร 
    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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8. งบประมาณ  รวม  685,910  บาท  รายละเอียด ดังนี้ 
กิจกรรมท่ี 1 Sci-Tech Camp 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย รวม หมายเหตุ 
1   คาลงทะเบียนนักเรียน 196 คน คนละ 800 บาท  156,800 156,800  
2 คาท่ีพัก นักเรียน 196 คนละ 150 บาท 29,400 29,400  
3 คาท่ีพัก คร ู19 คน คนละ 150 บาท 2,850 2,850  
4 คาอาหารนักเรียน 196 คน คนละ 240 บาท จํานวน 2 วัน 94,080 94,080  
5 คาอาหารครู 19 คน คนละ 240 บาท จํานวน 1 วัน 4,560 4,560  
6 คาอาหารวางนักเรียน 196 คน คนละ 60 บาท 2 วัน 23,520 23,520  
7 คาอาหารวางครู 19 คน คนละ 60 บาท 1 วัน 1,140 1,140  
8 คาเดินทาง 4 คัน 60,000 60,000  

รวม 372,350 372,350  
 

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาและปรับปรุงหองเรียน STEM Education 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาครุภัณฑ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 โตะพับอเนกประสงค 4 ตัว ตัวละ 2,000 บาท 8,000 - 8,000  
2 เกาอ้ีพลาสติก 20 ตัว ตัวละ 250 บาท 5,000 - 5,000  
3 ตูเก็บอุปกรณ 2 ตู ตูละ 4,500 บาท 9,000 - 9,000  
4 คาวัสดุอุปกรณ - 6,000 6,000  

รวม 22,000 6,000 28,000  
 

กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาและปรับปรุงหองสมุดวิทยาศาสตร 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาครุภัณฑ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาวัสดอุุปกรณหองสมุดวิทยาศาสตร  - 5,000 5,000  
2 บอรดประกาศตูกระจก 5,000 - 5,000  

รวม 5,000 5,000 10,000  
 

กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาส่ือ อุปกรณ แหลงเรียนรู หองเรียน ESC 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาครุภัณฑ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาวัสดุอุปกรณ - 5,000 5,000  
2 คอมพิวเตอรตั้งโตะ 1 เครื่อง 20,000 - 20,000  
3 โปรเจคเตอร 1 ตัว 25,000 - 25,000  
4 Visualizer เครื่องฉายภาพ 1 ตัว 15,000 - 15,000  
5 เครื่องพิมพ  EP L6170 1 เครื่อง 10,000 - 10,000  

รวม 70,000 5,000 75,000  
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กิจกรรมท่ี 5 คายฝกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาอาหารครู 19 คน 2 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท  2,280 - 2,280  
2 คาอาหารวางครู 19 คน 4 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท  1,900 - 1,900  
3 คาอาหารนักเรียน 196 คน 2 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท  23,520 - 23,520  
4 คาอาหารวางนักเรียน 196 คน  

4 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท 
19,600 - 19,600  

5 คาวัสดุอุปกรณ  - 57,700 57,700  
รวม 47,300 57,700 105,000  

 

กิจกรรมท่ี 6 ติวเขมเติมเต็มความรูสูมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 วิทยากร 2 วัน วันละ 6 ชั่วโมง 

ชั่วโมงละ 600 บาท    
7,200 - - 7,200  

2 คาอาหารนักเรียน 71 คน  
2 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท  

- 8,520 - 8,520  

3 คาอาหารคร ู19 คน 
2 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท  

- 2,280 - 2,280  

4 คาอาหารวางนักเรียน 71 คน  
4 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท 

- 7,100 - 7,100  

5 คาอาหารวางครู 19 คน  
4 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท  

- 1,900 - 1,900  

6 คาวัสดุอุปกรณ - - 15,120 15,120  
รวม 7,200 19,800 15,120 42,120  

 

กิจกรรมท่ี 7 สรางเสริมทักษะทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 หนังสือแบบฝกหัดเสริมทักษะ 53,440 53,440  

รวม 53,440 53,440  
 

หมายเหตุ  ขอถัวจายทุกรายการ 
 

9. การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 
ปจจัยความเส่ียง 

1. ชวงเวลาในการดําเนินกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากกําหนดการเดิม  
2. คาใชจายในการดําเนินกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเม่ือมีการดําเนินกิจกรรมจริง  

แนวทางการบริหารความเส่ียง 
1. มีการติดตอประสานงานวิทยากร สถานท่ีดาเนินกิจกรรมไวลวงหนา 
2. ในการวางแผนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมมีการทําถัวจายในเบื้องตน 
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10. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1. รอยละของผูเรียนมีความรูและคุณภาพมาตรฐานระดับสากลผานเกณฑ 
ในระดับดีข้ึนไป 
2. รอยละของผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ผานเกณฑ 
ในระดับดีข้ึนไป 
3. รอยละของผูเรียนมีทักษะการคิดสรางสรรคในการสรางนวัตกรรม 
ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
4. รอยละของผูเรียนมีความพรอมในการศึกษาตอ การฝกงานหรือการทํางาน
ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
5. รอยละของผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
6. รอยละของผูเรียนท่ีไมติด 0 ร มส มผ  
7. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ 
บูรณาการและบริหารแบบมีสวนรวมกับเครือขายทุกภาคสวน 
8. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
และการวิจัย เพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 
9. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียน 
อาคารประกอบ มีวัสดุ ครุภัณฑท่ีเพียงพอและพรอมตอการใชงาน 
10. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีสื่อและแหลงเรียนรูสําหรับใหนักเรียน
คนควาท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนอยางพอเพียงและทันสมัย 
11. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมบริเวณโดยรอบ 
เอ้ือตอความปลอดภัยของผูเรียน โดยมีการตรวจสอบ แกไข ปรับปรุงตาม 
จุดตางๆ ของโรงเรียนตั้งแตอาคารเรียน หองเรียน โรงอาหาร หองน้ํา  
ระบบไฟฟา 

รอยละ  86 
 

รอยละ  81 
 

รอยละ  72 
 

รอยละ  87 
 

รอยละ  86 
รอยละ  87 
ระดับ  4 

 
ระดับ 4 

 
ระดับ 5 

 
ระดับ 5 

 
ระดับ 5 

 
 

 

11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  11.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรเพ่ิมข้ึน 
  11.2 นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร 
  11.3 นักเรียนไดศึกษาคนควาความรูดวยตนเอง มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และใชทักษะกระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตรในการแกปญหาไดอยางถูกตอง 
  11.4 ครูมีสื่อการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตรเพียงพอและหลากลลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 



    แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2564 

124 
 

โครงการท่ี 7 

 
 

ลงชื่อ ................................................... ผูเสนอโครงการ 
                                               (นางสาวยุพร  ตักศิลา) 
    หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 
 

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

กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปฏิบัติหนาท่ีแทน 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสวีวิทยา 

 
 

   ลงชื่อ .................................................... ผูอนุมัติโครงการ 
                                               (นายเกรียงศักดิ์  อัจกลับ) 
                                            ผูอํานวยการโรงเรียนสวีวิทยา 
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โครงการประจําปการศึกษา 2564 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  กลุมบริหารวิชาการ 

โรงเรียนสวีวิทยา  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
   ***************************************************** 
1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 
สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี  3. ดานคุณภาพ 

3.1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรูและทักษะท่ีจําเปน 
ของโลกในศตวรรษท่ี 21 อยางครบถวน เปนคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของ
ชาติ ยึดม่ันการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง 
3.2 พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะและทักษะดานการอาน คณิตศาสตร การคิดข้ันสูง 
นวัตกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตางประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขัน และการเลือกศึกษาตอเพ่ือการมีงานทํา 

สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี  4. ดานประสิทธิภาพ 
     4.5 สนับสนุนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาใหเปนตนแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

และการเพ่ิมความคลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ สพม. ท่ี   3. พัฒนาคุณภาพผูเรียน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันสูมาตรฐานสากล 
สนองกลยุทธ สพม. ท่ี 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 จุดเนน สพม. ท่ี   1. ดานผูเรียน : ผูเรียนคุณภาพ 

 1.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) มีคาพัฒนาสูงกวาปท่ีผานมา   
  หรือคาเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ 
 1.2 ผูเรียนมีความรูความสามารถ มีสมรรถนะ และทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 

จุดเนน สพม. ท่ี   3. ดานบริหารจัดการ : องคกรมิติใหม 
3.1 นํานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ 

มาตรฐานการศึกษา ท่ี     1. คุณภาพของผูเรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

ประเด็นพิจารณาท่ี 1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2) มีความสามารถในการวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายและ 

  เปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา 
ประเด็นพิจารณาท่ี 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษา ท่ี     3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 ประเด็นพิจารณาท่ี 3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใช 
   ในชีวิตจริงได 
 ประเด็นพิจารณาท่ี  3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

ประเด็นพิจารณาท่ี 3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน 
กลยุทธสถานศึกษา ท่ี  2. พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ ท่ี 1.1. รอยละของผูเรียนมีความรูและคุณภาพมาตรฐานระดับสากลผานเกณฑ 
 ในระดับดีข้ึนไป 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ท่ี 1.2. รอยละของผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ผานเกณฑ 
 ในระดับดีข้ึนไป 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ท่ี 1.3. รอยละของผูเรียนมีทักษะการคิดสรางสรรคในการสรางนวัตกรรมผาน

เกณฑในระดับดีข้ึนไป 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ท่ี 1.4. รอยละของผูเรียนมีความพรอมในการศึกษาตอ การฝกงานหรือการทํางาน 
 ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ท่ี 1.6. รอยละของผูเรียนท่ีไมติด 0 ร มส มผ 

กลยุทธสถานศึกษา ท่ี   5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี  1.1 ระดบัความสําเร็จของโรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ 

บูรณาการและบริหารแบบมีสวนรวมกับเครือขายทุกภาคสวน 
4.1 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียน  
อาคารประกอบ มีวัสดุ ครุภัณฑท่ีเพียงพอและพรอมตอการใชงาน 
 

แผนงานงบประมาณ     งบลงทุน   งบดําเนินงาน 
                                                        

2. ผูรับผิดชอบโครงการ นางกาญจนี  แกววิจิตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 

3. หลักการและเหตุผล 
จากนโยบาย ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564-

2565 มุงม่ันในการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหเปน “การศึกษาข้ันพ้ืนฐานวิถีใหม วิถีคุณภาพ” มุงเนนความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา สงเสริมโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางเทาเทียม และบริหารจัดการศึกษาอยาง
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรูและทักษะท่ีจําเปนของ
โลกในศตวรรษท่ี 21 พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะและทักษะดานการอาน คณิตศาสตร การคิดข้ันสูง นวัตกรรม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตางประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน และการ
เลือกศึกษาตอ ซ่ึงตรงกับกลยุทธสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร ในการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน เพ่ือสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขัน สูมาตรฐานสากล การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
และสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

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
สติปญญาในการบูรณาการเพ่ิมข้ึน ผูเรียนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ใฝรูใฝเรียน มีความเปนประชาธิปไตย มี
เหตุผล รูจักเสียสละและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รูจักใชกระบวนการทางคณิตศาสตรในการดําเนินชีวิต
ดวยความอดทน มีความเพียร มุงม่ันในการทํางาน มีสติปญญาในการ บูรณาการ การคิดวิเคราะหเพ่ิมข้ึน กลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร จึงจัดทําโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เพ่ือสงเสริมให
คุณภาพผูเรียนและครูเปนไปตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดท่ีกําหนด 
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4. วัตถุประสงค 
4.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรใหเพ่ิมข้ึน และลดจํานวนนักเรียนท่ีได 0, ร, มส 
ยกระดับผลการทดสอบ O-Net ม.3, ม.6 ใหเพ่ิมข้ึน และจํานวนนักเรียนมีความกาวหนาเพ่ิมข้ึน 
4.2 เพ่ือฝกใหนักเรียนรูจักใฝหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีแหลงเรียนรูใหมไดอยางคุมคา มีทักษะในการคิด
วิเคราะห เปนรูปธรรมผานการลงมือปฏิบัติจริง มีเหตุมีผล มุงม่ันในการทํางาน มีสติปญญาในการบูรณาการ
เพ่ิมข้ึน 
4.3 เพ่ือเสริมสรางใหนักเรียนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ใฝรูใฝเรียน มีความเปนประชาธิปไตย มีเหตุผล 
รูจักเสียสละและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
4.4 เพ่ือใหนักเรียนรูจักใชกระบวนการทางคณิตศาสตรในการดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียรมุงม่ัน
ในการทํางาน มีสติปญญาในการบูรณาการ การคิดวิเคราะหเพ่ิมข้ึน 

 

5. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ      

1. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยาทุกคน 
2. ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรทุกคน 

เชิงคุณภาพ     
1. นักเรียนมีความรูความเขาใจ มีกระบวนการคิด วิเคราะหทางคณิตศาสตรและมีกระบวนการทํางาน
เพ่ิมข้ึน 
2. นักเรียนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ใฝรูใฝเรียน มีความเปนประชาธิปไตย มีเหตุผล รูจักเสียสละ
และรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรใหเพ่ิมข้ึน และมีผลการทดสอบ O-Net ม.3,  
ม.6 เพ่ิมข้ึน 
4. จํานวนนักเรียนท่ีได 0, ร, มส ลดลง 

        5. มีสื่ออุปกรณในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรท่ีครบครัน และทันสมัย  
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6. กิจกรรมและการดําเนินงาน 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาส่ือ อุปกรณการเรียนการสอนคณิตศาสตร 

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

มี.ค. 2564 

93,000 
(เงินอุดหนุน) 

นางกาญจนี แกววิจิตร 

 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
2.1 แตงตั้งมอบหมายผูรับผิดชอบ 
2.2 ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 
     - จัดซ้ือวัสดุสิ้นเปลือง 
     - จัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน : ตูใสเอกสาร 1 ตู 
     - ซอมบํารุงรักษาอุปกรณ 

พ.ค. 2564 -  
ก.พ. 2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- ประเมินผล 

มี.ค. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- สรุปและรายงานผล 

มี.ค. 2565 

 

กิจกรรมท่ี 2 เกงคณิต คิดเลขเร็ว 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ประชุมครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เพ่ือ
จัดทําโครงการ 
- เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

ก.ย. 2564 

5,880 
(เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน) 

 

นายวรกร เกตุสถิตย 
นายอุดม หมุนนุย 
นายอนุวัตร ทองชางเหล็ก 

 

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

ก.ย. 2564 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- ประเมินผลการทํากิจกรรม 

พ.ย. 2564 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- สรุปและรายงานผล 

ธ.ค. 2564 
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กิจกรรมท่ี 3 แขงขันคณิตศาสตรสัญจร 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ประชุมครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เพ่ือ
จัดทําโครงการ 
- เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

ต.ค. 2564 

94,520 
(เงินอุดหนุน) 

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 
     - จัดซ้ือเกมคณิต 

พ.ย. 2564 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- ประเมินผลการทํากิจกรรม 

ธ.ค. 2564 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- สรุปและรายงานผลการทํากิจกรรม 

ธ.ค. 2564 

 

กิจกรรมท่ี 4 คายอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ประชุมครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  
เพ่ือจัดทํากิจกรรม 
- เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

ชวงท่ี 1  
ม.ปลาย 

มิ.ย. 2564 
ชวงท่ี 2 ม.ตน 
พ.ย. 2564 

74,436 
(เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน) 

 

นางสาวจตุพร  สิ้นทุกข 
ครูในกลุมสาระฯทุกคน 

 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
2.1 แตงตั้งมอบหมายผูรับผิดชอบ 
2.2 ประชาสัมพันธใหนักเรียนทราบพรอมท้ังรับสมัคร
นักเรียนเขากิจกรรม จาํนวน 300 คน 
2.3 ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 
- นํานักเรียนทํากิจกรรมคายตามกิจกรรม 300 คน 
- จัดซ้ือวัสดุอุปกรณในการเขาคาย 

ชวงท่ี 1  
ม.ปลาย 

ก.ค. 2564 
ชวงท่ี 2 ม.ตน 
พ.ย. 2564 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- ประเมินผลการทํากิจกรรม 

ชวงท่ี 1  
ม.ปลาย 

ส.ค. 2564 
ชวงท่ี 2 ม.ตน 
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กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
ธ.ค. 2564 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- สรุปและรายงานผลการทํากิจกรรม 

ชวงที่ 1  
ม.ปลาย 

ธ.ค. 2564 
ชวงที่ 1 ม.ตน 

ธ.ค. 2564 
    

กิจกรรมท่ี 6 สงเสริมใฝเรียนรูดวยหองสมุดดิจิตอล 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ประชุมครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เพ่ือ
จัดทําโครงการ 
- เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

พ.ค. 2564 
155,340 

 

(เงินอุดหนุน 
104,214 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

51,126) 

 

นายอนุวัตร ทองชางเหล็ก 
นางสาวมารสิา มณีใส 
นางสาวนลินี เรืองสุข 
นางภัสตญิา มานะมโนรถ 
นายพงศกร ยังสวัสดิ ์
 2. ข้ันดําเนินการ (Do) 

- แตงตั้งมอบหมายผูรับผิดชอบ 
- จัดซ้ือและปรับปรุงหองสมุด 

ตลอดป
การศึกษา 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- ประเมินผล 

มี.ค. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- สรุปและรายงานผล 

มี.ค. 2565 

 

7.  ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
     เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564  ถึงเดือน มีนาคม  พ.ศ. 2565 
     สถานท่ีดําเนินการ กิจกรรมท่ี 1,2,3,5   โรงเรียนสวีวิทยา อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
   กิจกรรมท่ี  4         ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา กทม.  
                  ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎรธานี 
 

8. งบประมาณ  รวม  423,176  บาท  รายละเอียด ดังนี้ 
  กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาส่ือ อุปกรณการเรียนการสอนคณิตศาสตร 
 

ท่ี กิจกรรม/รายการ คาครุภัณฑ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาวัสดอุุปกรณ - 45,000 45,000  
2 ตูใสเอกสาร 2 ตู ตูละ 4,500 บาท 9,000 - 9,000  
3 คอมพิวเตอร  1 เครื่อง 22,000 - 22,000  
4 เกาอ้ีสํานักงาน 3 ตัว  - 10,000 10,000  
5 เครื่องปริ้นเตอร 5,000 - 5,000  
6 เครื่องเขาเลมเอกสาร 1 เครื่อง - 2,000 2,000  

รวม 36,000 57,000 93,000  
 



    แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2564 

131 

 

โครงการท่ี 8 

  กิจกรรมท่ี 2 เกงคณิต คิดเลขเร็ว 

ท่ี กิจกรรม/รายการ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาวัสดุอุปกรณ 5,880 5,880  

รวม 5,880 5,880  
 

  กิจกรรมท่ี 3 แขงขันคณิตศาสตรสัญจร 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาอาหารนักเรียนชวงฝกซอม 2 สัปดาห 

กอนแขง 2 รายการ 
20 คน 4 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท  

9,600 - 9,600  

2 คาเบี้ยเลี้ยงครู 2 รายการ 
3 คน 3 วัน 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  
6 คาน้ํามันเชื้อเพลิง 2 รายการ 18,000 - 18,000  

รวม 89,520 5,000 94,520  
 

  กิจกรรมท่ี 4 คายอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาอาหารวางนักเรียน 

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

24,000 - 24,000 
 

2 คาอาหารนักเรียน 
ม.ตน 120 คน 2 วัน ม.ปลาย 120 คน 2 วัน 
240 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท 2 วัน 

28,800 - 28,800 
 

3 คาอาหารวางครู 
16 คน 2 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท 2 วัน 

1,600 - 1,600 
 

4 คาอาหารครู 
16 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท 2 วัน 

1,920 - 1,920 
 

5 คาวัสดุอุปกรณ - 18,116 18,116  
รวม 56,320 18,116 74,436  
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  กิจกรรมท่ี 6 สงเสริมใฝเรียนรูดวยหองสมุดดิจิตอล 
 

ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาครุภัณฑ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาวัสดอุุปกรณ -  28,340 28,340  
2 ตูเก็บของ 2 ตู 

ตูละ 3,500 บาท 
- 7,000 - 7,000  

3 Visualizer - 25,000 - 25,000  
4 เกาอ้ีนวมเหล็กกลม 30 ตัว 

ตัวละ 1,500 บาท 
- 45,000 - 45,000  

5 คาบํารุงรักษาคอมพิวเตอร 20,000 - - 20,000  
6 ซอมแซมมานหนาตาง 10,000 - - 10,000  
7 ซอมแซมระบบรางสายไฟ 20,000 - - 20,000  

                รวม 50,000 77,000 28,340 155,340  
 

หมายเหตุ  ขอถัวจายทุกรายการ 
 

9.  การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 
     ปจจัยความเส่ียง 
     1.  ระยะเวลาในการทํากิจกรรม 
     2.  ศักยภาพ ความพรอมและจํานวนนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม 
     3.  อุปกรณคอมพิวเตอรชํารุดเสียหาย 
     แนวทางการบริหารความเส่ียง 
     1.  โรงเรียนควรจะมีปฏิทินปฏิบัติงานท่ีระบุวันเวลาจัดกิจกรรมใหชัดเจน 
     2.  จัดชวงเวลาในการฝกซอม เชน ชวงจัดกิจกรรมหนาเสาธง ชวงพักกลางวัน และหลังเลิกเรียน 
     3.  ควบคุมดูแลการใชอุปกรณคอมพิวเตอรใหใชงานไดยาวนาน 
 

10.  ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1. รอยละของผูเรียนมีความรูและคุณภาพมาตรฐานระดับสากลผานเกณฑ 
ในระดับดีข้ึนไป 
2. รอยละของผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
3. รอยละของผูเรียนมีทักษะการคิดสรางสรรคในการสรางนวัตกรรมผานเกณฑ 
ในระดับดีข้ึนไป 
4. รอยละของผูเรียนมีความพรอมในการศึกษาตอ การฝกงานหรือการทํางาน 
ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
5. รอยละของผูเรียนท่ีไมติด 0 ร มส มผ 
6. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพบูรณาการ
และบริหารแบบมีสวนรวมกับเครือขายทุกภาคสวน 
 

รอยละ 86 
 

รอยละ 81 
รอยละ 72 

 
รอยละ 87 

 
รอยละ 87 
ระดับ 4 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
7. ระดับความสําเร็จของโรงเรียน มีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ มีวัสดุ ครุภัณฑท่ีเพียงพอ และพรอมตอการใชงาน 

ระดับ 5 

 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
     11.1 นักเรียนมีทักษะในการคิดปฏิบัติตามกระบวนการทางคณิตศาสตรมากข้ึน 
     11.2 นักเรียนสามารถนําคณิตศาสตรไปบูรณาการกับวิชาอ่ืนๆได  
     11.3 นักเรียนมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน มีความเสียสละ มีน้ําใจ 
     11.4 นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตรมากข้ึน 
     11.5 นักเรียนไดรับรางวัลจากการแขงขันในระดับตาง ๆ 
     11.6 นักเรียนมีทักษะในการศึกษาคนควาดวยตนเองและรักการแสวงหาความรูมากข้ึนเปนบุคคล 

 แหงการเรียนรู 
 
 

 
ลงชื่อ ................................................ ผูเสนอโครงการ 

      (นางกาญจนี  แกววิจิตร) 
       หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 

 
   ลงชื่อ ............................................... ผูเห็นชอบโครงการ 

                                           (นายสมศักดิ์  ศรัณยวงศ) 
 กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปฏิบัติหนาท่ีแทน 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสวีวิทยา 
 
 

ลงชื่อ ...................................................... ผูอนุมัติโครงการ 
        (นายเกรียงศักดิ์  อัจกลับ) 
     ผูอํานวยการโรงเรียนสวีวทิยา 
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โครงการประจําปการศึกษา 2564 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ กลุมบริหารวิชาการ 

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

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนภาษาตางประเทศ 
สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี    3. ดานคุณภาพ 

3.1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรูและทักษะท่ีจําเปน
ของโลกในศตวรรษท่ี 21 อยางครบถวน เปนคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของ
ชาติ ยึดม่ันการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง 
3.2 พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะและทักษะดานการอาน คณิตศาสตร การคิดข้ันสูง 
นวัตกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตางประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขัน และการเลือกศึกษาตอเพ่ือการมีงานทํา 

สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี    4. ดานประสิทธิภาพ 
4.5 สนับสนุนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาใหเปนตนแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
และการเพ่ิมความคลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สนองกลยุทธ สพม. ท่ี   1. จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง สงเสริมคุณภาพชีวิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
บนพ้ืนฐานความเปนไทย 

สนองกลยุทธ สพม. ท่ี   2. สรางโอกาส และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ สพม. ท่ี   3. พัฒนาคุณภาพผูเรียน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันสูมาตรฐานสากล 

จุดเนน สพม. ท่ี  1. ดานผูเรียน : ผูเรียนคุณภาพ 
1.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) มีคาพัฒนาสูงกวาปท่ีผานมา  
หรือคาเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ 
1.2 ผูเรียนมีความรูความสามารถ มีสมรรถนะ และทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
1.3 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะอันพึงประสงค 

มาตรฐานการศึกษาท่ี  1.  คุณภาพของผูเรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

ประเด็นพิจารณาท่ี 1)  มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ 

          ประเด็นพิจารณาท่ี 2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

                                  ความคิดเห็น และแกปญหา 

ประเด็นพิจารณาท่ี 4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประเด็นพิจารณาท่ี 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

      ประเด็นพิจารณาท่ี 6) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
มาตรฐานการศึกษาท่ี  1.  คุณภาพของผูเรียน 

1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 
ประเด็นพิจารณาท่ี 1)  การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

          ประเด็นพิจารณาท่ี 2) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
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          ประเด็นพิจารณาท่ี 3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

ประเด็นพิจารณาท่ี 4) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานการศึกษาท่ี  3.  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ประเด็นพิจารณาท่ี 3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใช 
   ใน ชีวิตได 

          ประเด็นพิจารณาท่ี 3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

ประเด็นพิจารณาท่ี 3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 
กลยุทธสถานศึกษาท่ี   1. ผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค  

ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.1 รอยละของผูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตาม 
     หลักสูตร และมีคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 

กลยุทธสถานศึกษาท่ี   2. พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.1. รอยละของผูเรียนมีความรูและคุณภาพมาตรฐานระดับสากลผานเกณฑ 

ในระดับดีข้ึนไป 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.2. รอยละของผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ผานเกณฑ 

ในระดับดีข้ึนไป 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.4. รอยละของผูเรียนมีความพรอมในการศึกษาตอการฝกงานหรือการทํางาน 

ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี  1.5. รอยละของผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี  1.6. รอยละของผูเรียนท่ีไมติด 0 ร มส มผ  

กลยุทธสถานศึกษาท่ี   3. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.4 รอยละของผูเรียนมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอมผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 

กลยุทธสถานศึกษา ท่ี   5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี  4.1 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียน  

อาคารประกอบ มีวัสดุ ครุภัณฑท่ีเพียงพอและพรอมตอการใชงาน 
 

แผนงานงบประมาณ     งบลงทุน    งบดําเนินงาน 
 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ  นางพิกุล  ดานสวัสดิ์  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   
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เปาหมายของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศตองการใหผูเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์คาเฉลี่ยรวมวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 5 และลดจํานวนนักเรียนท่ีไดผลการเรียน 0, ร, มส. ไมเกินรอยละ 2 
รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-net ม.3 และ ม.6 ใหเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 1 และมีจํานวนนักเรียนสอบผาน
คาเฉลี่ยในระดับประเทศเพ่ิมข้ึน อีกท้ังนักเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการสื่อสารไดดี เรียนรู
วัฒนธรรมสําคัญตางๆ ของเจาของภาษาและสามารถใชเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม 
สงเสริมใหนักเรียนมีคุณธรรมดานการเสียสละ อดทน มีระเบียบวินัย และใฝเรียนรู   

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ จึงจัดทําโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาตางประเทศ
ข้ึน เพ่ือพัฒนาใหคุณภาพผูเรียนและครูเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดและมีสื่ออุปกรณในการจัดการเรียนการสอน
ท้ังภาษาอังกฤษและภาษาจีนอยางเพียงพอและทันสมัย 
 

4. วัตถุประสงค 
    4.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์คาเฉลี่ยรวมวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีนใหเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 5  
 และลดจํานวนนักเรียนท่ีไดผลการเรียน 0, ร, มส. ใหไดไมเกินรอยละ 2 

4.2 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-net ม.3 และ ม.6 ใหเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 1 รวมถึงมีจํานวนนักเรียน 
สอบผานคาเฉลี่ยในระดับประเทศเพ่ิมข้ึน 
4.3 เพ่ือใหนักเรียนใชภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการสื่อสารไดดี ไดเรียนรูวัฒนธรรมสําคัญตางๆ  
ของเจาของภาษาและสามารถใชเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม 
4.4 เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีคุณธรรมดานการเสียสละ อดทน มีระเบียบวินัย และใฝหาความรู 
4.5 เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีความรูและมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล 
4.6 เพ่ือใหผูเรียนมีความพรอมในการศึกษาตอ การฝกงานหรือการทํางานผานเกณฑในระดับดี 
4.7 เพ่ือใหผูเรียนมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอมผานเกณฑในระดับด ี

 

5. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยาทุกคน  
2. ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศทุกคน 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพ่ิมข้ึนและมีผลการทดสอบ  

O-Net ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 มีผลสูงข้ึน 
2. นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์คาเฉลี่ยรวมวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 5 
3. นักเรียนท่ีไดผลการเรียน 0, ร, มส.  มีจํานวนไมเกินรอยละ 2 
4. นักเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการสื่อสารไดดี  
5. นักเรียนไดเรียนรูวัฒนธรรมสําคัญตางๆ ของเจาของภาษาท้ังภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
6. นักเรียนสามารถใชเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม 
7. นักเรียนมีคุณธรรมดานการเสียสละ อดทน มีระเบียบวินัยและใฝเรียนรู   
8. มีสื่ออุปกรณในการจัดการเรียนการสอนท้ังภาษาอังกฤษและภาษาจีนอยางเพียงพอและทันสมัย 
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6. กิจกรรมและการดําเนินงาน 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาส่ือ อุปกรณการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ 

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

เม.ย. 2564 

109,000 
(เงินอุดหนุน) 

นางพิกุล ดานสวัสดิ ์
นางปุณภัช ไพบูลย 
นางพรรณี พรหมเจริญ 
นางกัญฐนาถ นาคศิร ิ
 
 
 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑกลุมสาระ 
- จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ หองปฏิบัติการทางภาษา 

พ.ค 2564 – 
มี.ค. 2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- รายงาน/สรุปโครงการ 

มี.ค 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- นําผลประเมินไปใชและพัฒนาโครงการในครั้งตอไป 

 
มี.ค. 2565 

 

กิจกรรมท่ี 2 Christmas Day 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ประชุม จัดทําโครงการ วางแผน กําหนด
วัตถุประสงคของกิจกรรม  
- แตงตั้งคณะทํางานและผูรับผิดชอบหลัก  
เพ่ือการวิเคราะหและสังเคราะหหาวิธีการและ
กระบวนการในการดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมาย 

พ.ย. 2564 
 

8,000 
(เงินอุดหนุน) 

นางจุฑารัตน เจริญสุข 
นางสาวศิสกาว มรรคสินธุ 
นายวิชัย ดีสมุทร 
นางพรรณี พรหมเจริญ 
นางสาวอรุณวดี นาคสวัสดิ ์
นางสาวสุภัทรา ฉิมพลีศริ ิ
นางสาวกันยนา นอยกําเนิด 

 
 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- ประชุม จัดเตรียม ติดตอประสานงานคณะทํางาน 
- ดําเนินการออกแบบกิจกรรมหนาเสาธง 
- ดําเนินการจัดนิทรรศการวันคริสตมาส 
- ดําเนินการจัดเตรียมอุปกรณ 
- ดําเนินการจัดเตรียมเครื่องแตงกาย 
และการตกแตงขบวน 

ธ.ค. 2564 
 

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

ม.ค. 2565 

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

ก.พ. 2565 
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กิจกรรมท่ี 3 English Camp 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1.ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ประชุมจัดทําโครงการ/วางแผน 

เม.ย. 2564 

59,800 
(เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน) 

นางพิกุล ดานสวัสดิ ์
คณะครูกลุมสาระการเรยีนรู

ภาษาตางประเทศ 

 

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

ส.ค. 2564 
 
 
 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- รายงาน/ สรุปโครงการ 

ก.ย. 2564 
 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- นําผลประเมินไปใชและพัฒนากิจกรรมในครั้งตอไป 

ก.ย. 2564 

 

กิจกรรมท่ี 4 English Outdoor 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ประชุมวางแผน 

ต.ค. 2564 

36,460 
(เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน) 

นายวิชัย ดีสมุทร 
นางสาวอรุณวดี นาคสวัสดิ ์
นางสาวสุภัทรา ฉิมพลีศริ ิ
นางสาวศิสกาว มรรคสินธุ 
นางพิกุล ดานสวัสดิ ์
นางสาวกันยนา นอยกําเนิด 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- นํานักเรียนไปสัมภาษณชาวตางชาติตามสถานท่ี
ทองเท่ียวของจังหวัดชุมพร  
- นํานักเรียนไปเรียนรูตามแหลงเรียนรูนอกสถานท่ีใน
จังหวัดชุมพร 

 
พ.ย. 2564  

 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- ใชวิธีประเมินความพึงพอใจ 

ธ.ค. 2564 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- ศึกษาปญหาและปรับปรุงแกไข 

ม.ค. 2565 

 

กิจกรรมท่ี 5 การแขงขันทักษะทางวิชาการเพ่ือสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ประชมุจัดทําโครงการ/วางแผน 

มี.ค. 2564 
 

32,220 
(เงินอุดหนุน) 

นางพิกุล ดานสวัสดิ์  
คณะครูกลุมสาระการเรยีนรู
ภาษาตางประเทศ 

 
 
 
 
 
 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- รับสมัครผูเขารวมกิจกรรม 
- จัดการแขงขัน 
จัดกิจกรรม 
1. แขงขัน Story Telling ม.ตนและม.ปลาย 
2. แขงขัน skit ม.ตนและม.ปลาย 
3. แขงขัน Impromptu Speech ม.ตนและม.ปลาย 

มิ.ย. – ก.ย. 
2564 
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กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
4. แขงขัน Crossword ม.ตน และ ม.ปลาย 
5. เขารวมการแขงขัน Crossword Games ของ
สมาคม Crossword แหงประเทศไทย 

 

 

 
 
 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- รวบรวมขอมูลและผลการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับ
เปาหมายและระดับความสําเร็จของโครงการและ
สรุปผลการประเมินโครงการ 
- วิเคราะหปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดจาก 
การดําเนินงาน 

ต.ค. 2564 

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

ก.พ. 2564 

 

กิจกรรมท่ี 6 การแขงขันทักษะทางวิชาการเพ่ือสงเสริมทักษะการใชภาษาจีน 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ประชุมจัดทําโครงการ/วางแผน 

ตลอดป
การศึกษา 

2564 

20,640 
(เงินอุดหนุน) 

นางพิกุล  ดานสวัสดิ์ 
คณะครูกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- รับสมัครผูเขารวมกิจกรรม 
- จัดการแขงขัน 
จัดกิจกรรม 
1. แขงขันการพูดเพ่ืออาชีพ ม.ตนและม.ปลาย 
2. แขงขันการบรรยายภาพจีน ม.ปลาย 
3. แขงขันเขียนเรียงภาษาจีน ม.ปลาย 
4. แขงขันละครสั้นภาษาจีน ม.ปลาย 
5. เขารวมการแขงขันรองเพลงจีน ม.ตนและม. ปลาย 
6. แขงขันเลานิทานภาษาจีน ม.ตนและม.ปลาย 
7. แขงขันกลาวสุนทรพจน ม.ตนและม.ปลาย 
8. แขงขันรองเขียนพูกันจีน ม.ตนและม. ปลาย 
9. คัดลายมือภาษาจีน ม.ตนและม.ปลาย 
3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- รวบรวมขอมูลและผลการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับ
เปาหมายและระดับความสําเร็จของโครงการและ
สรุปผลการประเมินโครงการ 
- วิเคราะหปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดจาก 
การดําเนินงาน 
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กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- กําหนดแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงาน 
- จัดทําขอเสนอแนะเพ่ิมเติม (ถามี) 
 

กิจกรรมท่ี 7 สงเสริมและพัฒนาการเรียนรูภาษาจีน 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 
- แตงตั้งคณะทํางานและผูรับผิดชอบ 

ตลอดป
การศึกษา 

2564 

39,360 
(เงินอุดหนุน) 

นางพิกุล  ดานสวัสดิ ์
นางกัญฐนาถ นาคศิร ิ
นายบุญพิทักษ รสสุคนธ 
คณะครูกลุมสาระการเรยีนรู
ภาษาตางประเทศ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- ติดตอประสานงานหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
- ดําเนินกิจกรรมตามแผนท่ีวางไว 
   - วันตรุษจีน 
   - คายภาษาวัฒนธรรมจีน 
   - ติวภาษาจีน PAT 7.4 
   - ศูนยสอบวัดระดับความรูดานภาษาจีน HSK 
   - สงเสริมการเรียนรูวัฒนธรรมสําคัญของจีน 
3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- รวบรวมขอมูลและผลการดําเนินงาน 
- วิเคราะหปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดจาก 
การดําเนินงาน 
4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- กําหนดแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงาน 
ในครั้งตอไป ใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
- จัดทําขอเสนอแนะเพ่ิมเติม (ถามี) 
 

7.  ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
สถานท่ีดําเนินการ โรงเรียนสวีวิทยา อําเภอสวี จงัหวัดชุมพร 

 

8. งบประมาณ  รวม  305,480  บาท  รายละเอียด ดังนี้ 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาส่ือ อุปกรณการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาครุภัณฑ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1  เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา 1 เครื่อง 20,000 - 20,000  
2 ตูเหล็กกระจก 3 ชั้น 3,500 - 3,500  
3 ตูทึบสูง 4,500 - 4,500  
4 ตูสูงมีกระจกดานหนา 4,500  4,500  
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ท่ี กิจกรรม/รายการ คาครุภัณฑ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
5 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ  25,000 - 25,000  
6 เครื่องปริ้นเตอร 8,000 - 8,000  

7 ลําโพงเคลื่อนท่ี 5,000 - 5,000  

8 คาวัสดุอุปกรณ - 38,500 38,500  

รวม 70,500 38,500 109,000  
 

กิจกรรมท่ี 2 Christmas Day 

ท่ี กิจกรรม/รายการ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 

1  คาวัสดุอุปกรณ 8,000 8,000  

รวม 8,000 8,000  
 

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  
130 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 

10,400 - - 10,400  

3 คาอาหารวางครูและนักเรียน  
130 คน 2 ม้ือ ม้ือละ 30 บาท 

7,800 - - 7,800  

3 คาเหมารถประจําทาง  
2 คัน คันละ 5,000 บาท 

- 10,000 - 10,000  

4 คาวัสดุอุปกรณ - - 10,000 10,000  

รวม 39,800 10,000 10,000 59,800  
 

กิจกรรมท่ี 4 English Outdoor 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาอาหารกลางวันครูและนักเรียน 

130 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 
10,400 - - 10,400  

2 คาอาหารวางครูและนักเรียน  
130 คน 2 ม้ือ ม้ือละ 30 บาท 

7,800 - - 7,800  

3 คาเหมารถประจําทาง  
2 คัน คันละ 5,000 บาท 

- 10,000 - 10,000  

4 คาวัสดุอุปกรณ - - 8,260 8,260  
รวม 18,200 10,000 8,260 36,460  
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กิจกรรมท่ี 5 การแขงขันทักษะทางวิชาการเพ่ือสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย รวม หมายเหตุ 
1 คาลงทะเบียน 3,000 3,000  

2 คาท่ีพัก 8 หอง คืนละ 1,200 บาท  9,600 9,600  

3 คาอาหารนักเรียน 17 คน 9 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 12,240 12,240  

4 คาอาหารวางนักเรียน 17 คน 6 ม้ือ ม้ือละ 30 บาท 3,060 3,060  

5 คาเบี้ยเลี้ยงครูและคนขับรถ 6 คน 3 วัน วันละ 240 บาท 4,320 4,320  

รวม 32,220 32,220  
 

กิจกรรมท่ี 6 การแขงขันทักษะทางวิชาการเพ่ือสงเสริมทักษะการใชภาษาจีน 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย รวม หมายเหตุ 
1 คาท่ีพัก 8 หอง คืนละ 1,200 บาท  9,600 9,600  
2 คาอาหารนักเรียน 20 คน 6 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 9,600 9,600  
3 คาเบี้ยเลี้ยงครูและคนขับรถ 2 คน 3 วัน วันละ 240 บาท  1,440 1,440  

รวม 20,640 20,640  
 

กิจกรรมท่ี 7 สงเสริมและพัฒนาการเรียนรูภาษาจีน 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 

วันตรุษจีน     
1 คาวัสดอุุปกรณ - 3,000 3,000  

รวม - 3,000 3,000  
คายภาษาวัฒนธรรมจีน     

2 คาตอบแทนวิทยากร  3,000 - 3,000  

3 คาอาหารครู/วิทยากร 
10 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท 

 
600 

-  
600 

 

4 คาอาหารวางครู / วิทยาการ  
10 คน 2 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท  

500 - 500  

5 คาอาหารนักเรียน  
85 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท 

5,100 - 5,100  

6 คาอาหารวางนักเรียน  
85 คน 2 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท 

4,250 
 

- 4,250 
 

 

7 คาวัสดุอุปกรณ - 800 800  

รวม 13,450 800 14,250  

ติวภาษาจีน PAT 7.4     

8 คาตอบแทนวิทยากร  3,000 - 3,000  
9 คาอาหารครู/วิทยากร  

10 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท 
 

600 
-  

600 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
10 คาอาหารวางครู / วิทยากร        

10 คน 2 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท  
500 - 500  

11 คาอาหารนักเรียน  
85 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท 

5,100 - 5,100  

12 คาอาหารวางนักเรียน  
85 คน 2 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท 

4,250 
 

- 4,250 
 

 

13 คาวัสดุอุปกรณ - 800 800  

รวม 13,450 800 14,250  

ศูนยสอบวัดระดับความรูดานภาษาจีน HSK     

14 คาอาหารครู/เจาหนาท่ีคุมสอบ 12 คน  
1 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท 

720 - 720  

15 คาอาหารวางครู / เจาหนาท่ีคุมสอบ  
12 คน 2 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท  

600 - 600  

16 คาวัสดุอุปกรณ - 300 300  

รวม 1,320 300 1,620  

สงเสริมการเรียนรูวัฒนธรรมสําคัญของจีน     

17 คาอาหารนักเรียน 20 คน 3 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 4,800 - 4,800  

18 คาเบี้ยเลี้ยงครูและพนักงานขับรถ  
2 คน 3 วัน วันละ 240 บาท 

1,440 - 1,440  

รวม 6,240 - 6,240  

รวมท้ังหมด 34,460 4,900 39,360  
 

หมายเหตุ  ขอถัวจายทุกรายการ 
 

9. การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 
ปจจัยความเส่ียง 
1. งบประมาณท่ีจัดสรรใหไมเพียงพอ 
2. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 
3. ศักยภาพและความพรอมของนักเรียนท่ีเขารวมในบางกิจกรรม  
4. อุปกรณในการจัดกิจกรรมเกิดความเสียหายชํารุดและไมเพียงพอ 
แนวทางการบริหารความเส่ียง 
1. ของบประมาณในการจดักิจกรรมเพ่ิม 
2. ควรจัดกิจกรรมใหตรงตามปฏิทินการปฏิบัติงานของกลุมบริหารวิชาการ 
3. ควรคัดเลือกนักเรียนท่ีมีศักยภาพและความพรอมมาเขารวมในบางกิจกรรม 

  4. ขอจัดซ้ืออุปกรณในการจัดกิจกรรมเพ่ิมเติมใหเพียงพอ 
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10. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1.  รอยละของผูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตาม 
หลักสูตร และมีคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
2. รอยละของผูเรียนมีความรูและคุณภาพมาตรฐานระดับสากลผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
3. รอยละของผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
4. รอยละของผูเรียนมีความพรอมในการศึกษาตอการฝกงานหรือการทํางานผาน  
เกณฑในระดับดีข้ึนไป 
5. รอยละของผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
6. รอยละของผูเรียนท่ีไมติด 0 ร มส มผ  
7. รอยละของผูเรียนมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอมผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
8. ระดับความสําเร็จของโรงเรียน มีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียน อาคารประกอบ 
มีวัสดุ ครุภัณฑท่ีเพียงพอ และพรอมตอการใชงาน 

รอยละ 95 
 

รอยละ 86 
รอยละ 81 
รอยละ  87 

 
รอยละ  86 
รอยละ  87 
รอยละ  92 

ระดับ 5 

 

11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 11.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์คาเฉลี่ยรวมวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพ่ิมข้ึน 
      11.2 นักเรียนท่ีไดผลการเรียน 0, ร, มส. ลดลง 
      11.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษในการสอบ  O-net ม.3 และ ม.6 เพ่ิมข้ึน 

  11.4 นักเรียนใชภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการสื่อสารไดดีข้ึนและไดรูจักวัฒนธรรมสําคัญตางๆ  
ของเจาของภาษาและใชเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม 

  11.5 นักเรียนมีคุณธรรมดานการเสียสละ อดทน มีระเบียบวินัย และใฝเรียนรู 
  11.6 นักเรียนมีความรูและมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล 
  11.7 นักเรียนมีความพรอมในการศึกษาตอ การฝกงานหรือการทํางานผานเกณฑในระดับดี 
  11.8 นักเรียนมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอมผานเกณฑในระดับดี 
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  ลงชื่อ  .................................................... ผูเสนอโครงการ 
                                                 (นางพิกุล  ดานสวัสดิ์) 
                                       หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 

 
     ลงชื่อ .................................................... ผูเห็นชอบโครงการ 

 (นายสมศักดิ์  ศรัณยวงศ) 
  กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปฏิบัติหนาท่ีแทน 

     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสวีวิทยา 
 
 

   ลงชื่อ .................................................... ผูอนุมัติโครงการ 
                                                (นายเกรียงศักดิ์  อัจกลับ) 
                                              ผูอํานวยการโรงเรียนสวีวิทยา 
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โครงการประจําปการศึกษา 2564     
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ กลุมบริหารวิชาการ   

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

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และพัฒนาศักยภาพผูเรียน MEP 
สนองนโยบาย สพฐ.ท่ี 3. ดานคุณภาพ  
 3.1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรูและทักษะ 

ท่ีจําเปนของโลกในศตวรรษท่ี 21 อยางครบถวน เปนคนดี มีวินัย มีความรักใน
สถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง 

  3.2 พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะและทักษะดานการอาน คณิตศาสตร การคิดข้ันสูง 
นวัตกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตางประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขัน และการเลือกศึกษาตอเพ่ือการมีงานทํา 

สนองนโยบาย สพฐ.ท่ี 4. ดานประสิทธิภาพ  
 4.5 สนับสนุนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาใหเปนตนแบบการพัฒนานวัตกรรม 
 การศึกษาและการเพ่ิมความคลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ สพม.ท่ี 1. จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง สงเสริมคุณภาพชีวิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

  บนพ้ืนฐานความเปนไทย 
สนองกลยุทธ สพม.ท่ี 3. พัฒนาคุณภาพผูเรียน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันสูมาตรฐานสากล 
 จุดเนน สพม. ท่ี 1.2 ผูเรียนมีความรูความสามารถ มีสมรรถนะ และทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 

 จุดเนน สพม. ท่ี 1.5 ผูเรียนมีขีดความสามารถในการแขงขันระดับชาติ และนานาชาติ  
มาตรฐานการศึกษาท่ี 1. คุณภาพของผูเรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
 ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1 มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ 

ประเด็นพิจารณาท่ี 1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
มาตรฐานการศึกษาท่ี 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 ประเด็นพิจารณาท่ี 3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไป 
     ประยุกตใชในชีวิตได    
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 รอยละของผูเรียนมีความรูและคุณภาพมาตรฐานระดับสากล 
        ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป  
 ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ผานเกณฑ 

      ในระดับดีข้ึนไป 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะการคิดสรางสรรคในการสรางนวัตกรรม 
       ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.4 รอยละของผูเรียนมีความพรอมในการศึกษาตอการฝกงานหรือการทํางาน 
        ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป  

กลยทุธสถานศึกษา ท่ี   5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี  4.1 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียน  

อาคารประกอบ มีวัสดุ ครุภัณฑท่ีเพียงพอและพรอมตอการใชงาน 
 

แผนงานงบประมาณ    งบลงทุน   งบดําเนินการ 
 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ  นางมณีวรรณ วงคลาศ  
  โครงการ MEP (Mini English Program) โรงเรียนสวีวิทยา 
 

3. หลักการและเหตุผล   
 ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศท่ีนิยมใชกันอยางแพรหลายมากท่ีสุด เนื่องจากเปนภาษากลางท่ี
ใชสื่อความหมายไปเกือบท่ัวโลก ท้ังในฐานะท่ีเปนเครื่องมือท่ีจะเขาถึงแหลงวิทยาการตาง ๆ และคนควา
ความรูใหมๆ ซ่ึงปจจุบัน มีคนท่ัวโลกใชภาษาอังกฤษเปนหลักในการสื่อสารถึงจํานวน  2,000 ลานคน หรือ 1 
ใน 3 ของประชากรของโลก ดังนั้น จึงเปนความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะสงเสริมใหประชากรไทยไดเรียนรู
ภาษาอังกฤษในระดับท่ีจะสื่อสารได เปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู และการประกอบอาชีพ ตลอดจนการ
เจรจาตอรองสําหรับการแขงขันดานเศรษฐกิจและสังคมในเวทีสากล  ภาษาอังกฤษจึงเปนเครื่องมือสื่อสารท่ี
สําคัญยิ่งสําหรับคนไทยในอนาคตอันใกลนี้  เพ่ือใหการศึกษาสอดคลองกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และความเจริญกาวหนาทางวิชาการ และการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับสากล เปนผูนําท่ีดี มีสติปญญา ศักยภาพ คุณภาพชีวิตและคานิยมท่ีดี รวมท้ังมีความ
รับผิดชอบ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามวิสัยทัศนของโรงเรียน และมีศักยภาพเปนพลโลก (World 
citizen) เพ่ือพัฒนายกระดับคุณภาพ  เปนการตอยอดคุณลักษณะท่ีพึงประสงคท่ีเปนมาตรฐานชาติ คือ การ
จัดการศึกษาใหผู เ รี ยน เปน คนดี  คนเก งและมีความสุข ตามปฏิญญาว าด วยการจัดการศึกษา
ของ UNESCO โดยในศตวรรษท่ี 21 ทุกประเทศไดมีการพัฒนาและใชหลักสูตรการศึกษาท่ีมีเปาหมายให
ผูเรียนไดเรียนเพ่ือรู (Learn to know) เรียนเพ่ือเปน (Learn to be) เรียนเพ่ือทํา (Learn to do) เพ่ือสราง
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคในฐานะพลเมืองของชาติและ Learn to live together เพ่ือสรางคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคในฐานะพลโลก ใหผูเรียนมีพ้ืนฐานจิตใจท่ีดีงาม มีจิตสาธารณะ มีสมรรถนะ ทักษะและความรูพ้ืนฐาน
ท่ีจําเปนในการดํารงชีวิต มีคุณธรรม มีทักษะการคิดวิเคราะห สรางสรรค มีทักษะดานเทคโนโลยี สามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืน และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมโลกไดอยางสันติ สามารถเปนผูนําท่ีดีของสังคม 

โรงเรียนตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษแกผูเรียน เพ่ือเปนการสราง
โอกาสสําหรับเยาวชน จึงไดจัดทําโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และพัฒนาศักยภาพผูเรียน MEP เพ่ือพัฒนา
คุณภาพผูเรียนในทุก ๆ ดาน รวมท้ังจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรูภาษาอังกฤษใหมากข้ึน 
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โครงการท่ี 10 

4. วัตถุประสงค 
4.1  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษใหสูงข้ึน และนักเรียนมีทักษะในการใช
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและเพ่ือการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน  
4.2  เพ่ือใหนักเรียนมีความเชื่อม่ันในตนเอง สามารถพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู  
และมีทักษะชีวติในศตวรรษท่ี 21 
4.3 เพ่ือใหนักเรียนสามารถสอบผานการวัดระดับความสามารถทางภาษาจากสถาบันภาษานานาชาติ
(CEFR)    
4.4  เพ่ือใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห การทํางานเปนทีมและแกปญหาไดอยางสรางสรรค 
4.5 เพ่ือพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศมีศักยภาพในเวทีการแขงขันระดับประเทศ 
 

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  มีศักยภาพในการแขงขัน
ระดับประเทศและมีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสรางองคความรูและแสวงหาความรูไดอยาง
ชาญฉลาดและรับผิดชอบตอสังคมเพ่ือกาวสูความเปนพลโลก (World Citizen) 

 

6. กิจกรรมและการดําเนินงาน 
กิจกรรมท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาผูเรียน MEP 

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

พ.ค. 2564 

182,500 
(เงินรายได) 

นางพิกุล ดานสวัสดิ ์
นางมณีวรรณ วงคลาศ 
นางสาวอรุณวดี นาคสวัสดิ ์
นางกัญฐนาถ นาคศิร ิ
นางจุฑารัตน เจริญสุข 
นางปุณภัช ไพบูลย 
นายธนา เทพวารินทร 
นางสาวสุภัทรา ฉิมพลีศริ ิ
นางสาวกันยนา นอยกําเนิด 
นางสาวอัจฉรา นุนชูผล 
นางสาวศิสกาว มรรคสินธุ 
นายบุญพิทักษ รสสุคนธ 

 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ  
- Classroom Meeting ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
- Open Classroom 
- ประชุมเตรียมแขงขันทักษะ MEP ภาคใต 
- การแขงขันทักษะ MEP ภาคใต  
- สอบวัดความรู CEFR 
- เรียนพิเศษเสริมวันเสารสําหรับหองเรียน MEP
ในรายวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร  
และวิทยาศาสตร 

พ.ค. 2564 - 
มี.ค. 2565 
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กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ 

มี.ค. 2565 
 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- กําหนดแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงาน 
ในครั้งตอไป ใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

มี.ค. 2565  

 
กิจกรรมท่ี 2 MEP Camp  

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

เม.ย. 2564  
 

169,100 
(เงินรายได)  

นายวิชัย ดีสมุทร 
นางปุณภัช ไพบูลย  
นางสาวกันยนา นอยกําเนิด 
ครูกลุมสาระการเรียนรู- 
ภาษาตางประเทศทุกคน 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- ดําเนินกิจกรรมจัดคาย MEP Camp   

ส.ค. – ก.ย. 
2564 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ 

ก.ย. 2564 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- กําหนดแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงาน 
ในครั้งตอไป ใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

 
ต.ค. 2564 

 
 

กิจกรรมท่ี 3 MEP จิตอาสา 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- แตงตั้งคณะทํางานและผูรับผิดชอบ 

เม.ย. 2564  
 

2,500  
(เงินรายได) 

นางจุฑารัตน เจริญสุข 
นางสาวกิตติยากร เสนาการ 
นางสาวกนกวรรณ ล่ิมวนิชกุล 2. ข้ันดําเนินการ (Do) 

- ดําเนินกิจกรรมนํานักเรียนรวมกิจกรรมจติอาสา
ภายในวัด/สถานีรถไฟ  

ส.ค. – ก.ย. 
2564 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ 

ก.ย. 2564 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- กําหนดแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงาน 
ในครั้งตอไป ใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

 
ต.ค. 2564 

 
 

กิจกรรมท่ี 4 ทัศนศึกษาสําหรับหองเรียน MEP   
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- แตงตั้งคณะทํางานและผูรับผิดชอบ 

เม.ย. 2564 
 159,140 

(เงินรายได) 

นางมณีวรรณ วงคลาศ 
นางปุณภัช ไพบูลย 
นางสาวอัจฉรา นุนชูผล 2. ข้ันดําเนินการ (Do) พ.ค. – มิ.ย. 
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กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
- ดําเนินกิจกรรมนํานักเรียนไปทัศนศึกษา 2564  

 
 
 
 
 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ 

พ.ค. - ก.ค.  
2565  

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- กําหนดแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงาน 
ในครั้งตอไป ใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

ก.ค – ส.ค. 
2565 

 
 
 

กิจกรรมท่ี 5 MEP International Trip   
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- แตงตั้งคณะทํางานและผูรับผิดชอบ 

เม.ย. 2564 
 

 
 
 

8,140 
(เงินรายได) 

 
 
 
 
 

นายธนา เทพวารินทร 
นางสาวอรุณวดี นาคสวัสดิ ์
นายบุญพิทักษ รสสุคนธ 
 
 
 
 
 
 
 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- ดําเนินกิจกรรมนํานักเรียนไปทัศนศึกษา และ
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร 

ก.ย. – ต.ค. 
2564 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ 

ก.ย. – ต.ค. 
2564  

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- กําหนดแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงาน 
ในครั้งตอไป ใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

 
พ.ย. – ธ.ค. 

2564 
 

กิจกรรมท่ี 6 สงเสริมและพัฒนาครู 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - แตงตั้งคณะทํางานและผูรับผิดชอบ 

เม.ย. 2564 

16,000 
(เงินรายได) 

นางมณีวรรณ วงคลาศ 
นายธนา เทพวารินทร 
นางสาวอัจฉรา นุนชูผล 
 

  
 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- ตอใบอนุญาตทํางานของครูตางชาต ิ

พ.ค. 2564 - 
มี.ค. 2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ 

มี.ค. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- กําหนดแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงาน 
ในครั้งตอไป ใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

 
มี.ค. 2565 
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โครงการท่ี 10 

กิจกรรมท่ี 7 พัฒนาส่ือ อุปกรณ หองเรียน MEP 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - แตงตั้งคณะทํางานและผูรับผิดชอบ  

เม.ย. 2564 

189,440 
(เงินรายได) 

นางพรรณี พรหมเจริญ 
นายธนา เทพวารินทร 
นางสาวสุภัทรา ฉิมพลีศริ ิ
นางสาวศิสกาว มรรคสินธุ 
นายบุญพิทักษ รสสุคนธ  
  

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- จัดซ้ือสื่อและอุปกรณ 
- จัดซ้ือหนังสือ MEP ในรายวิชา คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ ภาคเรียนท่ี 1 - 2 

พ.ค. - ก.พ. 
2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ 

พ.ค. - ก.พ. 
2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- กําหนดแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงาน 
ในครั้งตอไป ใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

มี.ค. 2565 

 

7.  ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565  
สถานท่ีดําเนินการ  
 กิจกรรมท่ี 1, 6, 7,  โรงเรียนสวีวิทยา อําเภอสวี จังหวัดชุมพร, จังหวัดภูเก็ต 
 กิจกรรมท่ี 2 จังหวัดชุมพร/จังหวัดระนอง 
 กิจกรรมท่ี 3 สถานีรถไฟสวี/วดัโพธิเกษตร/วัดพระบรมธาตุสว ี

กิจกรรมท่ี 4 จังหวัดกรุงเทพฯ จังหวัดชลบุร ี
กิจกรรมท่ี 5 ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร 
 

8. งบประมาณ  รวม  726,820  บาท  รายละเอียด ดังนี้  
กิจกรรมท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาผูเรียน MEP 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาวัสดุอุปกรณ - 59,780 59,780  
2 คาอาหารวางผูปกครอง 90 คน 2 ม้ือ  

ม้ือละ 25 บาท (Classroom Meeting) 
4,500 - 4,500  

3 คาอาหารวางคร ู10 คน 2 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท 
(Classroom Meeting) 

500 - 500  

4 คาเบี้ยเลี้ยงครูและพนักงานขับรถ 4 คน 2 วัน  
วันละ 240 บาท (ประชุมเตรียมแขงขันทักษะ  
MEP ภาคใต) 

1,920 
- 

1,920  

5 คาท่ีพัก 1 คืน 2 หอง หองละ 1,500 บาท  
(ประชุมเตรียมแขงขันทักษะ MEP ภาคใต) 

3,000 - 3,000  

6 คาอาหารนักเรียน 16 คน 5 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 
(การแขงขันทักษะ MEP ภาคใต) 

6,400 - 6,400  
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ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
7 คาเบี้ยเลี้ยงครูและพนักงานขับรถ  

17 คน 3 วัน วันละ 240 บาท  
(การแขงขันทักษะ MEP ภาคใต) 

12,240 - 12,240  

8 คาท่ีพัก 2 คืน 17 หอง  
หองละ 1,500 บาท (จังหวัดภูเก็ต) 
(การแขงขันทักษะ MEP ภาคใต) 

51,000 - 51,000  

9 คาเชารถตูพรอมน้ํามันเชื้อเพลิง  
2 คัน คันละ 5,500 จํานวน 3 วัน  
(การแขงขันทักษะ MEP ภาคใต)5 

33,000 - 33,000  

10 คาเขาเลมรายงาน/โครงงาน   1,160 - 1,160  

11 คาชุดขอสอบออนไลน Oxford Placement Test 
นักเรียน 30 คน  

9,000 - 9,000  

รวม  122,720 59,780 182,500  
  

กิจกรรมท่ี 2 MEP Camp    
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาอาหารนักเรียน 

90 คน 4 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท    
- 28,800 - 28,800 

 
 
  

2 คาอาหารวางนักเรียน 
90 คน 2 ม้ือ ม้ือละ 30 บาท 

- 5,400 - 5,400   

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  

5 คาวิทยากร 2 คน คนละ 9 ชั่วโมง 
ชั่วโมงละ1,200 บาท 

21,600 - - 21,600   

6 คาท่ีพัก 55 หอง  
หองละ 1,200 บาท 

- 66,000 - 66,000   

7 คาเชาเหมารถบัส   
2 วัน 2 คัน คันละ 7,500 บาท 

- 30,000 - 30,000  

8 คาเชาหองประชุมและเครื่องเสียง  - 5,000 - 5,000  
9 คาวัสดุอุปกรณ -  - 3,500 3,500  

รวม 21,600 144,000 3,500 169,100  
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กิจกรรมท่ี 3 MEP จิตอาสา   
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาวัสดุอุปกรณ 2,500 2,500  

รวม  2,500 2,500  
 

 
กิจกรรมท่ี 4 ทัศนศึกษาสําหรับหองเรียน MEP  
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาเชารถปรับอากาศ 3 วัน วันละ 17,000 บาท 51,000 - 51,000  
2 คาเชารถตูพรอมน้ํามันเชื้อเพลิง  

1 คัน วันละ 5,000 บาท 3 วัน 
15,000 - 15,000  

3 คาท่ีพัก 2 คืน 21 หอง คืนละ 1,200 บาท  50,400 - 50,400  
4 คาอาหารนักเรียน 60 คน 7 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท  33,600 - 33,600  
5 คาเบี้ยเลี้ยงครู 12 คน 3 วัน วันละ 240 บาท  8,640 - 8,640  
6 คาวัสดุอุปกรณ - 500 500  

รวม  158,640 500 159,140  

 
กิจกรรมท่ี 5 MEP International Trip   
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาแบบบันทึกกิจกรรม 30 เลม - 900 900   
2 คากระดาษพิมพเกียรติบัตร  - 240 240  
3 คาปายไวนิล - 500 500  
4 คาของท่ีระลึก 500 - 500  
5 คาเบี้ยเลี้ยงครู 5 คน 5 วัน วนัละ 240 บาท 6,000 - 6,000  

รวม  6,500 1,640 8,140   
 

กิจกรรมท่ี 6 สงเสริมและพัฒนาครู 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย รวม หมายเหตุ 
1 คาตอใบอนุญาตทํางานของครูตางชาติ 4 คน 

คนละ 4,000 บาท/ป  
16,000 16,000  

รวม  16,000 16,000   
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กิจกรรมท่ี 7 พัฒนาส่ือ อุปกรณ หองเรียน MEP 

 

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. รอยละของผูเรียนมีทักษะการคิดสรางสรรคในการสรางนวัตกรรมผานเกณฑ 
ในระดับดีข้ึนไป 
5. รอยละของผูเรียนมีความพรอมในการศึกษาตอ การฝกงานหรือการทํางานผานเกณฑ 
ในระดับดีข้ึนไป  
6. ระดับความสําเร็จของโรงเรียน มีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียน อาคารประกอบ 
มีวัสดุ ครุภัณฑท่ีเพียงพอ และพรอมตอการใชงาน 

รอยละ 95 
 

รอยละ 86 
รอยละ 81 
รอยละ 72 

 
รอยละ 87 

 
ระดับ 5 

 

 

ท่ี กิจกรรม/รายการ คาครุภัณฑ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คอมพิวเตอรแบบพกพา 2 เครื่อง 50,000 - 50,000  
2 เครื่องปริ้นเตอร 1 เครื่อง 5,000 - 5,000  
3 ตูเก็บเอกสาร 2 บาน 2 ตู  10,000 - 10,000  
4 สื่อการเรียน - 25,000 25,000  
5 โปรเจคเตอร 1 ชุด 19,000 - 19,000  
6 โตะวางคอมพิวเตอร 2 ชุด 10,000 - 10,000  
7 ปายหนาหองเรียน MEP 3 หอง  - 6,000 6,000  
8 หนังสือเรียนหองเรียน MEP วิชาคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ (อาน-เขียน)  
วิชาละ 90 เลม ภาคเรียนท่ี 1 และ 2  

- 64,440 64,440  

รวม 94,400 95,440 189,440     



    แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2564 

155 

 

โครงการท่ี 10 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
11.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงข้ึน และนักเรียนมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษ 
ในชีวิตประจําวันและศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน  
11.2 นักเรียนมีความเชื่อม่ันในตนเอง สามารถพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู  
และมีทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
11.3 นักเรียนสอบผานการวัดระดับความสามารถทางภาษาจากสถาบันภาษานานาชาติ (CEFR)    
11.4 นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห การทํางานเปนทีมและแกปญหาไดอยางสรางสรรค 

 
 
 

ลงชื่อ ................................................. ผูเสนอโครงการ 
    (นางมณีวรรณ วงคลาศ) 
         หัวหนาโครงการ MEP 

 
 

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

กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปฏิบัติหนาท่ีแทน 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสวีวิทยา 

 
 

ลงชื่อ .................................................. ผูอนุมัติโครงการ 
           (นายเกรียงศักดิ์  อัจกลับ) 

                                         ผูอํานวยการโรงเรียนสววีิทยา 
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โครงการประจําปการศึกษา 2564 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กลุมบริหารวิชาการ 

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

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย 
สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี    3. ดานคุณภาพ 

3.1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรูและทักษะท่ีจําเปน
ของโลกในศตวรรษท่ี 21 อยางครบถวน เปนคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของ
ชาติ ยึดม่ันการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง 
3.2 พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะและทักษะดานการอาน คณิตศาสตร การคิดข้ันสูง 
นวัตกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตางประเทศ เพ่ือเพ่ิม 
ขีดความสามารถในการแขงขัน และการเลือกศึกษาตอเพ่ือการมีงานทํา 

สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี  4. ดานประสิทธิภาพ 
4.5 สนับสนุนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาใหเปนตนแบบการพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาและการเพ่ิมความคลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สนองกลยุทธ สพม. ท่ี  1. จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง สงเสริมคุณภาพชีวิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
บนพ้ืนฐานความเปนไทย 

สนองกลยุทธ สพม. ท่ี     3. พัฒนาคุณภาพผูเรียน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันสูมาตรฐานสากล 
สนองกลยุทธ สพม. ท่ี  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

จุดเนน สพม. ท่ี  1. ดานผูเรียน : ผูเรียนคุณภาพ 
1.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) มีคาพัฒนาสูงกวาปท่ีผานมา 
หรือคาเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ 
1.2 ผูเรียนมีความรูความสามารถ มีสมรรถนะ และทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
1.3 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะอันพึงประสงค 

จุดเนน สพม. ท่ี  3. ดานบริหารจัดการ : องคกรมิติใหม 
3.1 นํานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการเพ่ิม     
ประสิทธิภาพ การบริหารและการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ 

 มาตรฐานการศึกษาท่ี  1.  คุณภาพของผูเรียน  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

ประเด็นพิจารณาท่ี 1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย 

   แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา 
ประเด็นพิจารณาท่ี 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาท่ี   3.  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสาํคัญ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใช 

    ในชีวิตได 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
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ประเด็นพิจารณาท่ี 3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 
กลยุทธสถานศึกษาท่ี  2. พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.1. รอยละของผูเรียนมีความรูและคุณภาพมาตรฐานระดับสากลผานเกณฑ 
ในระดับดีข้ึนไป 

ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.2. รอยละของผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ผานเกณฑ 
ในระดับดีข้ึนไป 

ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.3. รอยละของผูเรียนมีทักษะการคิดสรางสรรคในการสรางนวัตกรรม 
ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 

ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.4. รอยละของผูเรียนมีความพรอมในการศึกษาตอ การฝกงาน 
     หรือการทํางานผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 

ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.5. รอยละของผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร 
     ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 

ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.6. รอยละของผูเรียนท่ีไมติด 0 ร มส มผ  
กลยุทธสถานศึกษา ท่ี  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
          ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.1. ระดบัความสําเร็จของโรงเรียนมีระบบการบรหิารจัดการดวยระบบคุณภาพ  
         บูรณาการและบริหารแบบมี สวนรวมกับเครือขายทุกภาคสวน 

 4.1 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียน  
 อาคารประกอบ มีวัสดุ ครุภัณฑท่ีเพียงพอและพรอมตอการใชงาน 

 

แผนงานงบประมาณ     งบลงทุน    งบดําเนินงาน 
 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสายพิณ  นุยสุข  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 

3. หลักการและเหตุผล 
จากมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นโยบาย และยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา     

ข้ันพ้ืนฐาน คุณลักษณะของผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคของโรงเรียน       
สวีวิทยา ตองการใหผูเรียนมีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงข้ึน มีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O - NET) สูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ และใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความภูมิใจและสํานึกรักความเปนไทย การใฝหาความรู และใชวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และพัฒนาผูเรียนท่ีบกพรองทางการเรียนรูใหมีโอกาสเรียนรูไดเทาเทียมกัน และสงเสริมและพัฒนาครูใหมี
ความรูความสามารถในการพัฒนาตนเอง โดยการทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) และการพัฒนา
ทีมงานและชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) และมุงใหครูผลิต และพัฒนาสื่อนวัตกรรมท่ีเหมาะสมตอ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยทุกระดับชั้นใหสูงข้ึน 
 แตจากปการศึกษาท่ีผานมา ผูเรียนมีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผานเกณฑท่ีตั้งไว และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) สูงกวาคาเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย จึงจัดทําโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยข้ึน เพ่ือ
พัฒนาใหคุณภาพผูเรียน และครู เปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
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4. วัตถุประสงค 
4.1 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยทุกระดับชั้นใหสูงข้ึนเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 5 
4.2 เพ่ือพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O - NET) ใหสูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ 
ไมนอยกวารอยละ 3 
4.3 เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความภูมิใจและสํานึกรักความเปนไทย การใฝหาความรู 
และใชวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไมนอยกวารอยละ 95 
4.4 เพ่ือพัฒนาผูเรียนท่ีบกพรองทางการเรียนรูใหมีโอกาสเรียนรูไดเทาเทียมกัน 
4.5 เพ่ือสงเสริมและพัฒนาครูในกลุมสาระฯ ใหมีความรูความสามารถในการพัฒนาตนเอง โดยการทํา
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) และการพัฒนาทีมงานและชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 
4.6 เพ่ือผลิต และพัฒนาสื่อนวัตกรรมท่ีเหมาะสมตอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
ทุกระดับชั้น 
4.7 เพ่ือลดจํานวนนักเรียนท่ีไดผลการเรียน 0, ร ,มส และ มผ ไมเกินรอยละ 2  

 

5. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยาทุกคน 
2. ครูกลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทยทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับภาษาไทยมากยิ่งข้ึน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา
ภาษาไทยเพ่ิมข้ึน 
2. จํานวนนักเรียนท่ีได 0, ร และ มส. ลดลง 
3. นักเรียนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ใฝรู ใฝเรียน มีความเปนประชาธิปไตย มีเหตุผล รูจักสละตน 
และรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
4. นักเรียนมีความพึงพอใจและมีทัศนคติท่ีดีตอการเรียนและกิจกรรมเก่ียวกับภาษาไทยในระดับดีข้ึนไป 
5. นักเรียนท่ีมีความบกพรองดานการอาน และเขียนไมคลอง ไดรับการพัฒนาคุณภาพอยางจริงจัง 
และตอเนื่อง จนสามารถอานและเขียนสื่อสารได 
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6. กิจกรรมและการดําเนินงาน 
กิจกรรมท่ี 1 รําลึกสุนทรภู เชิดชูกวีศิลป 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1.  ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ประชุมชี้แจง วางแผนการดําเนินงานตามกิจกรรม 
- แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

 
มิ.ย. 2564 

13,080 
(เงินอุดหนุน) 

นางสาวพรรณวิลาส  อยูถาวร 
นางสาวปรียาภรณ  ขวัญราช 

2.  ข้ันดําเนินการ (Do) 
- ประชาสัมพันธรับสมัครนักเรียนเขารวมกิจกรรม 
- ดําเนินการแขงขันตามวันเวลาท่ีกําหนด 
- มอบรางวัลและเกียรติบัตรแกนักเรียน 
ท่ีไดรับรางวัล 

 
มิ.ย. 2564 

3.  ข้ันประเมินผล (Check) 
- สรุปผลการดําเนินงาน 

ก.ค. 2564 

4.  ข้ันปรับปรุง (Act) 
- นําขอเสนอแนะท่ีไดมาพัฒนาและ ปรับปรุง 
ในปการศึกษาตอไป 
- วิเคราะหผลการจัดกิจกรรม 

 
 

ก.ค. 2564 

 

กิจกรรมท่ี 2 วันภาษาไทยแหงชาติ 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- เสนอแผนงานเพ่ือขอความเห็นชอบและอนุมัติ 
จากผูบริหารสถานศึกษา 
- แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

 
มิ.ย. 2564 

 

29,365 
(เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน) 

นางสาวเกตุวดี  เปยสวัสดิ์ 
นางสาวรัตติการณ จันทรแกว 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- ประชาสัมพันธรับสมัครนักเรียนเขารวมกิจกรรม 
- ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาท่ีกําหนด 
- มอบรางวัลและเกียรติบัตรแกนักเรียนท่ีไดรับ
รางวัล 

 
ก.ค.2564 

 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- สรุปผลการดําเนินงาน 

ก.ค. 2564 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- นําขอเสนอแนะท่ีไดมาพัฒนาและ ปรับปรุง 
ในปการศึกษาตอไป 
- วิเคราะหผลการจัดกิจกรรม 

 
ก.ค. 2564 
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กิจกรรมท่ี 3 สืบสานอานหนังสือพอ (สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน) 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ประชุมวางแผนผูเก่ียวของกิจกรรมสืบสาน 
การอานหนังสือของพอ 
- เสนอโครงการ 

 
ต.ค.. 2564 

9,880 
(เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน) 

นางพันธทิพย จิตรไพศาลศักดิ ์

นางสาวนรีรัตน  เพชรโชต ิ

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 
- คัดเลือกนักเรียนรวมสืบสานการอานหนังสือ 
ของพอ 
- ออกขอสอบในการแขงขันตอบคําถาม 
จากสารานุกรมไทย 
- แขงขันตอบคําถามจากสารานุกรมไทย 
- แขงขันแตงคําประพันธ จากสารานุกรมไทย 
- แขงขันวาดภาพระบายสีจากสารานุกรมไทย      

  
พ.ย. 2564 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- ตรวจผลงานนักเรียน 
- จัดทํารูปเลม 

พ.ย. 
2564 

 
4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
-  แกไขปรับปรุงผลงาน 
-  วิเคราะหผลการจัดกิจกรรม 

พ.ย. 
2564 

 

กิจกรรมท่ี 4 ภาษาพาเพลิน 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
-  ประชุมวางแผนผูเก่ียวของ 
-  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

 
พ.ค. 2564 

 

7,000 
(เงินอุดหนุน) 

นางสาวสุขุมาภรณ  กุณฑล 

 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
-  จัดทําปาย/ บอรด ความรูทางภาษาไทย 
โดยเปลี่ยนอาทิตยละครั้ง 

พ.ค. 2564 – 
มี.ค. 2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
-  แบบสอบถาม , การสังเกต 
-  รายงานผลการดําเนินงาน 

 
ก.พ. - มี.ค. 

2564 
4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
-  นําสภาพปญหามาปรับปรุง แกไข เพ่ือพัฒนา
โอกาสตอไป 

 
มี.ค. 2564 
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กิจกรรมท่ี 5 สงเสริมและพัฒนาผูเรียนท่ีอานและเขียนไมคลอง 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ประชุม และแตงตั้งครูรับผิดชอบนักเรียนท่ีมี
ปญหาการอาน การเขียน 

 
พ.ค. 2564 

4,000 
(เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน) 

นางอําพรรณ พรหมสวัสดิ ์
นางสาวสุดารัตน  เสนสิงห 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- ครูผูรับผิดชอบจัดทําขอมูลสารสนเทศนักเรียน 
ท่ีมีปญหาการอานไมออก เขียนไมถูกตอง และอาน
ไมคลองเขียนไมคลองในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
- สงเสริม สนับสนุนใหครูผลิตสื่อนวัตกรรม การ
แกปญหานักเรียนอานไมออก เขียนไมถูกตอง อาน
ไมคลอง เขียนไมคลอง ใหเหมาะสม 
- ครูนัดหมายนักเรียนใหมาฝกการอานการเขียน 
สัปดาหละ 2 ครั้ง 

พ.ค. 2564 - 
ก.พ. 2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- ทดสอบสมรรถภาพการอานไมออก เขียนไม
ถูกตอง และอานไมคลอง เขียนไมคลองของนักเรียน
รายบุคคลภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
- สรุปผลการดําเนินงาน 
- รายงานผลการดําเนินงาน 

ก.ย. 2654 – 
ก.พ. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- นําขอเสนอแนะท่ีไดมาพัฒนาและ ปรับปรุงในป
การศึกษาตอไป 
- วิเคราะหผลการจัดกิจกรรม 

มี.ค. 2565 
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กิจกรรมท่ี 6 ภาษาไทยสัญจร 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- เสนอแผนงานเพ่ือขอความเห็นชอบและขออนุมัติ
จากผูบริหารโรงเรียน 
- แตงตั้งคณะกรรมการเนินงาน 

 
พ.ค.2564 -
มี.ค. 2565 

 

28,440 
(เงินอุดหนุน) 

นางสายพิณ  นุยสุข 
นางสาวพรรณวิลาส อยูถาวร 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- ประชาสัมพันธรับสมัครนักเรียนท่ีสนใจเขารวม
กิจกรรม 
- ฝกซอมนักเรียนเพ่ือเขารวมแขงขัน 
- สงผูเรียนเขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการ 
ในหนวยงานตางๆ 

พ.ค.2564 -
มี.ค. 2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- สรุปผลการดําเนินงาน 
- รายงานผลการดําเนินงาน 

 
มี.ค. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- นําสภาพปญหามาปรับปรุงแกไขเพ่ือพัฒนาใน
โอกาสตอไป 

 
มี.ค. 2565 

 

กิจกรรมท่ี 7 กวีเยาวชนคนรุนใหม 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ประชุมชี้แจง วางแผนการดําเนินงาน 
ตามกิจกรรม 
- แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

 
พ.ค. 2564 

8,180 
(เงินอุดหนุน) 

นางบงกช  หีตนาคราม 
นายภัทรวิชช  ปลื้มใจ 
 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- ประชาสัมพันธรับสมัครนักเรียนเขารวมกิจกรรม 
- จัดทําสื่อประกอบความรู 
- จัดทําแฟมสะสมผลงาน 

 
มิ.ย. 2564 - 

 มี.ค. 2565 
 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- รวบรวมและประเมินผลงาน 
- รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

 ม.ค. 2565 - 
 มี.ค. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- นําขอเสนอแนะท่ีไดมาพัฒนาและ ปรับปรุง 
ในปการศึกษาตอไป 
- วิเคราะหผลการจัดกิจกรรม 

 
 ก.พ. 2565 – 
 มี.ค. 2565 
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กิจกรรมท่ี 8 เฟซบุก “ภาษาไทย โรงเรยีนสวีวิทยา”  
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ประชุมชี้แจง วางแผนการดําเนินงานตามกิจกรรม 
- แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน  

มิ.ย. 2564 

5,000 
(เงินอุดหนุน) 

นางสาวใจพิเศษ  วิเศษสิทธ์ิ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- ประชาสัมพันธเพจภาษาไทย โรงเรียนสวีวิทยา 
- จัดกิจกรรมการตอบคําถาม และการแขงขันตาง ๆ 
ผานเพจภาษาไทย โรงเรียนสวีวิทยา 
- มอบรางวัลและเกียรติบัตรแกนักเรียนท่ีไดรับ
รางวัล 

มิ.ย. – มี.ค. 
2564 

 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- สรุปผลการดําเนินงาน 

มี.ค. 2564 
 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- นําขอเสนอแนะท่ีไดมาพัฒนาและปรับปรุง 
ในปการศึกษาตอไป 
- วิเคราะหผลการจัดกิจกรรม 

มี.ค. 2564 
 

 

กิจกรรมท่ี 9 พัฒนาส่ือ อุปกรณการเรียนการสอนภาษาไทย 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- เสนอแผนงานเพ่ือขอความเห็นชอบและขออนุมัติ
จากผูบริหารโรงเรียน 
- แตงตั้งคณะกรรมการเนินงาน 

 
พ.ค.2564 

68,045 
(เงินอุดหนุน) 

นางสายพิณ  นุยสุข 
 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- ประชาสัมพันธรับสมัครนักเรียนท่ีสนใจเขารวม
กิจกรรม 
- ฝกซอมนักเรียนเพ่ือเขารวมแขงขัน 
- สงผูเรียนเขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการ 
ในหนวยงานตางๆ 

 
มิ.ย.2564 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- สรุปผลการดําเนินงาน 
- รายงานผลการดําเนินงาน 

มี.ค. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- นําสภาพปญหามาปรับปรุงแกไขเพ่ือพัฒนาใน
โอกาสตอไป 

 
มี.ค. 2565 
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7.  ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  ถึงเดือน มีนาคม  พ.ศ. 2565 
สถานท่ีดําเนินการ  โรงเรียนสวีวิทยา อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

 

8. งบประมาณ รวม 172,990 บาท รายละเอียด ดังนี้ 
กิจกรรมท่ี 1 รําลึกสุนทรภู เชิดชูกวีศิลป 
ท่ี กจิกรรม/รายการ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาวัสดุอุปกรณ 13,080 13,080  

รวม 13,080 13,080  
 

กิจกรรมท่ี 2 วันภาษาไทยแหงชาติ 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1  คาวัสดุอุปกรณ - 13,765 13,765  
2 คาอาหารวางนักเรียน  

360 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท 
9,000 - 9,000  

3 คาอาหารวางครู 30 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท 1,800 - 1,800  
4  คาอาหารกลางวันครู  

 80 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท 
4,800 - 4,800  

รวม 15,600 13,765 29,365  
 

กิจกรรมท่ี 3 สืบสานอานหนังสือพอ (สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน) 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาวัสดุอุปกรณ 9,880 9,880  

รวม 9,880 9,880  
 

กิจกรรมท่ี 4 ภาษาพาเพลิน 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาวัสดอุุปกรณ 7,000 7,000  

รวม 7,000 7,000  
 

กิจกรรมท่ี 5 สงเสริมและพัฒนาผูเรียนท่ีอานและเขียนไมคลอง 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1  คาวัสดุอุปกรณ 4,000 4,000  

รวม 4,000 4,000  
 

 
 
 
 



    แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2564 

165 
 

โครงการท่ี 11 

กิจกรรมท่ี 6 ภาษาไทยสัญจร 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย รวม หมายเหตุ 
1 คาเบี้ยเลี้ยงครู 13 คน 2 วัน วันละ 240 บาท 6,240 6,240  

2 คาอาหารนักเรียน 60 คน 3 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 14,400 14,400  

3 คาท่ีพักครู 13 หอง หองละ 600 บาท 7,800 7,800  

 รวม 28,440 28,440  
 

กิจกรรมท่ี 7 กวีเยาวชนคนรุนใหม 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1  คาวัสดอุุปกรณ 8,180 8,180  

รวม 8,180 8,180  
 

กิจกรรมท่ี 8 เฟซบุก “ภาษาไทย โรงเรยีนสวีวิทยา”  
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาวัสดอุุปกรณ 5,000 5,000  

รวม 5,000 5,000  
 

กิจกรรมท่ี 9 พัฒนาส่ือ อุปกรณการเรียนการสอนภาษาไทย 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาครุภัณฑ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาวัสดอุุปกรณ - 18,545 18,545  
2  เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 22,000 - 22,000  
3  เครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง 20,000 - 20,000  

4  เครื่องปริ้นเตอร 1 เครื่อง 7,500 - 7,500  
รวม 49,500 18,545 68,045  

 

หมายเหตุ  ขอถัวจายทุกรายการ 
 

9. การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 
ปจจัยความเส่ียง 
1. ระยะเวลาท่ีดําเนินงานอาจจะไมตรงกับท่ีกําหนดไวในโครงการ 
2. กิจกรรมบางกิจกรรม  งบประมาณอาจจะไมเพียงพอ 

  3. นักเรียนอาจจะไมใหความสนใจและรวมกิจกรรมตามเปาหมายท่ีไดวางไว 
แนวทางการบริหารความเส่ียง 
1. พยายามปฏิบัติงานใหเปนไปตามโครงการท่ีกําหนดไว 
2. ควรเพ่ิมงบประมาณใหมากข้ึนในแตละป 
3. ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธกิจกรรมใหมากข้ึน 
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10. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1. รอยละของผูเรียนมีความรูและคุณภาพมาตรฐานระดับสากลผานเกณฑ 
ในระดับดีข้ึนไป 
2. รอยละของผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ผานเกณฑ 
ในระดับดีข้ึนไป 
3. รอยละของผูเรียนมีทักษะการคิดสรางสรรคในการสรางนวัตกรรมผานเกณฑ 
ในระดับดีข้ึนไป 
4. รอยละของผูเรียนมีความพรอมในการศึกษาตอ การฝกงานหรือการทํางาน 
ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
5. รอยละของผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
6. รอยละของผูเรียนท่ีไมติด 0 ร มส มผ  
7. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ  
บูรณาการและบริหารแบบมี สวนรวมกับเครือขายทุกภาคสวน 
8. ระดับความสําเร็จของโรงเรียน มีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ มีวัสดุ ครุภัณฑท่ีเพียงพอ และพรอมตอการใชงาน 

รอยละ 86 
 

รอยละ 81 
 

รอยละ 72 
 

รอยละ 87 
 

รอยละ 86 
รอยละ 87 
ระดับ 4 

 
ระดับ 5 

 

11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  นักเรียนทุกระดับชั้นมีความรู สามารถพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีสวนรวมและ 
พึงพอใจตอการจัดกิจกรรม โครงการ อีกท้ังมีเจตคติท่ีดี มีจิตสํานึกในการรวมอนุรักษเอกลักษณทางภาษาไทย 
 

 
 

ลงชื่อ .................................................. ผูเสนอโครงการ 
     (นางสายพิณ  นุยสุข) 

 หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 
 

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

       กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปฏิบัติหนาท่ีแทน 
        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสวีวิทยา 

 
 

   ลงชื่อ .................................................... ผูอนุมัติโครงการ 
                                            (นายเกรียงศักดิ์  อัจกลับ) 
                                          ผูอํานวยการโรงเรียนสวีวิทยา 
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โครงการประจําปการศึกษา 2564 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  กลุมบริหารวิชาการ 

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

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี 3. ดานคุณภาพ 
 3.1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรูและทักษะท่ี

จําเปนของโลกในศตวรรษท่ี 21 อยางครบถวน เปนคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบัน
หลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง 

 3.3 ปรับหลักสูตรเปนหลักฐานสมรรถนะ ท่ีเนนการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจําเปนใน
แตละระดับ จัดกระบวนการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติจริง รวมท้ังสงเสริมการจัดการ
เรียนรูท่ีสรางสมดุลทุกดานสงเสริมในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปญญา พัฒนา
ระบบการวัดและประเมินผลผูเรียนทุกระดับ 

 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทากงการศึกษา ใหเปนครูยุคใหม มีศักยภาพใน             
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหนาท่ีได
ดี มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเปนครู 

สนองกลยุทธ สพม. ท่ี  1. จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง สงเสริมคุณภาพชีวิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม            
บนพ้ืนฐานความเปนไทย 

สนองกลยุทธ สพม. ท่ี 3. พัฒนาคุณภาพผูเรียน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันสูมาตรฐานสากล 
      จุดเนน สพม. ท่ี  1. ดานผูเรียน : ผูเรียนคุณภาพ 

1.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) มีคาพัฒนาสูงกวาปท่ีผานมา  
หรือคาเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ 
1.2 ผูเรียนมีความรูความสามารถ มีสมรรถนะ และทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
1.3 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะอันพึงประสงค 
1.4 ผูเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ตามความถนัด เต็มตามศักยภาพ 
1.5 ผูเรียนมีขีดความสามารถในการแขงขันระดับชาติ และนานาชาติ 

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 1. จัดกระบวนการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนําไป  

ประยุกตใชในชีวิตได  
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ประเด็นพิจารณาท่ี 4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ  และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 
ประเด็นพิจารณาท่ี 5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง 

การจัดการเรียนรู  
กลยุทธสถานศึกษาท่ี  1. สงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.1 รอยละของผูเรียน มีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 ตามหลักสูตร และมีคานิยมหลัก ของคนไทย 12 ประการ ผานเกณฑ 
 ในระดับดีข้ึน      
กลยุทธสถานศึกษาท่ี  2. พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.1 รอยละของผูเรียนมีความรูและคุณภาพมาตรฐานระดับสากลผานเกณฑ 
ในระดับดีข้ึนไป 

ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ผานเกณฑ 
 ในระดับดีข้ึนไป 

 ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะการคิดสรางสรรคในการสรางนวัตกรรม 
ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป  

 ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.5 รอยละของผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรผานเกณฑ 
ในระดับดีข้ึนไป  

ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.6 รอยละ ของผูเรียนท่ีไมติด 0 ร มส มผ  
กลยุทธสถานศึกษาท่ี  3. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
     ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 

ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
1.2 รอยละของผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคมท่ีดีผานเกณฑ 
ในระดับดีข้ึนไป 
1.3 รอยละของผูเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามศาสตรพระราชาผานเกณฑ 
ในระดับท่ีดีข้ึนไป 

กลยทุธสถานศึกษา ท่ี   5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี  1.1 ระดบัความสําเร็จของโรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ 

บูรณาการและบริหารแบบมีสวนรวมกับเครือขายทุกภาคสวน 
4.1 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียน  
อาคารประกอบ มีวัสดุ ครุภัณฑท่ีเพียงพอและพรอมตอการใชงาน 

 

แผนงานงบประมาณ     งบลงทุน   งบดําเนินงาน 
 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ  นางวไลภรณ  นวลสุวรรณ  กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

3. หลักการและเหตุผล 
ตามนโยบายการจัดการศึกษาของ สพฐ. วาดวยการเรงปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา          

ใหมีคุณภาพมาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานความเปนไทย โดยใหสงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคน
ไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง และมีคุณภาพ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค มีทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 การเรียนการสอนสังคมศึกษา จึงมีจุดเนนของการสอนใหผูเรียนมีกระบวนการคิด



    แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2564 

169 
 

โครงการท่ี 12 

วิเคราะห แกปญหา สังเคราะห ไดอยางเปนระบบ ทําใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมรักสามัคคี ปรองดอง
สมานฉันท รักชาติ ศาสน กษัตริย ภูมิใจความเปนไทย หางไกลยาเสพติดบนพ้ืนฐานของแนวความคิดศาสตร
พระราชาและคานิยม 12 ประการ การเรียนการสอนจึงตองปรับใหทันกับสภาพสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา การจัดหาสื่อ และ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงเปนสวนชวยใหนักเรียนมีพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงคไดเปนอยางดี โดยครูทุกคนตองมีแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล และไดรับการพัฒนาทีมงานและชุมชน
แหงการเรียนรู 

ดังนั้นกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงไดจัดทําโครงการนี้ เพ่ือพัฒนาครูให
เปนไปตามเกณฑตัวชี้วัดท่ีกําหนดเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
(O-NET) ชั้น ม.6 ใหผานเฉลี่ยระดับประเทศ อีกท้ังพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีคุณลักษณะนิสัยใฝเรียนรู              
ตามวิถีชีวิตใหมภายใตการนําแนวคิดศาสตรพระราชาไปใชในชีวิตประจําวันได 
 

4. วัตถุประสงค 
 4.1 เพ่ือพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาใหผูเรียนมีความรู 
 และคุณภาพมาตรฐานระดับสากลตามเกณฑในระดับดีข้ึนไป  
 4.2 เพ่ือเพ่ิมจํานวนนักเรียนท่ีไมติด 0 ร มส มผ  
   4.3 เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐาน 
 การศึกษาสากล 
 4.4เพ่ือพัฒนาครูในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมใหมีการจัดการเรียนการสอน   
 อยางมีคุณภาพ ครูทุกคนไดรับการพัฒนาทีมงานและชุมชนแหงการเรียนรู ( PLC) 
 4.5เพ่ือสงเสริมผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคและปฏิบัติตนโดยยึดหลักคานิยม 12 ประการ  
 และมาใชในการเรียนและการดํารงชีวิตอยูในสังคมได 
 4.6 เพ่ือพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น ม.6 ใหผานเฉลี่ยระดับประเทศ 

4.7 เพ่ือพัฒนาใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนํา 
แนวคิดมาพัฒนาในการเรียนรูและนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ตลอดถึงการนํามาพัฒนาตนเอง 
ชุมชนและประเทศได 
4.8 เพ่ือสงเสริมครูบุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนใหตระหนักถึงความสําคัญของหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.9 เพ่ือสงเสริมและพัฒนาผลการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ (Best practice) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ของกลุมสาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุมสาระ กิจกรรมพัฒนาผูเรียนและกลุมบริหารท้ัง 4 กลุมงาน 

    4.10 เพ่ือพัฒนานักเรียนใหเกิดการพัฒนาตนเอง คิดเปน ทําเปน แกปญหาได จนนําไปสูการพัฒนา 
ครอบครัว สังคมและประเทศชาติได  

    4.11 เพ่ือสงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม โดยยึดหลักคานิยม 12 ประการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 
5. เปาหมาย 
    เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยาทุกคน 
2. ครทุูกคนในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
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    เชิงคุณภาพ 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนมีความรูและคุณภาพระดับสากลผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีคาเฉลี่ย

เพ่ิมข้ึน 
3. ผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
4. จํานวนนักเรียนท่ีไมติด 0 ร มส มผ  
5. ผูเรียนไมนอยกวารอยละ 95 มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร  

มีคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
6. ผูเรียน มีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามศาสตรพระราชาผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
7. ครูเนนกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและยกระดับการจดัการเรียน 

การสอนใหกาวทันทักษะในศตวรรษท่ี 21 ภายใตการบูรณาการทางเทคโนโลยี 
ในระบบการศึกษาวิถีใหม 

8. ครูนอมนําแนวคิดศาสตรพระราชาไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 
9. ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตาง 

และหลากหลาย 
 

6. กิจกรรมและการดําเนินงาน 
กิจกรรมท่ี 1 วันอาเซียน 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ประชุมวางแผน 
- มอบหมายงาน 
- จัดเตรียมเอกสารสวนท่ีเก่ียวของ 

 
พ.ค. – ก.ค. 

2564 

 

 

 

10,000 
(เงินอุดหนุน) 

 

นางสาวปุณิการ บัวสุวรรณ 
นางสาวพรรณธิรา ใจสมคม
นางสาวจรัสศรี จิตริ 
และครูทุกคนในกลุมสาระ
การเรียนรูสังคมฯ 2. ข้ันดําเนินการ (Do) 

- วันอาเซียน กิจกรรมหนาเสาธง การแขงขัน
จัดบอรดนิทรรศการ,กิจกรรมตอบปญหา 
และฐานเรียน 

 
ส.ค. 2564 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- แบบสอบถาม 

 
ส.ค.  2564 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- ศึกษาปญหาและปรับปรุงแกไข 

 
มี.ค.  2565 
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กิจกรรมท่ี 2 สืบสานตํานานวัดพระบรมธาตุสวี 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ประชุมวางแผน 
- มอบหมายงาน 

 
พ.ค. – ก.ค. 

2564 

10,000 
(เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน) 

นายภูริพัฒน แกวบุญจันทร
นางสุพรรณนิการ แกวบุญจันทร

นางปยะนุช เมืองอุดม 
นางสาระกร กองยอด 
และครูทุกคนในกลุมสาระ
การเรียนรูสังคมฯ 

 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- นํานักเรียนเขารวมกิจกรรมชมพิพิธภัณฑวัด
พระบรมธาตุสวีและฟงคําบรรยายจาก
วิทยากร 

 
พ.ค. – ก.พ. 

2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- แบบประเมินสอบถาม 
- เลมสรุปรายงาน 

 
ก.พ.  2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- ศึกษาปญหาและปรับปรุงแกไข 

 
มี.ค.  2565 

 

กิจกรรมท่ี 3 สืบสานประเพณีวัฒนธรรมและบูรณาการสูชุมชน 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ประชุมวางแผนและขออนุมัติ 
- ประชุมการจัดนิทรรศการ 

 
พ.ค. – มิ.ย. 

2564 

- 

นายนัทธี เกตุอักษร 
นางวไลภรณ นวลสุวรรณ 
นางสาวลักขณา ยองเสง
และครูทุกคนในกลุมสาระ
การเรียนรูสังคมฯ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- ดําเนินการจัดนิทรรศการวันสําคัญตางๆ 
โดยใหนักเรียนจัดประกวดตามระดับชั้น 
- ดําเนินการจัดนิทรรศการตามหนวยงาน
ตางๆ ขอความรวมมือตลอดถึงนิทรรศการ
ภายในโรงเรียน  

มิ.ย. 2564 – 
ก.พ. 2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- การเขารวมชมนิทรรศการของบุคคลตางๆ 
- สรุปจํานวนนิทรรศการไดจัด 

มี.ค. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- วิเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึน 
- สรุปรายงาน  

มี.ค. 2565 
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กิจกรรมท่ี 4 แหลงเรียนรูหองพิพิธภัณฑและภูมิปญญาทองถิ่น 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ประชุมวางแผน 
- มอบหมายงาน 

 
พ.ค. – ก.ค. 

2564 

- 

นางวไลภรณ นวลสุวรรณ 
และครูทุกคนในกลุมสาระ
การเรียนรูสังคมฯ 

 2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางและตกแตงหอง
พิพิธภัณฑและภูมิปญญาทองถ่ิน 

 
พ.ค. – ก.พ. 

2565 
3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- แบบประเมินสอบถาม 
- เลมสรุปรายงาน 

 
ก.พ. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- ศึกษาปญหาและปรับปรุงแกไข 

 
มี.ค.-2565 

 

กิจกรรมท่ี 5 อบรมมารยาทไทย  
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ประชุมวางแผนการทํางาน 

พ.ค. 2564 

10,000 
(เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน) 

นางสาวธันยพัฒน ธนะบวรเจริญ 
นางสาวมัทนียา พยัฆวรรณ 
นางสาวสุปราณี ตรีไกรนุช 
และครูทุกคนในกลุมสาระ 
การเรยีนรูสังคมฯ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- ประชาสัมพันธ 
- รับสมัครผูเขาอบรม 
- ดําเนินการอบรม 

ก.ค.  2564 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- สรุปผล 

ก.ค. 2564 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- ศึกษาปญหาและแกไขปรับปรุง 

มี.ค. 2565 

 

กิจกรรมท่ี 6 ห้ิวปนโตเขาวัดปฏิบัติธรรม 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ประชุมวางแผนและขออนุมัติ 

พ.ค. 2564 

- 

นางวไลภรณ นวลสุวรรณ 
และครูทุกคนในกลุมสาระ 
การเรียนรูสังคมฯ 2. ข้ันดําเนินการ (Do) 

- รวมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา  
(มาฆบูชา, วิสาขบูชา,อาสาฬหบูชา) 
- รวมกิจกรรมวันพระ หิ้วปนโตเขาวัด 
ปฏิบัติธรรม  

    
มิ.ย. 2564 – 
มี.ค. 2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- สรุปรายงาน 

 
มี.ค. 2565 
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กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- ศึกษาปญหาและปรับปรุงแกไข 

 
มี.ค. 2565 

 

กิจกรรมท่ี 7 สอบธรรมศึกษา   
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- สํารวจขอมูลนักเรียน 
- จัดทําขอมูลและเตรียมขอมูล 

มิ.ย.– ก.ค. 
2564 

36,260 
(เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน) 

นายนัทธี เกตุอักษร 
และครูทุกคนในกลุมสาระ 
การเรียนรูสังคมฯ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- สงรายชื่อผูสอบธรรมศึกษา 
- เตรียมความพรอมแกนักเรียนในการสอบ
ธรรมศึกษา 
- สอบธรรมศึกษาตามปฏิทินบาลีสนามหลวง 

ส.ค.– พ.ย. 
2564 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- แบบประเมินผลโครงการ 
- ผลการสอบธรรมศึกษาของนักเรียน 

พ.ย. 2564 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- วิเคราะหปญหาและปรับปรุงแกไข ธ.ค. 2564 
 

กิจกรรมท่ี 8 สงเสริมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมวางแผน แตงตัง้ผูรับผิดชอบ 

มิ.ย. – ก.ค. 
2564 

25,000 
(เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน) 

นายนัทธี เกตุอักษร 
นางสาวลัขณา ยองเสง 
นางสุพรรณนิการ แกวบุญจันทร 
และครูทุกคนในกลุมสาระ 
การเรยีนรูสังคมฯ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - ดําเนินการอบรมนักเรียน 
 - เตรียมการประเมิน 

 
ส.ค. – พ.ย. 

2564 
3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - แบบประเมินผลโครงการ 

 
พ.ย. 2564 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - วิเคราะหปญหาและปรับปรุงแกไข 

ธ.ค. 2564 
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กิจกรรมท่ี 9 พัฒนาส่ือ อุปกรณการเรียนการสอนสังคมศึกษาฯ 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- สํารวจรายสิ่งของ 

พ.ค. – ก.ค. 
2564 

64,000 
(เงินอุดหนุน) 

นายนัทธี เกตุอักษร 
นางวไลภรณ นวลสุวรรณ 
นางสารกร กองยอด 
และครูทุกคนในกลุมสาระ
การเรียนรูสังคมฯ 

 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- จัดซ้ือวัสดอุุปกรณและครุภณัฑ 

พ.ค. – ก.พ. 
2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- สอบถามความพึงพอใจ 
- สรุปรายงาน  

ก.พ. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- ศึกษาปญหาและปรับปรุงแกไข 

 
มี.ค. 2565 

 

7. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
    เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  ถึงเดือน มีนาคม  พ.ศ. 2565 
    สถานท่ีดําเนินการ  โรงเรียนสวีวิทยา อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
 

8. งบประมาณ  รวม  155,260  บาท  รายละเอียด ดังนี้ 
กิจกรรมท่ี 1 วันอาเซียน 

ท่ี กิจกรรม/รายการ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 

1 คาวัสดุอุปกรณ 10,000 10,000  

รวม 10,000 10,000  
 

กิจกรรมท่ี 2 สืบสานตํานานวัดพระบรมธาตุสวี 

ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 

1 คาเชารถ 2 คัน คันละ 2,500 บาท 5,000 - 5,000  

2 คาวัสดุอุปกรณ - 5,000 5,000  

รวม 5,000 5,000 10,000  
 

กิจกรรมท่ี 3 สืบสานประเพณีวัตนธรรมและบูรณาการสูชุมชน ไมมีคาใชจาย 
 

กิจกรรมท่ี 4 แหลงเรียนรูหองพิพิธภัณฑและภูมิปญญาทองถิ่น ไมมีคาใชจาย 
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กิจกรรมท่ี 5 อบรมมารยาทไทย  
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาตอบแทนวิทยากร  

6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท 
3,600 - - 3,600  

2 อาหารกลางวันครู  
20 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท 

- 1,200 - 1,200  

3 อาหารวางนักเรียน  
100 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท 

- 2,500 - 2,500  

4 คาเดินทางของวิทยากร - 1,000 - 1,000  

5 คาจัดสถานท่ี - 500 - 500  

6 คาวัสดุอุปกรณ - - 1,200 1,200  

รวม  3,600 5,200 1,200 10,000  
 

กิจกรรมท่ี 6 ห้ิวปนโตเขาวัดปฏิบัติธรรม  ไมมีคาใชจาย 
 

กิจกรรมท่ี 7 สอบธรรมศึกษา 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาอาหาร 

127 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท 
7,620  7,620  

2 คาอาหารวาง  
127 คน 2 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท 

6,350  6,350  

3 คาวัสดุอุปกรณ - 22,290 22,290  

รวม 13,970 22,290 36,260  
 

กิจกรรมท่ี 8 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 คาอาหารนักเรียน 
50 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท 

3,000 - 3,000  

4 คาอาหารวางนักเรียน  
50 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท 

1,250 - 1,250  

5 คาของท่ีระลึก 550 - 550  

6 คาวัสดุอุปกรณ - 10,000 10,000  

รวม 15,000 10,000 25,000  
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กิจกรรมท่ี 9 พัฒนาส่ือ อุปกรณการเรียนการสอนสังคมศึกษาฯ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 

1 เครื่องปริ้นเตอร  13,000 - 13,000  

2 โตะคอมพิวเตอร 2 ตัว ตัวละ 3,000 บาท 6,000 - 6,000  

3 คาวัสดุอุปกรณ - 45,000 45,000  

รวม 19,000 45,000 64,000  
 

9. การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 
   ปจจัยความเส่ียง 

1. มีกิจกรรมและงานท่ีไดรับมอบหมายมาเพ่ิมเติมในภายหลัง ทําใหกิจกรรมท่ีกําหนดไวไมเปนไป 
ตามแผนท่ีกําหนดไวในแผนงานโครงการ 

2. การบริหารงบประมาณในแผนงานไมสอดคลองกับการใชจายจริง 
    แนวทางการบริหารความเส่ียง 

1. ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการโดยเครงครัดและปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายตามลําดับความสําคัญ
ของงาน 

2. ควบคุมการใชจายเงินงบประมาณในโครงการใหรัดกุมตรงตามวัตถุประสงค 
 

10. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย    
ตัวช้ีวัด  คาเปาหมาย 

1. รอยละของผูเรียน มีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ตามหลักสูตร และมีคานิยมหลัก ของคนไทย 12 ประการ ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป    
2. รอยละของผูเรียนมีความรูและคุณภาพมาตรฐานระดับสากลผานเกณฑ 
ในระดับดีข้ึนไป 
3. รอยละของผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
4. รอยละของผูเรียนมีทักษะการคิดสรางสรรคในการสรางนวัตกรรม 
ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป  
5. รอยละของผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป  
6. รอยละของผูเรียนท่ีไมติด 0 ร มส มผ  
7. รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
8. รอยละของผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคมท่ีดีผานเกณฑ 
ในระดับดีข้ึนไป 
9. รอยละของผูเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามศาสตรพระราชาผานเกณฑ 
ในระดับท่ีดีข้ึนไป 
10. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ 
บูรณาการและบริหารแบบมีสวนรวมกับเครือขายทุกภาคสวน 
11. ระดับความสําเร็จของโรงเรียน มีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียน  
อาคารประกอบ มีวัสดุ ครุภัณฑท่ีเพียงพอ และพรอมตอการใชงาน 

รอยละ 95 
 
 

รอยละ 86 
 

รอยละ 81 
รอยละ 72 

 
รอยละ 86 
รอยละ 87 
รอยละ 91 

 
รอยละ 91 

 
 

รอยละ 91 
 

ระดับ 4 
ระดับ 5 
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11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  11.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาสังคมศึกษาสูงข้ึน สามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคม 
  ไดอยางปกติสุข  โดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคานิยมหลัก 12 มาเปนแนวทาง 
  ในการดําเนินชีวิตตามแนวความคิดของวิถีชีวิตใหมในทศวรรษท่ี 21 
  11.2 ครูสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ  สงผลตอคุณภาพผูเรียนใหเปนคนเกงคนดี 
  และใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  ทําใหสังคมและประเทศชาติเจริญกาวหนา 
  11.3 นักเรียนสามารถใชเทคโนโลยีในการสืบคนหาขอมูลและนําเสนอผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  11.4 นักเรียนมีคุณภาพในการเรียนท่ีดีข้ึน การติด 0 ร มส มผ ลดนอยลง 

 
 
 

 ลงชื่อ  ...................................................... ผูเสนอโครงการ 
                                         (นางวไลภรณ  นวลสวุรรณ) 

หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

 
  ลงชื่อ ....................................................... ผูเห็นชอบโครงการ 
 (นายสมศักดิ์  ศรัณยวงศ) 
 กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปฏิบัติหนาท่ีแทน 
 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสวีวิทยา 

 
 

 ลงชื่อ ....................................................... ผูอนุมัติโครงการ 
                                          (นายเกรียงศักดิ์  อัจกลับ) 
                                        ผูอํานวยการโรงเรียนสวีวทิยา 
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โครงการประจําปการศึกษา 2564 
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  กลุมบริหารวิชาการ 

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

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศิลปะ 
สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี  2. ดานโอกาส 
   2.2 ดําเนินการใหเด็ก และยาวชนไดรับการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

อยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห
ตนเองเพ่ือการศึกษาตอ และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของ
ตนเอง รวมท้ังสงเสริมและพัฒนาผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษสูความเปนเลิศ 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสมารถในการแขงขันของประเทศ 

สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี  3. ดานคุณภาพ 
   3.1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรูและทักษะ 

ท่ีจําเปนของโลกในศตวรรษท่ี 21 อยางครบถวน เปนคนดี มีวินัย มีความรัก 
ในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง 

สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี  4. ดานประสิทธิภาพ 
4.5 สนับสนุนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาใหเปนตนแบบการพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาและการเพ่ิมความคลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สนองกลยุทธ สพม. ท่ี  1. จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง สงเสริมคุณภาพชีวิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
บนพ้ืนฐานความเปนไทย 

สนองกลยุทธ สพม. ท่ี 3. พัฒนาคุณภาพผูเรียน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันสูมาตรฐานสากล 
สนองกลยุทธ สพม. ท่ี 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 จุดเนน สพม. ท่ี  1. ดานผูเรียน : ผูเรียนคุณภาพ 
   1.2 ผูเรียนมีความรูความสามารถ มีสมรรถนะ และทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
   1.3 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะอันพึงประสงค 
   1.4 ผูเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ตามความถนัด เต็มตามศักยภาพ 
   1.5 ผูเรียนมีขีดความสามารถในการแขงขันระดับชาติ และนานาชาติ 
 จุดเนน สพม. ท่ี  3. ดานบริหารจัดการ : องคกรมิติใหม 
   3.1 นํานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการเพ่ิม 
   ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ 
   3.4 บริหารจัดการศึกษาโดยเครือขายความรวมมือจากทุกภาคสวน 
   3.5 มีสภาพแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงานและการเรียนรู 
มาตรฐานการศึกษาท่ี 1. คุณภาพผูเรียน 
    1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

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

มาตรฐานท่ีการศึกษาท่ี 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 
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 
กลยทุธสถานศึกษาท่ี 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.1 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการดวยระบบ 
 คุณภาพบูรณาการและบริหารแบบมีสวนรวมกับเครือขายทุกภาคสวน 

4.1 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียน 
อาคารประกอบ มีวัสดุ ครุภัณฑท่ีเพียงพอและพรอมตอการใชงาน 

 

แผนงานงบประมาณ     งบลงทุน   งบดําเนินงาน 
 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ  นางเบญจพร  อุชุภาพ  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 นโยบายทางการศึกษาในปจจุบันตองการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน จากการท่ีเนนครูเปน
สําคัญไปเปนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนตัวนักเรียนเปนสําคัญ เพ่ือปลูกฝงใหนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
ความสํานึกในความเปนชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยตั้งเปาหมายไวท่ี
นักเรียนรอยละ 80 ดําเนินชีวิตอยางพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม โดยเนนการพัฒนา
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คุณภาพผูเรียนท่ีศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษา ท้ังทางดานหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู โดยเพ่ิม
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน และกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู เพ่ือพัฒนาศักยภาพความสามารถทางดานศิลปะ
ไดอยางเต็มความสามารถ 
 เพ่ือใหการพัฒนาศักยภาพ และการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ของกลุมสาระ และ
ผลงานเชิงประจักษของนักเรียนในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน สูการแขงขันทักษะ
วิชาการระดับเขตพ้ืนท่ี ระดับภูมิภาค และระดับประเทศตอไป จึงจัดทําโครงการนี้ข้ึน 
 

4. วัตถุประสงค 
 4.1 เพ่ือใหนักเรียนมีความสามารถทางดานศิลปะดนตรี และพัฒนาไดอยางเต็มศักยภาพ 
    4.2 เพ่ือใหเห็นคุณคาทางดานศิลปะดนตรี และมีความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทย 

4.3  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิ์ภาพ เนนการมีสวนรวมจากทุกวิชา 
ในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
4.4  เพ่ือใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน      

 

5. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 

 1. นักเรียนรอยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะเพ่ิมข้ึน 
 2. จํานวนนักเรียนท่ีได 0, ร, มส, มผ ไมเกินรอยละ 2 

 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนไดรับการพัฒนาการเรียนการสอน สงเสริม สนับสนุน จากกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

  ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน 
 2. นักเรียนเกิดการพัฒนาตนเอง ใหมีความรู ความสามารถตามศักยภาพของตนเอง 
 

6. กิจกรรมและการดําเนินงาน 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาส่ือ อุปกรณการเรียนการสอนทัศนศิลป 

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

มี.ค. 2564 

10,000 
(เงินอุดหนุน) 

นายคฑาวุธ  บัวดิษ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ 

พ.ค. 2564 - 
มี.ค. 2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- รายงาน/สรุปโครงการ 

ก.พ. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- นําผลประเมินไปใช และพัฒนาโครงการ 

มี.ค. 2565 
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กิจกรรมท่ี 2 คายศิลปะ 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ประชุมครู และนักเรียนท่ีเก่ียวของ 

มี.ค. 2564 

17,600 
(เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน) 

นายคฑาวุธ  บัวดิษ 
นางสาวศริยา  ยอดโรจน 
นายกฤษณจกัษ  แตงเลื่อน 2. ข้ันดําเนินการ (Do) 

- เชิญวิทยากร  
- ฝกซอมนักเรียน 
- เขารวมการฝกซอมเพ่ือแขงขัน 

พ.ค. 2564 - 
มี.ค. 2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- รายงาน/สรุปโครงการ 

ก.พ. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- นําผลประเมินไปใช และพัฒนาโครงการ 

มี.ค. 2565 

 

กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาส่ือ อุปกรณการเรียนการสอนนาฏศิลป 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ประชุมครู และนักเรียนท่ีเก่ียวของ 

มี.ค. 2564 

66,000 
(เงินอุดหนุน) 

นางเบญจพร  อุชุภาพ 
นางสาวนิภารตัน  รักษพรหม 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- ตรวจสอบครุภัณฑนาฏศิลปท่ีชํารุด 
- จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ 
- ซอมแซมครุภัณฑ 

พ.ค. 2564 - 
มี.ค. 2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- รายงาน/สรุปโครงการ 

ก.พ. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- นําผลประเมินไปใช และพัฒนาโครงการ 

มี.ค. 2565 

 

กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาส่ือ อุปกรณการเรียนการสอนดานดนตรีไทย 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ประชุมครู และนักเรียนท่ีเก่ียวของ 

มี.ค. 2564 

175,050 
(เงินอุดหนุน) 

นางกาญจนี แกววิจิตร 
นางสาวมณีรัตน ศิริมาศ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- ตรวจสอบเครื่องดนตรีไทยท่ีชํารุด 
- จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ และครุภัณฑ 
- ซอมแซมครุภัณฑ 
- ทําพิธีไหวครูดนตรีไทย 

พ.ค. 2564 –  
มี.ค. 2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- รายงาน/สรุปโครงการ 
 

ก.พ. 2565 
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กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- นําผลประเมินไปใชและพัฒนาโครงการ 

มี.ค. 2565 

 

กิจกรรมท่ี 5 แขงขันดนตรีไทยสัญจร 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ประชุมครู และนักเรียนท่ีเก่ียวของ 

มี.ค. 2564 

73,760 
(เงินอุดหนุน) 

นางกาญจน ีแกววิจิตร 
 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- เชิญวิทยากร 
- ฝกซอมและเขารวมแขงขันดนตรีไทยสัญจร 

พ.ค. 2564 –  
มี.ค. 2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- รายงาน/สรุปโครงการ 

ก.พ. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- นําผลประเมินไปใชและพัฒนาโครงการ 

มี.ค. 2565 

 

กิจกรรมท่ี 6 คายวงโยธวาทิต 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ประชุมครู และนักเรียนท่ีเก่ียวของ 

มี.ค. 2564 

209,500 
(เงินรายได 
140,000 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

69,500) 

นายเกียรติภูมิ เทพวาที 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- เขากลุมฝกสอนตามเครื่องดนตรี 
- ฝกซอมกลุมยอย/กลุมใหญ 

พ.ค. 2564 - 
มี.ค. 2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- รายงาน/สรุปโครงการ 

ก.พ. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- นําผลประเมินไปใช และพัฒนาโครงการ 

มี.ค. 2565 

 

7.  ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
สถานท่ีดําเนินการ โรงเรียนสวีวิทยา อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

 

8. งบประมาณ  รวม  551,910  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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กิจกรรมท่ี 2 คายศลิปะ 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาอาหารนักเรียน  

40 คน 4 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท 
9,600 - 9,600  

2  คาอาหารวางนักเรียน  
40 คน  4 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท 

4,000 - 4,000  

3 คาวัสดุอุปกรณ - 4,000 4,000  
รวม 13,600 10,410 17,600  

 

กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาส่ือ อุปกรณการเรียนการสอนนาฏศิลป 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาวัสดอุุปกรณนาฏศิลป - 50,000 50,000  
2 คาวัสดอุุปกรณสํานักงาน - 6,000 6,000  
3 ซอมเทริดโนรา  10,000 - 10,000  

รวม 10,000 56,000 66,000  
 

กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาส่ือ อุปกรณการเรียนการสอนดานดนตรีไทย 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาครุภัณฑ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาวัสดอุุปกรณดนตรีไทย - - 22,050 22,050  
2 คาวัสดุอุปกรณสํานักงาน - - 6,000 6,000  
3 คาทําพิธีไหวครูดนตรีไทย 10,000 - - 10,000  
4 คาปรับปรุงซอมแซมเครื่องดนตรีไทย 20,000 - - 20,000  
5 ผืนระนาดเอกไมชิงชัน - 15,000 - 15,000  
6 ผืนระนาดทุมไมไผบง - 13,000 - 13,000  
7 รางระนาดเอกไมสัก - 8,000 - 8,000  
8 รางระนาดทุมไมสัก - 8,000 - 8,000  
9 กลองยาว 10 ใบ ใบละ 2,000 บาท - 20,000 - 20,000  
10 ซอดวงไมชิงชัน 2 คัน คันละ 6,000 บาท - 12,000 - 12,000  
11 ซออูไมประดู 2 คัน คันละ 4,000 บาท - 8,000 - 8,000  
12 ตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทรงสูง 

2 ตอน 1 ตู 
- 8,000 - 8,000 

 

13 ตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก  
4 ฟุต 2 ตู ตูละ 4,000 บาท 

- 8,000 - 8,000 
 

14 โตะเหล็กพรอมเกาอ้ี 1 ชุด - 7,000 - 7,000  
15 Sherman ลําโพงเคลื่อนท่ี  

พรอมไมค และหูลาก 
- 

10,000 - 10,000  

รวม 30,000 117,000 28,050 175,050  
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กิจกรรมท่ี 5 แขงขันดนตรีไทยสัญจร 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย รวม หมายเหตุ 
1 คาอาหารนักเรียน ชวงฝกซอม 1 เดือนกอนการแขงขัน  

20 คน 30 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท 2 ครั้ง                                                      
50,000 50,000  

2 คาอาหารนักเรียน 20 คน 3 วัน วันละ 240 บาท                                                       14,400 14,400  
3 คาเบี้ยเลี้ยงครู 3 คน 3 วัน วันละ 240 บาท 2,160 2,160  
4 คาท่ีพัก 3 หอง 2 ครั้ง 3 หอง หองละ 1,200 บาท 2 ครั้ง 7,200 7,200  

รวม 73,760 73,760  
 

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

70 คน 10 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท 
42,000 - 42,000  

2  คาอาหารวางนักเรียน 
 70 คน 10 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท 

17,500 - 17,500  

3 คาวัสดุอุปกรณในการฝกซอม - 10,000 10,000  
4 คาตัดอุปกรณชุดโยธวาทิต - 140,000 140,000  

รวม 59,500 150,000 209,500  
 

หมายเหตุ  ขอถัวจายทุกรายการ 
 

9. การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 
ปจจัยความเส่ียง 

 1. ระยะเวลาในการดําเนินการไมสอดคลองกับระยะเวลาท่ีกําหนดไว 
 2. การแทรกเขามาของกิจกรรมเรงดวนท่ีตองใชงบประมาณในกิจกรรมท่ีไดกําหนดไว 
 3. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง 
 1. พยายามปฏิบัติงานใหเปนไปตามระยะเวลาในแผนกิจกรรมท่ีกําหนดไว 
 2. ปรึกษาหารือกับผูท่ีเก่ียวของในกิจกรรมท่ีแทรกเขามา 

 

10. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1. รอยละของผูเรียนมีความรูและคุณภาพมาตรฐาน ระดับสากลผานเกณฑ 
ในระดับดีข้ึนไป 
2. รอยละของผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ผานเกณฑ 
ในระดับดีข้ึนไป 
3. รอยละของผูเรียนมีทักษะการคิดสรางสรรคในการสรางนวัตกรรม 
ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
 

รอยละ 86 
 

รอยละ 81 
 

รอยละ 72  
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
4. รอยละของผูเรียนมีความพรอมในการศึกษาตอการฝกงาน 
หรือการทํางานผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
5. รอยละของผูเรียนท่ีไมติด 0 ร มส มผ 
6. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ
บูรณาการและบริหารแบบมีสวนรวมกับเครือขายทุกภาคสวน 
7. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียน  
อาคารประกอบ มีวัสด ุครุภัณฑท่ีเพียงพอและพรอมตอการใชงาน 

รอยละ 87 
 

รอยละ 87 
ระดับ 4 

 
ระดับ 5 

 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
     11.1 เยาวชนเห็นคุณคา และภาคภูมิใจในดานศิลปวัฒนธรรม 
     11.2 นักเรียนเกิดความรัก และสืบสานในศิลปวัฒนธรรม 
     11.3 นักเรียนสามารถแขงขันไดรับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ 
 
 
 

ลงชื่อ ................................................... ผูเสนอโครงการ 
                                            (นางเบญจพร  อุชุภาพ) 
          หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

 
 

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

กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปฏิบัติหนาท่ีแทน 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสวีวิทยา 

 
 

   ลงชื่อ .................................................... ผูอนุมัติโครงการ 
                                             (นายเกรียงศักดิ์  อัจกลับ) 
                                          ผูอํานวยการโรงเรียนสวีวิทยา 
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โครงการประจําปการศึกษา 2564 
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา กลุมบริหารวิชาการ  

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

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 
สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี  3. ดานคุณภาพ 

3.1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรูและทักษะท่ีจําเปน 
ของโลกในศตวรรษท่ี 21 อยางครบถวน เปนคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของ
ชาติ ยึดม่ันการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง 
3.3 ปรับหลักสูตรเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีเนนการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ี
จําเปนในแตละระดับ จัดกระบวนกรเรียนแบบลงมือปฏิบัติจริง รวมท้ังสงเสริมการ
จัดการเรียนรูท่ีสรางสมดุลทุกดานสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปญญา 
พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผูเรียนทุกระดับ 
3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนครูยุคใหม มีศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหนาท่ีไดดี มีความรู
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเปนครู 

สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี   4. ดานประสิทธิภาพ 
4.5 สนับสนุนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาใหเปนตนแบบการพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาและการเพ่ิมความคลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 สนองกลยุทธ สพม. ท่ี    3. พัฒนาคุณภาพผูเรียน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันสูมาตรฐานสากล 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

        จุดเนน สพม. ท่ี    1. ดานผูเรียน : ผูเรียนคุณภาพ 
1.2 ผูเรียนมีความรูความสามารถ มีสมรรถนะ และทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
1.3 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะอันพึงประสงค 
1.4 ผูเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ตามความถนัด เต็มตามศักยภาพ 
1.5 ผูเรียนมีขีดความสามารถในการแขงขันระดับชาติ และนานาชาติ 

        จุดเนน สพม. ท่ี     2. ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพ 
2.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ    
วิชาชีพ 
2.1.2 ครูจัดการเรียนรูเชิงรุก ใชสื่อ นวัตกรรม ท่ีหลากหลาย 
2.1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเอง และมีความกาวหนา 
ในวิชาชีพ 

จุดเนน สพม. ท่ี 3. ดานบริหารจัดการ : องคกรมิติใหม 
3.1 นํานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการเพ่ิม   
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ 
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3.3 มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาท่ีไดมาตรฐาน 
3.5 มีสภาพแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงานและการเรียนรู 

มาตรฐานการศึกษาท่ี      1. คุณภาพของผูเรียน 
                     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
    ประเด็นพิจารณาท่ี 2) ความสามารถในการคิดวิเคราะหและคิดอยางมีวิจารณญาณอภิปราย                
                                แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา 
                              1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
    ประเด็นพิจารณาท่ี 4) สุขภาวะของรางกายและลักษณะจิตสังคม 
มาตรฐานการศึกษาท่ี    3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
    ประเด็นพิจารณาท่ี 3.1 จัดกระบวนการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนําไป               
                                ประยุกตใชในชีวิตได 
กลยุทธสถานศึกษาท่ี    1. สงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.1 รอยละของผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
   ตามหลักสูตรและมีคานิยมหลักของไทย 12 ประการ ผานเกณฑ ในระดับดีข้ึนไป 

กลยุทธสถานศึกษาท่ี       3. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.2 รอยละของผูเรียนมีสุขภาวะของรางกายและลักษณะจิตสังคมท่ีดี ผานเกณฑ 

   ในระดับดีข้ึนไป 
กลยุทธสถานศึกษาท่ี    5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.1 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ 
   บูรณาการและบริหารแบบมีสวนรวมกับเครือขายทุกภาคสวน 

 ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 2.5 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล 
       ใหมีคุณภาพและมาตรฐานนําไปสูการพัฒนาผูเรียนเต็มศักยภาพ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 4.1 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียน  
 อาคารประกอบ มีวัสดุ ครุภัณฑท่ีเพียงพอและพรอมตอการใชงาน 

 

แผนงานงบประมาณ     งบลงทุน    งบดําเนินงาน 
 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ   นางสาวสมใจ  ชวงสม   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

3. หลักการและเหตุผล 
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงม่ันในการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหเปน 

“การศึกษาข้ันพ้ืนฐานวิถีใหม วิถีคุณภาพ” มุงเนนความปลอดภัยในสถานศึกษา สงเสริมโอกาสทางการศึกษาท่ีมี
คุณภาพอยางเทาเทียม และบริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดนโยบายสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู           
มีทักษะการเรียนรูและทักษะท่ีจําเปนของโลกในศตวรรษท่ี 21 อยางครบถวน เปนคนดี มีวินัย มีความรักใน
สถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ี
ถูกตองตอบานเมือง ปรับหลักสูตรเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีเนนการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจําเปนในแตละ
ระดับ จัดกระบวนกรเรียนแบบลงมือปฏิบัติจริง รวมท้ังสงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีสรางสมดุลทุกดานสงเสริมการ
จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผูเรียนทุกระดับ พัฒนาครูและบุคลากรทาง   
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การศึกษา ใหเปนครูยุคใหม มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะใน         
การปฏิบัติหนาท่ีไดดี มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ อยางตอเนื่อง 
รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเปนครู 
 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา สงเสริมใหครูมีแผนพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาสูวิชาชีพ
และผูเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเองดานการเรียนมากข้ึนเพ่ือยกระดับความรูท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานสากล
และสงเสริมใหผูเรียนมีความเปนเลิศทางการกีฬา เพ่ือพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสติปญญา 
 

4. วัตถุประสงค 
     4.1 เพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาใหสูงข้ึน ไมนอยกวารอยละ 5 
   4.2 เพ่ือสงเสริมผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ไมนอยกวารอยละ 95 
    4.3 เพ่ือใหครูทุกคนในกลุมสาระมีแผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) 
   4.4 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. 2564 

 

99,040 
(เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน) 

นางสาวสมใจ ชวงสม 

ครูในกลุมสาระการเรียนรู
ทุกคนและคณะครู
โรงเรียนสวีวิทยา 2. ข้ันดําเนินการ (Do) 

- เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
- แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
- ประชุม จัดเตรียม ติดตอประสานงาน 
ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 

 
พ.ค. 2564 

 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- รวบรวมขอมูลรายงานผลการดําเนินงาน 
และสรุปประเมินโครงการ 
- วิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

มิ.ย. 2564 

4. ข้ันปรับปรุง ( Act ) 
- นําผลมาประเมินนําไปปรับปรุงแกไข 
เพ่ือพัฒนาตอไป 

 
ก.ค. 2564 



    แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2564 

189 
 

โครงการท่ี 14 

กิจกรรมท่ี 2 กีฬาจังหวัด / กีฬามัธยมศึกษา 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan)  
- ประชุมจัดทําทําโครงการ/วางแผน 
- ขออนุมัติโครงการ 

 
มี.ค. 2564 

 

150,000 
(เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน) 

นายจักรพันธ เสนีย 
ครูในกลุมสาระทุกคน 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
- แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
- ประชุม จัดเตรียม ติดตอประสานงาน 
ดําเนนิกิจกรรมตามโครงการ 

ส.ค. 2564 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- รวบรวมขอมูลรายงานผลการดําเนินงาน 
และสรุปประเมินโครงการ 
- วิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

ธ.ค. 2564 

4. ข้ันปรับปรุง ( Act ) 
- นําผลมาประเมินนําไปปรับปรุงแกไข 
เพ่ือพัฒนาตอไป 

ธ.ค. 2564 

 

กิจกรรมท่ี 3 กีฬาเพ่ือความเปนเลิศ 

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

 
มี.ค. 2564 

 

200,000 
(เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน) 

นายเอกลักษณ ศรีเปารยะ 
ครูในกลุมสาระทุกคน 
 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
- แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
- ประชุม จัดเตรียม ติดตอประสานงาน 
ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 

ส.ค. 2564 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- รวบรวมขอมูลรายงานผลการดําเนินงาน 
และสรุปประเมินโครงการ 
- วิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

มี.ค. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง ( Act ) 
- นําผลมาประเมินนําไปปรับปรุงแกไข 
เพ่ือพัฒนาตอไป 

มี.ค. 2565 
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กิจกรรมท่ี 4 แหลงเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

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

 
มี.ค. 2564 

 

- 

นายจักรพันธ เสนีย 
และครูในกลุมสาระฯ 
ทุกคน 
 2. ข้ันดําเนินการ (Do) 

- เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
- แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
- ประชุม จัดเตรียม ติดตอประสานงาน 
ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 

พ.ค. 2564 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- รวบรวมขอมูลรายงานผลการดําเนินงาน 
และสรุปประเมินโครงการ 
- วิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

มี.ค. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง ( Act ) 
- นําผลมาประเมินนําไปปรับปรุงแกไข 
เพ่ือพัฒนาตอไป 

มี.ค. 2565 

 

กิจกรรมท่ี 5 พัฒนาส่ือ อุปกรณการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan)  
- ประชุมจัดทําทําโครงการ/วางแผน 
- ขออนุมัติโครงการ 

มี.ค. 2564 

84,000 
(เงินอุดหนุน) 

นางสาวสมใจ ชวงสม 
ครูในกลุมสาระทุกคน 
 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
- แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
- ประชุม จัดเตรียม ติดตอประสานงาน 
ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 

พ.ค. 2564 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- รวบรวมขอมูลรายงานผลการดําเนินงาน 
และสรุปประเมินโครงการ 
- วิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

มี.ค. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง ( Act ) 
- นําผลมาประเมินนําไปปรับปรุงแกไข 
เพ่ือพัฒนาตอไป 

มี.ค. 2565 

 

7.  ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
    เดือน มีนาคม 2564 ถึง เดือน มีนาคม 2565 

สถานท่ีดําเนินงาน  โรงเรียนสวีวิทยา อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
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8. งบประมาณ รวม 533,040  บาท รายละเอียด ดังนี้ 
กิจกรรมท่ี 1 กีฬาสี 

 

กิจกรรมท่ี 2 กีฬาจังหวัด / กีฬามัธยมศึกษา 

 
 
 

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 คาอาหาร/น้ํา วงโยธวาทิต 
และนาฏศิลป 

- 6,500 - 6,500  

4 คาวัสดุอุปกรณ - - 10,540 10,540  
7 ดอกไมในพิธีเปด - 5,000 - 5,000  
8 คาอาหารวางในวันแขงขันกีฬา 4 วัน - 12,000 - 12,000  
9 คาน้ําและน้ําแข็งแตละสี - 15,000 - 15,000  
10 คาแตงตัววงโยทวาทิต 

และคนถือปายโรงเรียน 
- 6,000 - 6,000  

14 คาเต็นท  5 หลัง - 6,000 - 6,000  
15 คาเครื่องเสียง 4 วัน - 12,000 - 12,000  
16 ทําปายพิธีเปดและซอมแซม 

กระถางคบเพลิง 
- 10,000 - 10,000  

รวม 10,000 78,500 10,540 99,040  

ท่ี กิจกรรม/รายงาน คาใชสอย รวม หมายเหตุ 

1 คาแตงตัวและคาอาหารนักเรียนในขบวนพาเหรด 23,500 23,500  
2 คาอาหารครูและนักเรียนรวมเดินขบวนพาเหรด  

70 คน คนละ 50 บาท 
3,500 3,500  

3 คาเหมารถขบวนพาเหรด 1 วัน 2 คัน คันละ 3,000 บาท 6,000 6,000  
4 คาอาหารนักกีฬา 90 คน 5 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท   36,000 36,000  
5 คาเบี้ยเลี้ยงผูควบคุม 10 คน 5 วันวันละ 120 บาท 6,000 6,000  
6 ชุดกีฬา 90 ชุด ชุดละ 500 บาท 45,000 45,000  

7 ชุดวอรมนักกรีฑา 20 ชุด ชุดละ 1,000 บาท 20,000 20,000  
8 คาเหมารถรับสงนักกีฬา เหมาจาย   

คันละ 500 บาท/วัน 5 วัน 4 คัน 
10,000 10,000  

รวม 150,000 150,000  
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กิจกรรมท่ี 3 กีฬาเพ่ือความเปนเลิศ 

 

กิจกรรมท่ี 4 แหลงเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  ไมมีคาใชจาย 
 

กิจกรรมท่ี 5 พัฒนาส่ือ อุปกรณการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาคุรุภัณฑ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาอุปกรณกีฬา - 22,500 22,500  
2 คาวัสดุอุปกรณสํานักงาน - 13,000 13,000  
3 เกาอ้ีทํางาน จํานวน 5 ตัว ๆละ 1,600 บาท 8,000 - 8,000  
4 หุนสมชาย จํานวน 2 ตัว ๆละ 8,000 บาท 16,000 - 16,000  
5 คอมพิวเตอร 1 เครื่อง 20,000  - 20,000   
6 เครื่องปริ้นเตอร 1 เครื่อง 4,500 - 4,500  

รวม 48,500 35,500 84,000  
 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
 

9. การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 
   ปจจัยความเส่ียง 
    งบประมาณในการดําเนินกิจกรรมแตละกิจกรรมอาจจะไมเพียงพอกับกิจกรรม 
   แนวทางการบริหารความเส่ียง 
    ควรเขียนงบประมาณใหเพียงพอตอกิจกรรมแตละกิจกรรม 
 

10. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1. รอยละของผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ตามหลักสูตรและมีคานิยมหลักของไทย 12 ประการ ผานเกณฑ 
ในระดับดีข้ึนไป 
2. รอยละของผูเรียนมีสุขภาวะของรางกายและลักษณะจิตสังคมท่ีดี  
ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
3. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ 
บูรณาการและบริหารแบบมีสวนรวมกับเครือขายทุกภาคสวน 

รอยละ 95 
 
 

รอยละ 91 
 

ระดับ 4 
 

ท่ี กิจกรรม/รายงาน คาใชสอย รวม หมายเหตุ 
1 คาอาหารนักกีฬาในการแขงขันรายการตางๆ 100,000 100,000  
2 คาเบี้ยเลี้ยงผูควบคุม 15,000 15,000  
3 คาเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ 3,000 3,000  
4 คาสมัครในการลงแขงขันรายการตางๆ 10,000 10,000  
5 คาอาหารฝกซอมและเก็บตัวนักกีฬา  

20 คน 120 ม้ือ ม้ือละ 30 บาท 
72,000 72,000  

รวม 200,000 200,000  
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
4. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล 
ใหมีคุณภาพและมาตรฐานนําไปสูการพัฒนาผูเรียนเต็มศักยภาพ 
5. ระดับความสําเร็จของโรงเรียน มีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ มีวัสดุ ครุภัณฑท่ีเพียงพอ และพรอมตอการใชงาน 

ระดับ 4 
 

ระดับ 5 
 

 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
     11.1 นักเรียนมีความเปนเลิศทางดานกีฬาและกรีฑา ระดับภาคและระดับประเทศ 
     11.2 สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมตามศักยภาพการอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 
 
 
 
 ลงชื่อ .............................................. ผูเสนอโครงการ     
               (นางสาวสมใจ  ชวงสม) 
                                         หวัหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา       
         
 
 ลงชื่อ ................................................ ผูเห็นชอบโครงการ 
 (นายสมศักดิ์  ศรัณยวงศ) 

กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปฏิบัติหนาท่ีแทน 
 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสววีิทยา 

 
                                        
                                     ลงชื่อ .............................................. ผูอนุมัติโครงการ 
                                               (นายเกรียงศักดิ์  อัจกลับ) 
                                             ผูอํานวยการโรงเรียนสวีวิทยา 
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โครงการประจําปการศึกษา 2564 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  กลุมบริหารวิชาการ 

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

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการงานอาชีพ 
สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี  3. ดานคุณภาพ   

3.1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรูและทักษะท่ีจําเปน
ของโลกในศตวรรษท่ี 21 อยางครบถวน เปนคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของ
ชาติ ยึดม่ันการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง 
3.3 ปรับหลักสูตรเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีเนนการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจําเปน
ในแตละระดับ จัดกระบวนกรเรียนแบบลงมือปฏิบัติจริง รวมท้ังสงเสริมการจัดการ
เรียนรูท่ีสรางสมดุลทุกดานสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปญญา พัฒนาระบบ
การวัดและประเมินผลผูเรียนทุกระดับ 

สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี  4. ดานประสิทธิภาพ 
4.5 สนับสนุนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาใหเปนตนแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
และการเพ่ิมความคลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สนองกลยุทธ สพม. ท่ี  3. พัฒนาคุณภาพผูเรียน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันสูมาตรฐานสากล 
สนองกลยุทธ สพม. ท่ี  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 จุดเนน สพม. ท่ี  1. ดานผูเรียน : ผูเรียนคุณภาพ 

1.2 ผูเรียนมีความรูความสามารถ มีสมรรถนะ และทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษ 
 ท่ี 21 
1.3 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
1.4 ผูเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ตามความถนัด เต็มตามศักยภาพ 

มาตรฐานการศึกษาท่ี  1. คุณภาพของผูเรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

ประเด็นพิจารณาท่ี 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
      ประเด็นพิจารณาท่ี 6) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

  1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 
ประเด็นพิจารณาท่ี 1) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

มาตรฐานการศึกษาท่ี     3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไป 

  ประยุกตใชในชีวิตได 
กลยุทธสถานศึกษาท่ี    2. พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.1. รอยละของผูเรียนมีความรูและคุณภาพมาตรฐานระดับสากลผานเกณฑ 
     ในระดับดีข้ึนไป 

ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.2. รอยละของผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ผานเกณฑ 
 ในระดับดีข้ึนไป 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.5. รอยละของผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.6. รอยละของผูเรียนท่ีไมติด 0 ร มส มผ  
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.7. รอยละของผูเรียนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กลยุทธสถานศึกษาท่ี  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.1 ระดบัความสําเร็จของโรงเรียนมีระบบการบรหิารจัดการดวยระบบคุณภาพ 

     บูรณาการและบริหารแบบมีสวนรวมกับเครือขายทุกภาคสวน 
4.1 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียน  
อาคารประกอบ มีวัสดุ ครุภัณฑท่ีเพียงพอและพรอมตอการใชงาน 

 

แผนงานงบประมาณ     งบลงทุน   งบดําเนินงาน 
 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวอารีรัตน  สุขจิตร   กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
 

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

มุงม่ันในการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให เปน “การศึกษาข้ันพ้ืนฐานวิถีใหม วิถีคุณภาพ” มุงเน นความปลอดภัย

ในสถานศึกษา สงเสริมโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางเทาเทียม และบริหารจัดการศึกษาอยางมี

ประสิทธิภาพ สงเสริมการจัดการศึกษาให ผู เรียนมีความรู  มีทักษะการเรียนรูและทักษะท่ีจําเปนของโลกใน

ศตวรรษท่ี 21 เนนการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจําเปนในแตละระดับ จัดกระบวนการเรียนแบบลงมือปฏิบัติจริง 
พัฒนาคุณภาพผูเรียน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันสูมาตรฐานสากล และการพัฒนาระบบริหารจัดการ
และสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  

กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ โรงเรียนสวีวิทยา ตองการให ผู เรียน มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาการงานอาชีพเพ่ิมข้ึน ลดจํานวนนักเรียนท่ีได  0, ร, มส ผู เรียนรูจักใฝหาความรู จากสื่อเทคโนโลยีแหลงเรียนรู

ใหมไดอยางคุมคา รูจักใชทักษะกระบวนการทางการงานอาชีพในการดําเนินชีวิต จึงจัดทําโครงการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการงานอาชีพ เพ่ือสงเสริมให คุณภาพผู เรียนไปตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดท่ีกําหนด 
 

4. วัตถุประสงค 
    4.1 เพ่ือสงเสริมความสามารถคิดคน ออกแบบ พัฒนาสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม โดยใชเครื่องมือท่ีเหมาะสม 
 4.2 เพ่ือใหมีทักษะ การวางแผนการจัดการ ทํางานเปนทีม และเห็นชองทางสรางงานอาชีพ 
 4.3 เพ่ือนําความรูดานเทคโนโลยีมาสรางเปนชิ้นงาน และนําไปสูแขงขันในระดับตางๆ 
    4.4 เพ่ือใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน  
    4.5 เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง และมีความมุงม่ันในการทํางาน 
 4.6 เพ่ือลดจํานวนนักเรียนท่ีไมผาน 0 ,ร,มส. ใหลดลง  
 

5. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยาทุกคน  
2. ครูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพทุกคน 
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เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนมีความสามารถคิดคนออกแบบพัฒนางานดานเทคโนโลยีอยางมีคุณภาพ เห็นชองทาง 
ในการประกอบอาชีพ 

    2. เพ่ือใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน  
    3. เพ่ือลดจํานวนนักเรียนท่ีไมผาน 0 ,ร,มส. ใหลดลง 
    4. สื่อและวัสดุฝกมีความเพียงพอกับจํานวนผูเรียน 
 

6. กิจกรรมและการดําเนินงาน 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาส่ือ อุปกรณการเรียนการสอนการงานอาชีพ 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ประชุมคณะครูในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 
- เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 

 
มี.ค 2564 

47,800 
(เงินอุดหนุน) 

ครูกลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- ดําเนินการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ ครุภณัฑ 
- ซอมแซมบํารุงรักษาอุปกรณ 

 
พ.ค  2564 – 
มี.ค 2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- ประเมินกิจกรรมและรายงานผล 

 
มี.ค. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- ปรับปรุงแกไขเพ่ือพัฒนาตอไป 

มี.ค. 2565 
มี.ค. 2564 

 

7.  ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
สถานท่ีดําเนินการ โรงเรียนสวีวิทยา อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

 

8. งบประมาณ  รวม  47,800  บาท  รายละเอียด ดังนี้ 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาส่ือ อุปกรณการเรียนการสอนการงานอาชีพ 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาครุภัณฑ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 เครื่องปริ้นเตอร 1 เครื่อง - 5,000 - 5,000  
2 เครื่องสํารองไฟ 1 เครื่อง - 2,800 -  2,800  
3  คาวัสดุอุปกรณสํานักงาน - - 10,000 10,000  
4 คาวัสดุเกษตร - - 5,000 5,000  
5 คาวัสดุคหกรรม -  - 10,000 10,000  
6 ตูอบไฟฟา 1 เครื่อง - 10,000 - 10,000  
7 เครื่องปน 1 เครื่อง - 2,000 - 2,000  
8 คาซอมแซม ICT 3,000 - - 3,000  

รวม 3,000 19,800 25,000 47,800  
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9. การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 
   ปจจัยความเส่ียง 

1. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรอาจไมเพียงพอ 
2. ระยะเวลาในการทํากิจกรรม 
3. ศักยภาพ ความพรอมและจํานวนนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม 

    แนวทางการบริหารความเส่ียง 
1. ควรวางแผนการใชงบประมาณใหชัดเจน 
2. โรงเรียนควรจะมีปฏิทินปฏิบัติงานท่ีระบุวันเวลาจัดกิจกรรมใหชัดเจน 

 

10. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1. รอยละของผูเรียนมีความรูและคุณภาพมาตรฐานระดับสากลผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
2. รอยละของผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
3. รอยละของผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
4. รอยละของผูเรียนท่ีไมติด 0 ร มส มผ  
5. รอยละของผูเรียนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
6. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพบูรณาการ
และบริหารแบบมีสวนรวมกับเครือขายทุกภาคสวน 
7. ระดับความสําเร็จของโรงเรียน มีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียน อาคารประกอบ 
มีวัสดุ ครุภัณฑท่ีเพียงพอ และพรอมตอการใชงาน 

รอยละ 86 
รอยละ 81 
รอยละ 86 
รอยละ 87 
รอยละ 92 
ระดับ 4 

 
ระดับ 5 

 
 

11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  11.1 นักเรียนสามารถคิดคน ออกแบบ พัฒนาสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม โดยใชเครื่องมือท่ีเหมาะสม 
  11.2 นักเรียนมีทักษะ การวางแผนการจัดการ ทํางานเปนทีม และเห็นชองทางสรางงานอาชีพ 
  11.3 นักเรียนมีความรูดานเทคโนโลยีมาสรางเปนชิ้นงาน และนําไปแขงขันในระดับตางๆ 
  11.4 นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยาทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน   
  11.5 นักเรียนใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง และมีความมุงม่ันในการทํางาน 
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ลงชื่อ ................................................... ผูเสนอโครงการ 
                                            (นางสาวอารีรัตน  สุขจิตร) 
                                      ครูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
 

 
     ลงชื่อ .................................................... ผูเห็นชอบโครงการ 

 (นายสมศักดิ์  ศรัณยวงศ) 
กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปฏิบัติหนาท่ีแทน 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสวีวิทยา 
 
 

   ลงชื่อ .................................................... ผูอนุมัติโครงการ 
                                               (นายเกรียงศักดิ์  อัจกลับ) 
                                            ผูอํานวยการโรงเรียนสวีวิทยา 
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โครงการประจําปการศึกษา  2564 
งานแนะแนวและระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  กลุมบริหารวิชาการ/กลุมบริหารงานบุคคล 

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

1. โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนวและระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี 2. ดานโอกาส 

2.2 ดําเนินการใหเด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
อยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห
ตนเองเพ่ือการศึกษาตอ และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของ
ตนเอง รวมท้ังสงเสริมและพัฒนาผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษสูความเปนเลิศ          
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
2.3 พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีอยูในการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือ
ปองกันไมใหออกจากระบบการศึกษา รวมท้ังชวยเหลือเด็กตกหลนและเด็กออก
กลางคันใหไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางเทาเทียมกัน 
2.4 สงเสริมใหเด็กพิการและผูดอยโอกาส ใหไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ        
มีทักษะในการดําเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองไดอยางมีศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สนองนโยบาย สพฐ.ท่ี 3. ดานคุณภาพ 
3.1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรูและทักษะท่ีจําเปน
ของโลกในศตวรรษท่ี 21 อยางครบถวน เปนคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของ
ชาติ ยึดม่ันการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข   
มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง 

สนองกลยทุธ สพม.ท่ี  1. จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง สงเสริมคุณภาพชีวิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
บนพ้ืนฐานความเปนไทย 

สนองกลยทุธ สพม.ท่ี  2. สรางโอกาส และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
สนองกลยทุธ สพม.ท่ี  3. พัฒนาคุณภาพผูเรียน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันสูมาตรฐานสากล 

จุดเนน สพม. ท่ี  1. ดานผูเรียน : ผูเรียนคุณภาพ 
1.2 ผูเรียนมีความรูความสามารถ มีสมรรถนะ และทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
1.3 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะอันพึงประสงค 
1.4 ผูเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ตามความถนัด เต็มตามศักยภาพ 

จุดเนน สพม. ท่ี  2. ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพ 
2.1.4 ครูและบคุลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเองและมีความกาวหนา 
ในวิชาชีพ 

จุดเนน สพม. ท่ี  3. ดานบริหารจัดการ : องคกรมิติใหม 
3.4 บริหารจัดการศึกษาโดยเครือขายความรวมมือจากทุกภาคสวน 

มาตรฐานการศึกษา ท่ี     1. คุณภาพของผูเรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  
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 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 
กลยุทธสถานศึกษา ท่ี 1. สงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม จรยิธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จ ท่ี 1.1 รอยละของผูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
  ตามหลักสูตร และมีคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ผานเกณฑ 
  ในระดับดีข้ึนไป 
กลยุทธสถานศึกษา 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  
กลยทุธสถานศึกษา ท่ี 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 4.1 ระดับความสําเร็จของโรงเรียน มีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียน  
  อาคารประกอบ มีวัสดุ ครุภัณฑท่ีเพียงพอและพรอมตอการใชงาน 

 

แผนงานงบประมาณ     งบลงทุน   งบดําเนินงาน 
 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ   นางสาวอรนันท  สมแรง    งานแนะแนว 
 

3. หลักการและเหตุผล   
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงม่ันในการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหเปน

“การศึกษาข้ันพ้ืนฐานวิถีใหม วิถีคุณภาพ” มุงเนนความปลอดภัยในสถานศึกษา สงเสริมโอกาสทางการศึกษา
ท่ีมีคุณภาพอยางเทาเทียม และบริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ แนวการจัดการศึกษายึดหลักวา
ผูเรียน ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนทุกคนมีความสําคัญท่ีสุด การจัดการ
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ศึกษาในสถานศึกษา นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนเปนคนดี คนเกงแลว โรงเรียนตอง         
จัดการศึกษาใหนักเรียนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ดังนั้นจึงตองมีกระบวนการในการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนในทุกดาน งานแนะแนวการศึกษาก็เปนอีกงานหนึ่งชวยสงเสริมใหนักเรียนไดอยูในสังคมอยางมี
ความสุข เพราะมีหนาท่ีขอบขายงานในการแนะนํานักเรียนเก่ียวกับการเรียน พฤติกรรม ใหคําปรึกษาแก
นักเรียน ปรับปรุงแกไขพฤติกรรมนักเรียนท่ีมีปญหา ดูแลชวยเหลือสงเสริมการจัดหาทุนการศึกษาใหกับ
นักเรียนท่ีมีฐานะยากจน แนะนําการศึกษาตอและการประกอบอาชีพของนักเรียนเม่ือจบการศึกษาใชวงชั้น
ตางๆ ไปแลว เปนตน ซ่ึงภาระหนาท่ีดังกลาวงานแนะแนวจึงจัดทําโครงการเพ่ือสนองตามหนาท่ีมาเพ่ือให
นักเรียนสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายดังกลาวขางตน การพัฒนางานแนะ
แนวจึงตองสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะ มีมนุษยสัมพันธ ท่ีดี มีสุขภาพจิต สุขภาพกายท่ีดี สอดคลองตาม
มาตรฐานคุณภาพของผูเรียน 
 

4. วัตถุประสงค 
4.1 เพ่ือการใหบริการแกนักเรียนทุกคนในโรงเรียนสวีวิทยาอยางท่ัวถึง 
4.2 เพ่ือใหนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามระบบดูแลชวยเหลือไดเต็มศักยภาพและปรับตัวอยูในสังคมได
อยางมีความสุข 
4.3 เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานแนะแนว 
4.4 เพ่ือลดจํานวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน 
4.5 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 แนะแนวอาชีพ 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ประชุมวางแผนรวมกับคณะกรรมการ 
ท่ีเก่ียวของกับกิจกรรม 
- จัดทําโครงการและงบประมาณเพ่ือขออนุมัติ 
- แตงตั้งคณะกรรมการและแจงขอมูล 
ตอผูเก่ียวของ 

มี.ค. 2564 

19,500 
(เงินอุดหนุน) 

นางสาวอรนันท สมแรง 
นางสาวจิรารัตน ถ่ินนุกูล 
นางสาวศศิธร จันทรประเสริฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- รวบรวมขอมูลแนะแนวการศึกษาตอ 
- ประสานงานประชาสัมพันธ 
- จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ 

พ.ค. 2564 - 
ก.พ. 2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- ประเมินผลกิจกรรม โดยใชแบบสอบถาม 

ต.ค. 2564 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- รายงาน สรุปผลการดําเนินงาน 

ม.ค.  2565 

 

กิจกรรมท่ี 2 เพ่ือนท่ีปรึกษา (YC:Youth Counsellor) 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ประชุมวางแผนรวมกับคณะกรรมการท่ี
เก่ียวของกับกิจกรรม 
- จัดทําโครงการและงบประมาณเพ่ือขออนุมัติ 
- แตงตั้งคณะกรรมการและแจงขอมูลตอ
ผูเก่ียวของและจัดเตรียมสถานท่ี 

มี.ค. 2564 

10,350 
(เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน) 

นางสาวอรนันท สมแรง 
นางสาวจิรารัตน ถ่ินนุกูล 
นางสาวศศิธร จันทรประเสริฐ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- ประชาสัมพันธการใหบริการและขอมูล 
ของคลินิกใหคําปรึกษา ผานกิจกรรมเสียง 
ตามสายกับ YC  
- จัดทําตารางการใหบริการใหคําปรึกษา 
- จัดทําระบบใหคําปรึกษา 2 ระบบ ไดแก 
1. ระบบปด Closed system ใชสื่อกลางเปน
ตนไมใหญใจดี และกิจกรรม YC สําหรับนักเรียน
ท่ีมีปญหาซ่ึงเปนความลับ 
2. ระบบเปด opened system ใชสื่อกลางเปน
หองคลินิกเพ่ือนใจวัยทีนในหองแนะแนว สําหรับ
นักเรียนท่ีมีปญหาท่ีสามารถเปดเผยได 

พ.ค. 2564 - 
ก.พ. 2565 
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กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
ดําเนินการใหคําปรึกษา 
3. อบรมการใหคําปรึกษาแกนักเรยีนแกนนํา YC 
4. ศึกษาดูงานโรงเรียนตนแบบกิจกรรม YC 

 
  

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- ประเมินผลกิจกรรม โดยใช แบบสอบถามการ
ใหบริการ และ ใชขอมูล สถิติ การขอคําปรึกษา
ของนักเรียนในแตละเดือน 

ต.ค. 2564 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- นําผลการประเมินในแตละเดือนมาปรับปรุง
การใหบริการใหคําปรึกษาในเดือนตอไป 

ม.ค.  2565 

 

กิจกรรมท่ี 3 ปรับปรุงสภาพแวดลอมหองใหคําปรึกษา 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ประชุมวางแผนรวมกับคณะกรรมการ 
ท่ีเก่ียวของกับกิจกรรม 
- จัดทําโครงการและงบประมาณเพ่ือขออนุมัติ 
- แตงตั้งคณะกรรมการและแจงขอมูล 
ตอผูเก่ียวของ 

มี.ค.  2564 

6,000 
(เงินอุดหนุน) 

นางสาวอรนันท สมแรง 
นางสาวจิรารัตน ถ่ินนุกูล 
นางสาวศศิธร จันทรประเสริฐ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- ดําเนินงานตามแผนท่ีวางไว  
โดยจัดหาวัสดุอุปกรณ 

พ.ค. 2564 - 
มี.ค. 2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- ประเมินผลกิจกรรม โดยใชแบบสอบถาม 

ต.ค.  2564 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- รายงาน สรุปผลการดําเนินงาน 

ม.ค.  2565 

 

กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาส่ือ อุปกรณการเรียนการสอนแนะแนว 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ประชุมวางแผนเตรียมการ 

มี.ค. 2564 

10,000 
(เงินอุดหนุน) 

นางสาวอรนันท สมแรง 
นางสาวจิรารัตน ถ่ินนุกูล 
นางสาวศศิธร จันทรประเสริฐ  2. ข้ันดําเนินการ (Do) 

- จัดซ้ือวัสดุอุปกรณสิ้นเปลืองและอุปกรณ
สํานักงาน 

พ.ค.2564 – 
มี.ค. 2565 

 3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - ดําเนินการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ 
 - รายงานการสรุปการใชวัสดุอุปกรณ 

ต.ค. 2564 
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กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
 4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- สรุปผลการใชเงินตามงบประมาณรายงานตอ
ผูอํานวยการ และนําผลทบทวนแกไขตอไป 

ม.ค. 2565 

 

กิจกรรมท่ี 5 งานมอบเงินปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ประชุมวางแผนรวมกับคณะกรรมการ 
ท่ีเก่ียวของกับกิจกรรม 
- จัดทําโครงการและงบประมาณ 
- แตงตั้งคณะกรรมการและแจงขอมูล 
ตอผูเก่ียวของ 

มี.ค. 2564 

- 

นางสาวอรนันท สมแรง 
นางสาวจิรารัตน ถ่ินนุกูล 
นางสาวศศิธร จันทรประเสริฐ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- ดําเนินงานมอบเงินปจจัยพ้ืนฐานตามแผน 
ท่ีวางไว  

พ.ค. 2564 - 
มี.ค. 2565 

3.ข้ันประเมินผล (Check) 
- ประเมินผลกิจกรรม โดยใชแบบสอบถาม 

ต.ค.  2564 
 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- รายงาน สรุปผลการดําเนินงาน 

ม.ค.  2565 

 

กิจกรรมท่ี 6 งานระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา (มูลนิธิการศึกษา) 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- แตงตั้งคณะกรรมการ 

มี.ค. 2564 

20,000 
(เงินอุดหนุน) 

นางสาวอรนันท สมแรง 
นางสาวจิรารัตน ถ่ินนุกูล 
นางสาวศศิธร จันทรประเสริฐ 2. ข้ันดําเนินการ (Do) 

- รับสมัครและคัดเลือกนักเรียนทุน 
- จัดหาทุน 
- จัดพิธีมอบทุนการศึกษา 
- อาหารวางประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ
การศึกษา 

พ.ค. 2564 - 
มี.ค. 2565 

 
 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
-ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ต.ค. 2564 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
-นําผลการประเมิน วิเคราะหปญหา 
อุปสรรค และแนวทางแกไขครั้งตอไป 

ม.ค. 2565 
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กิจกรรมท่ี 7 ระบบปองกันและดูแลชวยเหลือนักเรียน 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ประชุมวางแผน 
- แตงตั้งคณะกรรมการ 

พ.ค. 2564 
 

105,040 
(เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน) 

นางสาวอรนันท สมแรง 
นางสาวจิรารัตน ถ่ินนุกูล 
นางสาวศศิธร จันทรประเสริฐ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- รูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 
- ดําเนินการคัดกรองนักเรียน เปน 3 กลุม  
กลุมปกติ กลุมเสี่ยง กลุมมีปญหา 
- โฮมรูม 
- เยี่ยมบานนักเรียน 
- ชวยเหลือนักเรียนท่ีมีปญหา 
- จัดซ้ือวัสดุอุปกรณเก็บขอมูลพ้ืนฐานนักเรียน 

 
พ.ค.  2564 – 
มี.ค. 2565 

 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- ประเมินผลกิจกรรม โดยใช แบบสอบถาม  
การสังเกต สัมภาษณ สรุปผลและรายงานผล 
การดําเนินงาน 

 
มี.ค. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- นําขอมูลท่ีไดและผลการประเมินมาวิเคราะห
ปญหาอุปสรรคหาแนวทางปรับปรุงแกไขในการ
ดําเนินงานครั้งตอไป 

 
มี.ค. 2565 

 

กิจกรรมท่ี 8 บริการสุขภาพท่ีเปนมิตรสําหรับวัยรุนและเยาวชน (Youth Friendly Health Services : YFHS) 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ประชุมวางแผนรวมกับคณะกรรมการท่ี
เก่ียวของกับกิจกรรม 
- จัดทําโครงการและงบประมาณเพ่ือขออนุมัติ 
- แตงตั้งคณะกรรมการและแจงขอมูล 
ตอผูเก่ียวของ 

มี.ค.  2564 

6,000 
(เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน) 

นางสาวอรนันท สมแรง 
นางสาวจิรารัตน ถ่ินนุกูล 
นางสาวศศิธร จันทรประเสริฐ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- ดําเนินงานตามแผนท่ีวางไว  
โดยจัดหาวัสดุอุปกรณ 
- จัดอบรมนักเรียนแกนนํา 

 
พ.ค.  2564 

 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- ประเมินผลกิจกรรม โดยใชแบบสอบถาม  
การสังเกต สัมภาษณ สรุปผลและรายงานผล 
การดําเนินงาน 

 
ต.ค.  2564 
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กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- นําขอมูลท่ีไดและผลการประเมินมาวิเคราะห
ปญหาอุปสรรคหาแนวทางปรับปรุงแกไข 
ในการดําเนินงานครั้งตอไป 

 
ม.ค.  2565 

 

 

กิจกรรมท่ี 9 สงเสริมศักยภาพนักเรียนเรียนรวม 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ประชุมวางแผนรวมกับคณะกรรมการท่ี
เก่ียวของกับกิจกรรม 
- จัดทําโครงการและงบประมาณเพ่ือขออนุมัติ 
- แตงตั้งคณะกรรมการและแจงขอมูลตอ
ผูเก่ียวของ 

มี.ค. 2564 
 

10,786 
(เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน) 

นางสาวอรนันท สมแรง 
นางสาวจิรารัตน ถ่ินนุกูล 
นางสาวศศิธร จันทรประเสริฐ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- ดําเนินงานตามแผนท่ีวางไว โดยจัดซ้ือสื่อ 
วัสดุอุปกรณการเรียนการสอน 

 
พ.ค.  2564 

 
3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- ประเมินผลกิจกรรม โดยใชแบบสอบถาม  
การสังเกต สัมภาษณ สรุปผลและรายงานผล 
การดําเนินงาน 

 
ต.ค.  2564 

 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- นําขอมูลท่ีไดและผลการประเมินมาวิเคราะห
ปญหาอุปสรรคหาแนวทางปรับปรุงแกไข 
ในการดําเนินงานครั้งตอไป 

 
ก.พ.  2565  

 

 

7. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
เดือน มีนาคม พ .ศ.  2564 ถึงเดือน มีนาคม พ .ศ.  2565 
สถานท่ีดําเนินการ  โรงเรียนสวีวิทยา อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
 

8. งบประมาณ  รวม  187,676  บาท  รายละเอียด ดังนี้ 
กิจกรรมท่ี 1 แนะแนวการศกึษาตอ แนะแนวอาชีพ 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาวัสดอุุปกรณ - 17,500 17,500  

2 คาเบี้ยเลี้ยงครูประชาสัมพันธภายนอกโรงเรียน 2,000 - 2,000  

รวม 2,000 17,500 19,500  
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กิจกรรมท่ี 2 เพ่ือนท่ีปรึกษา (YC : Youth Counsellor) 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
 1 คาตอบแทนวิทยากร  

6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท 
3,600 - - 3,600  

2 คาอาหารวางนักเรียน  
150 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท 

- 3,750 - 3,750  

3 คาวัสดุอุปกรณ - - 3,000 3,000  

รวม 3,600 3,750 3,000 10,350  
 

กิจกรรมท่ี 3 ปรับปรุงสภาพแวดลอมหองใหคําปรึกษา 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
 1 บอรดไวนิลคณะกรรมการเครือขายระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 1,000 1,000  

2 ผนังก้ันหอง 5,000 5,000  

รวม 6,000 6,000  
 

กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาส่ือ อุปกรณการเรียนการสอนแนะแนว 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
 1 คาวัสดุอุปกรณ 10,000 10,000  

รวม 10,000 10,000  
 

กิจกรรมท่ี 5 งานมอบเงินปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน  
ใชเงินอุดหนุนปจจัยพ้ืนฐาน 

 

กิจกรรมท่ี 6 งานระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา (มูลนิธิการศึกษา) 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาวัสดุอุปกรณ - 10,000 10,000  
2 คาจดัสถานท่ี 10,000 - 10,000  

รวม 10,000 10,000 20,000  
 

กิจกรรมท่ี 7 ระบบปองกันและดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
 1 คาวัสดอุุปกรณ - 5,040 5,040  

2 คาเดินทางเยี่ยมบานนักเรียน 100,000 - 100,000  

รวม 100,000 5,040 105,040  
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กิจกรรมท่ี 8 บริการสุขภาพท่ีเปนมิตรสําหรับวัยรุนและเยาวชน (Youth Friendly Health Services : YFHS) 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
 1 คาตอบแทนวิทยากร 

4 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท 
2,400 - - 2,400  

2 คาอาหารวางนักเรียน  
100 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท 

- 2,500 - 2,500  

3 คาอาหารครูและวิทยากร  
10 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท 

- 600 - 600  

3 คาวัสดุอุปกรณ - - 500 500  
รวม 2,400 3,100 2,915 6,000  

 

กิจกรรมท่ี 9 สงเสริมศักยภาพนักเรียนเรียนรวม  
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
 1 คาวัสดอุุปกรณ 10,786 10,786  

รวม 10,786 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 ผานเกณฑ 
ในระดับดีข้ึนไป 
2. รอยละของผูเรียนมีความรูและคุณภาพมาตรฐานระดับสากลผานเกณฑ 
ในระดับดีข้ึนไป 
3. รอยละของผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ผานเกณฑ 
ในระดับดีข้ึนไป 
 

รอยละ 95 
 
 

รอยละ 86 
 

รอยละ 81 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
4. รอยละของผูเรียนมีทักษะการคิดสรางสรรคในการสรางนวัตกรรม 
ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
5. รอยละของผูเรียนมีความพรอมในการศึกษาตอการฝกงาน 
หรือการทํางานผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
6. รอยละของผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรผานเกณฑ 
ในระดับดีข้ึนไป 
7. รอยละของผูเรียนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
8. รอยละของผูเรียนท่ีออกกลางคัน 
9. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง  
มีสมรรถนะตรงตามสายงาน มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยมุงเนน  
ผลสัมฤทธิ์ในการทํางาน 
10. ระดับความสําเร็จของโรงเรียน มีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียน  
อาคารประกอบ มีวัสดุ ครุภัณฑท่ีเพียงพอและพรอมตอการใชงาน 

รอยละ 72 
 

รอยละ 87 
 

รอยละ 86 
 

รอยละ 92 
รอยละ 4 
รอยละ 92 

 
 

ระดับ 5 

 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 11.1 นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามระบบดูแลชวยเหลือไดเต็มศักยภาพ และปรับตัวอยูในสังคม 

ไดอยางมีความสุข 
 11.2 นักเรียนมีความรู ความสามารถและมีคุณภาพไดมาตรฐานระดับสากล 
 
 

 
 ลงชื่อ ................................................ ผูเสนอโครงการ 
 (นางสาวอรนันท  สมแรง) 
                    หัวหนางานแนะแนว 
 
 
  ลงชื่อ ................................................... ผูเห็นชอบโครงการ 
  (นายสมศักดิ์  ศรัณยวงศ) 

     กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปฏิบัติหนาท่ีแทน 
    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสวีวิทยา 
  
 
 ลงชื่อ  ................................................... ผูอนุมัติโครงการ 
   (นายเกรียงศักดิ์  อัจกลับ) 
 ผูอํานวยการโรงเรียนสวีวิทยา 
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โครงการประจําปการศึกษา 2564 
งานพัฒนาบุคลากร กลุมบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 

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

1. โครงการพัฒนาบุคลากรและการบริหารงานบุคคล 
สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี  3. ดานคุณภาพ 

 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนครูยุคใหม มีศักยภาพในการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหนาท่ีไดดี  

 มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเปนครู 

สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี  4. ดานประสิทธิภาพ 
4.1 พัฒนาระบบริหารจัดการโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน มีนวัตกรรมเปนกลไกหลัก 
ในการขับเคลื่อนบนฐานขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง ทันสมัย และการมีสวนรวม 
ของทุกภาคสวน 

สนองกลยุทธ สพม. ท่ี  4. พัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสูมืออาชีพ 
สนองกลยทุธ สพม. ท่ี 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 จุดเนน สพม. ท่ี  2. ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพ 

2.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

 2.1.2 ครูจดัการเรียนรูเชิงรุก ใชสื่อ นวัตกรรม ท่ีหลากหลาย 
2.1.3 ครูมีความรู ทักษะทางภาษา ทักษะการสื่อสาร ทักษะดิจิทัล  
และปญญาประดิษฐ 
2.1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเอง และมีความกาวหนา 
ในวิชาชีพ 
2.1.5 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกําลังใจ และไดรับการยกยอง 
เชิดชูเกียรติ 

 จุดเนน สพม. ท่ี  3. ดานบริหารจัดการ : องคกรมิติใหม 
  3.5 มีสภาพแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงานและการเรียนรู 
มาตรฐานการศึกษาท่ี  2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณาท่ี 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
 และการจัดการเรียนรู 

กลยุทธสถานศึกษาท่ี 4. สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.1 รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง  

     มีสมรรถนะตรงตามสายงาน มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ 
     ในการทํางาน 

ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.2 รอยละของครู เนนกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
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และยกระดับการจัดการเรียนการสอนใหกาวทันทักษะในศตวรรษท่ี 21  
ภายใตการบูรณาการทางเทคโนโลยีในระบบการศึกษาวิถีใหม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.3 รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติ 
หนาท่ีอยางเต็มความสามารถ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.4 รอยละของครูมีความรู ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สื่อ นวัตกรรม การวิจัย และพัฒนาในการจัดการเรียนการสอน 

ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.5 รอยละของครู มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.6 รอยละของครู นอมนําแนวคิดศาสตรพระราชาไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 

ไดอยางเหมาะสม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.7 รอยละของครู มีและปฏิบัติตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล  

(Individual Development Plan : ID PLAN) 
กลยุทธสถานศึกษาท่ี 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.6 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีบุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 4.3 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีระบบสนับสนุนท่ีเอ้ือตอการบริหาร 

และการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
 

แผนงานงบประมาณ     งบลงทุน  งบดําเนินงาน 
 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ    นายกําพล  ชุมจันทร   กลุมบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 
 

3. หลักการและเหตุผล 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงม่ันในการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหเปน “การศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานวิถีใหม วิถีคุณภาพ” มุงเนนความปลอดภัยในสถานศึกษา สงเสริมโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
อยางเทาเทียม และบริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดนโยบายสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565  โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
มีนโยบายดานความปลอดภัย คือพัฒนาระบบ และกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหกับผูเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมี
สุขภาวะท่ีดีสามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซํ้า นโยบายดานดานโอกาส มีการสนับสนุน ใหเด็ก
ปฐมวัยไดเขาเรียนทุกคน มีพัฒนาการท่ีดี ท้ังทางรางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญา ใหสมกับวัย 
นโยบายดานคุณภาพ มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนครูยุคใหม มีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหนาท่ีไดดี มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเปนครู  นโยบายดานประสิทธิภาพ  
มีการพัฒนาระบบริหารจัดการโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน มีนวัตกรรมเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานขอมูล
สารสนเทศท่ีถูกตอง ทันสมัย และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ซ่ึงสอดคลองกับกลยุทธของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร ในการพัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสูมืออาชีพ และ
พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

ดวยทางโรงเรียนตองการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
ในรูปแบบท่ีหลากหลาย  สรางแรงจูงใจใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกําลังใจในการทํางาน           
การพัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตามความจําเปนในการจัดการ
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เรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ  ตามกลยุทธและนโยบายของโรงเรียนสวีวิทยา  มุงพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหาร
จัดการและพัฒนาศักยภาพผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสูความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ กลุมบริหารงาน
บุคคลและกิจการนักเรียนเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  และการบริหารจัด          
การทุกระดับ ตองมีกําลังคนขับเคลื่อนการทํางานตามภาระงานหนาท่ี ความรับผิดชอบเปนไปตามความสามารถ 
ความถนัดของบุคคล และพัฒนางานสูความสําเร็จ สนองจุดเนน ดานการบริหารจัดการ  ท่ีหนวยงานทุกระดับ
บริหารจัดการโดยมุงเนนการกระจายอํานาจ การสรางเครือขาย และรับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน                    
การบริหารงานบุคคล มีการวางแผนการกําหนดอัตรากําลัง สอดคลองกับความตองการของโรงเรียนและชุมชน ครู
และบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกําลังใจในการทํางานและมีผลการปฏิบัติงาน และสงเสริมการมีสวนรวมใน         
การจัดการศึกษา  เพ่ือแกไขปญหาขาดแคลนบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีจึงดําเนินการโครงการพัฒนาบุคลากรและ           
การบริหารงานบุคคล  เพ่ือใหตอบสนองนโยบายการจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ข้ันพ้ืนฐาน  และเปนไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษา กลุมบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียนจึงจัดทํา
โครงการพัฒนาบุคลากรและการบริหารงานบุคคลข้ึนเพ่ือการปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพ และการพัฒนาตนเอง
เพ่ือใหมีวิทยฐานะท่ีสูงข้ึน  เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีในโรงเรียนไดอยางเต็มศักยภาพ 
 

4. วัตถุประสงค 
4.1 เพ่ือสงเสริมใหครูและบุคลากรมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับระเบียบการปฏิบัติราชการในสถานศึกษา  
4.2 เพ่ือสงเสริมใหครูไดรับความรู เทคนิควิธีการใหมๆและใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน   
4.3 เพ่ือปรับปรุงระบบสารสนเทศกลุมบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียนใหเปนระบบ สะดวก รวดเร็ว 
ในการนําไปใช 
4.4 เพ่ือสรางเสริมขวัญและกําลังใจขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทางการศึกษา ใหมีความรัก  
ความสามัคคี มีสัมพันธภาพท่ีดีในองคกร สามารถปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรฐานวิชาชีพครู  
4.5 เพ่ือปฏิบัติดานวิชาการ บุคคล บริหารท่ัวไป งบประมาณของโรงเรียน เปนไปตามระเบียบทางราชการ
กฎหมาย มีระเบียบวินัย 
4.6 เพ่ือการบริการแกนักเรียน ผูปกครอง ชุมชน สะดวกรวดเร็ว ดวยความซ่ือสัตย เสียสละ อดทน 
มีอุดมการณในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือสวนรวม คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม 

 

5. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา รอยละ 92 ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง มีสมรรถนะตรงตามสายงาน  
มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ในการทํางาน 

2. ครู รอยละ 92 เนนกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และยกระดับการจัด 
การเรียนการสอนใหกาวทันทักษะในศตวรรษท่ี 21 ภายใตการบูรณาการทางเทคโนโลยใีนระบบการศึกษา 
วิถีใหม 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา รอยละ 88 มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ 
4. คร ูรอยละ 89 มีความรู ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรม การวิจัย  

และพัฒนาในการจัดการเรียนการสอน 
5. ครู รอยละ 100 มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
6. ครู รอยละ 92 นอมนําแนวคิดศาสตรพระราชาไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 
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7. ครู รอยละ 92 มีและปฏิบัติตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล  
(Individual Development Plan : ID PLAN) 

   8. โรงเรียนดําเนินการจางลูกจางชั่วคราว จํานวน 20 คน 
      8.1 ครูตางชาติ จํานวน 4 คน 
     8.2 เจาหนาท่ี 5 คน 
      8.3 นักการภารโรง 9 คน 
     8.4 ครูอัตราจาง 2 คน 

เชิงคุณภาพ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง มีสมรรถนะตรงตามสายงาน  

มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ในการทํางาน 
2. ครู มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และยกระดับการจัดการเรียนการสอน

ใหกาวทันทักษะในศตวรรษท่ี 21 ภายใตการบูรณาการทางเทคโนโลยีในระบบการศึกษาวิถีใหม 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ 
4. คร ูมีความรู ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรม การวิจัย และพัฒนา 

ในการจัดการเรียนการสอน 
5. ครู มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
6. ครู สามารถนอมนําแนวคิดศาสตรพระราชาไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 
7. ครู มีแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan : ID PLAN) และปฏิบัติ 

ตามแผนท่ีวางไว 
   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. 2564 

582,822 
(เงินอุดหนุน) 

นายกําพล ชุมจันทร 
นางพัลลภา ขวัญพะงุน 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- อบรมกับหนวยงานภายนอก 
- อบรมเชิงปฏิบัติการ ระเบียบการปฏิบัติราชการ 
คุณธรรมจรยิธรรม วัฒนธรรมองคกรและการ
ประเมินวิทยฐานะแนวใหม 
- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพดานทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
 

ตลอดป
การศึกษา 

2564 



    แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2564 

214 
 

โครงการท่ี 17 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- ประเมินความพึงพอใจ 
- ประเมินผลการดําเนินงาน 
- ตรวจสอบผลงานและทะเบียนการใชสื่อ 
- รายงานผลการดําเนินโครงการ 

เม.ย. – พ.ค. 
2565 

  

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- วิเคราะหและปรับปรุงแผนการทํางาน 

เม.ย. – พ.ค. 
2565 

 

กิจกรรมท่ี 2 ศึกษาดูงานของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสวีวิทยา 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ประชุมเพ่ือวางแผนดําเนินการกิจกรรมศึกษา 
ดูงานของครูและบุคลากร 
- แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

เม.ย. – พ.ค. 
2564 

400,000 
(เงินอุดหนุน) 

นางพัลลภา ขวัญพะงุน 
นางสาวขวญัจิรา สวัสด์ิพงศพันธ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- จัดศึกษาดูงานคณะครูและบุคลากร  
ดานวิชาการ งานการเรียนการสอน 
- ศึกษาดูงานการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
- ศึกษาดูงานการพัฒนานักเรียนดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

ธ.ค. 2564 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- รายงานผลการดําเนินโครงการ 

ม.ค. 2564 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- วิเคราะหและปรับปรุงแผนการทํางาน 

ก.พ. – เม.ย. 
2564 

 

กิจกรรมท่ี 3 เสริมสรางขวัญและกําลังใจ 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
- คณะทํางานรับผิดชอบข้ันตอนดําเนินงาน 
- เหมาจายคาน้ําดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
กลุมบริหาร กลุมสาระ และนักการภารโรงเพ่ือ
รับรองแขกท่ีมาเยือนหรือผูมาติดตอราชการ 

 
มี.ค. 2564 

 เงินกองทุน
สวัสดิการ 

นางบงกช หีตนาคราม 
นางพัลลภา ขวัญพะงุน 
นางสาวสุภัทรา ฉิมพลีศริ ิ
นางสาวกันยนา นอยกําเนิด 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- สังเกต 
- แบบประเมิน 

ตลอดป
การศึกษา 
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กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
4. ข้ันปรับปรงุ (Act) 
- สรุปรายงานผล การปฏิบัติกิจกรรม 
- นําจุดท่ีมีปญหาปรับปรุงในปตอไป 

ตลอดป
การศึกษา 

 

กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาสํานักงานการบริหารงานบุคคล 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
- คณะทํางานรับผิดชอบข้ันตอนดําเนินงาน 

 
มี.ค. 2564 

 

92,000 
(เงินอุดหนุน) 

นายกําพล  ชุมจันทร 
นางบงกช  หีตนาคราม 
นางสาวศิสกาว  มรรคสินธุ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑสํานักงาน 

เม.ย. 2564 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- สังเกต 
- แบบประเมิน 

ตลอดป
การศึกษา 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- สรุปรายงานผล การปฏิบัติกิจกรรม 
- นําจุดท่ีมีปญหาปรับปรุงในปตอไป 

ตลอดป
การศึกษา 

 

กิจกรรมท่ี 5 จัดจางลูกจางช่ัวคราว ครูตางชาติ เจาหนาท่ี และนักการภารโรง 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- สํารวจความตองการผูปฏิบัติงานของฝาย
วิเคราะหปญหา 

ก.พ. 2564 

3,765,984 
(เงินอุดหนุน 
991,314 
เงินรายได 

2,774,670) 

นางพัลลภา ขวัญพะงุน 
นางสาวขวญัจิรา สวัสด์ิพงศพันธ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- จัดทําโครงการและแตงตั้งคณะทํางาน 
- จางเจาหนาท่ีสํานักงาน จํานวน 5 คน 
- จางเจาหนาท่ีงานโสตทัศนูปกรณ จํานวน 1 คน 
- จางนักการภารโรง  จํานวน  9 คน  
- จางครูอัตราจาง   จํานวน  2 คน  
- จางครูตางชาติภาษาท่ี 2 จํานวน 4 คน 

มี.ค. 2564 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- ดําเนินการจัดจางสนับสนุนการศึกษา 

เม.ย. 2564 
4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- สรุปรายงานผล  
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7.  ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2565 
 สถานท่ีดําเนินการ โรงเรียนสวีวิทยา อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

 

8.  งบประมาณ  รวม  4,839,984  บาท  รายละเอียด ดังนี ้
กิจกรรมท่ี 1 สงเสริมศักยภาพครู บุคลากร สูมืออาชีพ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 

1  กิจกรรม ประชุม อบรมครู บคุลากร
ผูบริหารอบรมกับหนวยงานภายนอก 
- สงบุคลากรเขารวมอบรมกับหนวยงาน
ภายนอกโรงเรียน 

- 304,000 - 304,000  

กิจกรรม ประชุม อบรมครู บคุลากร
ผูบริหารอบรมกับหนวยงานภายนอก 
- สงบุคลากรเขารวมอบรมกับหนวยงาน
ภายในโรงเรียน 

- 27,000 - 27,000  

อบรมเชิงปฏิบัติการ ระเบียบการปฏิบัติ
ราชการ คุณธรรมจรยิธรรม วัฒนธรรม
องคกรและการประเมินวิทยฐานะแนว
ใหม 
- คาเอกสารประกอบการอบรม 

- - 13,000 13,000 

 

- คาวิทยากร จํานวน 8 ชม.ๆ ละ  
600 บาท  2 วัน  จํานวน 2 คน  

9,600 - -         9,600  

- คาเบี้ยเลี้ยงครแูละบุคลากรเขาอบรม 
130 คน  

- 62,400  62,400  

- คาท่ีพักครแูละบุคลากรเขาอบรม  
130 คน 

- 39,000 - 39,000  

- คาเดินทางครูและบุคลากรเขาอบรม 
130 คน 

- 108,000 - 108,000  

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ 
ดานทักษะภาษาอังกฤษ  
- คาเอกสารประกอบการอบรม 

- - 9,400 9,400  

- คาอาหารครูเขาอบรม 100 คน  
จํานวน 160 ม้ือๆละ 60 บาท 

- 9,600 - 9,600  

รวม 9,600 550,000 22,400 582,000  
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กิจกรรมท่ี 2 ศึกษาดูงานของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสวีวิทยา 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย รวม หมายเหตุ 
1 คาพาหนะ 200,000 240,000  
2 คาท่ีพัก 100,000 100,000  
3 คาเบี้ยเลี้ยง 100,000 100,000  

รวม 400,000 400,000  
 

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมเสริมสรางขวัญและกําลังใจ  
-    ใชเงินกองทุนสวัสดิการ 
 

กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาสํานักงานการบริหารงานบุคคล 

ท่ี กิจกรรม/รายการ คาครุภัณฑ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 

1  คาวัสดุอุปกรณ - 60,000 60,000  
2 เครื่องเคลือบบัตร 5,000 - 5,000  
3 เครื่องคอมพิวเตอรพกพา 23,000 - 23,000  
4 External Harddisk 2 TB 4,000 - 4,000  

รวม 32,000 60,000 92,000  
 

กิจกรรมท่ี 5 จัดจางลูกจางช่ัวคราว ครูตางชาติ เจาหนาท่ี และนักการภารโรง 

ท่ี กิจกรรม/รายการ คาจางครู/ลูกจางช่ัวคราว รวม หมายเหตุ 

1 จัดจางครูตางชาติ 
- แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกาศ
รับสมัครสอบคัดเลือก 
- ปฏิบัติการสอน 
- ประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผล 
จางครูตางชาติภาษาท่ี 2 
(2 คน x 34,000 x 12เดือน) 816,000 บาท 
จางครูตางชาติภาษาท่ี 2 
(2 คน x 32,000 x 12 เดือน)  
768,000 บาท 

1,584,000 1,584,000 

 

2 จัดจางเจาหนาท่ี  
- แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสมัคร 
คัดเลือก  
- ปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
- ประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผล 
(2 คน x (11,270 + 563.5บาท) x 12 เดือน) 
- ประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผล 
(3 คน x (9,300 + 465บาท) x 12 เดือน) 

จํานวน 5 คน คนละ 12 เดือน 
(มี.ค. 64 – ก.พ. 65) 

(2 คน x (11,270 + 563.5บาท) 
x 12 เดือน) = 284,004 บาท 
(3 คน x (9,300 + 465บาท)  
x 12 เดือน) = 351,540 บาท 

635,544 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ คาจางครู/ลูกจางช่ัวคราว รวม หมายเหตุ 

3 จัดจางนักการภารโรง 
- แตงตั้งคณะกรรมการรับสมัคร คัดเลือก  
- ปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
- ประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผล 
(1 คน x (9,000 + 450 บาท) x 12 เดือน) 
- ประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผล 
(7 คน x (9,300 + 465 บาท) x 12 เดือน) 
- ประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผล 
(1 คน x (10,300 + 515 บาท) x 12 เดือน) 

จํานวน 8 คน คนละ 12 เดือน 
(มี.ค. 64 – ก.พ. 65) 

(1 คน x (9,000 + 450 บาท)  
x 12 เดือน) = 113,400 บาท 

(7 คน x (9,300 + 465 บาท)  
x 12 เดือน) = 820,260 บาท 
(1 คน x (10,300 + 515 บาท) 
x 12 เดือน) = 129,780 บาท 

 

1,063,440 

 

4 จัดจางครูอัตราจาง 
- แตงตั้งคณะกรรมการรับสมัครคัดเลือก 
- ปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
- ประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผล 
(2 คน x (15,000 + 750 ) x 12 เดือน) 

2 x 15,750 x 12 เดือน  
= 378,000 

378,000 

 

5 จัดจางเจาหนาท่ีงานโสตทัศนูปกรณ 
(1 คน (10,000 + 500 บาท) x 10 เดือน) 

1 x 10,500 x 10 = 105,000 105,000 
 

รวม 3,765,984 3,765,984  
 

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 
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10. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
มีสมรรถนะตรงตามสายงาน มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์
ในการทํางาน 
2. รอยละของครู เนนกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
และยกระดับการจัดการเรียนการสอนใหกาวทันทักษะในศตวรรษท่ี 21 ภายใต
การบูรณาการทางเทคโนโลยีในระบบการศึกษาวิถีใหม 
3. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติ 
หนาท่ีอยางเต็มความสามารถ 
4. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติ 
หนาท่ีอยางเต็มความสามารถ 
5. รอยละของครู มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
6. รอยละของครู นอมนําแนวคิดศาสตรพระราชาไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 
ไดอยางเหมาะสม 
7. รอยละของครู มีและปฏิบัติตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล  
(Individual Development Plan : ID PLAN) 
8. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีระบบสนับสนุนท่ีเอ้ือตอการบริหาร 
และการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
9. ระดบัความสําเร็จของโรงเรียนมีบุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษา 

รอยละ 92 
 
 

รอยละ 92 
 
 

รอยละ 88 
 

รอยละ 89 
 

รอยละ 100 
รอยละ 92 

 
รอยละ 92 

 
ระดับ 5 

 
ระดับ 5 

 

11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
11.1 ครูประสบผลสําเร็จ สรางผลงาน เปนผลงาน “ครูดีเดน” ในระดับตาง ๆ 
11.2 นักเรียนไดรับความรู สรางผลงานเกิดทักษะ สงผลงานแขงขันทักษะทางวิชาการ 
11.3 ครูและบุคลากร มีคุณภาพในการปฏิบัติงานทุกดาน สภาพแวดลอมของการทํางานสํานักงานดีข้ึน 
11.4 ผูปฏิบัติงานทํางานมีความสุข ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการทํางาน ท้ังชีวิตสวนตัว ครอบครัว 
และสังคมภายนอก 
11.5 โรงเรียนมีบุคลากรมาปฏิบัติหนาท่ีดานตาง ๆ ใหบรรลุผลตามนโยบายของรัฐบาล อยางมีประสิทธิภาพ 
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ลงชื่อ ................................................... ผูเสนอโครงการ 
                                                (นายกําพล  ชุมจันทร) 
                            รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 

 
 

     ลงชือ่ .................................................... ผูเห็นชอบโครงการ 
 (นายสมศักดิ์  ศรัณยวงศ) 

กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปฏิบัติหนาท่ีแทน 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสวีวิทยา 

 
 

   ลงชื่อ .................................................... ผูอนุมัติโครงการ 
                                               (นายเกรียงศักดิ์  อัจกลับ) 
                                            ผูอํานวยการโรงเรียนสวีวิทยา 
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โครงการประจําปการศึกษา 2564 
งานกิจกรรมนักเรียน  กลุมบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน                                       

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

1. โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี  3. ดานคุณภาพ 

3.1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรูและทักษะท่ีจําเปน 
ของโลกในศตวรรษท่ี 21 อยางครบถวน เปนคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลัก  
ของชาติยึดม่ันการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน 
ประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง 

สนองกลยุทธ สพม. ท่ี  1. จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง สงเสริมคุณภาพชีวิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
บนพ้ืนฐานความเปนไทย 

สนองกลยุทธ สพม. ท่ี 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
จุดเนน สพม. ท่ี  1. ดานผูเรียน : ผูเรียนคุณภาพ 

1.2 ผูเรียนมีความรูความสามารถ มีสมรรถนะ และทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
1.3 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะอันพึงประสงค 

 มาตรฐานการศึกษาท่ี  1. คุณภาพของผูเรียน 
1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 

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

กลยุทธสถานศึกษาท่ี  1. สงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.1 รอยละของผูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค 

     ตามหลักสูตรและมีคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ผานเกณฑ 
     ในระดับดีข้ึนไป 

กลยุทธสถานศึกษาท่ี  3. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 

 ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
 1.2 รอยละของผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคมท่ีดีผานเกณฑ   

 ในระดับดีข้ึนไป 

    1.3 รอยละของผูเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามศาสตรพระราชาผานเกณฑ 

 ในระดับดีข้ึนไป 

    1.4 รอยละของผูเรียนมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอมผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
  

แผนงานงบประมาณ     งบลงทุน   งบดําเนินงาน 
 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ       นางจุฑารัตน  เจริญสุข   งานกิจกรรมนักเรียน  
  กลุมบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน                                       
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3. หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีความเจริญรุงเรืองทางประเพณีและวัฒนธรรมมาท่ีดีงามมาตั้งแตอดีต ท่ี
ยึดถือปฏิบัติสืบทอดมาชานาน ประเพณีและวัฒนธรรมตางๆลวนแตมีความหมายและสําคัญตอประชาชนชาว
ไทยเปนอันมาก ในสภาวะปจจุบันมีความเจริญกาวหนาในทุกๆดาน โดยเฉพาะทางดานวัตถุ กระแสนิยมชาติ
ตะวันตก ไดหลั่งไหลเขามาในสังคมไทย ทําใหคนไทยสูญเสียเอกลักษณของความเปนไทย นักเรียนและ
ประชาชนบางสวนท่ีไมทราบหรือไมใหความสําคัญ จึงจําเปนท่ีจะตองฝกอบรมนักเรียนใหรูจักประเพณีและ
วัฒนธรรมตางๆของชาติ มีการแสดงออกท่ีดี ถูกตอง และเปนแบบอยางท่ีดีแกผูพบเห็นโดยท่ัวไป การฟนฟู
คุณธรรมและจริยธรรมในตัวบุคคล ตั้งแตยังเยาววัย เปนไปตามนโยบายและจุดเนน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหผูเรียนมีคุณธรรม จรยิธรรม ตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมท้ังมีจิตสํานึก
ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม และหางไกลยาเสพติด เสริมสรางความเขมแข็งใหบุคลากร
และผู เรียนมีคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเปนไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามมาตรฐาน
การศึกษาดานคุณภาพผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน กอใหเกิดความรัก สามัคคีในหมูคณะ รัก
และหวงแหนในขนบธรรมเนียมประเพณี ตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ของไทยใหดํารงสืบตอไป จึง
จําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค เพ่ือใหนักเรียนและ
ครูไดรวมกิจกรรมตางๆ ทําใหมีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงเปนรากฐานในการพัฒนาสังคมประเทศชาติใหมี
เจริญรุงเรืองสืบไป 
 

4. วัตถุประสงค 
4.1 เพ่ือใหนักเรียนตระหนักและพัฒนานักเรียน ดานคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลักเบื้องตน 
ของศาสนาท่ีตนนับถือ 
4.2 เพ่ือสรางเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงคใหกับนักเรียนตามนโยบายของรัฐบาลและตามหลักสูตร 
4.3 เพ่ือใหนักเรียนเพ่ิมคุณคาในภูมิปญญาไทย ภูมิใจในความเปนไทย และรักษาวัฒนธรรมไทย 
4.4 เพ่ือใหนักเรียนประกอบกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอผูอ่ืน 
และสังคมอยางสมํ่าเสมอ 
4.5 เพ่ือใหนักเรียนไดรวมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอผูอ่ืน 
และสังคม 
4.6 เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูและฝกตนเองเก่ียวกับการใชสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค 
ตอระบอบประชาธิปไตย 
4.7 เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีความรับผิดชอบรวมกันในการรักษาไวซ่ึงประโยชนท้ังปวงของโรงเรียน 
4.8 เพ่ือใหนักเรียนเกิดการเรียนรูเก่ียวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง 
4.9 เพ่ือปลูกฝงใหนักเรียนมีน้ําใจ จิตสาธารณะ เสียสละเพ่ือสังคม 
4.10 สงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมในการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชน 
4.11 เพ่ือใหนักเรียนมีคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการท่ีดี และสามารถสรางการเปนแบบอยางท่ีดีได 
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5. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 

1. นักเรียน รอยละ 95 เปนบุคคลท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร 
มีคานิยมหลักของคนไทย12 ประการ 
2. นักเรียนรอยละ 91 มีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย ยอมรับท่ีจะอยูรวมกัน 
บนความแตกตางและหลากหลาย 
3. นักเรียนรอยละ 91 มีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามศาสตรพระราชา 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับคุณธรรมและจริยธรรม ท่ีเหมาะสมสําหรับนักเรียน 
2. นักเรียนไดรับประสบการณตรง และนําความรูท่ีไดไปใชในชีวิตประจําวัน 
3. โรงเรียนสามารถบูรณาการกิจกรรมรวมกับกลุมสาระการเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน 
4. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีถูกตอง 

 

6. กิจกรรมและการดําเนินงาน 
กิจกรรมท่ี 1 วันดีศรีคุณธรรม 

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

พ.ค. 2564 

135,135 
(เงินอุดหนุน
103,135 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

32,000) 

นางจุฑารัตน เจริญสุข 
นางสาวกันยนา นอยกําเนิด 
นายนัทธี เกตุอักษร 
 2. ข้ันดําเนินการ (Do) 

- ดําเนินกิจกรรมตามวันสําคัญตางๆ  
- จัดซ้ือวัสดุอุปกรณสนับสนุนกิจกรรมนักเรียน 

พ.ค. 2564 – 
มี.ค. 2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- ประเมินผลความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
- สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม 

มี.ค. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- นําผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงในปตอไป 

มี.ค. 2565 

 

กิจกรรมท่ี 2 สงเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ประชุมวางแผนคณะกรรมการดําเนินการ  
- จัดทําคําสั่งคณะกรรมการดําเนินการ 

พ.ค. 2564 192,545 
(เงินอุดหนุน

80,555 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

111,990) 

นางจุฑารัตน เจริญสุข 
นางสาวลักขณา ยองเสง 
 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- พัฒนาหองกิจกรรมคณะกรรมการสภานักเรียน 
- เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน 
- อบรมกอการดีตนกลาสภานักเรียน 
- ศึกษาดูงานคณะกรรมการสภานักเรียน 

พ.ค. 2564 – 
มี.ค. 2565 
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กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
- สรางเครือขายคณะกรรมการสภานักเรียน 
- สงเสริมพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
- สัมมนาคณะกรรมการสภานักเรียน 
3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- ประเมินผลความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
- สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม 

มี.ค. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- นําผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงในปตอไป 

 
มี.ค. 2565 

 

กิจกรรมท่ี 3 จิตอาสาและการมีสวนรวมกับชุมชน 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ประชุมวางแผนคณะกรรมการดําเนินการ  
- จัดทําคําสั่งคณะกรรมการดําเนินการ 

พ.ค. 2564 

40,700 
(เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน) 

 

นางจุฑารัตน เจริญสุข 
นายจักรพันธ เสนีย 
นายบุญพิทักษ รสสุคนธ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- ดําเนินกิจกรรมจิตอาสา 
- เขารวมกิจกรรมกับชุมชน 

พ.ค. 2564 – 
มี.ค. 2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- ประเมินผลความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
- สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม 

มี.ค. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- นําผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงในปตอไป 

มี.ค. 2565 

 

กิจกรรมท่ี 4 เสริมสรางอัตลักษณนักเรียนสวีวิทยา 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ประชุมวางแผนคณะกรรมการดําเนินการ  
- จัดทําคําสั่งคณะกรรมการดําเนินการ 

พ.ค.2564 

121,620 
(เงินอุดหนุน

50,600 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

71,020) 

นายจักรพันธ เสนีย 
หัวหนาระดับชั้นทุกระดับ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- ปฐมนิเทศและเขาคายคุณธรรมนักเรียน ม.1, ม.4 
- ประชุมผูปกครองชั้นเรียน 
- ประชุมตัวแทนเครือขายผูปกครองนักเรียน 
- อบรมริบบิ้นสีขาว เรื่อง “ผูหญิงควรรู” 
- วันงดสูบบุหรี่โลก 
- วันตอตานยาเสพติดสากล 
- ปจฉิมนิเทศ 
 

พ.ค. 2564 – 
มี.ค. 2565 
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กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- ประเมินผลความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
- สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม 

มี.ค. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- นําผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงในปตอไป 

มี.ค. 2565 
  

 

7.  ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
สถานท่ีดําเนินการ โรงเรียนสวีวิทยา อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

 

8. งบประมาณ  รวม  490,000  บาท  รายละเอียด ดังนี้ 
กิจกรรมท่ี 1 วันดีศรีคุณธรรม 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 

วันอาภากร (วันคลายวันส้ินพระชนม พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาอาภากรเกียรติวงศ) 
ไมมีคาใชจาย 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
1  คาจัดสถานท่ี 5,000 - 5,000  
2 คาวัสดุอุปกรณ - 2,000 2,000  

 รวม 5,000 2,000 7,000  

วันไหวคร ู

3  คาจัดสถานท่ี 5,000 - 5,000  

4 คาวัสดุอุปกรณ - 2,000 2,000  

 รวม 5,000 2,000 7,000  

วันคลายวันกอตั้งโรงเรียน 

5 อาหารและชุดสังฆทานถวายพระ 
จํานวน 9 ชุด ชุดละ 500 บาท 

4,500 - 4,500  

6 คาจัดสถานท่ี 2,000 - 2,000  

 รวม 6,500 - 6,500  

วันถวายเทียนพรรษาและผาอาบน้ําฝน 

7 คาตกแตงรถแหเทียนพรรษา 5,000 - 5,000  

8 อาหารกลางวันครู  
50 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 

4,000 - 4,000  

9 อาหารวางครู  
50 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 30 บาท 

1,500 - 1,500  

10 คาวัสดุอุปกรณ - 10,320 10,320  

 รวม 10,500 10,320 20,820  
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ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ  
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 
11  คาจัดสถานท่ี 8,000 - 8,000  

12 คาวัสดุอุปกรณ - 11,600 11,600  

รวม 8,000 11,600 19,600  

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี  
พันปหลวง และวันแมแหงชาติ 
13 คาจัดสถานท่ี 5,000 - 5,000  

14 คาของท่ีระลึกคุณแม  3,500 - 3,500  

15 อาหารวางครู คุณแม และนักเรียน 
110 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท 

2,750 - 2,750  

16 คาวัสดุอุปกรณ - 500 500  

รวม 11,250 500 11,750  

วันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช  
บรมบนาถบพิตร 
17 คาวัสดุอุปกรณ - 1,000 1,000  

รวม - 1,000 1,000  

วันปยมหาราช 

18 คาวัสดุอุปกรณ - 1,000 1,000  

รวม - 1,000 1,000  

วันคลายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพอแหงชาติ 
19 จัดตกแตงบริเวณพระบรมฉายาลักษณ 3,000 - 3,000  

20 ชุดตักบาตร จํานวน 9 ชุด  
ชุดละ 300 บาท 

2,700 - 2,700  

21 คาวัสดุอุปกรณ - 1,000 1,000  

รวม 5,700 1,000 6,700  

วันอาภากรรําลึก (วันคลายวันประสูติ พลเรือเอกพระเจาบรมวงศเธอพระองคเจาอาภากรเกียรติวงศ) 

22 คาวัสดุอุปกรณ - 1,000 1,000  

รวม - 1,000 1,000  

วันสงทายปเกา-ตอนรับปใหม 

23 พิธีสงฆ 5,000 - 5,000  

24 คาจัดสถานท่ี 15,000 - 15,000  

25 คาวัสดุอุปกรณ - 12,000 12,000  

รวม 20,000 12,000 32,000  
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ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
สนับสนุนกจิกรรมนักเรียน 

26 คาวัสดุอุปกรณ - 20,765 20,765  

รวม - 20,765 20,765  

รวมท้ังหมด 71,950 63,185 135,135  
 

กิจกรรมท่ี 2 สงเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาตอบแทน คาใชสอย คาครุภัณฑ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
พัฒนาหองกิจกรรมคณะกรรมการสภานักเรียน 
1 ตูเหล็ก 4 ตู ตูละ 4,500 บาท - - 18,000 - 18,000  
2 โตะประชุม 1 ตัว  

ตัวละ 15,000 บาท 
- - 15,000 - 15,000  

3 เกาอ้ี 25 ตัว  
ตัวละ 1,300 บาท  

- - 32,500 - 32,500  

4 ผังโครงสรางสภานักเรียน  
1 ชุด ชุดละ 2,500 บาท 

- 2,500 - - 2,500  

5 โทรโขง 2 ตัว  
ตัวละ 2,000 บาท 

- - 4,000 - 4,000  

6 คาวัสดุอุปกรณ - - - 8,555 8,555  
รวม - 2,500 69,500 8,555 80,555  

เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน 
7 คาวัสดุอุปกรณ - - - 8,050 8,050  

รวม - - - 8,050 8,050  
กอการดีตนกลาสภานักเรียน 
8 คาตอบแทนวิทยากร 2 ชั่วโมง 

ชั่วโมงละ 1,200 บาท 
2,400 - - - 2,400  

9 คาอาหารครู  
15 คน 4 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท 

- 3,600 - - 3,600  

10 คาอาหารนักเรียน 
30 คน 4 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท 

- 7,200 - - 7,200  

11 เสื้อสูทคณะกรรมการนักเรียน 
25 ตัว ตัวละ 2,000 บาท 

- - - 50,000 50,000 เงินกิจกรรม
นักเรียน 

12 คาอาหารวางครู  
15 คน 4 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท  

- 1,500 - - 1,500  

13 คาอาหารวางนักเรียน 
30 คน 4 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท 
 

- 3,000 - - 3,000  
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ท่ี กิจกรรม/รายการ คาตอบแทน คาใชสอย คาครุภัณฑ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
14 คาวัสดุอุปกรณ - -  1,250 1,250  

รวม 2,400 15,300 - 1,250 18,950  
ศึกษาดูงานคณะกรรมการสภานักเรียน 

15 คาอาหารครู 15 คน  
1 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 

- 1,200 - - 1,200  

16 คาอาหารนักเรียน 25 คน  
1 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 

- 2,000 - - 2,000  

17 คาเชาเหมารถ - 10,000 - - 10,000  

รวม - 13,200 - - 13,200  

สรางเครือขายคณะกรรมการสภานักเรียน 

18 คาอาหารครู 15 คน  
1 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 

- 1,200 - - 1,200  

19 คาอาหารนักเรียน  
50 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 

- 4,000 - - 4,000  

20 คาอาหารวางครู  
15 คน 2 ม้ือ ม้ือละ 30 บาท 

- 900 - - 900  

21 คาอาหารวางนักเรียน  
50 คน 2 ม้ือ ม้ือ 30 บาท 

- 3,000 - - 3,000  

22 คาวัสดุอุปกรณ - - - 2,940 2,940  

รวม - 9,100 - 2,940 12,040  

สงเสริมพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย (คารวธรรม สามัคคีธรรม และปญญาธรรม) 

23 คาตอบแทนวิทยากร   
4 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท 

2,400 - - - 2,400  

24 คาอาหารครู  
20 คน 4 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท 

- 4,800 - - 4,800  

25 คาอาหารนักเรียน 110 คน  
4 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท 

- 26,400 - - 26,400  

26 คาอาหารวางครู 20 คน  
3 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท 

- 1,500 - - 1,500  

27 คาอาหารวางนักเรียน  
110 คน 3 ม้ือ  
ม้ือละ 25 บาท 

- 8,250 - - 8,250  

28 คาวัสดุอุปกรณ - - - 2,000 2,000  

รวม 2,400 40,950 - 2,000 45,350  
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ท่ี กิจกรรม/รายการ คาตอบแทน คาใชสอย คาครุภัณฑ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
สัมมนาคณะกรรมการสภานักเรียน 

29 คาอาหารครู 15 คน  
1 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 

 1,200   1,200  

30 คาอาหารนักเรียน 25 คน  
1 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท 

- 2,000 - - 2,000  

31 คาอาหารวางครู 15 คน  
1 ม้ือ ม้ือละ 30 บาท 

- 450 - - 450  

32 คาอาหารวางนักเรียน 25 คน  
1 ม้ือ ม้ือละ 30 บาท 

- 750 - - 750  

33 คาเชาเหมารถ - 10,000 - - 10,000  

รวม - 14,400 - - 14,400  

รวมท้ังหมด 4,800 95,450 69,500 22,795 192,545  
 

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 - 1,200 1,200  
4 คาเชาเหมารถ 12,000    

รวม 39,500 1,200 40,700  
 

กิจกรรมท่ี 4 เสริมสรางอัตลักษณนักเรียนสวีวิทยา 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
ปฐมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 1 และมัธยมศึกษาปท่ี 4 
1 คาอาหารวางครู  

 40 คน 2 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท 
- 2,000 - 2,000  

2 คาอาหารครู 40 คน 2 ม้ือ  
ม้ือละ 60 บาท 

- 
 

4,800 - 4,800  

3  คาวัสดุอุปกรณ - - 2,500 2,500  
รวม - 6,800 2,500 9,300  

ประชุมเครือขายผูปกครอง 
4 ประชุมผูปกครองชั้นเรียน 

อาหารวางผูปกครอง 1,850 คน  
1 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท 

- 46,250 - 46,250  
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ท่ี กิจกรรม/รายการ คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
5 ประชุมผูปกครองเครือขาย  

อาหารวาง 30 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท 
อาหาร 30 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท 

-  
750 

1,800 

-  
750 

1,800 

 

รวม - 48,800 - 48,800  
ริบบ้ินสีขาว 
6 คาตอบแทนวิทยากร 3 คน 

3 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท  
5,400 - - 5,400  

7 คาอาหารนักเรียน 
110 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 60 บาท 

- 6,600 - 6,600  

8 คาอาหารวางนักเรียน  
110 คน 2 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท  

- 5,500 - 5,500  

9 คาวัสดุอุปกรณ - - 2,000 2,000  
รวม 5,400 12,100 2,000 19,500  

วันงดสูบบุหรี่โลก 
10 คาวัสดุอุปกรณ - - 2,500 2,500  

รวม - - 2,500 2,500  
วันตอตานยาเสพติดสากล 
11 คาตอบแทนวิทยากร  

4 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท 
2,400 - - 2,400  

12 คาอาหารวางนักเรียน  
120 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท 

- 3,000 - 3,000  

13 วัสดุอุปกรณ - - 4,070 4,070  
รวม 2,400 3,000 4,070 9,470  

งานปจฉิมนิเทศ      
14 อาหารวางนักเรียน 620 คน  

1 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท 
- 15,500 - 15,500  

15 คาจัดสถานท่ี - 8,000 - 8,000  
16 คาวัสดุอุปกรณ  - - 8,550 8,550  

รวม - 23,500 8,550 32,050  
รวมท้ังหมด 7,800 94,200 19,620 121,620  

 

 
 
 
 
 



    แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2564 

231 
 

โครงการท่ี 18 

9. การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 
ปจจัยความเส่ียง  
 1. ระยะเวลาในการทํากิจกรรม  
 2. ศักยภาพ ความพรอมและจํานวนนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม  
 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 ผานเกณฑ 
ในระดับดีข้ึนไป  
2. รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
3. รอยละของผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคมท่ีดี 
ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
4. รอยละของผูเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามศาสตรพระราชาผานเกณฑ 
ในระดับดีข้ึนไป 
5. รอยละของผูเรียนมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอมผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 

รอยละ 95 
 
 

รอยละ 91 
 

รอยละ 91 
 

รอยละ 91 
 

รอยละ 92 
 

11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
11.1 ครูและนักเรียนมีสวนรวมกับชุมชน องคกรตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
11.2 นักเรียนไดรับการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุมกันในการดํารงชีวิต 
11.3 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
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ลงชื่อ ................................................... ผูเสนอโครงการ 
                                             (นางจุฑารัตน  เจริญสุข) 
     หัวหนางานกิจกรรมนักเรียน 

 
 

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

กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปฏิบัติหนาท่ีแทน 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสวีวิทยา 

 
 

   ลงชื่อ .................................................... ผูอนุมัติโครงการ 
                                              (นายเกรียงศักดิ์  อัจกลับ) 
                                            ผูอํานวยการโรงเรียนสวีวิทยา 
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โครงการประจําปการศึกษา 2564 
กลุมบริหารท่ัวไป 

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

1.  โครงการพัฒนาระบบงานบริหารท่ัวไป 
สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี  1. ดานความปลอดภัย  

พัฒนาระบบ และกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหกับผูเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบั ติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัด
สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาวะท่ีดีสามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติ
ซํ้า 

สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี 3. ดานคุณภาพ 
3.1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรูและทักษะท่ีจําเปนของ
โลกในศตวรรษท่ี 21 อยางครบถวน เปนคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึด
ม่ันการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง 
3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนครูยุคใหม มีศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหนาท่ีไดดี มีความรู
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเปนครู 

สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี 4. ดานประสิทธิภาพ 
4.5 สนับสนุนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาใหเปนตนแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
และการเพ่ิมความคลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สนองกลยุทธ สพม. ท่ี  1. จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง สงเสริมคุณภาพชีวิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
บนพ้ืนฐานความเปนไทย 

สนองกลยุทธ สพม. ท่ี  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 จุดเนน สพม. ท่ี  1. ดานผูเรียน : ผูเรียนคุณภาพ 

1.2 ผูเรียนมีความรูความสามารถ มีสมรรถนะ และทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
1.3 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
1.4 ผูเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ตามความถนัด เต็มตามศักยภาพ 

จุดเนน สพม. ท่ี  2. ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพ 
2.1.3 ครูมีความรู ทักษะทางภาษา ทักษะการสื่อสาร ทักษะดิจิทัล และปญญาประดิษฐ 
2.2 ผูบริหารยุคใหม 
2.2.2 เปนผูนําดานทักษะดิจิทัล และการสื่อสาร 

จุดเนน สพม. ท่ี  3. ดานบริหารจัดการ : องคกรมิติใหม 
3.1 นํานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ 
3.4 บริหารจัดการศึกษาโดยเครือขายความรวมมือจากทุกภาคสวน 
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3.5 มีสภาพแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงานและการเรียนรู 
มาตรฐานการศึกษา ท่ี  2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณาท่ี 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ประเด็นพิจารณาท่ี 2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
         อยางมีคุณภาพ 
 ประเด็นพิจารณาท่ี 2.6 จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
     และการจัดการเรียนรู 
กลยุทธสถานศึกษา ท่ี 3. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  

ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี  1.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี  1.2 รอยละของผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคมท่ีดีผานเกณฑ 
ในระดับดีข้ึนไป 

ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี  1.3 รอยละของผูเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามศาสตรพระราชาผานเกณฑ 
ในระดับดีข้ึนไป 

ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี  1.4 รอยละของผูเรียนมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอมผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
กลยทุธสถานศึกษา ท่ี 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี  1.1ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีระบบการบริหารจดัการดวยระบบคุณภาพ    
บูรณาการและบริหารแบบมีสวนรวมกับเครือขายทุกภาคสวน 

 ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี  1.3 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนในการสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชน 
  ผูปกครองนักเรียนและองคกรท่ีเก่ียวกับการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี  1.4 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนท่ีใหบริการเผยแพร 
   และรวมพัฒนาชุมชนอยางตอเนื่องเพ่ือใหชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี  2.1 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ 
และการวิจัย เพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 

ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี  2.4 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน 
และการเรียนรู เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี  4.1 ระดับความสําเร็จของโรงเรียน มีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียน  
  อาคารประกอบ มีวัสดุ ครุภัณฑท่ีเพียงพอและพรอมตอการใชงาน 

 ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี  4.2 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีสื่อและแหลงเรียนรูสําหรับใหนักเรียนคนควา    
  ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนอยางพอเพียงและทันสมัย 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี  4.3 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีระบบสนับสนุนท่ีเอ้ือตอการบริหารและ 
  การจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ (ระบบสนับสนุน : งานการเงินและบัญชี/ 

  งานพัสดุ/งานสวัสดิการ/งานมูลนิธิการศึกษา/งานโสตทัศนูปกรณ/งานอนามัย 
  โรงเรียน/งานยานพาหนะฯ) 

 ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี  4.4ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมบริเวณโดยรอบเอ้ือตอ 
  ความปลอดภัยของผูเรียน โดยมีการตรวจสอบ แกไข ปรับปรุงตามจุดตางๆ ของ 
  โรงเรียนตั้งแตอาคารเรียน หองเรียน โรงอาหาร หองน้ํา ระบบไฟฟา 
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แผนงานงบประมาณ   งบลงทุน    งบดําเนินงาน 
 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  นายชาญชัย  ผลอุบัติ  รองผูอํานวยการกลุมบริหารท่ัวไป 
 

3. หลักการและเหตุผล  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงม่ันในการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหเปน “การศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานวิถีใหม วิถีคุณภาพ” มุงเนนความปลอดภัยในสถานศึกษา สงเสริมโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
อยางเทาเทียม และบริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดนโยบายสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้ 

ระบบบริหารจัดการกลุมบริหารท่ัวไป เปนงานท่ีตองใหบริการ สื่อสาร ประสานสัมพันธ ในรูปแบบบริหาร
สาธารณะ อันเปนประโยชนสําหรบัโรงเรียนและชุมชน เปนงานสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 การดําเนินงานระบบงานบริหารท่ัวไป ประกอบดวย งานสํานักงานผูอํานวยการ งานสารบรรณ งาน
อนามัยโรงเรียน งานโภชนาการ งานโสตทัศนูปกรณ งานประชาสัมพันธ และงานยานพาหนะ เปนระบบงานท่ีเปน
ศูนยกลางการใหบริการในทุกๆ ดาน รวมท้ังการบริหารโดยอาศัยภาคีเครือขายเขามามีสวนรวมในการพัฒนา ให
การสนับสนุนรวมคิด รวมทํา รวมแกไขปญหา เพ่ือใหการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสวีวิทยามี
ประสิทธิภาพ และพัฒนาระบบงานสูมาตรฐานสากล กลุมบริหารท่ัวไปจึงเห็นสมควรอยางยิ่งท่ีจะตองพัฒนาใหมี
ความพรอมในทุกๆ ดาน เพ่ือตอบสนองความตองการของนักเรียน ครู บุคลากร และผูรับบริการ 
 

4. วัตถุประสงค 
4.1 เพ่ือใหการดําเนินงานบริหารท่ัวไป ดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ตอบสนอง
ความตองการของบุคลากรของโรงเรียนและบุคคลท่ีเก่ียวของ 

  4.2 เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาวะท่ีดี  และดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข 
 4.3 เพ่ือพัฒนางานโสตทัศนูปกรณใหมีประสิทธิภาพรองรับการใหบริการของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
 อยางท่ัวถึง 
 4.4 เพ่ือประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของโรงเรียนใหนักเรียน คร ูบุคลากรทางการศึกษาและชุมชน 
 ไดรับทราบดวยความเปนกลาง มีความเปนประชาธิปไตย  
 4.5 เพ่ือจัดการยานพาหนะใหมีสภาพพรอมใช และปลอดภัย โดยใชอยางมีวินัย และเคารพกฎหมาย 
 

5. เปาหมาย 
  เชิงปริมาณ 

 นักเรียน ครู โรงเรียนสวีวิทยารอยละ 100 มีความพึงพอใจในการไดรับบริการของกลุมบริหารท่ัวไป 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนไดรับบริการตางๆ ตามสายงานการบริหารท่ัวไป      
อยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพเปนท่ีพ่ึงพอใจของนักเรียน ครู ชุมชน และผูมาใชบริการ 
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6. กิจกรรมและการดําเนินงาน 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาระบบงานสารบรรณ 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
- สํารวจสภาพปญหาปจจุบัน ความตองการ 
และความจําเปน 
- เสนอโครงการอนุมัต ิ

เม.ย. 2564 

67,594 
(เงินอุดหนุน) 

นางอําพรรณ พรหมสวัสดิ์ 
และคณะกรรมการ 
กลุมบริหารท่ัวไป 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- พัฒนาระบบงานสารบรรณ 
- จัดซ้ืออุปกรณประกอบการดําเนินงาน 
- ปรับภูมิทัศนตกแตงหองปฏิบัติการงานสารบรรณ
ใหมีบรรยากาศสวยงามเอ้ือตอ การปฏิบัติหนาท่ี
และผูใชบริการ 

พ.ค. 2564- 
มี.ค. 2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- สอบถามความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน 
และผูมาใชบริการ 

ก.พ. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- ปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน 

มี.ค. 2565 

 

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาระบบงานสํานักงานผูอํานวยการ 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
- สํารวจสภาพปญหาปจจุบัน ความตองการ 
และจําเปน 
- เสนอโครงการอนุมัติ 

เม.ย. 2564 

- 

นางอําพรรณ พรหมสวัสดิ์ 
และคณะกรรมการ 
กลุมบริหารท่ัวไป 

 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- รับรองแขกผูอํานวยการ 

พ.ค. 2564-
มี.ค. 2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- สอบถามความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน 
และผูมาใชบริการ 

ก.พ. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- ปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน 

มี.ค. 2565 
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โครงการท่ี 19 

กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาระบบสํานักงานบริหารท่ัวไป 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
- สํารวจสภาพปญหาปจจุบัน ความตองการ 
และจําเปน 
- เสนอโครงการอนุมัติ 

เม.ย. 2564 

45,000 
(เงินอุดหนุน) 

นางอําพรรณ พรหมสวัสดิ์ 
และคณะกรรมการ    
กลุมบริหารท่ัวไป 
 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑ 

พ.ค. 2564 -
มี.ค. 2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- สอบถามความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน 
และผูมาใชบริการ 

ก.พ. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- ปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน 

มี.ค. 2565 

 

กิจกรรมท่ี 4 สมาคมศิษยเกาและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสวีวิทยา 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
- สํารวจสภาพปญหาปจจุบัน ความตองการ 
และจําเปน 
- เสนอโครงการอนุมัติ 

เม.ย. 2564 

- 
 

นางอําพรรณ พรหมสวัสดิ์ 
และคณะกรรมการ 
กลุมบริหารท่ัวไป 

 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- กิจกรรมสมาคมศิษยเกาโรงเรียนสวีวิทยา 

พ.ค. 2564-
มี.ค. 2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- สอบถามความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน 
และผูรับบริการ 

ก.พ. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- ปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน 

มี.ค. 2565 
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กิจกรรมท่ี 5 จัดซ้ือยาและเวชภัณฑ 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

 1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมคณะครูงานอนามัยโรงเรียน 

เม.ย. 2564 

25,000 
(เงินอุดหนุน) 

 นางสุพรรณนิการ แกวบุญจันทร 
 นางสมใจ ชวงสม 
 นายกฤษณจักร แตงเลี่ยน 
 นางสาวมณรีัตน ศิรมิาศ 
 นางสาวขจิตา เรืองคง 

 2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - จัดซ้ือยาและเวชภัณฑ 

พ.ค. 2564 - 
มี.ค. 2565 

 3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - รายงาน/สรุปกิจกรรม 

มี.ค. 2565 

 4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - นําผลประเมินไปใชและพัฒนากิจกรรม 

มี.ค. 2565 

 

กิจกรรมท่ี 6 พัฒนาหองพยาบาล 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ประชุมคณะครูงานอนามัยโรงเรียน 

เม.ย. 2564 

53,000 
(เงินอุดหนุน) 

นายภูริพัฒน แกวบุญจันทร 
และคณะ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑ 

พ.ค. 2564 - 
มี.ค. 2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- รายงาน/สรุปกิจกรรม 

มี.ค. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- นําผลประเมินไปใชและพัฒนากิจกรรม 

มี.ค. 2565 

 

กิจกรรมท่ี 7 ลดหุน ลดโรค 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมคณะครูงานอนามัยโรงเรียน 

พ.ค. 2564 

2,000 
(เงินอุดหนุน) 

 

นางสุพรรณนิการ แกวบุญจันทร 
และคณะ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - จัดซ้ือวัสดอุุปกรณ 

พ.ค. 2564 - 
มี.ค. 2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - รายงาน/สรุปกิจกรรม 

มี.ค. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - นําผลประเมินไปใชและพัฒนากิจกรรม 

มี.ค. 2565 
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โครงการท่ี 19 

กิจกรรมท่ี 8 ตรวจสุขภาพนักเรียน 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมคณะครูงานอนามัยโรงเรียน 

ก.ค. 2564 

- 

 นางสุพรรณนิการ แกวบุญจันทร 
และคณะ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - ตรวจสุขภาพนักเรียนทุกคน 

ก.ค. 2564 -
ส.ค. 2564 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - รายงาน/สรุปกิจกรรม 

ก.ค. 2564 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - นําผลประเมินไปใชและพัฒนากิจกรรม 

ส.ค. 2564 

 

กิจกรรมท่ี 9 ตอบปญหาสุขภาพ 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - ประชุมคณะครูงานอนามัยโรงเรียน 

เม.ย. 2564 

2,000 
(เงินอุดหนุน) 

นางสุพรรณนิการ แกวบุญจันทร 
และคณะ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - จัดซ้ือวัสด ุ

เม.ย. 2564 - 
ส.ค. 2564 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - รายงาน/สรุปกิจกรรม 

มี.ค. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - นําผลประเมินไปใชและพัฒนากิจกรรม 

มี.ค. 2565 

 

กิจกรรมท่ี 10 พัฒนางานโภชนาการ 

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

เม.ย. 2564 

38,000 
(เงินอุดหนุน) 

นางสาวอารีรัตน สุขจิตร 
และคณะ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- จัดซ้ือวัสดุอุปกรณงานโภชนาการ 
- จัดซ้ือครุภัณฑงานโภชนาการ 

พ.ค. 2564 
มี.ค.2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- ประเมินกิจกรรม 
- รายงานผล 

มี.ค. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- ปรับปรุงแกไขเพ่ือพัฒนาตอไป 

มี.ค. 2565 
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กิจกรรมท่ี 11 สงเสริมโภชนาการดีในโรงเรียน 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ประชุมคณะผูรับผิดชอบงานโภชนาการ 
เพ่ือวางแผน 

พ.ค. 2564 

- 

นางสาวอารีรัตน สุขจิตร  
และคณะ 

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

พ.ค. 2564 - 
มี.ค. 2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- ประเมินกิจกรรม/รายงานผล 

มี.ค. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- ปรับปรุงแกไขเพ่ือพัฒนาตอไป 

มี.ค. 2565 

 

กิจกรรมท่ี 12 พัฒนาและปรับปรุงงานหองโสตทัศนูปกรณ 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ศึกษาสภาพปญหาการปฏิบัติงานโสตทัศนปูกรณ 
- วิเคราะหสภาพปญหา 
- กําหนดแนวทางดําเนินกิจกรรม 
- จัดทําโครงการ/กิจกรรม 

พ.ค. 2564 -  
มี.ค. 2565 

113,000 
(เงินอุดหนุน) 

นายนัทธี เกตุอักษร 
และคณะ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- ประชุมชี้แจงสรางความเขาใจ  
วางแผนการปฏิบัติงาน 
- จัดซ้ือ/จัดหา/จัดจาง วัสดุ อุปกรณ ตามกิจกรรม 
รายละเอียด 
- จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ ท่ีมีคุณภาพ  
เหมาะสมกับการใหบริการ 
- ใหบริการงานโสตทัศนูปกรณตามภาระหนาท่ี 

พ.ค. 2564 -  
มี.ค. 2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- ประเมินผลระหวางโครงการและสิ้นสุดโครงการ 

พ.ค. 2564 -  
มี.ค. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- วิเคราะหสภาพปญหา สาเหตุ  
กําหนดแนวทางแกไข  
- สรุปรายงานตอผูบริหาร 

พ.ค. 2564 -  
มี.ค. 2565 

 

 



    แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2564 

241 
 

โครงการท่ี 19 

กิจกรรมท่ี 13 พัฒนาและปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณในหองเรียน 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ศึกษาสภาพปญหาการปฏิบัติงานโสตฯ  
ท่ีหอประชุมใหญ 
- วิเคราะหสภาพปญหา กําหนดแนวทางดําเนิน
กิจกรรม 
- จัดทําโครงการ/กิจกรรม 

พ.ค. 2564 – 
ก.พ. 2565 

147,000 
(เงินอุดหนุน) 

นายสมชาย แกวนาค 
นางสาวอรนันท สมแรง 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- ประชุมชี้แจงสรางความเขาใจ  
วางแผนการปฏิบัติงาน 
- จัดซ้ือ/จัดหา/จัดจาง วัสดุ อุปกรณ ตามกิจกรรม 
รายละเอียด 
- จัดหาเครื่องมือ อุปกรณท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับ 
การใหบริการ 
- ใหบริการงานโสตทัศนศึกษาตามภาระหนาท่ี 

พ.ค. 2564 – 
ก.พ. 2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- ประเมินผลระหวางโครงการและสิ้นสุดโครงการ 

พ.ค. 2564 – 
ก.พ. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- วิเคราะหสภาพปญหา สาเหตุ กําหนดแนวทาง
แกปญหา 
- สรุปรายงานตอผูบริหาร 

พ.ค. 2564 - 
มี.ค. 2565 

 

กิจกรรมท่ี 14 พัฒนางานประชาสัมพันธและเสียงตามสาย 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan)  
- วางแผนการพัฒนางานประชาสัมพันธ  
- ประชุมครู นักเรียนผูรับผิดชอบโครงการ 
และจัดทําตารางจัดรายการ 

พ.ค. 2564 

5,860 
(เงินอุดหนุน) 

นายวิชัย ดีสมุทร 
นางจุฑารัตน เจริญสุข 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- จัดกิจกรรมเสียงตามสาย 
- ซอมบํารุงคอมพิวเตอรและ ICT 

พ.ค. 2564 – 
ก.พ. 2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ 

ก.พ. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- นําขอมูลจากแบบประเมินมาพัฒนา 

มี.ค. 2565 
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กิจกรรมท่ี 15 การจัดทําวารสาร 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ประชุมคณะกรรมการจัดทําวารสาร 

พ.ค. 2564  

40,000 
(เงินกิจกรรม

นักเรียน) 

นายคฑาวุธ บัวดิษ 
นายวรกร เกตุสถิตย 
นายบุญพิทักษ รสสุคนธ 2. ข้ันดําเนินการ (Do) 

- จัดทําวารสารโรงเรียน 
พ.ค. 64 – 
ก.พ. 65 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ 

ก.พ. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- นําขอมูลจากแบบประเมินมาพัฒนา 

มี.ค. 2565 

 

กิจกรรมท่ี 16 ส่ือประชาสัมพันธ 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

 1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
 - หาขอมูลวันสําคัญ 

พ.ค. 2564  

- 

 นางสาวนรีรตัน เพชรโชต ิ
 นางจุฑารัตน เจริญสุข 
 นางสาวอรนันท สมแรง 
 นางสาวเบญจวรรณ ทองขาว 

 2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
 - ประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ 

พ.ค. 2564 – 
ก.พ. 2565  

 3. ข้ันประเมินผล (Check) 
 - จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ 
 และสรุปรายงานผล 

ก.พ. 2565 

 4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
 - นําขอมูลจากแบบประเมินมาพัฒนา 

มี.ค. 2565 

 

กิจกรรมท่ี 17 อบรมพัฒนาทักษะประชาสัมพันธ (ยุวประชาสัมพันธ) ครั้งท่ี 7 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ประชุมคณะทํางาน ประสานงาน 
และประชาสัมพันธการจัดอบรม 

พ.ค. 2564 

30,000 
(เงินอุดหนุน) 

นายวิชัย ดีสมุทร  
และคณะ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- อบรมพัฒนาทักษะประชาสัมพันธ การจัดรายการ
เสียงตามสาย การเปนพิธีกร การใชสื่อเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ 

มิ.ย. 2564– 
มี.ค. 2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ 
และสรุปรายงานผล 

มิ.ย. 2564– 
ก.ย. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- นําขอมูลจากแบบประเมินมาพัฒนา 

มิ.ย. 2564– 
ก.ย. 2565 
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กิจกรรมท่ี 18 งานยานพาหนะ 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- สํารวจ ตรวจสอบ และความตองการในการดูแล 
บํารุงรักษา ยานพาหนะในโรงเรียน 
- ขออนุมัติการบํารุงรักษา ซอมแซมยานพาหนะ
โรงเรียน 
- แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ 

เม.ย. 2564 

400,000 
(เงินอุดหนุน) 

นายอุดม หมุนนุย 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- ดําเนินการจายคาน้ํามันและคาซอมบํารุง 

เม.ย. 2564 –
มี.ค. 2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- สํารวจประเมินความพึงพอใจ 

มี.ค. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- สรุปและรายงานผล 

มี.ค. 2565 

 

กิจกรรมท่ี 19 งานรักษาความปลอดภัยและจราจร 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- สํารวจ ตรวจสอบ ความปลอดภัยภายใน 
และภายนอกโรงเรียน 
- แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ 

เม.ย. 2564 

10,000 
(เงินอุดหนุน) 

นายจักรพันธ  เสนีย 
 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- วางแผนการดําเนินงาน 

เม.ย. 2564 – 
มี.ค. 2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- สํารวจประเมินความพึงพอใจ 

มี.ค. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- สรุปและรายงานผล 

มี.ค. 2565 

 

7.  ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565  
 สถานท่ีดําเนินการ โรงเรียนสวีวิทยา อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
 

8. งบประมาณ  รวม  938,454  บาท  รายละเอียด ดังนี้ 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาระบบงานสารบรรณ 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาวัสดุอุปกรณ 67,594 67,594  

รวม 67,594 67,594  
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กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาระบบงานสํานักงานผูอํานวยการ  ไมมีคาใชจาย 
 

กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาระบบสํานักงานบริหารท่ัวไป 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาครุภัณฑ รวม หมายเหตุ 
1 ตูเก็บของ 45,000 45,000  

รวม 45,000 45,000  
 

กิจกรรมท่ี 4 สมาคมศิษยเกาและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสวีวิทยา ไมมีคาใชจาย 
 

กิจกรรมท่ี 5 จัดซ้ือยาและเวชภัณฑ 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ 25,000 25,000  

รวม 25,000 25,000  
 

กิจกรรมท่ี 6 พัฒนาหองพยาบาล 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาครุภัณฑ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 เตียงทําแผลแบบมีลอ - 13,000 - 13,000  
2 คอมพิวเตอร  - 20,000 - 20,000  
3 เครื่องปริ้นเตอร - 5,000 - 5,000  
4 คาซอมบํารุง ICT 5,000 - - 5,000  
5 คาวัสดอุุปกรณ - - 10,000 10,000  

รวม 5,000 38,000 10,000 53,000  
 

กิจกรรมท่ี 7 ลดหุน ลดโรค 

 

กิจกรรมท่ี 8 ตรวจสุขภาพนักเรียน  ไมมีคาใชจาย 
 

กิจกรรมท่ี 9 ตอบปญหาสุขภาพ 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 

1 คาวัสดุอุปกรณ 2,000 2,000  
รวม 2,000 2,000  

 

กิจกรรมท่ี 10 พัฒนางานโภชนาการ 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาครุภัณฑ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาวัสดุอุปกรณ - 10,000 10,000  
2 ตูลวกชอน 2 ชุด ชุดละ 14,000 บาท 28,000 - 28,000  

รวม 28,000 10,000 38,000  

ท่ี กิจกรรม/รายการ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาวัสดุอุปกรณ 2,000 2,000  

รวม 2,000 2,000  
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กิจกรรมท่ี 11 สงเสริมโภชนาการดีในโรงเรียน  ไมมีคาใชจาย 
 

กิจกรรมท่ี 12 พัฒนาและปรับปรุงงานโสตทัศนูปกรณ 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาครุภัณฑ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 

1 
ลําโพงภาคสนามมีแบตเตอรรี่ในตัว 
2 ดอก ดอกละ 5,000 บาท 

- 10,000 - 10,000  

2 
ไมคโครโฟนแบบสาย  
3 ชุด ชุดละ1,500 

- 4,500 - 4,500  

3 ซอมแซมอุปกรณหองโสตฯ 10,000 - - 10,000  

4 คอมพิวเตอร 1 ชุด - 20,000 - 20,000  

5 
ซอมแซมอุปกรณเครื่องเสียง 
หอประชุมใหญและโดม 

10,000 - - 10,000  

6 ปรับปรงุระบบเสียงตามสาย 50,000 - - 50,000  

7 คาวัสดุอุปกรณ - - 8,500 8,500  

รวม 70,000 34,500 8,500 113,000  
 

กิจกรรมท่ี 13 พัฒนาและปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณในหองเรียน 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาครุภัณฑ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 

1 โปรเจคเตอร  100,000 - 100,000  

2 วัสดุอุปกรณ - 47,000 47,000  

รวม 100,000 47,000 147,000  
 

กิจกรรมท่ี 14 พัฒนางานประชาสัมพันธและเสียงตามสาย 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 จัดกิจกรรมเสียงตามสาย  - 860 860  
2 คาซอมบํารุงคอมพิวเตอรและ ICT 5,000 - 5,000  

รวม 5,000 860 5,860  
 

กิจกรรมท่ี 15 การจัดทําวารสาร  
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 จัดทําวารสารโรงเรียน 40,000 40,000 เงินกิจกรรม

นักเรียน รวม 40,000 40,000 
 
กิจกรรมท่ี 16 ส่ือประชาสัมพันธ  ไมมีคาใชจาย 
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กิจกรรมท่ี 17 อบรมพัฒนาทักษะประชาสัมพันธ (ยุวประชาสัมพันธ) ครั้งท่ี 7 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาตอบแทนวิทยากร 2 วัน  

6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 1,200 บาท 

14,400 - - 14,400  

2 คาอาหารครูและวิทยากร  
8 คน 2 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท  

- 1,280 - 1,280  

3 คาอาหารนักเรียน  
40 คน 2 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท  

- 6,400 - 6,400  

4 คาอาหารวางครูและวิทยากร 
8 คน 4 ม้ือ ม้ือละ 30 บาท 

- 960 - 960  

5 คาอาหารวางนักเรียน  
40 คน 4 ม้ือ ม้ือละ 30 บาท  

- 4,800 - 4,800  

6 คาวัสดอุุปกรณ - - 2,160 2,160  
รวม 14,400 13,440 2,160 30,000  

 

กิจกรรมท่ี 18 งานยานพาหนะ 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย รวม หมายเหตุ 
1 คาน้ํามันและคาซอมบํารุงรถ 400,000 400,000  

รวม  400,000 400,000  
 

กิจกรรมท่ี 19 งานรักษาความปลอดภัยและจราจร 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 กรวย แผงก้ันจราจรจราจร  5,000 5,000  
2 ปายอาคาร หองเรียน  

เครื่องหมายจราจร 
5,000 5,000  

รวม 10,000 10,000  
 

9. การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 
ปจจัยความเส่ียง 

งานจําเปนซ่ึงไมไดวางแผนลวงหนา 
แนวทางการบริหารความเส่ียง 

รวมวางนโยบายเพ่ือจัดสรร 
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10. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1. รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
2. รอยละของผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคมท่ีดี ผานเกณฑ 
ในระดับดีข้ึนไป 
3. รอยละของผูเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามศาสตรพระราชาผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
4. รอยละของผูเรียนมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอมผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
5. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ    
บูรณาการและบรหิารแบบมีสวนรวมกับเครือขายทุกภาคสวน 
6. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนในการสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชนผูปกครอง
นักเรียนและองคกรท่ีเก่ียวกับการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
7. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนท่ีใหบริการเผยแพรและรวมพัฒนาชุมชน 
อยางตอเนื่องเพ่ือใหชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
8. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ 
และการวิจัย เพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 
9. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนและ
การเรียนรู เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
10. ระดับความสําเร็จของโรงเรียน มีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียน  
อาคารประกอบ มีวัสดุ ครุภัณฑท่ีเพียงพอและพรอมตอการใชงาน 
11. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีสื่อและแหลงเรียนรูสําหรับใหนักเรียนคนควา   
ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนอยางพอเพียงและทันสมัย 
12. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีระบบสนับสนุนท่ีเอ้ือตอการบริหารและ 
การจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ (ระบบสนับสนุน : งานการเงินและบัญชี/ 
งานพัสดุ/งานสวัสดิการ/งานมูลนิธิการศึกษา/งานโสตทัศนูปกรณ/งานอนามัย 
โรงเรียน/งานยานพาหนะฯ) 
13. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมบริเวณโดยรอบเอ้ือตอ 
ความปลอดภัยของผูเรียน โดยมีการตรวจสอบ แกไข ปรับปรุงตามจุดตางๆ ของ 
โรงเรียนตั้งแตอาคารเรียน หองเรียน โรงอาหาร หองน้ํา ระบบไฟฟา 

รอยละ 91 
 

รอยละ 91 
 

รอยละ 91 
รอยละ 92 
ระดับ 4 

 
ระดับ 4 

 
ระดับ 4 

 
ระดับ 4 

 
ระดับ 4 

 
ระดับ 5 

 
ระดับ 5 

 
ระดับ 5 

 
 
 

ระดับ 5 
 

 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 11.1 การดําเนินงานบริหารท่ัวไป ดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
 ตอบสนองความตองการของบุคลากรของโรงเรียนและบุคคลท่ีเก่ียวของ 
 11.2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาวะท่ีดี  และดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข 
 11.3 งานโสตทัศนศึกษามีประสิทธิภาพรองรับการใหบริการของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนอยางท่ัวถึง 
 11.4 ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของโรงเรียนใหนักเรียน คร ูบุคลากรทางการศึกษาและชุมชน 
 ไดรับทราบดวยความเปนกลาง มีความเปนประชาธิปไตย  
 11.5 จัดการยานพาหนะใหมีสภาพพรอมใช และปลอดภัย โดยใชอยางมีวินัย และเคารพกฎหมาย 
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ลงชื่อ ....................................................... ผูเสนอโครงการ 
(นายชาญชัย  ผลอุบัติ) 

รองผูอํานวยการกลุมบริหารท่ัวไป 
 
 

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

กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปฏิบัติหนาท่ีแทน 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสวีวิทยา 

 
 

ลงชื่อ ....................................................... ผูอนุมัติโครงการ 
(นายเกรียงศักดิ์  อัจกลับ) 

ผูอํานวยการโรงเรียนสวีวิทยา 
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โครงการประจําปการศึกษา 2564 
งานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม  กลุมบริหารท่ัวไป 

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

1. โครงการพัฒนาระบบงานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอม 
สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี  1. ดานความปลอดภัย  

พัฒนาระบบ และกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหกับผูเรียน ครู และบุคลากรทาง 
การศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติ และภัย คุกคามทุกรูปแบบ รวมถึง              
การจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาวะท่ีดีสามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและ     
โรคอุบัติซํ้า 

สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี 3. ดานคุณภาพ 
3.1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรูและทักษะท่ีจําเปน
ของโลกในศตวรรษท่ี 21 อยางครบถวน เปนคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของ
ชาติ ยึดม่ันการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข      
มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง 
3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนครูยุคใหม มีศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหนาท่ีไดดี มีความรู
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเปนครู 

สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี 4. ดานประสิทธิภาพ 
4.5 สนับสนุนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาใหเปนตนแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
และการเพ่ิมความคลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สนองกลยุทธ สพม. ท่ี  1. จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง สงเสริมคุณภาพชีวิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม บนพ้ืนฐานความ
เปนไทย 

สนองกลยุทธ สพม. ท่ี  2. สรางโอกาส และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ สพม. ท่ี  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

จุดเนน สพม. ท่ี  1. ดานผูเรียน : ผูเรียนคุณภาพ 
1.2 ผูเรียนมีความรูความสามารถ มีสมรรถนะ และทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
1.3 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะอันพึงประสงค 
1.4 ผูเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ตามความถนัด เต็มตามศักยภาพ 

จุดเนน สพม. ท่ี  3. ดานบริหารจัดการ : องคกรมิติใหม 
3.5 มีสภาพแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงานและการเรียนรู 

มาตรฐานการศึกษาท่ี  2. กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
 ประเด็นพิจารณาท่ี 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ประเด็นพิจารณาท่ี 2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
         อยางมีคุณภาพ 
 ประเด็นพิจารณาท่ี 2.6 จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
     และการจัดการเรียนรู 
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กลยุทธสถานศึกษา ท่ี 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 4.1 ระดับความสําเร็จของโรงเรียน มีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียน  
  อาคารประกอบ มีวัสดุ ครุภัณฑท่ีเพียงพอและพรอมตอการใชงาน 

 ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 4.2 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีสื่อและแหลงเรียนรูสําหรับใหนักเรียนคนควา    
  ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนอยางพอเพียงและทันสมัย 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 4.3 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีระบบสนับสนุนท่ีเอ้ือตอการบริหารและ 
  การจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ (ระบบสนับสนุน : งานการเงินและบัญชี/ 

  งานพัสดุ/งานสวัสดิการ/งานมูลนิธิการศึกษา/งานโสตทัศนูปกรณ/งานอนามัย 
  โรงเรียน/งานยานพาหนะฯ) 

 ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 4.4 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมบริเวณโดยรอบเอ้ือตอ 
  ความปลอดภัยของผูเรียน โดยมีการตรวจสอบ แกไข ปรับปรุงตามจุดตางๆ ของ 
  โรงเรียนตั้งแตอาคารเรียน หองเรียน โรงอาหาร หองน้ํา ระบบไฟฟา 

 

แผนงานงบประมาณ   งบลงทุน    งบดําเนินงาน 
 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ นางอําพรรณ  พรหมสวัสดิ์  หัวหนากลุมบริหารท่ัวไป 
 

3. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกําหนดนโยบายประจําปงบประมาณ 2564 - 2565 

โดยสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เปนแนวทางในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)            
แผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการ
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมุงสู Thailand 4.0 ท้ังนี้ เพ่ือการปรับปรุง พัฒนาอาคารเรียน และ
สภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรูเปนไปตามนโยบายท่ี 5 ดานการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม 

อาคารเรียน อาคารประกอบของโรงเรียน มีความสําคัญและจําเปนมาก ๆ ในระบบการจัดการศึกษา      
ท่ีมุงเนนพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีศักยภาพสูงสุด เปนพ้ืนฐานสําคัญการเรียนรูและการดํารงชีวิต อาคารสถานท่ี
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท้ังระบบใหมีประสิทธิภาพทันสมัย ทันเหตุการณ อยางเปน
รูปธรรม แตขณะนี้อาคารเรียน อาคารประกอบท่ีมีอยู มีอาคารใชงานมายาวนานซ่ึงชํารุด ตองปรับปรุง ซอมแซม 
และพัฒนาอาคารสถานท่ีใหมีความพรอมตอการใหบริการอยางถูกตองและปลอดภัย เพ่ือดําเนินการปรับปรุง 
ซอมแซมและพัฒนาใหมีสภาพสมบูรณ สะอาด เรียบรอยและสวยงาม เอ้ือตอการเรียนรูของนักเรียน ฉะนั้น จึงได
จัดทําโครงการ พัฒนาระบบงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมข้ึน 
 

4. วัตถุประสงค 
 4.1 เพ่ือใหมีอาคารเรียน อาคารประกอบและสถานท่ีมีความพรอมตอการจัดการเรียนรูอยางสะดวก 
 และปลอดภัย  
 4.2 เพ่ือใหพ้ืนท่ีอาคารและสถานท่ี มีความสวยงาม สะอาด เรียบรอย เอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน 
 4.3 เพ่ือใหมีการบริหารจัดการระบบขยะ มูลฝอย และสิ่งแวดลอมในและนอกสถานศึกษาอยางเปนระบบ 
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5. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 

ปรับปรุง ซอมแซมและพัฒนาสถานท่ีภายในโรงเรียนรอยละ 100 
เชิงคุณภาพ 

อาคารเรียน อาคารประกอบ และสภาพแวดลอมท่ีไดรับการดูแลรักษาปรับปรุง ใหมีสภาพพรอมใชงาน  
มีความสะดวก และสวยงาม เอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน 

  

6. กิจกรรมและการดําเนินงาน 
กิจกรรมท่ี 1 งานจัดซ้ือ 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ (Plan)   
- สํารวจ ตรวจสอบ วัสดุอุปกรณของโรงเรียน 
- ประสานงานผูเก่ียวของ 

เม.ย. 2564 

680,000 
(เงินอุดหนุน) 

 นางอําพรรณ พรหมสวัสดิ ์

2. ข้ันดําเนินการ (Do)  
- จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑไฟฟา 
- จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑกอสราง 
- จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑเก่ียวกับการทําความสะอาด 
- จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณปองกันโรค COVID – 19 

เม.ย. 2564 – 
มี.ค. 2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- ประเมินความพึงพอใจ 

เม.ย. 2564 – 
มี.ค. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- สรุปและรายงานผล 

เม.ย. 2564 – 
มี.ค. 2565 

 

กิจกรรมท่ี 2 งานกอสราง 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ตรวจสอบความจําเปนของอาคารเรียน 
และอาคารประกอบท่ีตองกอสรางเพ่ิมเติม 
- ประสานงานผูเก่ียวของ ขออนุมัติ 
การจัดซอมบํารุง 
- แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ 

เม.ย. 2564 

20,000 
(เงินอุดหนุน) 

 นางอําพรรณ พรหมสวัสดิ ์

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- สรางระบบดักไขมันจากน้ําท้ิงของโรงอาหาร 

เม.ย. 2564 – 
มี.ค. 2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- สังเกต ประเมินความพึงพอใจ 

เม.ย. 2564 – 
มี.ค. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- สรุปและรายงานผล 

มี.ค. 2565 
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กิจกรรมท่ี 3 งานปรับปรุง ซอมแซม 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- สํารวจตรวจสอบความเสียหายของอาคารเรียน 
อาคารประกอบและระบบไฟฟา 
- ประสานงานผูเก่ียวของ ขออนุมัติการซอมบํารุง 
- แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ 

เม.ย. 2564 

360,000 
(เงินอุดหนุน) 

 นางอําพรรณ พรหมสวัสดิ ์

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- ปรับปรุง ซอมแซมอาคารเรียน 
และอาคารประกอบ 
- บํารุงรักษาระบบสูบน้ําบาดาล โรงกรองน้ํา  
ทอสงน้ํา บอพักน้ํา 
- ดูดสวม 
- ลาง ซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ 
- ปรับปรุงระบบไฟฟา (บาลานซเฟส) 
- ซอมแซมโตะ เกาอ้ีนักเรียน 

เม.ย. 2564 – 
มี.ค. 2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- สังเกต ประเมินความพึงพอใจ 

มี.ค. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- สรุปและรายงานผล 

มี.ค. 2565 

 

กิจกรรมท่ี 4 งานปรับปรุงภูมิทัศน 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- สํารวจความตองการจําเปน 
- แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ 
- ขออนุมัติการดําเนินงาน 

เม.ย. 2564 

20,000 
(เงินอุดหนุน) 

 นางอําพรรณ พรหมสวัสดิ ์

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- ปรับปรุงสวนหยอมบริเวณอาคาร 3 
- ตัดแตงตนไมขนาดใหญ 

เม.ย. 25634 – 
มี.ค. 2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- ประเมินความพึงพอใจ 

พ.ค. 2564 – 
มี.ค. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- สรุปและรายงานผล 

มี.ค. 2565 

 

7. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
เดือน เมษายน พ.ศ. 2564  ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
สถานท่ีดําเนินการ โรงเรียนสวีวิทยา อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
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8. งบประมาณรวม 1,080,000 บาท รายละเอียด ดังนี้ 
กิจกรรมท่ี 1 งานจัดซ้ือ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย รวม หมายเหตุ 
1 จัดซ้ือเก่ียวกับวัสดไุฟฟา เชน สวิตซ ปลั๊ก อ่ืนๆ และเก่ียวกับ

ระบบน้ําดื่มน้ําใช เชน ไสกรองน้ําดื่ม ถังกรองน้ําใช ทอน้ํา 
ขอตอ กอกน้ํา ประตูน้ํา ทอชารปอางน้ําหนาและโถปสสาวะ 
อ่ืนๆ 

250,000 250,000  
 

2  จัดซ้ือวัสดุ เหล็ก หิน ปูน ทราย ไม กระเบื้อง อ่ืนๆ 300,000 300,000  

3 จัดซ้ือถุงดําใสขยะ 40,000 40,000  

4 จัดซ้ือน้ํายาและอุปกรณทําความสะอาด 40,000 40,000  

5 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณปกปองกันโรค COVID–19 50,000 50,000  

รวม  680,000 680,000  
 

กิจกรรมท่ี 2 งานกอสราง 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย รวม หมายเหตุ 
1 ระบบดักไขมันจากน้ําท้ิง ขนาดไมนอยกวา 400 ลิตร 20,000 20,000  

รวม  20,000 20,000  
 

กิจกรรมท่ี 3 งานปรับปรุง ซอมแซม 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย รวม หมายเหตุ 
1 ปรับปรุง ซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ 150,000 150,000  

2 บํารุงรักษา ซอมแซม ระบบสูบน้ําบาดาล โรงกรองน้ํา ทอสง
น้ํา บอพักน้ํา ฯ 

30,000 30,000 
 

3 ดูดสวม 20,000 20,000  

4 ลาง ซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ 30,000 30,000  

5 ปรับปรุงระบบไฟฟา (บาลานซเฟส) 100,000 100,000  

6 ซอมแซมโตะ เกาอ้ีนักเรียน 30,000 30,000  

รวม  360,000 360,000  
 

กิจกรรมท่ี 4 งานปรับปรุงภูมิทัศน 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย รวม หมายเหตุ 
1 ปรับปรุงสวนหยอมบริเวณอาคาร 3 10,000 10,000  

2 ตัดแตงตนไมขนาดใหญ 10,000 10,000  

รวม  20,000 20,000  
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9. การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 
   ปจจัยความเส่ียง 
 1. งบประมาณไมเพียงพอ 
 2. เกิดการแพรระบาดของโรคติดตออยางรุนแรง 
   แนวทางการบริหารความเส่ียง 
 จัดระบบการบริหารงบประมาณใหเพียงพอ 
 

10. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1. ระดับความสําเร็จของโรงเรียน มีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียน  
อาคารประกอบ มีวัสดุ ครุภัณฑท่ีเพียงพอและพรอมตอการใชงาน  
2. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีสื่อและแหลงเรียนรูสําหรับใหนักเรียนคนควา 
ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนอยางพอเพียงและทันสมัย 
3. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีระบบสนับสนุนท่ีเอ้ือตอการบริหารและ 
การจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ (ระบบสนับสนุน : งานการเงินและบัญชี/ 
งานพัสดุ/งานสวัสดิการ/งานมูลนิธิการศึกษา/งานโสตทัศนูปกรณ/งานอนามัย
โรงเรียน/งานยานพาหนะฯ) 
4. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมบริเวณโดยรอบ 
เอ้ือตอความปลอดภัยของผูเรียน โดยมีการตรวจสอบ แกไข ปรับปรุง 
ตามจุดตางๆ ของโรงเรียนตั้งแตอาคารเรียน หองเรียน โรงอาหาร หองน้ํา  
ระบบไฟฟา 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 
 
 

ระดับ 5 
 

 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 โรงเรียนสวีวิทยา มีบรรยากาศรมรื่น สะอาด สวยงาม เปนระเบยีบเรียบรอยในระดับมาตรฐานสากล  
เปนท่ีพอใจของผูรับบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2564 

255 
 

โครงการท่ี 20 

 
 

ลงชื่อ ................................................... ผูเสนอโครงการ 
(นางอําพรรณ  พรหมสวัสดิ์) 

หัวหนากลุมบริหารท่ัวไป 
 
 

ลงชื่อ .................................................... ผูเห็นชอบโครงการ 
 (นายสมศักด์ิ  ศรัณยวงศ) 

กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปฏิบัติหนาท่ีแทน 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสวีวิทยา 

 
 

ลงชื่อ .................................................... ผูอนุมัติโครงการ 
(นายเกรียงศักดิ์  อัจกลับ) 

ผูอํานวยการโรงเรียนสวีวิทยา 
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โครงการประจําปการศึกษา 2564 
งานนโยบายและแผน งานประกันคุณภาพการศึกษา งานสารสนเทศฯ กลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน 

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

1. โครงการพัฒนาระบบบริหารงานนโยบาย แผนงาน และงานประกันคุณภาพการศึกษา 

สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี   4. ดานประสิทธิภาพ 
4.1 พัฒนาระบบริหารจัดการโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน มีนวัตกรรมเปนกลไกหลัก 
ในการขับเคลื่อนบนฐานขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง ทันสมัย และการมีสวนรวม 
ของทุกภาคสวน 
4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สนองกลยุทธ สพม. ท่ี   5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 จุดเนน สพม. ท่ี  3. ดานบริหารจัดการ : องคกรมิติใหม 

3.1 นํานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ 
3.2 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ไดมาตรฐาน มีความโปรงใส ปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
3.3 มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาท่ีไดมาตรฐาน 
3.4 บริหารจัดการศึกษาโดยเครือขายความรวมมือจากทุกภาคสวน 

มาตรฐานการศึกษาท่ี    2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาท่ี  2.1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 
ประเด็นพิจารณาท่ี  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ประเด็นพิจารณาท่ี  2.6 จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 

  และการจัดการเรียนรู 
กลยุทธสถานศึกษาท่ี   5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี  1.1 ระดบัความสําเร็จของโรงเรียนมีระบบการบรหิารจัดการดวยระบบคุณภาพ 
บูรณาการและบริหารแบบมีสวนรวมกับเครือขายทุกภาคสวน 

ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี  2.4 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนนุ  
      และการเรียนรู เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี  3.1 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีชัดเจน 
สามารถปฏิบัติและประเมินผลได 

ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี  3.2 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพท่ีไดมาตรฐาน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี  3.3 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการนิเทศกํากับ  

ติดตาม และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาท่ีชัดเจนและตอเนื่อง 
 

แผนงานงบประมาณ       งบลงทุน    งบดําเนินงาน 
 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ  นางพรรณี  พรหมเจริญ   งานนโยบายและแผน 
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3. หลักการและเหตุผล 
ตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 มุงม่ัน       

ในการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหเปน “การศึกษาข้ันพ้ืนฐานวิถีใหม วิถีคุณภาพ” ดานประสิทธิภาพ พัฒนา
ระบบบริหารจัดการโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน มีนวัตกรรมเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานขอมูลสารสนเทศท่ี
ถูกตอง ทันสมัย และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน  

กลยุทธสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมี          
สวนรวมในการจัดการศึกษา โดยมีจุดเนนดานบริหารจัดการ : องคกรมิติใหม นํานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล                    
(Digital Technology) มาใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ บริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล ไดมาตรฐาน มีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาท่ีไดมาตรฐาน บริหารจัดการศึกษาโดยเครือขายความรวมมือจากทุกภาคสวน  

จากสภาพความสําเร็จของการดําเนินงานท่ีผานมาตามโครงการ และการดําเนินงานนโยบาย           
และแผน งานประกันคุณภาพการศึกษา และงานสารสนเทศ ไดกําหนดการบริหารงานตามระบบของโรงเรียน 
ดวยเหตุผลดังกลาวงานนโยบาย แผน งานประกันคุณภาพการศึกษา และงานสารสนเทศ จึงตองดําเนินการบริหาร
จัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการใหสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        
กลยุทธ จุดเนนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา และปรับปรุงระบบการบริหารจัดการใหมีความพรอม
เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายของสถานศึกษา 

 

4. วัตถุประสงค 
4.1 เพ่ือใหโรงเรียน มีการบริหารเชิงกลยุทธ และใชหลักการมีสวนรวม มีการกระจายอํานาจ การบริหารและ  
การจัดการศึกษาโดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา มีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียนและนักเรียน โดยคํานึงถึง 
ผลประโยชนของสวนรวม 
4.2 เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงฯกําหนด และสถานศึกษามีความ
พรอมในการรับการประเมินจากภายนอก ดําเนินการอยางมีสติ รูคิด รูทํา รูปฏิบัติตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดชสยามินทรา 
ธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 
4.3 เพ่ือจัดวางระบบงานควบคุมงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามวัตถุประสงค ถูกตอง รวดเร็ว
ตรวจสอบได เปนไปตามโครงการในแผนปฏิบัตกิารประจําป 2564 
4.4 เพ่ือใหโรงเรียนมีขอมูลสารสนเทศท่ีครอบคลุม ทันสมัยและทันตอการใชงาน 

 

5. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. มีแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2565 
2. ผูบริหาร ครแูละนักเรียนโรงเรียนสวีวิทยาทุกคน 
3. มีโครงการของกลุมบริหาร 4 กลุม 
4. มีขอมูลสารสนเทศท่ีจัดเก็บเปนระบบ ถูกตอง ครบถวน สมบูรณและเปนปจจุบัน 
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เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนมีการบริหารเชิง กลยุทธ และใชหลักการมีสวนรวม มีการกระจายอํานาจ การบริหารและการจัด

การศึกษา โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา มีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียนและผูเรียน ผูใชบริการมีความ
พึงพอใจมากท่ีสุด 

2. ผูบริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนสวีวิทยาทุกคนไดรับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา         
ข้ันพ้ืนฐานอยูในระดับดีข้ึนไปและไดรับการรับรองจากการประเมินภายนอกรอบท่ี 4 

3. งานควบคุมงบประมาณมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ ถูกตอง โปรงใสและตรวจสอบได 
4. โรงเรียนมีการจัดเก็บและพัฒนาขอมูลสารสนเทศท่ีเปนระบบ ถูกตอง ครบถวน สมบูรณและเปนปจจุบัน 

 

6. กิจกรรมและการดําเนินงาน 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาระบบงานนโยบายและแผน 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ประชุมวางแผนเพ่ือสํารวจสภาพปจจุบัน  
ปญหความตองการ 
- วิเคราะหทํารายละเอียดกิจกรรม/วัสดุอุปกรณ  
- วางแผนการทําปฏิทินปฏิบัติงาน 

มี.ค. 2564 
 

56,335 
(เงินอุดหนุน) 

นางพรรณี  พรหมเจรญิ 
นายอนุวัตร ทองชางเหล็ก 
นางสาวมารสิา มณีใส 
นางสาวสุพรรณี ตระหงาน 
นางสาวพรรณธิรา ใจสมคม 
นางสาวลักขณา  ยองเสง 
นางสาวนลินี  เรืองสุข 
นายธนา เทพวารินทร 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- ประชุมวางแผนเพ่ือวางแนวทางในการจัดทํา
โครงการกลุมสาระ/งาน/ฝาย 
- แตละฝายเขียนโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติ 
- จัดทํารูปเลมแผนปฏิบัติการเพ่ือเปนแนวทาง
ปฏิบัติในสถานศึกษา 
- ควบคุมการใชงบประมาณของโครงการ 
- สรุปงบประมาณแตละโครงการ 

มี.ค. 2564 – 
เม.ย. 2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- นิเทศกํากับติดตามการดําเนินงาน 
- ปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน 

พ.ค. 2564 –  
มี.ค. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

มี.ค. 2564 –  
เม.ย. 2565 
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กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- เตรียมความพรอมของบุคลากรเพ่ือสรางความรู
ความเขาใจ 
- แตงตั้งคณะทํางาน 
- กําหนดวัตถุประสงค 
- กําหนดแนวทางการดําเนินงาน วางแผน 
ผูรับผิดชอบการดําเนินงานวิธีการประเมินตัวบงชี้ 
- กําหนดระยะเวลา,งบประมาณ 

มี.ค. 2564 – 
พ.ค. 2565 

14,800 
(เงินอุดหนุน) 

นายอนุวัตร ทองชางเหล็ก 
นางสาวสุพรรณี ตระหงาน 
นางสาวนลินี เรืองสุข 
นางสาวมารสิา มณีใส 

 
 
 

 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
-  สงเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตาม 
-  จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 
- วางกรอบการตรวจสอบผลการดําเนินงาน
มาตรฐานการศึกษา 
- จัดทําเครื่องมือการประเมิน 
- ดําเนินการตรวจสอบผลการดําเนินงานตาม
มาตรฐานการศึกษา 
- รายงาน SAR 

มิ.ย. 2564 – 
พ.ค. 2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- ตรวจสอบและสรุปผลการดําเนินงาน 

มิ.ย. 2564 – 
พ.ค. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- ปรับปรุงการปฏิบัติงานท่ีไมเปนไปตามเปาหมาย
มาตรฐานการศึกษา 
- วางแผนการปฏิบัติงานในระยะตอไป 

พ.ค. 2565 
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กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบเครือขายและเว็บไซต 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ศึกษาสภาพปญหาการปฏิบัติงานสารสนเทศ 
- วิเคราะหสภาพปญหากําหนดแนวทางกิจกรรม 
- ประชุมครูท่ีเก่ียวของเพ่ือจัดทําโครงการ 
- เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

มี.ค. 2564 

25,070 
(เงินอุดหนุน) 

นางสาวสาวิกา  ทิพยโพธ์ิ 
นายคฑาวุธ บัวดิษ 
นายธนา เทพวารินทร 
นางสาวสุพรรณี ตระหงาน 
นางสาวพิมพมาศ เพ็ชรุพันธ 
นางศิโรรตัน เปรมไธสง 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- ประชุมครูท่ีเก่ียวของเพ่ือเตรียมการและวาง
แผนการปฏิบัติงาน 
- จัดซ้ืออุปกรณท่ีตองใช 
- พัฒนาหองสํานักงาน 
- พัฒนาเว็บไซต 
- ใหบริการงานสารสนเทศ 

พ.ค. – ก.ย. 
2564 

 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- ประเมินผลระหวางโครงการและสิ้นสุดโครงการ 

มี.ค. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- วิเคราะหสภาพปญหา สาเหตุ และแกไข 
- สอบถามจากความพึงพอใจการใหบริการ 
งานสารสนเทศ 
- สรุปรายงานผลตอผูบริหาร 

มี.ค. 2565 

 

7.  ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
สถานท่ีดําเนินการ โรงเรียนสวีวิทยา อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

 

8. งบประมาณ  รวม  96,205  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 คาวัสดอุุปกรณสํานักงาน - 19,935 19,935  

รวม 36,400 19,935 56,335  
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กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย คาครุภัณฑ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 

1 เครื่องปริ้นสเตอร - 5,000 - 5,000  

2 คาวัสดอุุปกรณสํานักงาน - - 9,000 9,000  

3 คาเขาเลม 10 เลม เลมละ 80 บาท 800 - - 800  

รวม 800 5,000 9,000 14,800  
 

กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบเครือขายและเว็บไซต 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาครุภัณฑ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาวัสดอุุปกรณสํานักงาน - 23,070 23,070  
2 ไมคติดกลอง 2,000 - 2,000  

รวม 2,000 23,070 25,070  
 

หมายเหตุ  ขอถัวจายทุกรายการ 
 

9. การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 
ปจจัยความเส่ียง 
1. การควบคุมงบประมาณไมเปนไปตามโครงการและกิจกรรมท่ีเขียนแผนไว 
2. การจัดเก็บขอมูลสารสนเทศไมครบถวน ไมเปนปจจุบัน 
แนวทางการบริหารความเส่ียง 
1. จัดระบบการควบคุมงบประมาณใหเปนไปตามโครงการและกิจกรรมท่ีเขียนแผนไว 
2. จัดระบบสารสนเทศใหเปนระบบมากข้ึน และเปนปจจบุัน 

 

10. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1. ระดบัความสําเร็จของโรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ
บูรณาการและบริหารแบบมีสวนรวมกับเครือขายทุกภาคสวน 
2. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนและ
การเรียนรู เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
3. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีชัดเจน 
สามารถปฏิบัติและประเมินผลได 
4. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพท่ีไดมาตรฐาน 
5. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการนิเทศกํากับ 
ติดตาม และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาท่ีชัดเจนและตอเนื่อง 

ระดับ 4 
 

ระดับ 4 
 

ระดับ 4 
 

ระดับ 4 
ระดับ 4 
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11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
11.1 สถานศึกษามีการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ เปนท่ียอมรับของชุมชน 
11.2 สถานศึกษาควบคุมการใชจายงบประมาณอยางประหยัด คุมคาและมีประสิทธิภาพ 
11.3 สถานศึกษาไดพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีไดมาตรฐาน 
11.4 สถานศึกษาไดพัฒนางานสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพทําใหผูรับบริการมีความพึงพอใจ 
11.5 สถานศึกษามีการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศอยางครอบคลุมและทันตอการใชงานในระดับดี 

 
 
 

ลงชื่อ ................................................... ผูเสนอโครงการ 
                                              (นางพรรณี  พรหมเจรญิ) 
                                     หัวหนากลุมบรหิารงบประมาณและแผนงาน 

 
 

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

กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปฏิบัติหนาท่ีแทน 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสวีวิทยา 

 
 

   ลงชื่อ .................................................... ผูอนุมัติโครงการ 
                                               (นายเกรียงศักดิ์  อัจกลับ) 
                                            ผูอํานวยการโรงเรียนสวีวิทยา 
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โครงการประจําปการศึกษา 2564 
งานบริหารพัสดุและสินทรัพย งานบริหารการเงิน บัญชี กลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน 

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

1. โครงการพัฒนาการเงิน การบัญชี พัสดุ และธนาคารโรงเรียน 
สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี  3. ดานคุณภาพ 

3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนครูยุคใหม มีศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหนาท่ีไดดี มีความรู
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเปนครู 

สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี  4. ดานประสิทธิภาพ 
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน มีนวัตกรรมเปนกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนบนฐานขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง ทันสมัย และมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

สนองกลยุทธ สพม.ท่ี  2. สรางโอกาสและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ สพม. ท่ี  4. พัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสูมืออาชีพ 
สนองกลยุทธ สพม. ท่ี  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 จุดเนน สพม. ท่ี  3. ดานบริหารจัดการ : องคกรมิติใหม 

3.1 นํานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ 
3.2 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลไดมาตรฐาน มีความโปรงใส ปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

   3.3 มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาท่ีไดมาตรฐาน 
   3.4 บริหารจัดการศึกษาโดยเครือขายความรวมมือจากทุกภาคสวน 
   3.5 มีสภาพแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงานและการเรียนรู 
มาตรฐานการศึกษาท่ี  1. คุณภาพของผูเรียน 
    1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน    

ประเด็นพิจารณาท่ี 1) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
มาตรฐานการศึกษาท่ี  2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ประเด็นพิจารณาท่ี 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

ประเด็นพิจารณาท่ี 2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา    
   และทุกกลุมเปาหมาย 

ประเด็นพิจารณาท่ี 2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
  อยางมีคุณภาพ 

กลยุทธสถานศึกษาท่ี  1. สงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.1 รอยละของผูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค 

   ตามหลักสูตรและมีคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
กลยุทธสถานศึกษาท่ี  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.1 ระดบัความสําเร็จของโรงเรยีนมีระบบการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ  
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    บรูณาการและบริหารแบบมีสวนรวมกับเครือขายทุกภาคสวน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.2 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร 

กิจการบานเมืองท่ีดี 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.3 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนในการสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชน   

ผูปกครองนักเรียน และองคกรท่ีเก่ียวกับการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 1.5 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนในการสรางความกาวหนาและขวัญกําลังใจครู 

 และบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธสถานศึกษาท่ี  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 3.3 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการนิเทศกํากับ  
 ติดตาม และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาท่ีชัดเจนและตอเนื่อง 

ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 4.1 ระดับความสําเร็จของโรงเรียน มีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียน  
  อาคารประกอบ มีวัสดุ ครุภัณฑท่ีเพียงพอและพรอมตอการใชงาน 

 ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 4.3 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีระบบสนับสนุนท่ีเอ้ือตอการบริหารและ 
  การจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ (ระบบสนับสนุน : งานการเงินและบัญชี/ 

  งานพัสดุ/งานสวัสดิการ/งานมูลนิธิการศึกษา/งานโสตทัศนูปกรณ/งานอนามัย 
  โรงเรียน/งานยานพาหนะฯ) 

 ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี 4.4 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมบริเวณโดยรอบเอ้ือตอ 
  ความปลอดภัยของผูเรียน โดยมีการตรวจสอบ แกไข ปรับปรุงตามจุดตางๆ ของ 
  โรงเรียนตั้งแตอาคารเรียน หองเรียน โรงอาหาร หองน้ํา ระบบไฟฟา 

 

แผนงานงบประมาณ     งบลงทุน   งบดําเนินงาน 
 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวจุไรรัตน  ออนมุข รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน 
 

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 บัญชี 
เพ่ือการบริหารการเงินและบัญชีเปนไปตามระเบียบเกิดประโยชนคุมคา โปรงใสและตรวจสอบไดและการ
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาท้ังระบบ ลดความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการใหความสําคัญตองาน
สาธารณูปโภคเพ่ือใหมีความปลอดภัยและพรอมใชงานอยูเสมอ รวมถึงงานสวัสดิการครูและนักเรียน และงาน
ธนาคารโรงเรียน ไดกําหนดหลักเกณฑเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตนักเรียนสูการเรียนรูในสภาพแวดลอมท่ีดี และ
สงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคดานอยูอยางพอเพียง สนับสนุนนักเรียนท่ีมีความรู ความสามารถ ศักยภาพท่ีดี 
ไดมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีโอกาสทางการศึกษาไดทัดเทียมกับผูอ่ืน และสนับสนุนการจัดทําโครงการสงเสริมการ
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ออมเพ่ืออนาคตท่ีสดใส เพ่ือใหนักเรียนรูจักวางแผนการใชจายเงินท่ีไดรับจากผูปกครองในแตละวัน ใหมีเงินเหลือ
เก็บ เปนเงินออมไวใชจายในยามจําเปน โดยนําเงินมาฝากกับธนาคารโรงเรียนอยางสมํ่าเสมอ ใหขวัญกําลังใจและ
เปนแบบอยางใหกับนักเรียนคนอ่ืน ๆ 
 

4. วัตถุประสงค 
 4.1 เพ่ือพัฒนางานการเงิน การบัญชี และพัสดุ เปนไปตามระบบและระเบียบของทางราชการ โปรงใส 
 ตรวจสอบได 
 4.2 เพ่ือพัฒนาระบบงานสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนใหมีสภาพพรอมใชงาน และเกิดประโยชนสูงสุด 
 4.3 เพ่ือพัฒนาระบบงานธนาคารโรงเรียน สงเสริมใหนักเรียนมีการออมอยางสมํ่าเสมอ กระตุนใหนักเรียนมี 
 การวางแผนการใชจายเงินท่ีดีเปนขวัญกําลังใจนักเรียนท่ีมีการออมอยางสมํ่าเสมอ และสงเสริมการปฏิบัติงาน 
 รวมกันระหวางธนาคารออมสิน และธนาคารพ่ีเลี้ยง 
 4.4 เพ่ือดําเนินการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา จัดทุนการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน 
 ตามความจําเปนและเหมาะสม ดํารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

5. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 20 คน ปฏิบัติหนาท่ีงานการเงิน การบัญชี และพัสดุ  
การเก็บรักษาเงินตามระบบ งานตรวจสอบภายใน และงานสวัสดิการครูและนักเรียน 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนไดดําเนินการลดปจจัยเสี่ยงตามระบบควบคุมภายใน 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน ไดรับบริการ อํานวยความสะดวก 
ดานสาธารณูปโภค 
4. คณะกรรมการมูลนิธิ 25 คน และนักเรียนทุกคน ไดรับกาพิจารณาคัดเลือกใหไดรับทุนการศึกษา 
ตามความจําเปนและเหมาะสม 
5. ครูทุกคนท่ีไดรับมอบหมายปฏิบัติหนาท่ีการบริหารจัดการสวัสดิการโรงเรยีน และใหบริการกับครู
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน 
6. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยามีนิสัยรักการออมเพ่ิมข้ึน รอยละ 70 

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 พัฒนาสํานักงาน งานพัสดุและสินทรัพย 

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

พ.ค. 2564 

68,500 
(เงินอุดหนุน) 

นางศิโรรัตน เปรมไธสง 
และคณะกรรมการ 
งานพัสดุ 2. ข้ันดําเนินการ (Do) 

- จัดซ้ือวัสดุอุปกรณสิ้นเปลืองและอุปกรณสํานักงาน 
พ.ค. 2564 –  
มี.ค. 2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- ดําเนินการตรวจสอบบัญชีการเบิกจาย 
- รายงานการตรวจสอบใชเงินรายไตรมาส 

ตลอดป
การศึกษา 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- สรุปผลการใชเงินตามงบประมาณรายงานตอ
ผูอํานวยการ และนําผลทบทวนแกไขตอไป 

มี.ค. 2565 

 

กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนางานการเงิน การบัญชี 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ประชุมวางแผนเตรียมการ จัดระบบการเงิน บัญชี 
- จัดทําแผนการใชจายงบประมาณ 
- กําหนดปฏิทินการตรวจสอบ 

พ.ค. 2564 

44,805 
(เงินอุดหนุน) 

นางจิรฐา มาพะเนาว 
และคณะกรรมการ
การเงิน บัญชี 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- ดําเนินการเบิกจายตามระเบียบทางราชการ 

พ.ค. 2564 –  
มี.ค. 2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- ดําเนินการตรวจสอบบัญชีการเบิกจาย 
- รายงานการตรวจสอบใชเงินรายไตรมาส 

ตลอดป
การศึกษา 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- สรุปผลการใชเงินตามงบประมาณรายงานตอ
ผูอํานวยการ และนําผลทบทวนแกไขตอไป 

มี.ค. 2565 

 

กิจกรรมท่ี 3 งานสวัสดิการครูและนักเรียน 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ทบทวนหลักเกณฑและแนวปฏิบัติการดําเนินงาน
สวัสดิการครูและนักเรียน 
- จัดทําทะเบียนคุมการเบิกจาย 

พ.ค. 2564 
- 

นางสาระกร กองยอด 
นางพันธทิพย จิตรไพศาลศักด์ิ 

และคณะกรรมการ
สวัสดิการครแูละนักเรียน 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- เบิกจายสวัสดิการครูและนักเรียน 

พ.ค. 2564 
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กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- ตรวจสอบการเบิกจาย ความถูกตองเปนปจจุบัน 

 
เดือนละ 1 ครั้ง 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- สรุปและรายงานผลการดําเนินการสวัสดิการครู 
และนักเรียน 

 
มี.ค. 2565 

 

กิจกรรมท่ี 4 งานตรวจสอบภายใน 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ 

พ.ค. 2564 

- 

นางสาวยุพร ตักศิลา 
และคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 2. ข้ันดําเนินการ (Do) 

- ดําเนินการตรวจสอบการเบิกจายเงิน  
ตลอดป

การศึกษา 
3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- รายงานการใชงบประมาณทุกไตรมาส 

ส.ค. - ก.ย. 
2564 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- นําผลทบทวนการเบกิจายตอไป 

มี.ค. 2565 

 

กิจกรรมท่ี 5 งานควบคุมภายใน 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ 

พ.ค. 2564 

- 

นายอุดม หมุนนุย 
นางสาวเบญจวรรณ ทองขาว  

นางศิโรรตัน เปรมไธสง 

 
2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- ประชุมวางแผน 4 กลุมบริหาร 

มิ.ย. 2564 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- รวบรวมขอมูล ประเมินความเสี่ยง 

ส.ค. - ก.ย. 
2564 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- รายงานผลการควบคุมภายในตอผูอํานวยการ
โรงเรียนและหนวยงานตนสังกัด 

มี.ค. 2565 

 

กิจกรรมท่ี 6 งานสาธารณูปโภค 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ประชุม วางแผนการดําเนินงาน 
- สํารวจขอมูลความตองการและความจําเปน 
ในการซอมแซมและจัดหางานสาธารณูปโภค 

พ.ค. 2564 

2,400,000 
(เงินรายได) 

นายอุดม หมุนนุย 
และคณะกรรมการ 
งานสาธารณูปโภค 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- ดําเนินการเบิกจายคาสาธารณูปโภค 

พ.ค.2564 – 
มี.ค. 2565 

- ซอมแซมและจัดหาวัสดุครุภัณฑงานสาธารณูปโภค 
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กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- ประเมินผลการดําเนินการเบิกจาย 
คาสาธารณูปโภค 

มี.ค. 2565 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 

เม.ย. 2565 

 

กิจกรรมท่ี 7 งานสวัสดิการโรงเรียน 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ 
- ประชุมชี้แจง และเตรียมวางแผนการทํางาน 

พ.ค. 2563 

- 

นางปยะนุช เมืองอุดม 
และคณะกรรมการ
สวัสดิการโรงเรียน 
(กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม) 

 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  

พ.ค. 2563 –   
มี.ค. 2564 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- รายงานผลรายรับ-จายทุกเดือน 
- รายงานผลเม่ือสิ้นภาคเรียน 

มี.ค. 2564 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- รายงานผลตอผูอํานวยการโรงเรียน เม่ือสิ้นป
การศึกษา และนําผลไปปรับปรุงตอไป 

เม.ย. 2564 

 

กิจกรรมท่ี 8 งานจัดซ้ืออุปกรณการเรียนและเครื่องแบบนักเรียน 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ 

พ.ค. 2563 

2,741,500 
(เงินอุดหนุน) 

นางจิรฐา มาพะเนาว 
และคณะกรรมการ
การเงิน บัญชี  2. ข้ันดําเนินการ (Do) 

- ดําเนินการจัดซ้ืออุปกรณการเรียน 
และเครื่องแบบนักเรียน 

พ.ค. 2563 –  
มี.ค. 2564 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- ดําเนินการตรวจสอบบัญชีการเบิกจาย 
- รายงานการตรวจสอบใชเงิน 

มี.ค. 2564 

4. ข้ันปรับปรุง (Act)  
- สรุปผลการใชเงินตามงบประมาณรายงานตอ
ผูอํานวยการ และนําผลทบทวนแกไขตอไป 

เม.ย. 2564 
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กิจกรรมท่ี 9 งานจัดซ้ือหนังสือเรียน 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ประชุมวางแผนเตรียมการ 

พ.ค. 2564 

3,055,179 
(เงินอุดหนุน) 

นายอุดม หมุนนุย 
และคณะกรรมการ
การเงิน บัญชี  2. ข้ันดําเนินการ (Do) 

- จัดซ้ือ/จัดจางวัสดุอุปกรณและครุภัณฑ 
พ.ค. 2564 –   
มี.ค. 2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- ดําเนินการตรวจสอบบัญชีการเบิกจาย 
- รายงานการตรวจสอบใชเงินรายไตรมาส 

ก.ค. 2564 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- สรุปผลการใชเงินตามงบประมาณรายงานตอ
ผูอํานวยการ และนําผลทบทวนแกไขตอไป 

มี.ค. - เม.ย. 
2565 

 

กิจกรรมท่ี 10 พัฒนาสํานักงานกลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ประชุมวางแผนเตรียมการ 

พ.ค. 2564 

20,000 
(เงินอุดหนุน) 

นายอุดม หมุนนุย 
และคณะกรรมการ
การเงิน บัญชี  
และพัสดุ 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- คาซอมบํารุงรักษาอุปกรณสํานักงาน 
- จัดซ้ือ/จัดจางวัสดุครุภัณฑ 

พ.ค. 2564 – 
มี.ค. 2565 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- ดําเนินการตรวจสอบบัญชีการเบิกจาย 
- รายงานการตรวจสอบใชเงินรายไตรมาส 

ก.ค. 2564 

4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
- สรุปผลการใชเงินตามงบประมาณรายงานตอ
ผูอํานวยการ และนําผลทบทวนแกไขตอไป 

มี.ค. - เม.ย. 
2565 

 

กิจกรรมท่ี 11 นักออมดีเดน 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ประชุมคณะทํางาน เสนอโครงการ 

มี.ค. 2564 

10,000 
(เงินอุดหนุน) 

นางสาวเนมิกา กังวานสรุะ 
ครูท่ีปรึกษางานธนาคาร
โรงเรียน 2. ข้ันดําเนินการ (Do) 

- ขออนุมัติโครงการ 
- ดําเนินการจัดซ้ืออุปกรณ 

พ.ค. - ก.ค. 
2564 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- ประเมินผล 

ส.ค. - ก.ย. 
2564 

4. ข้ันปรับปรุง (Act)  
- รายงานผล 

ต.ค. - ธ.ค. 
2564 
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กิจกรรมท่ี 12 พัฒนาและปรับปรุงงานธนาคารโรงเรียน 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ประชุมคณะทํางาน เสนอโครงการ 

มี.ค. 2564 

33,000 
(เงินอุดหนุน) 

นางสาวเนมิกา กังวานสรุะ 
นางสาวเบญจวรรณ ทองขาว 

นางสาวลักขณา ยองเสง 
นางสาวปุณิกา บัวสุวรรณ 
นางประนอม วรรณนิยม 
นางบงกช หีตนาคราม 
ครูท่ีปรึกษางานธนาคาร
โรงเรียน 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- ขออนุมัติโครงการ 
- ดําเนินการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ 
- ดําเนินการปรับปรุงซอมแซม 

พ.ค. - ก.ค. 
2564 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 
- ประเมินผล 

ส.ค. - ก.ย. 
2564 

4. ข้ันปรับปรุง (Act)  
- รายงานผล 
- ปรับปรุงซอมแซมเพ่ิมเติมสวนท่ีมีปญหา 

ต.ค. - ธ.ค. 
2564 

 

7.  ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 
 สถานท่ีดําเนินการ  โรงเรียนสวีวิทยา อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

 

8. งบประมาณ  รวม  176,305  บาท  รายละเอียด ดังนี้ 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาระบบงานพัสดุและสินทรัพย 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาครุภัณฑ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาวัสดุอุปกรณ - 40,000 40,000  
2 เครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง 20,000 - 20,000  
3 ตูเก็บเอกสาร 1 หลัง 8,500 - 25,500  

รวม 28,500 40,000 68,500  
 

กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนางานการเงิน การบัญชี 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาครุภัณฑ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาวัสดุอุปกรณ - 19,405 19,405  
2 โตะคอมพิวเตอร 2 ตัว 7,000 - 7,000  
3 ตูเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก (ตูเหล็ก)  2 ตู 8,000 - 8,000  
4 โตะสํานักงาน 1 ชุด 4,900 - 4,900  
5 ตูเก็บเอกสาร(เก็บใบเสร็จ)  1 ตู 5,500 - 5,500  

รวม 25,400 19,405 44,805  
 
กิจกรรมท่ี 3 งานสวัสดิการครูและนักเรียน ไมมีคาใชจาย 
 

กิจกรรมท่ี 4 งานตรวจสอบภายใน  ไมมีคาใชจาย 
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กิจกรรมท่ี 5 งานควบคุมภายใน   ไมมีคาใชจาย 
 

กิจกรรมท่ี 6 งานสาธารณูปโภค 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย รวม หมายเหตุ 
1 ดําเนินการเบิกจายคาสาธารณูปโภค 2,400,000 2,400,000  

รวม 2,400,000 2,400,000  
 

กิจกรรมท่ี 7  งานสวัสดิการโรงเรียน  ไมมีคาใชจาย 
 

กิจกรรมท่ี 8 งานจัดซ้ืออุปกรณการเรียนและเครื่องแบบนักเรียน  
 

 ท่ี กิจกรรม/รายการ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 ดําเนินการเบิกจายอุปกรณการเรียน 

และเครื่องแบบนักเรียน 
2,741,500 2,741,500  

รวม  2,741,500 2,741,500  
 

กิจกรรมท่ี 9 งานจัดซ้ือหนังสือ 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย รวม หมายเหตุ 
1 ดําเนินการเบิกจายคาหนังสือ 3,055,179 3,055,179  

รวม 3,055,179 3,055,179  
 

กิจกรรมท่ี 10 พัฒนาสํานักงานกลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาใชสอย รวม หมายเหตุ 
1 พัฒนาและปรับปรุงซอมแซม  

สํานักงานกลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน 
20,000 20,000  

รวม 20,000 20,000  
 

กิจกรรมท่ี 11 นักออมดีเดน 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 คาวัสดุอุปกรณ (ประกวดนักออมดีเดน) 10,000 10,000  

รวม  10,000 10,000  
 

กิจกรรมท่ี 12 พัฒนาและปรับปรุงงานธนาคารโรงเรียน 
ท่ี กิจกรรม/รายการ คาครุภัณฑ คาวัสดุ รวม หมายเหตุ 
1 วัสดสุํานักงาน - 25,000 25,000  
2 กลอง CCTV 2 ตัว 4,000 - 4,000  
3 เครื่องบันทึกขอมูลกลองวงจรปด 1 เครือ่ง 4,000 - 4,000  

รวม 8,000 25,000 33,000  
 

หมายเหตุ  ขอถัวจายทุกรายการ 
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9.  การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 
ปจจัยความเส่ียง 
1. ครูปฏิบัติหนาท่ีการเงินไมตรงสาขาวิชาการเงิน บัญชี 
2. บุคลากรไมมีความม่ันคงในงานท่ีปฏิบัติ 
3. นักเรียนมีการออมนอยกวาเปาหมายท่ีวางไว 
แนวทางการบริหารความเส่ียง 
1. สนับสนุนการไปอบรมปฏิบัติหนาท่ีการเงินและบัญชี และเสนอพิจารณาครูสาขาวิชาเอกการเงินบัญชี 
หรือท่ีเก่ียวของ 
2. แตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินงาน เพ่ือการปฏิบัติงานไดตอเนื่อง 
3. ฝายบริหารและบุคลากรทุกคน ใหความสําคัญและใหความรวมมืออยางจริงจัง 
4. ผูบริหาร คณะครู และนักเรียนใหความรวมมือ และชวยสรางแรงจูงใจใหนักเรียนออม 

 

10.  ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1. รอยละของผูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร  
และมีคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 

รอยละ 95 

2. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ  
บูรณาการและบริหารแบบมีสวนรวมกับเครือขายทุกภาคสวน 

ระดับ  4 

3. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 

ระดับ  4 

4. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนในการสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชน ผูปกครองนักเรียน 
และองคกรท่ีเก่ียวกับการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 

ระดับ  4 

5. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนในการสรางความกาวหนาและขวัญกําลังใจครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ระดับ  4 

6. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการนิเทศกํากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาท่ีชัดเจนและตอเนื่อง 

ระดับ  4 

7.ระดับความสําเร็จของโรงเรียน มีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียน  
อาคารประกอบ มีวัสดุ ครุภัณฑท่ีเพียงพอและพรอมตอการใชงาน  

ระดับ 5 

8.ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีระบบสนับสนุนท่ีเอ้ือตอการบริหารและ 
การจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ (ระบบสนับสนุน : งานการเงินและบัญชี/ 
งานพัสดุ/งานสวัสดิการ/งานมูลนิธิการศึกษา/งานโสตทัศนูปกรณ/งานอนามัยโรงเรียน/งาน
ยานพาหนะฯ) 

ระดับ 5 

9.ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมบริเวณโดยรอบ 
เอ้ือตอความปลอดภัยของผูเรียน โดยมีการตรวจสอบ แกไข ปรับปรุง 
ตามจุดตางๆ ของโรงเรียนตั้งแตอาคารเรียน หองเรียน โรงอาหาร หองน้ํา  
ระบบไฟฟา 

ระดับ 5 
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11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
11.1 โรงเรียนมีการพัฒนางานการเงิน การบัญชี และงานพัสดุ อยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามระเบียบ  
ของทางราชการ 
11.2 โรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภคพรอมใชงาน ปลอดภัย และอํานวยความสะดวกใหแกบุคลากร 
และนักเรียนในโรงเรียนไดอยางท่ัวถึง 
11.3 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามคานิยมหลัก 12 ประการ 
11.4 นักเรียนไดรับการจัดสรรทุนการศึกษา และนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดดานการศึกษาอยางแทจริง 
11.5 นักเรียนมีความพรอม และตั้งใจเรียนเปนไปตามนโยบายการสงเสริมโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึง 
11.6 นักเรียนมีนิสัยรักการออม 
11.7 นักเรียนมีการวางแผนการใชเงินอยางคุมคา 
11.8 นักเรียนสามารถประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีในดานการประหยัดอดออม 

 
 
 

ลงชื่อ ................................................... ผูเสนอโครงการ 
                                              (นางสาวจุไรรัตน  ออนมุข) 
 รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน 

 
 

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

กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปฏิบัติหนาท่ีแทน 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสวีวิทยา 

 
 

   ลงชื่อ .................................................... ผูอนุมัติโครงการ 
                                               (นายเกรียงศักดิ์  อัจกลับ) 
                                            ผูอํานวยการโรงเรียนสวีวิทยา 
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