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คํานํา 
 

 แผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ  2559ฉบบันี� โรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒  สงขลา ไดจ้ดัทาํขึ�น  
เพื*อใชข้บัเคลื*อนการบริหารจดัการศึกษาใหบ้รรลุวสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายตามแผนกลยทุธ์ที*ไดก้าํหนดไว ้ 
โดยไดน้าํเสนอขอ้มูลเป็น  4ส่วน  ประกอบดว้ย   
 

ส่วนที*  1  ขอ้มูลพื�นฐานของโรงเรียน 
ส่วนที*  2  ขอ้มูลประมาณการรายรับ 
ส่วนที*  3  ขอ้มูลประมาณการรายจ่าย 
ส่วนที*  4  รายละเอียดโครงการ 
 

 หวงัเป็นอย่างยิ*งว่าแผนปฏิบัติการประจาํปีงบประมาณ  2559ฉบับนี� จะเป็นประโยชน์ในการ
ขบัเคลื*อนให้การจดัการศึกษาของโรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ สงขลามีค่าพฒันาที*สูงขึ�น  ส่งผลให้คุณภาพ
การศึกษามีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผลเป็นประโยชน์สูงสุด 
 ขอขอบคุณคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ สงขลาทุกท่านที*ไดใ้ห้
ความร่วมมือและใหค้าํแนะนาํในการจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ  2558เป็นอยา่งดี 
 
 
 
        โรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี  ๒  สงขลา 
         ตุลาคม  2558 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

สารบัญ 

   หนา้ 

คํานํา ก 
สารบัญ ข 

 ส่วนที�  1  ข้อมูลพื�นฐานของโรงเรียน 1 
  ประวติัโรงเรียน 2 
  ขอ้มูลพื�นฐานโรงเรียน 3 
  โครงสร้างการบริหาร 5 
  ทิศทางการพฒันา 6 
  เป้าหมาย 6 
  มาตรฐานการศึกษา 7 
  จาํนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 13 
  ขอ้มูลบุคลากรและแผนการจดัชั�นเรียน ปี 2532 - 2558 14 
  ขอ้มูลดา้นอาคาร 15 
  ขอ้มูลงบประมาณที*ไดรั้บการจดัสรรและไดรั้บการสนบัสนุน 16 
 ส่วนที�  2  ข้อมูลประมาณการรายรับ 17 
  ประมาณการรายรับ 18 
  แผนภูมิรูปวงกลมแสดงประมาณการรายรับ 19 
 ส่วนที�  3  ข้อมูลประมาณการรายจ่าย 20 
  ประมาณการการจดัสรรเงินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี 21 
  ประมาณการรายจ่าย 22 
  แผนภูมิรูปวงกลมแสดงประมาณการรายจ่าย  23 
 ส่วนที�  4 รายละเอยีดโครงการ 24 
  โครงการที*  1  ส่งเสริมผูเ้รียนมีสุขภาวะที*ดีและสุนทรีภาพ 25 

  โครงการที*  2  พฒันาผูเ้รียนดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที*พึงประสงค ์ 29 

  โครงการที*  3 พฒันาทกัษะดา้นการเรียนรู้ 33 
  โครงการที*  4  พฒันาทกัษะกระบวนการคิด 37 

  โครงการที*  5  พฒันาผลสัมฤทธิE ทางการเรียน 41 

  โครงการที*  6  พฒันาทกัษะในการทาํงาน 47 
  โครงการที*  7  ส่งเสริมและพฒันาการปฏิบติังานดา้นการเรียนการสอนของครู 51 

  โครงการที*  8  พฒันาประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ 57 
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สารบัญ (ต่อ) 

 หนา้ 

 ส่วนที�  4 รายละเอยีดโครงการ (ต่อ)  
  โครงการที*  9  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษา 61 

  โครงการที*  10  ส่งเสริมและพฒันากระบวนการเรียนรู้ที*เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 64 

  โครงการที*  11  พฒันาอาคารสถานที*และสภาพแวดลอ้มเพื*อการเรียนรู้ 68 
  โครงการที*  12  พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 74 

  โครงการที*  13  สร้างเสริมสนบัสนุนพฒันาสถานศึกษาใหเ้ป็นสังคมแห่ง 
                         การเรียนรู้ 

78 

  โครงการที*  14  ส่งเสริมอตัลกัษณ์ของโรงเรียน 82 

  โครงการที*  15  ส่งเสริมเอกลกัษณ์ของโรงเรียน 88 
 ภาคผนวกก 88 
  สรุปรายละเอียดโครงการ 89 
 ภาคผนวกข 98 
  รายละเอียดการใชง้บประมาณ 99 
 ภาคผนวกค 144 
  คาํสั*งแต่งตั�งคณะกรรมการจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ 2559 145 
  ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 153 
  ที*ปรึกษา / จดัพิมพรู์ปเล่ม / ตรวจทาน / ออกแบบปก 155 
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ส่วนที�  1 

ข้อมูลพื �นฐานโรงเรียน 
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ประวตัิโรงเรียน 

ประวตัิความเป็นมา 

 พลเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯให ้  

นายโกวทิย ์ วรพิพฒัน์  อธิบดีกรมสามญัศึกษาและคณะ  เขา้เฝ้าทูลละอองพระบาท  เพื*อรับพระราชทาน 

พระราชทรัพยส่์วนพระองค ์ จาํนวน  7,000,000  บาท (เจ็ดลา้นบาทถว้น)  ทั�งนี�   พระองคท์รงตั�งปณิธานไว้

ว่า  จะทรงนาํพระราชทรัพยไ์ปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรเป็นส่วนรวม  และยงันาํความเจริญ ให้แก่

ประเทศชาติ  ในการนี�   พลเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร    ทรงเล็งเห็นความสําคญั

ของการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา  และเพื*อเป็นการพฒันาการศึกษาของเยาวชนผูซึ้* งเป็นกาํลงัสําคญัของ

ชาติในอนาคต  จึงทรงมีพระราชดาํริที*จะนาํพระราชทรัพยที์*รวบรวมขึ�นไวนี้�    ไปสร้างโรงเรียนมธัยมศึกษา

ในส่วนภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ  ประกอบกบักรมสามญัศึกษา  มีโครงการที*จะขยายโรงเรียนมธัยมศึกษา

ในเขตพื�นที*ยากจน  ประชาชน  มีรายไดต้ ํ*า  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ  พระราชทานพระราชทรัพยใ์ห้แก่

กรมสามญัศึกษา  เพื*อทรงร่วมในโรงเรียนดงักล่าว  ทั�ง  6  โรงเรียน  ไดแ้ก่ 

 1.  โรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี  ๑  อุดรธานี 

 2.  โรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒  สงขลา 

 3.  โรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี  ๓  ฉะเชิงเทรา 

 4.  โรงเรียนมธัยมพชัรกิติยาภา  ๑  นครพนม 

 5.  โรงเรียนมธัยมพชัรกิติยาภา  ๒  กาํแพงเพชร 

 6.  โรงเรียนมธัยมพชัรกิติยาภา  ๓  สุราษฎร์ธานี 

 สาํหรับในเขตทอ้งที*ตาํบลคูหาใต ้   อาํเภอรัตภูมิ    จงัหวดัสงขลา    ไดพ้ระราชทานนามโรงเรียนวา่ 

“ โรงเรียนมธัยม จกัรีวชัร”  และไดท้รงประกาศเปลี*ยนพระนามใหม่  เมื*อวนัที*  28  สิงหาคม  2540  เป็น

“โรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา ” 
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ข้อมูลพื�นฐานโรงเรียน 
 

ชื�อโรงเรียน  โรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา 

ที�ตั�ง    149  หมู่ที*  7   ตาํบลคูหาใต ้ อาํเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา 

โทรศัพท์ / โทรสาร 0 – 7425  – 6117 

สังกดั   สาํนกังานเขตพื�นที*การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 16     

   สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ 

บริเวณเนื�อที�  81  ไร่  2 งาน  46  ตารางวา 
 

สีประจําโรงเรียน สีเหลือง  สีฟ้า 
 

เครื�องหมายโรงเรียน  

พระตราประจาํพระองค ์ม.ว.ก. ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  

สยามมกุฎราชกุมารมีชื*อโรงเรียนอยูใ่ตพ้ระตรา 

 
 

คําขวญัโรงเรียน  รู้หนา้ที*  มีวินยั  ใฝ่ศึกษา  พฒันาสังคม 

คําขวญัโรงเรียนในโครงการพระราชดําริ รักษศ์กัดิE ศรี  มีคุณธรรม  นาํวชิาการ  สืบสานงานพระราชดาํริ 

ปรัชญาโรงเรียน  การศึกษาคือชีวติ  ชีวิตคือธรรมชาติ 

คติพจน์   ธมฺมิโก  สุจิณฺโณ  วฑฺฒติ      ผูมี้ธรรมยอ่มเจริญ 

อตัลกัษณ์  แต่งกายดี  มีสัมมาคารวะ 

เอกลกัษณ์  เศรษฐกิจพอเพียง 

อกัษรย่อชื�อโรงเรียน ม.สว.๒ 

วนัประกาศจัดตั�ง วนัที*  20  กรกฎาคม  2532 

โรงเรียนอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวดั  ประมาณ   60   กิโลเมตร 

โรงเรียนอยู่ห่างจากที�ว่าการอําเภอรัตภูมิ  ประมาณ     5   กิโลเมตร 

 

 

 

 

ผู้บริหารโรงเรียน  
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1.  นายวรัิช ทองแกมแกว้ ตาํแหน่ง  ผูอ้าํนวยการ  วทิยฐานะชาํนาญการพิเศษ 

2.  นายไพฑูรย ์  พิทกัษปั์ทมกร ตาํแหน่ง  รองผูอ้าํนวยการ  วิทยฐานะชาํนาญการ 

    รับผดิชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

3.  นายอนนัต ์ หวนัอาหลี ตาํแหน่ง  รองผูอ้าํนวยการ  วิทยฐานะชาํนาญการ 

    รับผดิชอบ  กลุ่มบริหารงานทั*วไป 

4.  นายทรงยศ  เพชรกาญจน์ ตาํแหน่ง  รองผูอ้าํนวยการ  วิทยฐานะชาํนาญการ 

    รับผดิชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

5.  นางวรรณา  สุธารัตน์  ตาํแหน่ง  ครู วทิยฐานะชาํนาญการพิเศษ 

ปฏิบติัหนา้ที*รองผูอ้าํนวยการ   

รับผดิชอบ  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
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โครงสร้างการบริหารโรงเรียนมัธยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา 
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ทศิทางการพฒันา 

วสัิยทัศน์ 

“ มุ่งพฒันาใหโ้รงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา ใหส้มพระเกียรติ ภายในปี 2560 ” 

พนัธกจิ 

จดัการศึกษาขั�นพื�นฐานตามมาตรฐานการศึกษาและบรรลุตามวตัถุประสงคข์องการจดัตั�งโรงเรียน 

กลยุทธ์ 

โรงเรียนมัธยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา เป็นโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติและโรงเรียนใน
พระราชดาํริซึ* งดาํเนินงานจดัการศึกษาขั�นพื�นฐานภายใตค้าํขวญั “รักศกัดิE ศรี มีคุณธรรม นาํวิชาการ สืบสาน
งานพระราชดาํริ” ไดก้าํหนดกลยทุธ์  6  ดา้น คือ 
  กลยทุธ์ที* 1   พฒันาคุณภาพผูเ้รียน   
  กลยทุธ์ที* 2   พฒันาทกัษะกระบวนการจดัการเรียนรู้   
  กลยทุธ์ที* 3   พฒันาการบริหารจดัการศึกษา  
กลยทุธ์ที* 4   เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
กลยทุธ์ที* 5ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษา 
กลยทุธ์ที* 6   ส่งเสริมอตัลกัษณ์และ เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 
 

เป้าหมาย 

ด้านผู้เรียน 

1. ผูเ้รียนมีสุขภาวะที*ดีและมีสุนทรีภาพ 
2. ผูเ้รียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที*พึงประสงค ์
3. ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักเรียนรู้ และพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื*อง 
4. ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่ง 

มีสติสมเหตุผล 
5. ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะที*จาํเป็นตามหลกัสูตร 
6. ผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงาน รักการทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้*นไดแ้ละมีเจตคติที*ดี 

ต่ออาชีพสุจริต 
ด้านครู 
       1. ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ที*อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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ด้านบริหารและจัดการศึกษา 

1.  ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ที*อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
2.  โรงเรียนมีการจดัหลกัสูตรกระบวนการเรียนรู้  และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียนอยา่ง 
รอบดา้น 
3.  โรงเรียนมีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที*กาํหนดในกฎกระทรวง 
  

ด้านการเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

1. โรงเรียนมีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการที*ส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ 
2. โรงเรียนมีการสร้าง ส่งเสริม สนบัสนุน ใหส้ถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3. คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง  ชุมชนปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ที*อยา่งมี                   

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ปรับปรุงคุณภาพ อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ด้านการส่งเสริมอตัลกัษณ์และ เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

1. โรงเรียนจดักิจกรรมส่งเสริมผูเ้รียนมีคุณลกัษณะ“แต่งกายดี  มีสัมมาคารวะ” ตามเกณฑ์ที* 
กาํหนด 

2. โรงเรียนจดักิจกรรมส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีทกัษะชีวติตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา 
 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที�1  ผู้เรียนมีสุขภาวะที�ดีและมีสุนทรีภาพ 

ตวับ่งชี� ที* 1.1   มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาํลงักายสมํ*าเสมอ 
ตวับ่งชี� ที*  1.2   มีนํ�าหนกั  ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน 
ตวับ่งชี� ที*  1.3 ป้องกนัตนเองจากสิ*งเสพติดใหโ้ทษ 
ตวับ่งชี� ที*  1.4 หลีกเลี*ยงตนเองจากสภาวะที*เสี*ยงต่อความรุนแรง โรคภยั  อุบติัเหตุ และปัญหาทางเพศ 
ตวับ่งชี� ที*  1.5   เห็นคุณค่าในตนเอง  มีความมั*นใจ  กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม 
ตวับ่งชี� ที*  1.6 มีมนุษยสัมพนัธ์ที*ดีและใหเ้กียรติผูอื้*น 
ตวับ่งชี� ที*  1.7 สร้างผลงานจากเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ  ดนตรี/นาฏศิลป์   กีฬา/นนัทนาการ  
 ตามจินตนาการ 
มาตรฐานที�  2  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที�พงึประสงค์ 
ตวับ่งชี� ที*2.1 มีคุณลกัษณะที*พึงประสงคต์ามหลกัสูตร 
ตวับ่งชี� ที*  2.2  เอื�ออาทรผูอื้*นและกตญัYูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ 
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ตวับ่งชี� ที* 2.3   ยอมรับความคิดและวฒันธรรมที*แตกต่าง 
ตวับ่งชี� ที*  2.4   ตระหนกั  รู้คุณค่า  ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันาสิ*งแวดลอ้ม 
มาตรฐานที� 3ผู้เรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพฒันาตนเองอย่างต่อเนื�อง 
ตวับ่งชี� ที*  3.1 นิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื*อต่างๆ 
 รอบตวั 
ตวับ่งชี� ที*3.2  มีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู พดู เขียน และตั�งคาํถามเพื*อคน้ควา้หาความรู้เพิ*มเติม 
ตวับ่งชี� ที*  3.3   เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปลี*ยนความคิดเห็นเพื*อการเรียนรู้ระหวา่งกนั 
ตวับ่งชี� ที*  3.4  ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และนาํเสนอผลงาน 
มาตรฐานที� 4ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมี 

                        สติสมเหตุผล 
ตวับ่งชี� ที*  4.1  สรุปความคิดจากเรื*องที*อ่าน ฟัง ดู และสื*อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 
ตวับ่งชี� ที* 4.2  นาํเสนอวธีิคิด วธีิแกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือวธีิการของตนเอง 
ตวับ่งชี� ที*4.3 กาํหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตดัสินใจแกปั้ญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
ตวับ่งชี� ที*  4.4 มีความคิดริเริ*ม และสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยความภาคภูมิใจ 
มาตรฐานที� 5  ผู้เรียนมีความรู้และทกัษะที�จําเป็นตามหลกัสูตร 
ตวับ่งชี� ที*  5.1 ผลสัมฤทธิE ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดบัดี ในชั�น ม. 1, 2,3, 4, 5, 6  ผล

การทดสอบระดบัเขตพื�นที*การศึกษา(LAS)กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดบัดี  ใน
ระดบัชั�น ม. 2ผลการทดสอบระดบัชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดบัดี  ระดบัชั�น ม. 
3 และ ม. 6 

ตวับ่งชี� ที*  5.2   ผลสัมฤทธิE ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดบัดี  ในชั�น ม. 1, 2,3, 4, 5, 6   
ผลการทดสอบระดบัเขตพื�นที*การศึกษา(LAS)กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดบัดี ใน
ระดบัชั�นม. 2ผลการทดสอบระดบัชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดบัดี  ระดบัชั�น 
ม. 3 และ ม. 6 

ตวับ่งชี� ที* 5.3  ผลสัมฤทธิE ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ระดบัดี  ในชั�น ม. 1, 2,3, 4, 5, 6                  
ผลการทดสอบระดบัเขตพื�นที*การศึกษา(LAS)กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ระดบัดี  
ในระดบัชั�น ม. 2ผลการทดสอบระดบัชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ระดบัดี  
ระดบัชั�น ม. 3 และ ม. 6 

ตวับ่งชี� ที*5.4  ผลสัมฤทธิE ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ระดบัดี   
ในชั�น ม. 1, 2,3, 4, 5, 6  ผลการทดสอบระดบัเขตพื�นที*การศึกษา(LAS)กลุ่มสาระ        การ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ระดบัดี  ในระดบัชั�น ม. 2ผลการทดสอบ
ระดบัชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ระดบัดี  ระดบัชั�น ม.3 
และ ม. 6 
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ตวับ่งชี� ที*  5.5   ผลสัมฤทธิE ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาระดบัดี  ในชั�น ม. 1, 
2,3, 4, 5, 6  ผลการทดสอบระดบัเขตพื�นที*การศึกษา(LAS)กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา  ระดบัดี  ในระดบัชั�น ม. 2ผลการทดสอบระดบัชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้         
สุขศึกษาและพลศึกษา ระดบัดี  ระดบัชั�น ม. 3 และ ม. 6 

ตวับ่งชี� ที*  5.6   ผลสัมฤทธิE ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดบัดี  ในชั�น ม. 1, 2,3, 4, 5, 6 
 ผลการทดสอบระดบัเขตพื�นที*การศึกษา(LAS)กลุ่มสาระศิลปะ  ระดบัดี  ในระดบัชั�น ม. 2 
 ผลการทดสอบระดบัชาติกลุ่มสาระศิลปะ ระดบัดี  ระดบัชั�น ม. 3 และม. 6 
ตวับ่งชี� ที*5.7    ผลสัมฤทธิE ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยรีะดบัดีในชั�น  

ม. 1, 2,3, 4, 5, 6ผลการทดสอบระดบัเขตพื�นที*การศึกษา(LAS)กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลย ีระดบัดีในระดบัชั�น ม. 2ผลการทดสอบระดบัชาติกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีระดบัดี ระดบัชั�น ม. 3 และม.6 

ตวับ่งชี� ที*5.8    ผลสัมฤทธิE ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศระดบัดี  ในชั�น ม. 1, 2,3, 4, 
5, 6   ผลการทดสอบระดบัเขตพื�นที*การศึกษา(LAS)กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ระดบั
ดีในระดบัชั�น ม. 2ผลการทดสอบระดบัชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ระดบัดี  
ระดบัชั�น ม. 3 และม. 6 

ตวับ่งชี� ที*  5.9  ผลการประเมินสมรรถนะสาํคญัตามหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ ์
ตวับ่งชี� ที* 5.10   ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ ์
ตวับ่งชี� ที*  5.11 ผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 
มาตรฐานที�  6  ผู้เรียนมีทกัษะในการทาํงาน รักการทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกบัผู้อื�นได้และมีเจตคติที�ดีต่อ 

อาชีพสุจริต 

ตวับ่งชี� ที*  6.1 วางแผนการทาํงานและดาํเนินการจนสาํเร็จ 
ตวับ่งชี� ที* 6.2 ทาํงานอยา่งมีความสุข มุ่งมั*นพฒันางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
ตวับ่งชี� ที*  6.3   ทาํงานร่วมกบัผูอื้*นได ้
ตวับ่งชี� ที* 6.4   มีความรู้สึกที*ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี*ยวกบัอาชีพที*ตนเองสนใจ 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที� 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที�อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 

ตวับ่งชี� ที*  7.1   ครูมีการกาํหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั�งดา้นความรู้  ทกัษะกระบวนการ  สมรรถนะ   
และคุณลกัษณะที*พึงประสงค ์
ตวับ่งชี� ที*  7.2   ครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  และใชข้อ้มูลในการวางแผนการจดัการเรียนรู้  เพื*อ 
 พฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน 
 
ตวับ่งชี� ที*  7.3   ครูออกแบบและการจดัการเรียนรู้ที*ตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล และพฒันาการ 
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 ทางสติปัญญา 
ตวับ่งชี� ที*  7.4   ครูใชสื้*อและเทคโนโลยทีี*เหมาะสมผนวกกบัการนาํบริบทและภูมิปัญญาทอ้งถิ*นมา 
บูรณาการในการจดัการเรียนรู้ 
ตวับ่งชี� ที*  7.5   ครูมีการวดัและประเมินผลที*มุ่งเนน้การพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน ดว้ยวธีิการหลากหลาย 
ตวับ่งชี� ที*  7.6   ครูใหค้าํแนะนาํ  คาํปรึกษา และแกปั้ญหาใหแ้ก่ผูเ้รียนทั�งดา้นการเรียนและคุณภาพชีวติดว้ย 
 ความเสมอภาค 
ตวับ่งชี� ที*  7.7 ครูมีการศึกษา วจิยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ในวชิาที*ตนรับผดิชอบ และใชผ้ลในการปรับ 
การสอน 
ตวับ่งชี� ที*7.8 ครูประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งที*ดี และเป็นสมาชิกที*ดีของสถานศึกษา 
ตวับ่งชี� ที*  7.9 ครูจดัการเรียนการสอนตามวิชาที*ไดรั้บมอบหมายเตม็เวลา  เตม็ความสามารถ 
มาตรฐานที�  8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที�อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 
ตวับ่งชี� ที*  8.1   ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์ ภาวะผูน้าํ และความคิดริเริ*มที*เนน้พฒันาผูเ้รียน 
ตวับ่งชี� ที*  8.2   ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มูลผลการประเมินหรือผลวจิยัเป็น 
 ฐานคิด ทั�งดา้นวชิาการและการจดัการ 
ตวับ่งชี� ที*  8.3   ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามที*กาํหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการ 
ตวับ่งชี� ที*  8.4   ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหพ้ร้อมรับการกระจายอาํนาจ 
ตวับ่งชี� ที*  8.5 นกัเรียน  ผูป้กครอง และชุมชนพึงพอใจผลบริหารจดัการศึกษา 
ตวับ่งชี� ที*  8.6   ผูบ้ริหารใหค้าํแนะนาํ  คาํปรึกษา ทางวชิาการและเอาใจใส่การจดัการศึกษาเตม็ศกัยภาพและเตม็ 
เวลา 
มาตรฐานที�  9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง  ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที�อย่างมี 

ประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 

ตวับ่งชี� ที*  9.1   คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบติัหนา้ที*ตามที*ระเบียบกาํหนด 
ตวับ่งชี� ที*  9.2   คณะกรรมการสถานศึกษากาํกบั ติดตาม ดูแลและขบัเคลื*อนการดาํเนินงานของสถานศึกษา 
ใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมาย 
ตวับ่งชี� ที*  9.3   ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษา 
มาตรฐานที�  10  สถานศึกษามีการจัดหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้  และกจิกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียนอย่าง 

                          รอบด้าน 
ตวับ่งชี� ที*  10.1   หลกัสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัทอ้งถิ*น 
ตวับ่งชี� ที*10.2   จดัรายวิชาเพิ*มเติมที*หลากหลายใหผู้เ้รียนเลือกเรียนตามความถนดั ความสามารถ และความ 
 สนใจของผูเ้รียน 
 
ตวับ่งชี� ที*  10.3   จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที*ส่งเสริมและตอบสนองความตอ้งการ  ความสามารถ ความถนดั 
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 และความสนใจของผูเ้รียน 
ตวับ่งชี� ที*  10.4   สนบัสนุนใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้ที*เนน้ใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริงจนสรุปความรู้ได ้
 ดว้ยตนเอง 
ตวับ่งชี� ที*  10.5   นิเทศภายในกาํกบัติดตามตรวจสอบ และนาํผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยา่ง 
 สมํ*าเสมอ 
ตวับ่งชี� ที*  10.6   จดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนที*มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเ้รียนทุกคน 
มาตรฐานที�  11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที�ส่งเสริมให้ผู้เรียนพฒันาเต็มศักยภาพ 

ตวับ่งชี� ที*  11.1   หอ้งเรียน  ห้องปฏิบติัการ  อาคารเรียนที*มั*นคง สะอาดและปลอดภยั มีสิ*งอาํนวยความ 
 สะดวกพอเพียงอยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้  สภาพแวดลอ้มร่มรื*น และมีแหล่งเรียนรู้สาํหรับ 
 ผูเ้รียน 
ตวับ่งชี� ที*  11.2   จดัโครงการ กิจกรรมที*ส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รียน 
ตวับ่งชี� ที*  11.3   จดัหอ้งสมุดที*ใหบ้ริการสื*อและเทคโนโลยสีารสนเทศที*เอื�อใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองและ 
 หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
มาตรฐานที�  12  สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที�กาํหนดในกฎกระทรวง 
ตวับ่งชี� ที*  12.1   กาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ตวับ่งชี� ที*  12.2   จดัทาํและดาํเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาที*มุ่งพฒันาคุณภาพ 
  ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ตวับ่งชี� ที*  12.3   จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการบริหารจดัการเพื*อพฒันาคุณภาพ   
 สถานศึกษา 
ตวับ่งชี� ที*  12.4   ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ตวับ่งชี� ที*  12.5   นาํผลการประเมินคุณภาพทั�งภายในและภายนอกไปใชว้างแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
 อยา่งต่อเนื*อง 
ตวับ่งชี� ที*  12.6 จดัทาํรายงานประจาํปีที*เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน       
 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานที�  13  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ตวับ่งชี� ที*  13.1 มีการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใชป้ระโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั�ง 
 ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื*อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและบุคลากรของ 
 สถานศึกษา รวมทั�งผูที้*เกี*ยวขอ้ง 
ตวับ่งชี� ที*  13.2 มีการแลกเปลี*ยนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากรภายในสถานศึกษา  ระหวา่งสถานศึกษากบั  
 ครอบครัว  ชุมชน และองคก์รที*เกี*ยวขอ้ง 

มาตรฐานด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 
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มาตรฐานที�  14  การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวสัิยทศัน์ ปรัชญา และจุดเน้นที�กาํหนดขึ�น 
ตวับ่งชี� ที*  14.1   จดัโครงการ  กิจกรรมที*ส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุเป้าหมายวิสัยทศัน์ ปรัชญา และจุดเนน้ของ 
 สถานศึกษา 
ตวับ่งชี� ที*  14.2 ผลการดาํเนินงานส่งเสริมให้ผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทศัน์ ปรัชญา และจุดเนน้ของ 
 สถานศึกษา 
 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
 

มาตรฐานที�  15การจัดกจิกรรมตามนโยบาย  จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื�อพฒันาและ 

ส่งเสริมสถานศึกษาเพื�อพฒันาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ�น 

ตวับ่งชี� ที*  15.1จดัโครงการ  กิจกรรมพิเศษเพื*อตอบสนองนโยบาย จุดเนน้ ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
ตวับ่งชี� ที*  15.2ผลการดาํเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
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จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ภาคเรียนที� 1  ปีการศึกษา  2558 
 

 
ฝ่าย/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ 

จํานวนครูและ

บุคลากร 
ระดับการศึกษา วทิยฐานะ  

หมายเหตุ ชาย หญิง รวม ปริญญา

ตรี 

ปริญญา

โท 

ครู

ผู้ช่วย 

ครู ชํานาญ

การ 

ชํานาญ

การ

พเิศษ 

ฝ่ายบริหาร 4 - 4 1 3 - - 3 1  
ภาษาไทย - 7 7 6 1 - 2 4 1  
คณิตศาสตร์ 1 7 8 6 2 1 3 3 1  
วทิยาศาสตร์ 2 8 10 5 5 - 1 7 2  
สังคมศึกษา ฯ 1 7 8 6 2 1 3 4 -  
ศิลปะ 1 2 3 2 1 - 2 1 -  
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

4 - 4 4 - 1 1 2 -  

การงานอาชีพ
และเทคโนโลย ี

8 7 15 9 6 - 2 9 4  

ภาษาต่างประเทศ - 7 7 5 2 1 - 5 1  
บรรณารักษ ์ - 1 1 - 1 - 1 - -  
แนะแนว - 2 2 2 - - 1 - 1  

รวม 21 48 69 46 23 4 16 38 11  

รวมทั�งสิ�น 69 69 69  
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ข้อมูลบุคลากรและแผนการจัดชั�นเรียน 

            ตั�งแต่ปีการศึกษา  2532-2558 
 

ปี 

การ 

ศึกษา 

 

บุคลากร 
แผนการจดั 

ชั�นเรียน รวม

ห้อง 

เรียน 

 

ครู    อาจารย์ 
 

นักเรียน 
 

ลูกจ้างประจาํ 
 

ลูกจ้างชั�วคราว 
 

ม. 

ต้น 

ม.

ปลาย 
ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม 

2532 3 3 6 32 18 50 1 - 1 - - - 1/1/0 0/0/0 2 
2533 7 7 14 189 118 307 2 - 2 - - - 5/1/1 0/0/0 7 
2534 12 14 26 264 172 436 2 - 2 - - - 5/5/5 0/0/0 11 
2535 13 17 30 443 296 739 3 - 3 - - - 8/5/5 0/0/0 18 
2536 17 19 36 465 475 940 3 - 3 - - - 8/8/5 0/0/0 21 
2537 19 26 45 567 495 1,062 4 - 4 - - - 8/8/8 3/0/0 27 
2538 18 33 51 710 622 1,332 4 1 5 - - - 10/8/8 5/3/0 34 
2539 18 38 56 822 848 1,670 4 1 5 - - - 11/10/8 4/5/3 41 
2540 20 42 62 796 842 1,638 4 1 5 2 2 4 8/11/10 3/4/5 41 
2541 20 42 62 581 713 1,294 3 1 4 - 2 2 6/8/11 3/3/4 35 
2542 20 44 64 539 637 1,176 3 1 4 1 2 3 7/6/8 4/3/3 31 
2543 20 44 64 570 676 1,246 3 1 4 1 2 3 8/7/6 4/4/3 32 
2544 18 46 64 543 662 1,205 3 1 4 4 - 4 7/8/8 5/4/4 36 
2545 16 45 61 592 633 1225 4 1 5 3 4 7 6/6/6 4/5/4 31 
2546 16 48 64 471 553 1024 4 1 5 2 4 6 6/6/6 3/4/5 30 
2547 12 45 57 459 548 1007 4 1 5 2 4 6 6/6/6 2/3/4 27 
2548 19 46 65 408 538 946 3 1 4 2 2 4 6/6/6 2/2/3 25 
2549 17  43 60 464 587 1,051 3 1 4 7 3 10 8/6/6 3/2/2 27 
2550 14 47 61 512 651 1,163 3 1 4 7 7 14 8/8/6 3/3/2 30 
2551 14 47 61 546 720 1,266 3 1 4 7 7 14 9/8/8 3/3/3 34 
2552 18 47 65 570 716 1,286 3 1 4 9 6 15 9/9/8 3/3/3 35 
2553 16 50 66 560 749 1,309 2 1 3 5 5 10 9/9/9 3/3/3 36 
2554 19 53 72 467 728 1,195 1 0 1 5 5 10 9/9/9 3/3/3 36 
2555 19 45 64 519 766 1,285 1 0 1 5 7 12 9/9/9 3/3/3 36 
2556 19 45 64 510 746 1,256 1 - 1 5 6 11 9/9/9 4/3/3 37 
2557 19 48 67 552 751 1,303 1 - 1 4 5 9 9/9/9 3/4/3 37 
2558 21 48 69 566 761 1,327 1 - 1 4 6 10 9/9/9 4/3/4 38 
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ข้อมูลด้านอาคาร 

 
 

ประเภทอาคาร ชื�อแบบ จํานวน ปีที�สร้าง สภาพอาคาร 

อาคารเรียน 1 อาคาร  กขค. 1 หลงั 2532 ดี 

อาคารเรียน 2 อาคาร กขค. 1 หลงั 2532 ดี 

อาคารโรงฝึกงาน อาคาร กขค. 1 หลงั 2532 ดี 

อาคารเรียน 3 318 ล. 1 หลงั 2537 ดี 

อาคารเรียน 4 318 ล พิเศษ 1 หลงั 2539 ดี 

อาคารโรงฝึกงาน 102 / 27 1 หลงั 2536 ดี 

หอประชุม-โรงอาหาร 101 / 27 1 หลงั 2537 ดี 

อาคารพยาบาล (บริจาค) 1 หลงั 2535 ดี 

หอพระพุทธรูป (บริจาค) 1 หลงั 2534 ดี 

ศาลาพกัร้อน แบบแปดเหลี*ยม 1 หลงั 2534 ดี 

บา้นพกัครู 205 / 26,27 3 หลงั 2532-2534 ดี 

บา้นพกันกัเรียน แบบ 8 คน 2 หลงั 2534 ดี 

หอ้งนํ�าห้องส้วมนกัเรียน 6 ที* / 27 3 หลงั 2533 ดี 

หอ้งนํ�าห้องส้วมนกัเรียน 4 ที* 1 หลงั 2533-2534 ดี 

หอ้งนํ�าครู 4 ที* 1 หลงั 2548 ดี 

ศาลาอเนกประสงค ์ ทรงไทย 1 หลงั 2546 ดี 

ป้อมยาม ทรงไทย 1หลงั 2550 ดี 

อาคารโรงฝึกงาน แบบ 204/27 1 หลงั 2553 ดี 
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ข้อมูลงบประมาณที�ได้รับการจัดสรรและได้รับการสนับสนุน 

ตั�งแต่ปีงบประมาณ  2532 - 2558 

 

 

 

 
 

 
ปีงบ 

ประมาณ 

รายการงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ ที�ดิน 

สิ�งก่อสร้าง 

สาธารณูป 

โภค 

เงินเดือนและ

เงินประจํา

ตําแหน่ง 

ค่าจ้าง

ประจํา 

งบกลาง อุดหนุน อื�น ๆ 

2532 - - 122,900 - 25,000 - - - - - - 
2533 - 10,400 253,200 345,670 2,679,247 2,000 - - - 39,800 - 
2534 104,400 7,000 158,500 186,500 2,891,000 24,000 757,100 70,800 36,558 333,900 30,000 
2535 49,520 9,000 703,460 203,500 427,600 35,800 1,258,109 137,520 55,015 257,300 - 
2536 75,560 - 1,027,225 306,300 7,498,000 31,700 2,201,648 161,280 101,558 619,150 2,400 
2537 286,530 30,000 396,100 1,655,300 9,528,500 75,700 3,279,400 172,080 131,092 599,900 6,600 
2538 2,525,799.50 10,000 275,500 347,300 8,898,674 72,900 5,409,707 216,380 138,985 539,000 4,200 
2539 245,400 37,200 334,600 - 6,522,000 120,090 3,955,965 178,000 146,999 518,700 6,800 
2540 470,240 - 198,900 2,104,900 1,455,779 153,250 6,856,932 287,040 229,341 953,002 41,078 
2541 410,700 12,857 780,030 - 66,000 127,162 271,220 67,200 216,431 501,875 25,615 
2542 - 34,105 719,062 383,423 - 97,332 8,823,466 269,420 11,400 971,475 - 
2543 18,300 55,924 513,642 291,955 170,000 164,541 9,470,520 284,410 10,550 839,425 21,600 
2544 21,600 11,000 690,000 32,400 - 84,000 9,819,840 290,760 9,650 867,375 21,600 
2545 - 92,910 294,450 2,300 - 58,604 10,765,030 353,132 546,543 850,400 6,050 
2546 2,652 - 6,944,345 1,231,200 370,000 9,872,133 12,454,012 423,812 515,980 881,563 19,200 
2547 74,028 12,060 432,495 374,800 - - 12,400,671 516,472 496,580 1,216,306 - 
2548 6,800 - - 84,000 1,070,000 11,583 13,343,719 601,800 577,742 2,461,750 180,000 
2549 - - 11,000 - - 11,000 15,397,935 538,800 708,931 3,411,100 271,060 
2550 395,628 175,500 198,660 2,703,000 - 50,493 19,489,860 389,600 549,183 3,342,024 19,713.52 

2551 - 5,337 132,000 442,500 - 517,213 19,253,094 419,760 532,255 2,968,574 623,750 
2552 664,800 5,337 1,025,800 - - 645,452 20,299,920 459,480 548,711 5,419,083 673,500 
2553 28,000 724,133 2,949,708 65,000 - 666,205 24,186,450 445,220 - 6,947,505 461,355 
2554 29,200 808,034 2,499,076 235,790 - 496,722 26,287,560 199,840 - 4,898,899 386,458 
2555 215,000 45,050 121,750 1,483,000  143,300 60,000 23,126,880  203,520 - 5,163,158 250,250 
2556 10,850 144,460 - 680,000 - 129,970 21,126,660 210,720 - 6,250,737 880,000 
2557 97,730 - - 800,000 104,360 215,900 28,156,800 210,720 - 4,322,000 840,000 
2558 3,944 169,800 - - 368,000 195,000 27,062,160 229,200 - 8,467,025 790,000 
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ข้อมูลประมาณการรายรับ 
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ประมาณการรายรับ  ประจําปีงบประมาณ  2559 
 
 

ที� รายการ จาํนวนเงิน ร้อยละ 

1 เงนิอุดหนุนรายหัว 

 1.1  นกัเรียน ม.ตน้ จาํนวน  920  คนๆละ 3,500 บาท 3,220,000 
4,474,000 45.64 

 1.2  นกัเรียน ม.ปลาย จาํนวน  330  คนๆละ 3,800 บาท 1,254,000 

2 เงนิกจิกรรมพฒันาผู้เรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี 

 2.1  นกัเรียน ม.ตน้ จาํนวน  920  คนๆละ 880 บาท 809,600 
1,123,100 11.46 

 2.2  นกัเรียน ม.ปลาย จาํนวน  330  คนๆละ 950 บาท 313,500 

3 เงนิบํารุงการศึกษา 

 3.1  เงินคอมพิวเตอร์  นกัเรียน  1,250  คนๆละ  600  บาท   750,000 

2,882,500 29.40 

 3.2  เงิน  MEP นกัเรียน  71  คนๆละ  6,000  บาท 426,000 

 3.3  เงิน  SMA นกัเรียน  186  คนๆละ  1,000  บาท                             
(ภาคเรียนที*  2 / 2558จาํนวน  186  คน ๆละ 500 บาท  เป็นเงิน  
93,000  บาท  และภาคเรียนที*  1 / 2559จาํนวน  227  คน ๆละ 
500 บาท  เป็นเงิน  113,500  บาท) 

206,500 

 3.4  เงินค่าจา้งบุคลากร  นกัเรียน 1,250  คนๆละ  1,000  บาท 
(ภาคเรียนที*  2 / 2558  และ ภาคเรียนที*  1 / 2559) 

1,250,000 

 3.5  เงินค่าใชจ่้ายในการจดัร่วมโครงการ / โครงการและ
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเกินมาตรฐานที*รัฐจดัให ้ นกัเรียน 1,250 
คนๆละ  200  บาท  (เกบ็เฉพาะภาคเรียนที*  2) 

250,000 

4 เงนิสนับสนุนโครงการการจดัการเรียนการสอนสองภาษาจาก

องค์การบริหารส่วนจังหวดัสงขลา 
700,000 

700,000 7.14 

5 เงนิสนับสนุนจากเทศบาลตาํบลคูหาใต้ 90,000 90,000 0.92 

6 เงนิรายได้จากรถบัสโรงเรียน 142,000 142,000 1.45 

7 เงนิรายได้จากโรงอาหาร 200,000 200,000 2.04 

8 เงนิรายได้จากโรงนํ�าดื�ม 100,000 100,000 1.02 

9 เงนิรายได้จากการจําหน่ายพระตราโรงเรียน 92,000 92,000 0.94 

รวม 9,803,600 9,803,600 100 
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แผนภูมวิงกลมแสดงประมาณการรายรับปีงบประมาณ  2559 
 

4,474,000

1,123,100

2,882,500

700,000

90,000
142,000 200,000 100,000 92,000

เงินอุดหนุนรายหวั (4,474,000  บาท)

เงินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี  (1,123,100  บาท)

เงินบาํรุงการศึกษา  (2,882,500  บาท)

เงินสนบัสนุนโครงการการจดัการเรียนการสอนสองภาษาจากอบจ.สงขลา  (700,000  บาท)

เงินสนบัสนุนจากเทศบาลตาํบลคูหาใต ้ (90,000  บาท)

เงินรายไดจ้ากรถบสัโรงเรียน  (142,000  บาท)

เงินรายไดจ้ากโรงอาหาร  (200,000  บาท)

เงินรายไดจ้ากโรงนํ� าดื*ม  (100,000  บาท)

เงินรายไดจ้ากการจาํหน่ายพระตราโรงเรียน  (92,000  บาท)
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ข้อมูลประมาณการรายจ่าย 
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การจ่ายเงินกจิกรรมพฒันาผู้เรียนนโยบายเรียนฟรี  15  ปี 

 

 

 

 

 

นร.ม.ต้น 

คนละ 880  บาท 

ภาคเรียนละ 440  บาท 

สู่ความเป็นเลศิ กจิกรรมเข้าค่าย กจิกรรมชุมนุม กฬีาสีภายใน 
 

ทศันศึกษา พฒันาวชิาการ คณะกรรมการนร. คุณธรรม ไอซีท ี
รวม(บาท) 

(วชิาการ) (วชิาการ) (วชิาการ) (วชิาการ) (วชิาการ) (วชิาการ) (กจิการ นร.) (กจิการ นร.) (ทั�วไป) 

65 100 60 85 200 70 100 100 100 880 

920  คน 59,800 92,000 55,200 78,200 184,000 64,400 92,000 92,000 92,000 809,600 

                      

นร.ม.ปลาย 

คนละ 950  บาท 

ภาคเรียนละ 475  บาท 

สู่ความเป็นเลศิ กจิกรรมเข้าค่าย กจิกรรมชุมนุม กฬีาสีภายใน ทศันศึกษา พฒันาวชิาการ คณะกรรมการนร. คุณธรรม ไอซีท ี
รวม(บาท) 

(วชิาการ) (วชิาการ) (วชิาการ) (วชิาการ) (วชิาการ) (วชิาการ) (กจิการ นร.) (กจิการ นร.) (ทั�วไป) 

65 100 60 85 200 70 100 100 170 950 

330  คน 21,450 33,000 19,800 28,050 66,000 23,100 33,000 33,000 56,100 313,500 

รวมทั�งหมด 81,250 125,000 75,000 106,250 250,000 87,500 125,000 125,000 148,100 1,123,100 



 

 

ประมาณการรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  2559 
 

ที* รายการ จาํนวนเงิน ร้อยละ หมายเหตุ 
1 โครงการที*  1  ส่งเสริมผูเ้รียนมีสุขภาวะที*ดีและสุนทรียภาพ 352,850 3.60  
2 โครงการที*  2  พฒันาผูเ้รียนดา้นคุณธรรม จริยธรรม และ

ค่านิยมที*พึงประสงค ์
592,000 6.04 

 

3 โครงการที*  3 พฒันาทกัษะดา้นการเรียนรู้ 423,100 4.32  
4 โครงการที*  4  พฒันาทกัษะกระบวนการคิด 321,750 3.29  
5 โครงการที*  5  พฒันาผลสัมฤทธิE ทางการเรียน 1,582,000 16.14  
6 โครงการที*  6  พฒันาทกัษะในการทาํงาน 152,000 1.55  
7 โครงการที*  7  ส่งเสริมและพฒันาการปฏิบติังานดา้นการเรียน

การสอนของครู 
342,500 3.49 

 

8 โครงการที*  8  พฒันาประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ 461,700 4.72  
9 โครงการที*  9  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษา 5,000 0.05  

10 โครงการที*  10  ส่งเสริมและพฒันากระบวนการเรียนรู้ที*เนน้
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

74,000 0.75 
 

11 โครงการที*  11  สถานศึกษามีการจดัสภาพและการบริการที*
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ 

1,786,200 18.26 
 

12 โครงการที*  12  พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

51,000 0.52 
 

13 โครงการที*  13  สร้างเสริมสนบัสนุนพฒันาสถานศึกษาใหเ้ป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

1,486,000 15.16 
 

14 โครงการที*  14  ส่งเสริมอตัลกัษณ์ของโรงเรียน 177,000 1.81  
15 โครงการที*  15  ส่งเสริมเอกลกัษณ์ของโรงเรียน 16,500 0.17  
16 ค่าสาธารณูปโภค 1,080,000 11.02  
17 ค่านํ�ามนัเชื�อเพลิง 200,000 2.04  
18 ค่าวสัดุกลาง 350,000 3.57  
19 ค่าซ่อมแซมวสัดุครุภณัฑ ์ 150,000 1.53  
20 เงินสาํรองจ่าย  200,000 2.04  

รวม 9,803,600 100  

 

แผนภูมวิงกลมแสดงประมาณการรายรับปีงบประมาณ  2559 



 

 

 

 
 

352,850

592,000 423,100

321,750

1,582,000

152,000

342,500
461,700

5,000
74,000

1,786,200

51,000

1,486,000

177,000

16,500
1,080,000

200,000

350,000
150,000 200,000

โครงการที*  1  ส่งเสริมผูเ้รียนมีสุขภาวะที*ดีและสุนทรีภาพ   (352,850  บาท)

โครงการที*  2  พฒันาผูเ้รียนดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที*พึงประสงค ์ (592,000  บาท)

โครงการที*  3 พฒันาทกัษะดา้นการเรียนรู้  (423,100  บาท)       

โครงการที*  4  พฒันาทกัษะกระบวนการคิด  (321,750  บาท)

โครงการที*  5  พฒันาผลสมัฤทธิE ทางการเรียน  (1,582,000  บาท)

โครงการที*  6  พฒันาทกัษะในการทาํงาน  (152,000  บาท)      

โครงการที*  7  ส่งเสริมและพฒันาการปฏิบติังานดา้นการเรียนการสอนของครู  (342,500  บาท)    

โครงการที*  8  พฒันาประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ  (461,700  บาท)

โครงการที*  9  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษา  (5,000  บาท)

โครงการที*  10  ส่งเสริมและพฒันากระบวนการเรียนรู้ที*เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  (74,000  บาท)

โครงการที*  11 พฒันาอาคารสถานที*และสภาพแวดลอ้มเพื*อการเรียนรู้  (1,786,200  บาท)

โครงการที*  12  พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา  (51,000  บาท)

โครงการที*  13  สร้างเสริม  สนบัสนุน  พฒันาสถานศึกษาให้เป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้  (1,486,000  บาท)

โครงการที*  14  ส่งเสริมอตัลกัษณ์ของโรงเรียน  (177,000  บาท)

โครงการที*  15  ส่งเสริมเอกลกัษณ์ของโรงเรียน  (16,500  บาท)

ค่าสาธารณูปโภค  (1,080,000  บาท)

ค่านํ�ามนัเชื�อเพลิง  (200,000  บาท)

ค่าวสัดุกลาง  (350,000  บาท)

ค่าซ่อมแซมวสัดุ ครุภณัฑ ์ (150,000  บาท)

เงินสาํรองจ่าย   (200,000  บาท)



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที�  4 

รายละเอยีดโครงการ 



 

 

โครงการ   ส่งเสริมผูเ้รียนมีสุขภาวะที*ดีและสุนทรียภาพ 
สนองกลยทุธ์โรงเรียน  พฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
มาตรฐานที*   1   ผูเ้รียนมีสุขภาวะที*ดีและสุนทรียภาพ 
สอดคลอ้งตวับ่งชี�      1.1 -1.7 
สนองจุดเนน้ สพม.16  ขอ้3นกัเรียนมีสุขภาพสดใส  ประชาธิปไตยเขม้แขง็ ยิ�มไหวท้กัทาย  

รักษาวนิยั  ห่างไกลยาเสพติด  มีจิตสาธารณะ 
สนองค่านิยมหลกั  ขอ้ 11  มีความเขม้แขง็ทั�งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพต่้ออาํนาจฝ่ายตํ*า  

หรือกิเลสมีความละอายเกรงกลวัต่อบาปตามหลกัของศาสนา 
ลกัษณะโครงการ   ต่อเนื*อง     
.......................................................................................................................................................................... 
1.  หลกัการและเหตุผล 

พระราชดาํรัสพระราชทานแด่ครูและนกัเรียนจิตรลดา   เมื*อวนัที* 27 มีนาคม 2523 
“.....กิจการทุกอย่างรวมทั�งการดาํรงชีวิตที*ดี  จะตอ้งปรับปรุงตลอดเวลา และการปรับตวันี� จะตอ้งมีความ
เพียรและอดทนเป็นที*ตั�ง ถา้คนเราไม่มีความเพียร ไม่มีความอดทนก็อาจจะทอ้ใจไปโดยง่าย เมื*อทอ้ใจไป
แลว้ไม่มีทางที*จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆ นอกจากเป็นคนที*เคราะห์ดีเหลือเกินหรืออยา่งที*เขาวา่กนัวา่ คนนี�
เขาฝ่าฟันอุปสรรคมาไดด้ว้ยดี  เรากินบุญเก่า เราสร้างต่อไป คือ ทาํความดี ยอ่มหมดเช่นเดียวกนั  เราสะสม
อาหารไวส้าํหรับไม่อด แต่วา่ถา้เราไม่หากินต่อไป ไม่หาอาหารมา อาหารที*สะสมเอาไวย้อ่มหมดไป แลว้เรา
ย่อมโซอดตาย ฉะนั�น ความรู้หรือความสามารถ ความดีทั�งหลาย เราตอ้งสะสมเพิ*มเติมอยู่เรื* อย ๆ ทั� งที*
สามารถดาํรงชีวิตอยูไ่ด ้ถา้ขาดอาหารเรายอ่มผอมลง หิวเป็นทุกข ์ ถา้ทาํดีสิ*งที*สุจริตดว้ยความสามารถ ดว้ย
ความอดทน พากเพียร เราอาจจะไม่ผอมโซ เพราะวา่คนที*ทาํบุญดีนั�น งานชีวิตมนัจะง่ายขึ�น คนที*กินบุญเก่า
ไม่มีความสามารถที*จะทาํมาหากิน ในที*สุด  ถา้มีบุญมาแลว้กินบุญก็ยงัดีมีสะสมเอาไว ้แต่วา่วนัหนึ* งก็หมด
ไป...” 
 จากพระราชดาํรัสขา้งตน้ หมายถึง การดาํรงชีวิตให้มีความสุข ดว้ยความพากเพียร ความพยายาม  
ความอดทนการดาํรงให้มีความสุขภาพกาย สุขภาพจิต  ทาํให้ผูเ้รียนสนุกกบัการเล่าเรียน ทาํกิจกรรมและ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แกไ้ขเพิ*มเติม (ฉบบัที* 6)  พ.ศ. 2545 หมวด 1ความมุ่งหมาย
และหลกัการ  มาตรา 6 การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื*อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยที์*สมบูรณ์ทั�งร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณภาพ มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต  สามารถอยูร่่วมกนักบัผูอื้*น
ไดอ้ย่างมีความสุข  จากขอ้ความขา้งตน้โรงเรียนในฐานะหน่วยงานที*รับผิดชอบพฒันาคุณภาพผูเ้รียนทั�ง
ทางดา้นร่างกาย จิตใจ  เพื*อสร้างความสุขให้เกิดเยาวชนที*อยูใ่นวยัเรียน และส่งผลให้ เรียนรู้อยา่งมีความสุข
และเพื*อพฒันาคุณภาพผูเ้รียนตาม มาตรฐานที* 1ผูเ้รียนมีสุขภาวะที*ดีและสุนทรียภาพต่อไป  โรงเรียนจึงได้
จดัส่งเสริมผูเ้รียนมีสุขภาวะที*ดีและสุนทรียภาพขึ�น 
 



 

 

2.  วตัถุประสงค์ 
 2.1  เพื*อใหผู้เ้รียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาํลงักายสมํ*าเสมอ 

2.2  เพื*อใหผู้เ้รียนมีนํ�าหนกั ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน 
2.3  เพื*อให้ผูเ้รียนสามารถป้องกนัตนเองจากสิ*งเสพติดให้โทษและหลีกเลี*ยงตนเองจากสภาวะที*

เสี*ยงต่อความรุนแรง โรคภยั อุบติัเหตุ และปัญหาทางเพศ 
2.4  เพื*อใหผู้เ้รียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั*นใจ กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม 
2.5  เพื*อใหผู้เ้รียนมีมนุษยสัมพนัธ์ที*ดีและใหเ้กียรติผูอื้*น 
2.6  เพื*อส่งเสริมให้ผูเ้รียนสร้างผลงานจากการเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ  ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/

นนัทนาการตามจินตนาการ 
 

3.  เป้าหมาย 

 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  3.1.1ผูเ้รียนร้อยละ97  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาํลงักายสมํ*าเสมอ 
3.1.2  ผูเ้รียนร้อยละ97  มีนํ�าหนกั ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน 
3.1.3  ผูเ้รียนร้อยละ97  สามารถป้องกนัตนเองจากสิ*งเสพติดให้โทษและหลีกเลี*ยงตนเอง

จากสภาวะที*เสี*ยงต่อความรุนแรง โรคภยั อุบติัเหตุ และปัญหาทางเพศ 
3.1.4  ผูเ้รียนร้อยละ97  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั*นใจ กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม 
3.1.5  ผูเ้รียนร้อยละ97  มีมนุษยสัมพนัธ์ที*ดีและใหเ้กียรติผูอื้*น 
3.1.6  ผูเ้รียนร้อยละ97  สร้างผลงานจากการเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ  ดนตรี/นาฎศิลป์ 

กีฬา/นนัทนาการตามจินตนาการ 
3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  3.2.1 ผูเ้รียนมีสุขภาวะที*ดีและมีสุนทรียภาพ  มีคุณภาพดีขึ�นไปร้อยละ  97 
  3.2.2 คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นกัเรียน  ผูป้กครอง มีความพึงพอใจอยูร่ะดบัดี 
4.  วธีิดําเนินการ/ ขั�นตอนดําเนินการ 
 

กจิกรรม ระยะเวลาดาํเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

1. ขั�นวางแผน เสนอโครงการ แต่งตั�งคณะกรรมการ 
2. ขั�นดาํเนินการ 
     2.1 กิจกรรมจดัซื�อยาและเวชภณัฑ ์
     2.2 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
     2.3 กิจกรรมการแข่งขนักีฬาภายใน 
     2.4  กิจกรรมโรงเรียนสีขาว 
     2.5  กิจกรรมปรับปรุงวงโยธวาทิต 

ต.ค. 2558 
 

พ.ย.2558 – ส.ค.2559 
พ.ย.2558 – ส.ค.2559 
พ.ค.2558 – ส.ค.2559 
พ.ย.2558 – ก.ย.2559 
ธ.ค.2558 – ก.ย.2559 

นางปิตุพร ธรรมโร 
 
นางประคอง  ประดบัจนัทร์ 
นางสาวลดาวลัย ์กาญจนะ 
นายประจิตร สุวรรณรัตน์ 
นายรอหมาด หมนัดี 
นายสายณัห์ รักชุม 



 

 

กจิกรรม ระยะเวลาดาํเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

     2.6  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนกัเรียน 
     2.7  กิจกรรมสานสัมพนัธ์สาระศิลป์ “นาํดนตรี 
นาฎศิลป์  ศิลปะ  สัมพนัธ์ชุมชน” 
    2.8  กิจกรรมเพาะพนัธ์กลา้ศิลป์สู่ศิลปินนอ้ย 
    2.9  กิจกรรมปรับปรุงชุดการแสดงนาฏศิลป์ 
    2.10  กิจกรรมปรับปรุงวงดนตรีลูกทุ่ง 
    2.11  กิจกรรมส่งเสริมการแสดงวงดนตรีไทย  
กนัเกราสังคีต 
3. ขั�นประเมินผล 
4. สรุปรายงานผล/จดัทาํ SAR 

ก.พ. 2559–มี.ค.2559 
ธ.ค.2558 –มิ.ย.2559 

 
ต.ค. 2558 – ส.ค.2559 
พ.ย. 2558 –ก.ค.2559 
ธ.ค. 2558 – มี.ค.2559 
ต.ค. 2558 –ก.ย.2559 

 
มี.ค. 2559,ก.ย.2559 

มี.ค.2559 

นางลภสัรดา  พฤกษพงศ ์
นางปิตุพร ธรรมโร 
 
นางปิตุพร ธรรมโร 

นางสาวกญัญาภคัภวภูตานนท ์

นายสายณัห์  รักชุม 

นางปิตุพร  ธรรมโร 

 
ผูรั้บผดิชอบกิจกรรม 

นางปิตุพร  ธรรมโร 
 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2558 – กนัยายน 2559 
 

6.  งบประมาณ    352,850บาท 
 

ที� กจิกรรม งบประมาณที�อนุมัติ หมายเหตุ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 

8 
9 

10 
11 

กิจกรรมจดัซื�อยาและเวชภณัฑ ์
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
กิจกรรมการแข่งขนักีฬาภายใน 
กิจกรรมโรงเรียนสีขาว 
กิจกรรมปรับปรุงวงโยธวาทิต 
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนกัเรียน 
กิจกรรมสานสัมพนัธ์สาระศิลป์ “นาํดนตรี 
นาฏศิลป์  ศิลปะ  สัมพนัธ์ชุมชน 
กิจกรรมเพาะพนัธ์กลา้ศิลป์สู่ศิลปินนอ้ย 
กิจกรรมปรับปรุงชุดการแสดงนาฏศิลป์ 
กิจกรรมปรับปรุงวงดนตรีลูกทุ่ง 
กิจกรรมส่งเสริมการแสดงวงดนตรีไทย  
กนัเกราสังคีต 

6,000 
1,800 

106,250 
17,000 
42,800 
20,000 
25,000 

 
30,000 
30, 000 
40,000 
34, 000 

 

 

7.  ผู้รับผดิชอบโครงการ  
 นางปิตุพร  ธรรมโร 

 



 

 

8.  การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี�ความสําเร็จ วธีิการประเมิน เครื�องมือ 

1.ร้อยละของผูเ้รียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ
ออกกาํลงักายสมํ*าเสมอ 
2. ร้อยละของผูเ้รียน มีนํ�าหนกั ส่วนสูงและมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน 
3. ร้อยละของผูเ้รียน สามารถป้องกนัตนเองจากสิ*งเสพ
ติดใหโ้ทษและหลีกเลี*ยงตนเองจากสภาวะที*เสี*ยงต่อ
ความรุนแรง โรคภยั อุบติัเหตุ และปัญหาทางเพศ 
4. ร้อยละของผูเ้รียน เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั*นใจ 
กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม 
5.ร้อยละของผูเ้รียน มีมนุษยสัมพนัธ์ที*ดีและใหเ้กียรติผูอื้*น 
6. ร้อยละของผูเ้รียน สร้างผลงานจากการเขา้ร่วม
กิจกรรมดา้นศิลปะ  ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นนัทนาการ
ตามจินตนาการ 
7.  ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเกี*ยวขอ้งที*มีต่อการ
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีสุขภาวะที*ดีและสุนทรียภาพ 

1. การสาํรวจ 

2. การสอบถาม 

3. การสังเกต 

4. การประเมินความ
พึงพอใจ 

 

 

1. แบบสาํรวจ 

2. แบบสอบถาม 

3. แบบสังเกต 

4. แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

 

9.  ผลที�คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ผูเ้รียนมีสุขภาวะที*ดีและสุนทรียภาพ 
 9.2 คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นกัเรียน  ผูป้กครอง และผูเ้กี*ยวขอ้ง มีความพึงพอใจต่อการ
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีสุขภาวะที*ดีและสุนทรียภาพ 
 

ลงชื*อ...............................................ผูเ้สนอโครงการ     
      (นางปิตุพร  ธรรมโร)                                               

 

 

ลงชื*อ...............................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
       (นายไพฑูรย ์ พิทกัษปั์ทมกร) 
         รองผูอ้าํนวยการกลุ่มบริหารงานวชิาการ 
 
 

     ลงชื*อ...............................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
                                                                   (นายวรัิช  ทองแกมแกว้) 

     ผูอ้าํนวยการโรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา 



 

 

โครงการ   พฒันาผูเ้รียนดา้นคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที*พึงประสงค ์
สนองกลยทุธ์โรงเรียน  พฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
มาตรฐานที*   2   ผูเ้รียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที*พึงประสงค ์
สอดคลอ้งตวับ่งชี�      2.1 -2.4 
สนองจุดเนน้ สพม.16  ขอ้ 3นกัเรียนมีสุขภาพสดใส  ประชาธิปไตยเขม้แขง็ ยิ�มไหวท้กัทาย  

รักษาวนิยั  ห่างไกลยาเสพติด  มีจิตสาธารณะ 
สนองค่านิยมหลกั  ขอ้ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12 
.......................................................................................................................................................................... 
1.  หลกัการและเหตุผล 

พระราชดาํรัสพระราชทานแก่ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือในโอกาสเขา้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท 
และรับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี  วนัที* 6 กรกฎาคม 2521 ความวา่.....ผูใ้หญ่เรามกัพากนัละทิ�งวิชาการ
เก่าๆ ในการอบรมคุณธรรมและความสุภาพเรียบร้อยในกายวาจาใจของเยาวชนโดยมิได้หาวิธีการที*
เหมาะสมมาทดแทนใหเ้พียงพอ ทั�งนี� เห็นจะเป็นเพราะโดยมากเราไม่ค่อยคิดถึงเรื*องกนัมากนกั ดว้ยเหตุที*มวั
แต่สนใจและตื*นเตน้กบัวชิาการอยา่งใหม่กนัหมด ประการหนึ*งและดว้ยเหตุที*ผลเสียหายมิไดเ้กิดขึ�นฉบัพลนั
ทนัที  หากแต่ค่อยๆ เกิดขึ�นทีละเล็กทีละนอ้ย อีกประการหนึ* ง จึงปล่อยกนัมาเรื*อยๆ จนบดันี� ผลเสียหายที*
เกิดขึ� นนั� นได้กลายเป็นปัญหาที*เกือบจะแก้กันไม่ตก ตามที*ท่านได้เห็นกับตาและทราบใจอยู่แล้ว ไม่
จาํเป็นตอ้งพูดให้ยาวความไป ความจริงเยาวชนมีพื�นจิตใจดีอยูแ่ลว้ และปรารถนาจะทาํดีให้เป็นประโยชน์
นั�นมีอยูเ่ป็นอนัมาก แต่การทาํดีโดยลาํพงัตนเองเป็นของยาก จาํเป็นตอ้งอาศยัหลกัเกณฑ์และแบบฉบบัที*ดี
อยา่งใดอยา่งหนึ*งที*ยดึเหนี*ยว จาํกระทาํไดโ้ดยถูกตอ้งเหมาะสมและไม่เปลี*ยนเวลา  พูดง่ายๆ ก็คือ ตอ้งอาศยั
ผูใ้หญ่เป็นที*พึ*งหรือผูน้าํนั*นเอง  ผูใ้หญ่ตอ้งถือเป็นหนา้ที*จาํเป็นที*ตอ้งช่วยเหลือเขา....... 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  มาตรา  24  การจดักระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษา
ที*เกี*ยวขอ้งดาํเนินการ (4)  การจดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่างๆ อย่างไดส้ัดส่วน
สมดุล รวมทั�งปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมที*ดีงามและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นรายทุกวิชาจากพระราช
ดาํรัสและเป้าหมายของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โรงเรียนควรดาํเนินการจดัการศึกษา
เพื*อสนองงานดงักล่าวเพื*อเป็นการปลูกฝังให้ผูเ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที*พึงประสงค ์โดยโรงเรียน
ไดน้าํขอ้เสนอแนะของ สมศ. จากการประเมินในรอบที*สาม ผลการประเมินมาตรฐานที* 2ผูเ้รียนมีคุณธรรม  
จริยธรรมและค่านิยมที*พึงประสงคข์องโรงเรียนอยู่ในระดบัคุณภาพดีเยี*ยม  แต่อยา่งไรก็ตามความตอ้งการ
ของ ผูป้กครอง ชุมชน  ต้องการให้มีการพฒันาที*มีความต่อเนื*องและย ั*งยืน ด้วยเหตุนี� โรงเรียนต้องจัด
การศึกษา ส่งเสริมและพฒันาดา้นคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที*พึงประสงคข์องผูเ้รียนให้มีการพฒันาใน
ระดบัที*สูงขึ�นต่อไป 
 

 
 

 



 

 

2.  วตัถุประสงค์ 
 2.1  เพื*อใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะที*พึงประสงคต์ามหลกัสูตร 

2.2  เพื*อใหผู้เ้รียนมีความเอื�ออาทรต่อผูอื้*นและมีความกตญัYูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ 
2.3  เพื*อใหผู้เ้รียนยอมรับความคิดและวฒันธรรมที*แตกต่าง 
2.4  เพื*อใหผู้เ้รียนตระหนกั รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันาสิ*งแวดลอ้ม 

3.  เป้าหมาย 

 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  3.1.1  ผูเ้รียนร้อยละ 92 มีคุณลกัษณะที*พึงประสงคต์ามหลกัสูตร 
3.1.2  ผูเ้รียนร้อยละ 97 มีความเอื�ออาทรต่อผูอื้*นและมีความกตญัYูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ 
3.1.3  ผูเ้รียนร้อยละ 92 ยอมรับความคิดและวฒันธรรมที*แตกต่าง 
3.1.4  ผูเ้รียนร้อยละ 97 ตระหนกั รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันาสิ*งแวดลอ้ม 

 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  3.2.1  ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที*พึงประสงคอ์ยูใ่นระดบัดีเยี*ยม ขึ�นไป 
ร้อยละ 95 

3.2.2  คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นกัเรียน  ผูป้กครอง  มีความพึงพอใจอยูร่ะดบัดี 
4.  วธีิดําเนินการ/ ขั�นตอนดําเนินการ 
 

กจิกรรม ระยะเวลาดาํเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

1. ขั�นวางแผน เสนอโครงการ แต่งตั�งคณะกรรมการ 
2. ขั�นดาํเนินการ 
     2.1 กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินยันกัเรียน 
     2.2 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
     2.3 กิจกรรมเขา้ค่ายเครื*องแบบ 
     2.4 กิจกรรมเพื*อสงัคมและสาธารณประโยชน ์
     2.5กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและคณะกรรมการ
นกัเรียน 
2.6 กิจกรรมส่งเสริมวฒันธรรมและประเพณีไทย 
     2.7 กิจกรรมวนัอาเชียนทุกกลุ่มสาระ ฯ 
     2.8 กิจกรรมวนัสารทเดือนสิบ 
2.9 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที* 
3. ขั�นประเมินผล 
4. สรุปรายงานผล/จดัทาํ SAR 

ต.ค. 2558 
 

พ.ย.2558 – ก.ย.2559 
พ.ย.2558 – ก.ย.2559 
พ.ย.2558 – ก.พ.2559 
พ.ย.2558 – ก.ย.2559 
พ.ย. 2558 –ก.ย.2559 

 
พ.ย. 2558 –ก.ย.2559 

ส.ค.2559 
ส.ค. –ก.ย.2559 

ต.ค. 2558 – ก.ย.2559 
มี.ค. 2559,ก.ย.2559 

มี.ค. 2559 

นางสาวดวงเพญ็    เมียนแกว้ 
 
นายวฒิุพงษ ์ อาํภยัฤทธิE  
นางสาวดวงเพญ็    เมียนแกว้ 
นายรอหมาด หมนัดี 
นางรัตนต์ยาพิบูลยผ์ล 
นายวฒิุพงษอ์าํภยัฤทธิE  
 
นายวฒิุพงษอ์าํภยัฤทธิE  
นายดาํรง  สุวรรณกาญจน ์
นางเสาวลกัษณ์  คีรีเพช็ร 
นางรัตนต์ยาพิบูลยผ์ล 
ผูรั้บผิดชอบกิจกรรม 
นางสาวดวงเพญ็    เมียนแกว้ 

 



 

 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2558 – กนัยายน 2559 
 

6.  งบประมาณ    592,000บาท 
 

ที� กจิกรรม งบประมาณที�อนุมัติ หมายเหตุ 

1 
2 
3 
4 
5 
 

6 
7 
8 
9 

กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวนิยันกัเรียน 
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
กิจกรรมเขา้ค่ายเครื*องแบบ 
กิจกรรมเพื*อสงัคมและสาธารณประโยชน ์
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและ 
คณะกรรมการนกัเรียน 
กิจกรรมส่งเสริมวฒันธรรมและประเพณีไทย  
กิจกรรมวนัอาเซียนทุกกลุ่มสาระ ฯ 
กิจกรรมวนัสารทเดือนสิบ 
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที* 

34,000 
60,000 

125,000 
0 

41,000 
 

42,000 
30,000 
10,000 

250,000 

 

 

7.  ผู้รับผดิชอบโครงการ  
 นางสาวดวงเพญ็    เมียนแกว้ 

 

8.  การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี�ความสําเร็จ วธีิการประเมิน เครื�องมือ 

1. ร้อยละของผูเ้รียน มีคุณลกัษณะที*พึงประสงคต์าม
หลกัสูตร 
2. ร้อยละของผูเ้รียน มีความเอื�ออาทรต่อผูอื้*นและมี
ความกตญัYูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ 
3. ร้อยละของผูเ้รียน ยอมรับความคิดและวฒันธรรม
ที*แตกต่าง 
4.  ร้อยละของผูเ้รียน ตระหนกั รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์
และพฒันาสิ*งแวดลอ้ม 
5. ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเกี*ยวขอ้งที*มีต่อการ
พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที*
พึงประสงค ์

1. การสาํรวจ 
2. สอบถาม 
3. การสังเกต 
4. การประเมินความ
พึงพอใจ 

 

 

1. แบบสาํรวจ 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบสังเกต 
4. แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

 



 

 

9.  ผลที�คาดว่าจะได้รับ 
9.1  ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที*พึงประสงค ์ 
9.2  คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นกัเรียน  ผูป้กครอง และผูเ้กี*ยวขอ้ง มีความพึงพอใจต่อการ

พฒันาผูเ้รียนดา้นคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที*พึงประสงค ์
 

ลงชื*อ...............................................ผูเ้สนอโครงการ     
                (นางสาวดวงเพญ็  เมียนแกว้)                                               

 

ลงชื*อ...............................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
      (นายทรงยศ  เพชรกาญจน์) 
      รองผูอ้าํนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 

     ลงชื*อ...............................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
                                                                   (นายวรัิช  ทองแกมแกว้) 

     ผูอ้าํนวยการโรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โครงการ   พฒันาทกัษะดา้นการเรียนรู้ 
สนองกลยทุธ์โรงเรียน  พฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
มาตรฐานที*   3   ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักเรียนรู้  และพฒันา 

ตนเองอยา่งต่อเนื*อง 
สอดคลอ้งตวับ่งชี�      3.1 -3.4 
สนองจุดเนน้ สพม.16  จุดเนน้ที*  1  นกัเรียนมีสมรรถนะ  ความสามารถ ที*หลากหลาย  
สนองค่านิยมหลกั  ขอ้ 4 
.......................................................................................................................................................................... 
1. หลกัการและเหตุผล 

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เมื*อ
วนัที* 26 มิถุนายน 2532  ความว่า  “....วิชาความรู้อนัพึงประสงค์นั�น ได้แก่ วิชาความรู้ที*ถูกตอ้ง ชัดเจน 
แม่นยาํ ชาํนาญนาํไปใชก้ารเป็นประโยชน์ไดพ้อเหมาะพอควรทนัต่อเหตุการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ เราจะ
สร้างเสริมวิชาความรู้นี� ขึ�นไดอ้ย่างไร เบื�องตน้ตอ้งเลิกคิดว่า เรียนวิชาไวเ้พื*อสอบไล่เพราะในชีวิตเรา เรา
ไม่ไดอ้ยูก่บัการกาผดิกาถูกในขอ้สอบ  แต่หากที*อยูใ่นการทาํงานและการวินิจฉยัสารพดั ทางที*ถูก เราจะตอ้ง
ขวนขวายเปิดตาเปิดใจใหเ้รียนรู้อยูเ่สมอ ทั�งโดยทางกวา้งและทางลึก คือ เมื*อจะศึกษาเรื*องใจก็ให้พยายามจบั
เคา้โครงของเรื*องนั�นให้ไดก่้อน  แลว้จึงพยายามมองลงไปในส่วนละเอียดทีละส่วนให้ชดัเจน  โดยถว้นถี*  
เมื*อรู้อยูแ่ลว้ก็นาํมาคิดพิจารณาให้เห็นประเด็นให้เห็นส่วนที*เป็นเหตุ ส่วนที*เป็นผล ให้เห็นความเป็นลาํดบั
เกาะเกี*ยวต่อเนื*องแห่งเหตุผลนั�นๆ ไปตลอดจนให้เขา้ใจโดยชดัเจนแน่นอน เพื*อให้สําเหนียกกาํหนดและ
จดจาํไวไ้ด ้ ทั�งส่วนที*เป็นหลกัทฤษฎี ทั�งส่วนเรื*องราวและรายละเอียด จดัให้สามารถนาํไปสั*งสอนผูอื้*น และ
นาํไปเทียบเคียงใชป้ระโยชน์ในการทาํงานหรือการคิดอ่านแกไ้ขปัญหาต่างๆ ในชีวติต่อไป......” 
 การนาํพระบรมราโชวาทมาสู่การปฎิบติัจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในวตัถุประสงค์เพื*อสานงาน
พระราชดาํริ  เป็นทั�งทฤษฎีทั�งปรัชญาในการสนองพระบรมราโชวาทมาบริหารการจดัการศึกษาประกอบกบั
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  แกไ้ขเพิ*มเติม (ฉบบัที* 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4  แนวการจดั
การศึกษามาตรา 22  การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองและ
ถือวา่ผูเ้รียนมีความสาํคญัที*สุด  กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติ
และเตม็ตามศกัยภาพ มาตรา 23 (5) ความรู้ ทกัษะในการประกอบอาชีพและการดาํรงชีวติอยา่งมีความสุข 
 โรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา เป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ในพระราชดาํริ ไดน้อ้มนาํ 
พระราโชวาทมาประยุกต ์เชื*อมโยง  บูรณาการเขา้สู่มาตรฐานเพื*อให้บรรลุวตัถุประสงคเ์ป้าหมายในการจดั
การศึกษาเพื*อพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นมนุษยที์*สมบูรณ์จึงจาํเป็นที*มีการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ ในดา้นต่าง ๆ ทั�ง
ดา้นการใชภ้าษา  การใช้เทคโนโลยีซึ* งมีอิทธิพลต่อการแสวงหาความรู้ของผูเ้รียน โรงเรียนจึงจดัโครงการ
กิจกรรม ส่งเสริมอยา่งต่อเนื*อง  
 

 



 

 

2.  วตัถุประสงค์ 
 2.1  เพื*อใหผู้เ้รียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากหอ้งสมุด แหล่งเรียนรู้และสื*อ
ต่าง ๆ รอบตวั 

2.2  เพื*อใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการอ่าน ฟัง  พดูเขียน และตั�งคาํถามเพื*อคน้ควา้หาความรู้เพิ*มเติม 
2.3  เพื*อใหผู้เ้รียนเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปลี*ยนความคิดเห็นเพื*อการเรียนรู้ระหวา่งกนั 
2.4  เพื*อใหผู้เ้รียนสามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และนาํเสนอผลงานได ้
 

3.  เป้าหมาย 

 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1ผูเ้รียนร้อยละ 97 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้และสื*อต่าง ๆ รอบตวั 

3.1.2  ผูเ้รียนร้อยละ 92 มีทกัษะในการอ่าน ฟัง  พดูเขียน และตั�งคาํถามเพื*อคน้ควา้หา 
ความรู้เพิ*มเติม 

3.1.3  ผูเ้รียนร้อยละ 92 เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปลี*ยนความคิดเห็นเพื*อการเรียนรู้ 
ระหวา่งกนั 

3.1.4  ผูเ้รียนร้อยละ 92 สามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และนาํเสนอผลงานได ้
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

3.2.1  ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักเรียนรู้  และพฒันาตนเองอยา่ง 
ต่อเนื*องอยูใ่นระดบัดีเยี*ยมขึ�นไปร้อยละ 94 

3.2.2  คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นกัเรียน  ผูป้กครอง มีความพึงพอใจ อยูร่ะดบัดี 
 

4.  วธีิดําเนินการ/ ขั�นตอนดําเนินการ 
 

กจิกรรม ระยะเวลาดาํเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

1. ขั�นวางแผน เสนอโครงการ แต่งตั�งคณะกรรมการ 
2. ขั�นดาํเนินการ 
     2.1 กิจกรรมเขา้ค่ายพฒันาทกัษะทางภาษาไทย 
     2.2 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์องคร์วมระดบั ม.ปลาย 
     2.3 กิจกรรมปรับปรุงและพฒันาหอ้งสมุดโรงเรียน 
     2.4กิจกรรมพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     2.5กิจกรรมส่งเสริมการพฒันาความรู้ดา้น ICT ของครูและ
นกัเรียน 
 

ต.ค. 2558 
 
พ.ค.2558 –ก.ย.2559 
ต.ค. 2558 – ก.ย.2559 
ต.ค. 2558 – ก.ย.2559 
พ.ย. 2558 – ก.ย.2559 
พ.ย. 2558 – ก.ย.2559 
 

นางศุลีมาศ  บุญชดั 
 
นางสาวจาริณี เนียมเกต 
นางสุรีพร  ชิตมณี 
นางฤทยัวรรณวงศช์นะ 
นายอาํนวย  เพชรนุ่ม 
นายทศพร  ชิตมณี 
 
 

 



 

 

กจิกรรม ระยะเวลาดาํเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

     2.6 กิจกรรมประกวดเกม ชิงรางวลั ความรู้ดา้นเทคโนโลยีและสื*อ 
ICT 
3. ขั�นประเมินผล 
4. สรุปรายงานผล/จดัทาํ SAR 

พ.ย. 2558 – ก.ย.2559 
 

มี.ค. 2559, ก.ย.2559 
มี.ค. 2559 

นายวรวฒิุ  พลูพิพฒัน์ 
 
ผูรั้บผิดชอบกิจกรรม 
นางศุลีมาศ  บุญชดั 

 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2558 – กนัยายน 2559 
 

6.  งบประมาณ    423,100  บาท 
 

ที� กจิกรรม งบประมาณที�อนุมัติ หมายเหตุ 

1 
2 
 

3 
4 
5 
 

6 
 

กิจกรรมเขา้ค่ายพฒันาทกัษะทางภาษาไทย
กิจกรรมค่ายวทิยาศาสตร์องคร์วม 
ระดบั ม.ปลาย 
กิจกรรมปรับปรุงและพฒันาหอ้งสมุดโรงเรียน 
กิจกรรมพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
กิจกรรมส่งเสริมการพฒันาความรู้ดา้น ICT 
ของครูและนกัเรียน 
กิจกรรมประกวด เกม ชิงรางวลั ความรู้ดา้น 
เทคโนโลยแีละสื*อไอซีที 

25,000 
30,000 

 
150,000 
148,100 
50,000 

 
20,000 

 

 

 

7.  ผู้รับผดิชอบโครงการ  
 นางศุลีมาศ  บุญชดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8.  การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี�ความสําเร็จ วธีิการประเมิน เครื�องมือ 

1.ร้อยละของผูเ้รียน มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ดว้ยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื*อ
ต่าง ๆ รอบตวั 
2.ร้อยละของผูเ้รียน มีทกัษะในการอ่าน ฟัง  พดูเขียน 
และตั�งคาํถามเพื*อคน้ควา้หาความรู้เพิ*มเติม 
3.  ร้อยละของผูเ้รียน เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม 
แลกเปลี*ยนความคิดเห็นเพื*อการเรียนรู้ระหวา่งกนั 
4.  ร้อยละของผูเ้รียน สามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการ
เรียนรู้และนาํเสนอผลงานได ้
5. ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเกี*ยวขอ้งที*มีต่อการ
พฒันาทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รัก
เรียนรู้  และพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื*องของผูเ้รียน 

1. การสาํรวจ 
2. สอบถาม 
3. การสังเกต 
4. การประเมิน 
ความพึงพอใจ 

 

 

1. แบบสาํรวจ 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบสังเกต 
4. แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

 

9.  ผลที�คาดว่าจะได้รับ 

9.1  ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักเรียนรู้  และพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื*อง 
9.2  คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นกัเรียน  ผูป้กครอง และผูเ้กี*ยวขอ้ง มีความพึงพอใจต่อการ

พฒันาทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักเรียนรู้  ของผูเ้รียน 
 

 

ลงชื*อ...............................................ผูเ้สนอโครงการ     
      (นางศุลีมาศ  บุญชดั)                                               

 

ลงชื*อ...............................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
     (นายไพฑูรย ์ พิทกัษปั์ทมกร)    
    รองผูอ้าํนวยการกลุ่มบริหารงานวชิาการ 
 
 

     ลงชื*อ...............................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
                                                                   (นายวรัิช  ทองแกมแกว้) 

     ผูอ้าํนวยการโรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา 
 

 



 

 

โครงการ   พฒันาทกัษะกระบวนการคิด 
สนองกลยทุธ์โรงเรียน  พฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
มาตรฐานที*   4   ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจ 

แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติสมเหตุสมผล 
สอดคลอ้งตวับ่งชี�      4.1 -4.4 
สนองจุดเนน้ สพม.16  จุดเนน้ที* 1 นกัเรียนมีสมรรถนะ  ความสามารถที*หลากหลาย 

1.2  มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที*เนน้กระบวนการคิดวเิคราะห์ 
สนองค่านิยมหลกั  ขอ้ 9 
ลกัษณะโครงการ   ต่อเนื*อง     
.......................................................................................................................................................................... 
1.  หลกัการและเหตุผล 

พระราชดาํรัส  พระราชทานเนื*องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เมื*อวนัที* 1 สิงหาคม 2531 
ความว่า“.....วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจยัสําคญัในการสร้างความเจริญของบ้านเมือง จึงควร
สนบัสนุนให้มีการคิดคน้เทคโนโลยีที*เหมาะสมกบัสภาวะความตอ้งการของประเทศขึ�นใช้อย่างจริงจงัถ้า
สามารถคน้คิดไดม้ากเท่าไร จะเป็นการประหยดัช่วยให้สามารถนาํไปใช้ในงานต่าง ๆ ไดอ้ย่างกวา้งขวาง
ยิ*งขึ�นเท่านั�น....” 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แกไ้ขเพิ*มเติม (ฉบบัที* 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 24  (2) (3) 
ฝึกทกัษะ กระบวนการคิดการจดัการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้ความเขา้ใจมาใช้เพื*อ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให้ทาํได ้คิดเป็น 
ทาํเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเนื*อง 
 จากพระราชดาํรัสและแนวทางการจดัการศึกษาที*กล่าวขา้งตน้ เปรียบเป็นเป้าหมาย วตัถุประสงค์
ของการจดัการศึกษาโดยยึดผูเ้รียนเป็นสําคญั  ในการพฒันาบา้นเมืองนั�นตอ้งพฒันาคนให้มีการคน้คิดหรือ
ประดิษฐ์นวตักรรมเทคโนโลยีให้เหมาะสมตามศักยภาพ ถ้าค้นคิดได้มากเท่าไหร่ ก็จะทาํให้ประเทศ
ประหยดัและสามารถนาํไปใชใ้นงานต่างๆ อยา่งกวา้งขวาง  โรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา จึงตอ้งมีการ
ส่งเสริมพฒันากระบวนการคิดให้กบัผูเ้รียนในดา้นต่างๆ เขา้สู่กระบวนการจดัการเรียนการสอน กิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื*อใหผู้เ้รียนมีทกัษะกระบวนการคิด คิดแบบสังเคราะห์ คิดแบบมี
วจิารณญาณ คิดแบบสร้างสรรค ์มีวสิัยทศัน์  นอกจากนั�นโรงเรียนตอ้งพฒันา ส่งเสริมกิจกรรมเพิ*มเติมให้กบั
ผูเ้รียนเพื*อใหผู้เ้รียนใหมี้ทกัษะกระบวนการคิดใหม้ากขึ�น 

 

2.  วตัถุประสงค์ 

 2.1  เพื*อให้ผูเ้รียนสามารถสรุปความคิดจากเรื*องที*อ่าน ฟัง  ดูและสื*อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

2.2  เพื*อใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการนาํเสนอวธีิคิด วธีิแกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือวธีิการของตนเอง 



 

 

2.3  เพื*อใหผู้เ้รียนสามารถกาํหนดเป้าหมาย  คาดการณ์ ตดัสินใจแกปั้ญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
2.4  เพื*อใหผู้เ้รียนมีความคิดริเริ*ม และสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยความภาคภูมิใจ 
 

3.  เป้าหมาย 

 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1  ผูเ้รียนร้อยละ 92 สามารถสรุปความคิดจากเรื*องที*อ่าน ฟัง  ดูและสื*อสารโดยการพดู
หรือเขียนตามความคิดของตนเอง 

3.1.2  ผูเ้รียนร้อยละ 92 มีทกัษะในการนาํเสนอวธีิคิด วธีิแกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือวธีิการของ 
ตนเอง 

3.1.3  ผูเ้รียนร้อยละ 92 สามารถกาํหนดเป้าหมาย  คาดการณ์ ตดัสินใจแกปั้ญหาโดยมี 
เหตุผลประกอบ 

3.1.4  ผูเ้รียนร้อยละ 92 มีความคิดริเริ*ม และสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยความภาคภูมิใจ 
 

 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  3.2.1 ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจ 
แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติสมเหตุสมผล  ระดบัดีเยี*ยม  

3.2.2  คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นกัเรียน  ผูป้กครอง มีความพึงพอใจ อยูร่ะดบั ดี 
 

4.  วธีิดําเนินการ/ ขั�นตอนดําเนินการ 
 

กจิกรรม ระยะเวลาดาํเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

1. ขั�นวางแผน เสนอโครงการ แต่งตั�งคณะกรรมการ 
2. ขั�นดาํเนินการ 
     2.2 กิจกรรมพฒันาทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ 
     2.3 กิจกรรมลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าดว้ยหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     2.4  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ (ระดบัภาค/
ระดบัประเทศ)  
    2.5  กิจกรรมคณิตคิดบวก 
    2.6 กิจกรรมสิริวณัวรีปริทรรศน์ 
3. ขั�นประเมินผล 
4. สรุปรายงานผล/จดัทาํ SAR 

ต.ค. 2558 
 
พ.ย. 2558 – ส.ค.2559 

 
พ.ค. 2559 –ก.ย.2559 

 
ต.ค. 2558 –ก.ย.2559 

 
ต.ค. 2558 – ก.ย.2559 

ม.ค. 2559 
มี.ค. 2559,ก.ย.2559 

มี.ค. 2559 

นายดาํรง  สุวรรณกาญจน์ 
 
นางสาวพาฝัน  บูรณธรรม 
 
นายดาํรง  สุวรรณกาญจน์ 
 
นายดาํรง  สุวรรณกาญจน์ 
 
นางวนีสั ฆงัคะมะโน 
นางรัตน์ตยาพิบูลยผ์ล 
ผูรั้บผดิชอบกิจกรรม 
นายดาํรง  สุวรรณกาญจน์ 
 

 



 

 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2558 – กนัยายน 2559 
 

6.  งบประมาณ    321,750  บาท 
 

ที� กจิกรรม งบประมาณที�อนุมัติ หมายเหตุ 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
5 
 

กิจกรรมพฒันาทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ 
กิจกรรมลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าดว้ยหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ(ระดบัภาค/
ระดบัประเทศ) 
กิจกรรมคณิตคิดบวก 
กิจกรรมสิริวณัวรีปริทรรศน์ 

10,000 
 

3,500 
 

288,750 
 

4,500 
75,000 

 

 

7.  ผู้รับผดิชอบโครงการ  
 นายไพฑูรย ์ พิทกัษปั์ทมกร 
 

8.  การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี�ความสําเร็จ วธีิการประเมิน เครื�องมือ 

1. ร้อยละของผูเ้รียน สามารถสรุปความคิดจากเรื*องที*
อ่าน ฟัง  ดูและสื*อสารโดยการพดูหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 
2. ร้อยละของผูเ้รียน มีทกัษะในการนาํเสนอวธีิคิด 
วธีิแกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
3. ร้อยละของผูเ้รียน สามารถกาํหนดเป้าหมาย  
คาดการณ์ ตดัสินใจแกปั้ญหาโดยมี 
เหตุผลประกอบ 
4. ร้อยละของผูเ้รียน มีความคิดริเริ*ม และสร้างสรรค์
ผลงานดว้ยความภาคภูมิใจ 
5.  ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเกี*ยวขอ้งที*มีต่อการ
พฒันาทกัษะการคิดอยา่งเป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์
ตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติสมเหตุสมผล 

1. การสาํรวจ 
2. การสอบถาม 
3. การสังเกต 
4. การประเมิน 
ความพึงพอใจ 

 

 

1. แบบสาํรวจ 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบสังเกต 
4. แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 



 

 

9.  ผลที�คาดว่าจะได้รับ 
9.1 ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติ

สมเหตุสมผล   
9.2  คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นกัเรียน  ผูป้กครอง และผูเ้กี*ยวขอ้ง มีความพึงพอใจต่อ 

การพฒันาทกัษะการคิดอยา่งเป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติสมเหตุสมผล 
 

ลงชื*อ...............................................ผูเ้สนอโครงการ     
     (นายไพฑูรย ์ พิทกัษปั์ทมกร) 
  

ลงชื*อ...............................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
     (นายไพฑูรย ์ พิทกัษปั์ทมกร)    
    รองผูอ้าํนวยการกลุ่มบริหารงานวชิาการ 
 
 

     ลงชื*อ...............................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
                                                                   (นายวรัิช  ทองแกมแกว้) 

     ผูอ้าํนวยการโรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โครงการ   พฒันาผลสัมฤทธิE ทางการเรียน 
สนองกลยทุธ์โรงเรียน  พฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
มาตรฐานที*   5   ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะที*จาํเป็นตามหลกัสูตร 
สอดคลอ้งตวับ่งชี�      5.1 -5.11 
สนองจุดเนน้ สพม.16  จุดเนน้ที* 1  นกัเรียนมีสมรรถนะ  ความสามารถ ที*หลากหลาย 

 1.1 นกัเรียนมีสมรรถนะความสามารถ ไม่นอ้ยกวา่ ๕ เรื*องที* 
ครอบคลุมความรู้  ทกัษะ คุณธรรมในรอบปีการศึกษา 

1.2 มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที*เนน้กระบวนการคิด 
วเิคราะห์ 
จุดเนน้ที* 2 ผลสัมฤทธิE เพิ*ม ร้อยละ 4 

สนองค่านิยมหลกั  ขอ้ 4 
ลกัษณะโครงการ   ต่อเนื*อง     
.......................................................................................................................................................................... 
1.  หลกัการและเหตุผล 

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรของวทิยาลยัวชิาการศึกษา เมื*อวนัที* 15 
ธนัวาคม 2503  และพระราชทานแก่คณะครูและนกัเรียนที*ไดรั้บรางวลั  พระราชทานเมื*อวนัที* 11กรกฎาคม 
2522  ความว่า“.......ครู  อาจารยน์ั�นใช่ว่าจะมีความรู้ในทางวิชาการและในการสอนเท่านั�นก็หาไม่จะตอ้งรู้
อบรมเด็กในดา้นศีลธรรม จรรยาและวฒันธรรม รวมทั�งใหมี้ความสาํนึกรับผดิชอบในหนา้ที*ดว้ย......” 
 “.......การศึกษาที*ดีในดา้นวิชาการเป็นทั�งรากฐานและปัจจยัสําหรับการสร้างสรรค์ แต่การที*จะเอา
วิชาการมาสร้างสรรค์ให้สําเร็จได้นั�น หมายถึง การศึกษาอบรมทุก ๆ อย่าง ทั�งความคิด จิตใจ และการ
ประพฤติปฏิบติัอนัเป็นตวัสําคญัในการฝึกฝน  ขดัเกลาให้บุคคลมีความฉลาดหนกัแน่นในเหตุผลและความ
สุจริต ละเอียดรอบคอบ รู้จกัรับผิดชอบ รู้จกัตดัสินใจตามทางที*ถูกตอ้งเป็นธรรมและสําคญัอย่างยิ*งก็คือ
ความขยนัหมั*นเพียร อุตสาหะ  ขวนขวายที*จะทาํ   การลงมือทาํทุกอยา่งไม่วา่เล็ก ใหญ่ ง่าย ยาก ดว้ยตนเอง  
ดังนั�นผูท้าํหน้าที*ให้การศึกษาจึงต้องสํานึกตระหนักอยู่เสมอ  ที*จะต้องให้การศึกษาที*ดีแก่เยาวชนให้
ครบถว้นทุกด้าน ไม่ปล่อยให้ขาดตกบกพร่อง นักเรียนทั�งหลายก็ตอ้งเขา้ใจว่า การที*อุตส่าห์เล่าเรียนดว้ย
ความหมั*นขยนัมาโดยตลอดนั�น  เท่ากบัแต่ละคนได้ฝึกฝนความขยนัหมั*นเพียร เพื*อสร้างความเจริญและ
ความสาํเร็จของชีวติไวส่้วนหนึ*งแลว้ ........” 

จากพระบรมราโชวาทพระองคท์รงเล็งเห็นความสําคญัดา้นวิชาการประกอบกบัผลการพฒันาศึกษา
ปี พ.ศ. 2556   ทั�งระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา พบวา่  ทั�ง  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ตํ*ากวา่ร้อยละ 50
โดยภาพรวม  สาํหรับผลการประเมินคุณภาพการศึกษารอบที*สามของโรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา  ใน
มาตรฐานที* 5อยูใ่นระดบัคุณภาพพอใช ้ซึ* งเป็นมาตรฐานเดียวที*มีความจาํเป็นตอ้งพฒันาเป็นอนัดบัแรกซึ* งจะ
นาํไปสู่การพฒันาผลการจดัการศึกษาสร้างให้นกัเรียน เป็นคนมีสติปัญญา ซึ* งสํานกังานเขตพื�นที*การศึกษา



 

 

มธัยมศึกษา เขต 16  ไดก้าํหนดจุดเนน้ ดา้นการพฒันาผลสัมฤทธิE  จุดเนน้ที* 2  พฒันาผลสัมฤทธิE เพิ*มขึ�นร้อย
ละ  4   ซึ* งโรงเรียนจึงมีการดาํเนินการวางแผน โครงการ/กิจกรรม เพื*อพฒันาผลสัมฤทธิE ทางการเรียน ให้มี
การพฒันาตามเป้าหมายที*กาํหนดไวอ้ยา่งต่อเนื*อง 
 

2.  วตัถุประสงค์ 

 2.1  เพื*อพฒันาผลสัมฤทธิE ทางการเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2.2  เพื*อพฒันาสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียนไดต้ามเกณฑข์องหลกัสูตร 
2.3  เพื*อพฒันาการอ่าน  การคิดวเิคราะห์และการเขียนของนกัเรียนไดต้ามเกณฑข์องหลกัสูตร 
2.4  เพื*อพฒันาผลการสอบระดบัชาติใหไ้ดต้ามเกณฑที์*กาํหนด 
 

3.  เป้าหมาย 

 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
3.1.1  ผลสัมฤทธิE ทางการเรียนเพิ*มขึ�นร้อยละ 4  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3.1.2  ผลการประเมินสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียนไดต้ามเกณฑข์องหลกัสูตรร้อยละ  80 
3.13.  ผลการประเมินการอ่าน  การคิดวเิคราะห์และการเขียนของนกัเรียนไดต้ามเกณฑ ์

ของหลกัสูตรร้อยละ  80 
3.1.4  ผลการสอบระดบัชาติเฉลี*ยร้อยละ  49 

 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  3.2.1  ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะที*จาํเป็นตามหลกัสูตรในระดบั ดี 
3.2.2  คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นกัเรียน  ผูป้กครอง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดี 

 

4.  วธีิดําเนินการ/ ขั�นตอนดําเนินการ 
 

กจิกรรม ระยะเวลาดาํเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

1. ขั�นวางแผน เสนอโครงการ แต่งตั�งคณะกรรมการ 
2. ขั�นดาํเนินการ 
    2.1 กิจกรรมพฒันาทกัษะทางดา้นภาษาไทย 
    2.2  กิจกรรมยกระดบัผลสัมฤทธิE ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ 
    2.3  กิจกรรมพฒันาทกัษะทางดา้นคณิตศาสตร์ 
    2.4กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ 
    2.5  กิจกรรมพฒันาทกัษะทางดา้นวทิยาศาสตร์ 
 

ต.ค. 2558 
 
ต.ค. 2558 – ก.ย.2559 
ต.ค. 2558 – ก.ย.2559 

 
ต.ค. 2558 – ก.ย.2559 
ต.ค. 2558 – ก.ย.2559 
ต.ค. 2558 – ก.ย.2559 

 

นายไพฑรูย ์ พิทกัษปั์ทมกร 
 
นางสาวรัตน์ตยาพิบูลยผ์ล 
นางสุภาพรรณ์ สุวรรณโณ 
 
นางกลัยารัตน์  อิสระทะ 
นางพวงเกสร  ณ  รังษี 
นางประคอง  ประดบัจนัทร์ 

 

 

 



 

 

กจิกรรม ระยะเวลาดาํเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

  2.6  กิจกรรมพฒันาผลสัมฤทธิE ทางการเรียนสังคม
ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
   2.7 กิจกรรมพฒันาทกัษะทางสังคมศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม 
2.8 กิจกรรมพฒันาทกัษะทางสุขศึกษาและพลศึกษา 
   2.9  กิจกรรมพฒันาผลสัมฤทธิE ทางการเรียนวชิา
ศิลปะ 
   2.10  กิจกรรมพฒันาทกัษะทางศิลปะ 
   2.11กิจกรรมพฒันาทกัษะดา้นการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 
2.12กิจกรรมพฒันาทกัษะทางงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี
2.13  กิจกรรมพฒันาผลสัมฤทธิE ทางการเรียนการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 
2.14  กิจกรรมพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้วชิา
ภาษาองักฤษ 
    2.15  กิจกรรมพฒันาทกัษะทางดา้น
ภาษาต่างประเทศ 
    2.16  กิจกรรมการจดัการเรียนการสอนโครงการ MEP 
    2.17  กิจกรรมพฒันาคุณภาพและผลสัมฤทธิE
ทางการเรียนนกัเรียนโครงการ MEP 
    2.18  กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์และสังคม
แห่งการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 
    2.19  กิจกรรมพฒันาผลสัมฤทธิE ทางการเรียน
(วชิาการ) 
2.20  กิจกรรมสอนปรับพื�นฐาน 
   2.21  กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทาง
วทิยาศาสตร์ –คณิตศาสตร์ของนกัเรียนกลุ่ม SMA 
3. ขั�นประเมินผล 
4. สรุปรายงานผล/จดัทาํ SAR 

ต.ค. 2558 – ก.ย.2559 
 

ต.ค. 2558 – ก.ย.2559 
 

ต.ค. 2558 – ก.ย.2559 
 

ธ.ค. 2558 –ม.ค.2559 
 

ต.ค. 2558 – ก.ย.2559 
พ.ย. 2558 – ก.ย.2559 

 
พ.ย. 2558 – ก.ย.2559 

 
ต.ค. 2558 – ก.ย.2559 
 
พ.ย. 2558 – ก.ย.2559 

 
พ.ย. 2558 –  ก.ย.2559 
 
ต.ค. 2558 – ก.ย.2559 
ธ.ค. 2558 –  ก.ย.2559 

 
ธ.ค. 2558 –  ก.ย.2559 

 
ต.ค. 2558 –  ก.ย.2559 

 

ต.ค. 2558 – ก.ย.2559 
 

พ.ค.  –  ก.ค.2559 
มี.ค. 2559,ก.ย.2559 

มี.ค. 2559 

นางสาวไตรรัตน์ ศรีระสันต ์
 
นางสาวดวงเพญ็ เมียนแกว้ 
 
นายรอหมาด  หมนัดี 
 
นางปิตุพร  ธรรมโร 
 
นางปิตุพร  ธรรมโร 
นางสาวโศภิษฐา  คงชื*น 
 
นางสาวมูหนะ  หลา้หลี 

 

นางสาวมูหนะ  หลา้หลี 
 
นางชุติมา  มั*งทองคาํ 
 
นางรสสุคนธ์  ฤทธิE ช่วย 

 
นางสาวฟไูรดา  ธรรมนิยมกลุ 
 

นางสาวฟไูรดา  ธรรมนิยมกลุ 
 

 
นางสาวฟไูรดา  ธรรมนิยมกลุ 

 
นายดาํรง  สุวรรณกาญจน์ 
 
นายดาํรง  สุวรรณกาญจน์ 
 
นางสุดาพร  สุวรรณกาญจน์ 
ผูรั้บผดิชอบกิจกรรม 
นายไพฑรูย ์ พิทกัษปั์ทมกร 



 

 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2558  – กนัยายน 2559 
 

6.  งบประมาณ    1,582,000  บาท 
 

ที� กจิกรรม งบประมาณที�อนุมัติ หมายเหตุ 

1 
2 
 

3 
4 
5 
6 
 

7 
 

8 
9 
 

10 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 
16 
17 

 
18 

 

กิจกรรมพฒันาทกัษะทางดา้นภาษาไทย 
กิจกรรมยกระดบัผลสัมฤทธิE ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ 
กิจกรรมพฒันาทกัษะทางดา้นคณิตศาสตร์ 
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ 
กิจกรรมพฒันาทกัษะทางดา้นวทิยาศาสตร์ 
กิจกรรมพฒันาผลสัมฤทธิE ทางการเรียนสังคม
ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
กิจกรรมพฒันาทกัษะทางสังคมศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม 
กิจกรรมพฒันาทกัษะทางสุขศึกษาและพลศึกษา 
กิจกรรมพฒันาผลสัมฤทธิE ทางการเรียนวชิา
ศิลปะ 
กิจกรรมพฒันาทกัษะทางศิลปะ 
กิจกรรมพฒันาทกัษะดา้นการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 
กิจกรรมพฒันาทกัษะทางการงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี
กิจกรรมพฒันาผลสัมฤทธิE ทางการเรียนการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 
กิจกรรมพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้วชิา
ภาษาองักฤษ 
กิจกรรมพฒันาทกัษะทางดา้นภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรมการจดัการเรียนการสอนโครงการ MEP 
กิจกรรมพฒันาคุณภาพและผลสัมฤทธิE ทางการ
เรียนนกัเรียนโครงการ MEP 
กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์และสังคมแห่ง
การเรียนรู้ภาษาองักฤษ 

20,000 
10,000 

 
20,000 
80,000 
20,000 
10,000 

 
20,000 

 
20,000 
2,000 

 
20,000 
5,000 

 
20,000 

 
0 
 

67,500 
 

20,000 
700,000 
154,000 

 
187,000 

 

 



 

 

 

 

 

 

ที� กจิกรรม งบประมาณที�อนุมัติ หมายเหตุ 

19 
 

20 
21 

กิจกรรมพฒันาผลสัมฤทธิE ทางการเรียน
(วชิาการ) 
กิจกรรมสอนปรับพื�นฐาน 
กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทาง
วทิยาศาสตร์ –คณิตศาสตร์ของนกัเรียน 
กลุ่ม SMA 

0 
 

0 
206,500 

งบโรงเรียนในฝัน(9,900) 
 

งบลงทะเบียนนกัเรียน 
 
 

 

7.  ผู้รับผดิชอบโครงการ  
 นายไพฑูรย ์ พิทกัษปั์ทมกร 

 

8.  การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี�ความสําเร็จ วธีิการประเมิน เครื�องมือ 

1.  ผลสัมฤทธิE ทางการเรียนเพิ*มขึ�นร้อยละ 4   
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2.  ผลการประเมินสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน
ไดต้ามเกณฑข์องหลกัสูตรร้อยละ  80 
3.  ผลการประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์
และการเขียนของนกัเรียนไดต้ามเกณฑข์อง
หลกัสูตรร้อยละ  80 
4.  ผลการสอบระดบัชาติเฉลี*ยร้อยละ 49 
5. ความพึงพอใจต่อการพฒันาผลสัมฤทธิE
ทางการเรียน 

1. การทดสอบระดบั 
โรงเรียน/ระดบัชาติ 
2. การประเมินความพึงพอใจ 

1. แบบทดสอบระดบั 
โรงเรียน/ระดบัชาติ 
2. แบบประเมินความพึง
พอใจ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9.  ผลที�คาดว่าจะได้รับ 
9.1 ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะที*จาํเป็นตามหลกัสูตร 
9.2  คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นกัเรียน  ผูป้กครอง และผูเ้กี*ยวขอ้ง มีความพึงพอใจต่อการ

พฒันาผลสัมฤทธิE ทางการเรียน 
 

ลงชื*อ...............................................ผูเ้สนอโครงการ     
     (นายไพฑูรย ์ พิทกัษปั์ทมกร) 

 

ลงชื*อ...............................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
     (นายไพฑูรย ์ พิทกัษปั์ทมกร)    
    รองผูอ้าํนวยการกลุ่มบริหารงานวชิาการ 
 
 

     ลงชื*อ...............................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
                                                                   (นายวรัิช  ทองแกมแกว้) 

     ผูอ้าํนวยการโรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โครงการ   พฒันาผูเ้รียนใหมี้ทกัษะในการทาํงาน 
สนองกลยทุธ์โรงเรียน  พฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
มาตรฐานที*   6   ผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงาน รักการทาํงาน  สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้*น 

ไดแ้ละมีเจตคติที*ดีต่ออาชีพสุจริต 
สอดคลอ้งตวับ่งชี�      6.1 -6.4 
สนองจุดเนน้ สพม.16  จุดเนน้ที* 1  นกัเรียนมีสมรรถนะ  ความสามารถ ที*หลากหลาย 

1.1 นกัเรียนมีสมรรถนะความสามารถ ไม่นอ้ยกวา่ ๕ เรื*องที*   
 ครอบคลุมความรู้  ทกัษะ คุณธรรมในรอบปีการศึกษา 

1.2 มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที*เนน้กระบวนการคิด 
วเิคราะห์ 
จุดเนน้ที* 2 ผลสัมฤทธิE เพิ*ม ร้อยละ 4 

สนองค่านิยมหลกั  ขอ้ 4  
ลกัษณะโครงการ  ต่อเนื*อง 
.......................................................................................................................................................................... 
1.  หลกัการและเหตุผล 

พระบรมราโชวาทเนื*องในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์วนัที* 19 
กรกฎาคม  2538   ความวา่“...การทาํงานให้สําเร็จผลแน่นอนและสมบูรณ์ตามเป้าหมายนั�น จะตอ้งใชค้วามรู้
ความสามารถพร้อมทั�งคุณสมบติัที*สําคญัๆ ในตวับุคคลหลายๆ ประการ เช่น ความตั�งใจที*มั*นคง ความคิด
สร้างสรรค ์ความอุตสาหพยายาม  ความรับผดิชอบ ความรอบคอบระมดัระวงั ตลอดจนความสุจริตเป็นธรรม
นาํมาปฏิบติังานโดยพร้อมสรรพและโดยเต็มกาํลงัอย่างสมํ*าเสมอ ...” และ “ แบบแผนและหลกัเกณฑ์นั�น
ยอ่มมีเหตุผลเป็นพื�นฐานและเหตุผลทาํให้พื�นฐานมั*งคงไม่สั*นสะเทือนไดก้็ตอ้งเป็นเหตุผลความจริงแทที้*ได้
พิสูจน์ใหเ้ห็นจริงแลว้ดว้ยความละเอียดรอบคอบ ปราศจากความลาํเอียงและความหลงผิดตามอารมณ์” จาก
พระบรมราโชวาทขา้งตน้แสดงให้เห็นว่า  นอกจากความรู้ที*จะทาํงานให้ผลสัมฤทธิE ที*พึงปรารถนา ซึ* ง
เปรียบเสมือนเครื* องยนต์ส่งให้พาหนะเคลื*อนที*  ย ังต้องประกอบไปด้วยคุณธรรมในตัวบุคคล ซึ* ง
เปรียบเสมือนพวงมาลยัคอยบงัคบัทิศทางให้ไปถึงจุดมุ่งหมายที*พึงประสงค์ อนัไดแ้ก่ ความซื*อสัตยสุ์จริต 
ความอดทน มีความเพียรและรอบคอบระมดัระวงัเป็นสําคญั และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542  แกไ้ขเพิ*มเติม (ฉบบัที* 6) พ.ศ. 2545 หมวด 4  แนวทางการจดัการศึกษา มาตรา 24 (3) จดักิจกรรมให้
ผูเ้รียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให้ทาํได้ คิดเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่าง
ต่อเนื*อง 

 จากที*มาดงักล่าว โรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา ไดน้าํมากาํหนดเป็นแผนงานเพื*อพฒันา 
ผูเ้รียนและศึกษาวิเคราะห์ตวับ่งชี�  บูรณาการเชื*อมโยง สอดคล้องกบัมาตรฐานที* 6 ผูเ้รียนมีทกัษะในการ
ทาํงาน รักการทาํงาน  สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้*นไดแ้ละมีเจตคติที*ดีต่ออาชีพสุจริตโรงเรียนไดด้าํเนินการ



 

 

จดัทาํโครงการ/กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนใหมี้ทกัษะในการทาํงานเพื*อใหบ้รรลุวตัถุประสงคเ์ป้าหมายของการจดั
การศึกษา 
 

2.  วตัถุประสงค์ 

 2.1  เพื*อใหผู้เ้รียนสามารถวางแผนการทาํงานและดาํเนินการจนสาํเร็จ 
2.2  เพื*อใหผู้เ้รียนทาํงานอยา่งมีความสุข มุ่งมั*นพฒันางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 
2.3  เพื*อใหผู้เ้รียนสามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้*นได ้
2.4  เพื*อใหผู้เ้รียนมีความรู้สึกที*ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี*ยวกบัอาชีพที*ตนเองสนใจ 

3.  เป้าหมาย 

 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1  ผูเ้รียนร้อยละ 92 สามารถวางแผนการทาํงานและดาํเนินการจนสาํเร็จ 

3.1.2  ผูเ้รียนร้อยละ 92 ทาํงานอยา่งมีความสุข มุ่งมั*นพฒันางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 
3.1.3 ผูเ้รียนร้อยละ 92 นกัเรียนสามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้*นได ้
3.1.4  ผูเ้รียนร้อยละ 92มีความรู้สึกที*ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี*ยวกบัอาชีพที*ตนเองสนใจ 

 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  3.2.1  ผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงาน รักการทาํงาน  สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้*นไดแ้ละมี 
เจตคติที*ดีต่ออาชีพสุจริตในระดบัดีเยี*ยม 

3.2.2  คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นกัเรียน  ผูป้กครอง มีความพึงพอใจอยูใ่น 
ระดบัดีเยี*ยม 

 

4.  วธีิดําเนินการ/ ขั�นตอนดําเนินการ 

กจิกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

1. ขั�นวางแผน เสนอโครงการ แต่งตั�งคณะกรรมการ 
2. ขั�นดาํเนินการ 
     2.1 กิจกรรมวนัสุนทรภู่ 
     2.2 กิจกรรมวนัภาษาไทยแห่งชาติ 
     2.3 กิจกรรมวนัวทิยาศาสตร์ 
     2.4 กิจกรรมสนบัสนุนส่งเสริมการสอนงาน
อุตสาหกรรม 
     2.5 กิจกรรมสนบัสนุนส่งเสริมการสอนงาน  
คหกรรม 
     2.6 กิจกรรมส่งเสริมการสอนวชิาเกษตร 
     2.7 กิจกรรมสนบัสนุนส่งเสริมการสอนเบเกอรี*  

ต.ค. 2558 
 
พ.ค. 2559 – ก.ค.2559 

พ.ค. – ส.ค.2559 
ก.ค. – ส.ค.2559 

ต.ค. 2558 – ก.ย.2559 
 

พ.ย. 2558 – ก.ย.2559 
 

พ.ย. 2558 – ก.ย.2559 
พ.ย. 2558 – ก.ย.2559 

นางสาวมูหนะ  หลา้หลี 
 
นางศุลีมาศ  บุญชดั 
นางพิมล  เถาถวลิ 
นางอรนุช  บุญสนิท 
นายกนัตพงศ ์ สีบวั 
 
นางสวาท กระจายศรี 
 
นางสาวมูหนะ  หลา้หลี 
นางลดาวลัย ์ มะเดื*อ 



 

 

   
กจิกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

2.8 กิจกรรมเตรียมความรู้สู่สายอาชีพ 
3. ขั�นประเมินผล 
4. สรุปรายงานผล/จดัทาํ SAR 

พ.ย. 2558 – ส.ค.2559 
มี.ค. 2558,  ก.ย.2558 

มี.ค. 2558 

นางสาวพิไรพร นวลนุ่น 
ผูรั้บผดิชอบกิจกรรม 
นางสาวมูหนะ  หลา้หลี 

 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2558 – กนัยายน 2559 
 

6.  งบประมาณ    152,000   บาท 
 

ที� กจิกรรม งบประมาณที�อนุมัติ หมายเหตุ 

1 
2 
3 
4 
 

5 
 

6 
7 
8 
 

กิจกรรมวนัสุนทรภู่ 
กิจกรรมวนัภาษาไทย 
กิจกรรมวนัวทิยาศาสตร์ 
กิจกรรมสนบัสนุนส่งเสริมการสอน 
งานอุตสาหกรรม 
กิจกรรมสนบัสนุนส่งเสริมการสอน 
งานคหกรรม 
กิจกรรมส่งเสริมการสอนวชิาเกษตร 
กิจกรรมสนบัสนุนส่งเสริมการสอนเบเกอรี*  
 กิจกรรมเตรียมความรู้สู่สายอาชีพ 

6,000 
10,000 

0 
70,000 

 
27, 000 

 
22,000 
13,000 
4,000 

 

 

7.  ผู้รับผดิชอบโครงการ  
 นางสาวมูหนะ  หลา้หลี 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

8.  การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี�ความสําเร็จ วธีิการประเมิน เครื�องมือ 

1. ร้อยละของผูเ้รียน สามารถวางแผนการทาํงานและ
ดาํเนินการจนสาํเร็จ 
2. ร้อยละของผูเ้รียน ทาํงานอยา่งมีความสุข มุ่งมั*น
พฒันางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 
3. ร้อยละของผูเ้รียน นกัเรียนสามารถทาํงานร่วมกบั
ผูอื้*นได ้
4. ร้อยละของผูเ้รียน มีความรู้สึกที*ดีต่ออาชีพสุจริต
และหาความรู้เกี*ยวกบัอาชีพที*ตนเองสนใจ 
5. ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเกี*ยวขอ้งที*มีต่อการ
พฒันาผูเ้รียนใหมี้ทกัษะในการทาํงาน 

1. การสาํรวจ 
2. การสอบถาม 
3. การสังเกต 
4. การประเมิน 
ความพึงพอใจ 

 

 

1. แบบสาํรวจ 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบสังเกต 
4. แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

 

9.  ผลที�คาดว่าจะได้รับ 

9.1 ผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงาน รักการทาํงาน  สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้*นไดแ้ละมีเจตคติที*ดีต่อ
อาชีพสุจริต 

9.2 คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นกัเรียน  ผูป้กครอง และผูเ้กี*ยวขอ้ง มีความพึงพอใจต่อการพฒันา
ผูเ้รียนใหมี้ทกัษะในการทาํงาน 

 
ลงชื*อ...............................................ผูเ้สนอโครงการ     

       (นางสาวมูหนะ  หลา้หลี)                                               
 

ลงชื*อ...............................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
     (นายไพฑูรย ์ พิทกัษปั์ทมกร)    
    รองผูอ้าํนวยการกลุ่มบริหารงานวชิาการ 
 
 

     ลงชื*อ...............................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
                                                                   (นายวรัิช  ทองแกมแกว้) 

     ผูอ้าํนวยการโรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา 
 
 
 



 

 

 
โครงการ   ส่งเสริมและพฒันาการปฏิบติังานดา้นการเรียนการสอนของครู 
สนองกลยทุธ์โรงเรียน  พฒันาทกัษะกระบวนการจดัการเรียนรู้   
มาตรฐานที*   7   ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ที*อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
สอดคลอ้งตวับ่งชี�      7.1 -7.11 
สนองจุดเนน้ สพม.16  จุดเนน้ที* 10 ขวญักาํลงัใจครู 
สนองค่านิยมหลกั  ขอ้ 4,8 
ลกัษณะโครงการ  ต่อเนื*อง 
.......................................................................................................................................................................... 
1.  หลกัการและเหตุผล 

จากพระบรมราโชวาทพระราชทานแด่คณะครูและนกัเรียนที*ไดรั้บรางวลัพระราชทาน เมื*อวนัที* 11
กรกฏาคม2522 ความวา่ “....การศึกษาที*ดีดา้นวิชาการเป็นรากฐานและปัจจยัสําหรับการสร้างสรรคแ์ต่การที*
จะเอาวิชาการมาสร้างสรรคใ์ห้สําเร็จไดน้ั�น จาํเป็นที*สุดจะตอ้งอาศยัการศึกษาที*มีดา้นอื*นๆ เขา้มาประกอบ
อุดหนุน การศึกษาด้านอื*น ๆนั�นหมายถึงการศึกษาอบรมทุกอย่างทั�งทางด้านความคิด จิตใจ และการ
ประพฤติปฏิบติัอนัเป็นตวัสําคญัในการฝึกขดัเกลาให้บุคคลมีความคิด ความฉลาด หนกัแน่นในเหตุผลและ
สุจริต  ละเอียดรอบคอบ รู้จกัตดัสินใจตามแนวทางที*ถูกตอ้งเป็นธรรม  และที*สําคญัอย่างยิ*งก็คือความ
ขยนัหมั*นเพียร อุตสาหะขวนขวายที*จะลงมือทาํทุกอยา่งไม่ว่าเล็กหรือใหญ่  ง่ายหรือยากดว้ยตนเอง ดงันั�น
ผูท้าํหน้าที*ให้การศึกษาจึงตอ้งสํานึกตระหนกัอยูเ่สมอที*จะตอ้งให้การศึกษาที*ดีแก่เยาวชนให้ครบทุกๆดา้น 
ไม่ปล่อยให้ขาดตกบกพร่อง นักเรียนทั�งหลายตอ้งเขา้ใจว่าการที*อุตส่าห์เล่าเรียนตอ้งมีความขยนัมาโดย
ตลอดนั�นเท่ากบัแต่ละคนไดฝึ้กฝนความขยนัหมั*นเพียร เพื*อสร้างความเจริญและความสําเร็จของชิวิตไวส่้วน
หนึ*งแลว้.........” จากพระบรมราโชวาทขา้งตน้พระองคใ์ห้ความสําคญัของการจดัการศึกษาทางดา้นวิชาการ
ควบคู่กบัคุณธรรมในการจดัการศึกษาและผูเ้รียนมกัหมั*นพยายาม  การศึกษาสร้างคนพฒันาคน หากคนไม่มี
คุณภาพการสร้างชาติก็ไม่สาํเร็จ ความรู้คืออาํนาจ ถา้ตอ้งสร้างชาติ ก็ตอ้งสร้างคน พระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิ*มเติม (ฉบบัที* 2) พ.ศ. 2545  มาตรา 22,23,25,26,27  การจดัการศึกษาตอ้งยึด
หลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้ ความสัมพนัธ์กบัตนเอง ครอบครัว ชุมชน ชาติและ
สังคมโลก ความรู้เกี*ยวกบัประวติัศาสตร์  ทกัษะดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั�งความรู้ความเขา้ใจ
และประสบการณ์เรื* องการจัดการ  การบาํรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ*งแวดลอ้มอย่างสมดุล ความรู้เกี*ยวกบัศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย การประยุกต์ใช้
ทกัษะทางคณิตศาสตร์และดา้นภาษา  เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกตอ้ง ทกัษะในการประกอบอาชีพและ
ทกัษะในการดาํรงชีวิต  การจดัเนื�อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกบัความสนใจและความถนดัของ
ผูเ้รียน คาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์
ความรู้มาใชเ้พื*อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติั



 

 

ใหท้าํได ้คิดเป็น ทาํเป็น  รักการอ่าน จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่างๆ ไดส้มดุลกนั 
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที*ดีงาม จดับรรยากาศสภาพแวดลอ้ม สื*อการสอน และอาํนวยความสะดวกเพื*อให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และความรอบรู้ รวมทั�งสามารถใช้การวิจยัเป็นส่วนหนึ* งของกระบวนการเรียนรู้ 
โรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา จึงตอ้งการที*จะพฒันาครู เพื*อให้มีความรู้ ความเขา้ใจเป้าหมายหลกัสูตร  
พฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพยิ*งขึ� น โดยเฉพาะการยกระดับผลสัมฤทธิE ของกลุ่มสาระต่าง ๆให้สูงขึ� น ใน
มาตรฐานที* 5  ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะที*จาํเป็นตามหลกัสูตร ซึ* งผลการประเมินรอบที*สองของสมศ. อยูใ่น
ระดบัพอใช ้โรงเรียนจึงตอ้งพฒันาครู  พฒันากระบวนการจดัการเรียนการสอน การประเมินผล  ฉะนั�นตอ้ง
มีการอบรม นิเทศ เพื*อพฒันาครูสู่ผูเ้รียน 
2.  วตัถุประสงค์ 

 2.1  เพื*อส่งเสริมให้ครูมีการกาํหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั�งดา้นความรู้ ทกัษะกระบวนการ  
สมรรถนะ  และคุณลกัษณะที*พึงประสงค ์

2.2  เพื*อส่งเสริมให้ครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  และใชข้อ้มูลในการวางแผนการจดัการ
เรียนรู้ เพื*อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน 

2.3  เพื*อส่งเสริมให้ครูออกแบบและการจดัการเรียนรู้ที*ตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลและ
พฒันาการทาง สติปัญญา 

2.4  เพื*อส่งเสริมใหค้รูใชสื้*อและเทคโนโลยทีี*เหมาะสมผนวกกบัการนาํบริบทและภูมิปัญญาทอ้งถิ*น
มาบูรณาการในการจดัการเรียนการรู้ 

2.5  เพื*อส่งเสริมให้ครูมีการวดัและประเมินผลที*มุ่งเนน้การพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน ดว้ยวิธีการ
ที*หลากหลาย 

2.6  เพื*อส่งเสริมครู  ใหค้าํแนะนาํ คาํปรึกษา และแกปั้ญหาใหแ้ก่ผูเ้รียนทั�งดา้นการเรียนและคุณภาพ
ชีวติดว้ยความเสมอภาค 

2.7  เพื*อส่งเสริมให้ครูมีการศึกษา  วิจยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ในวิชาที*ตนรับผิดชอบ  และใช้
ผลในการปรับการสอน 

2.8  เพื*อส่งเสริมใหค้รูประพฤติปฎิบติัตนเป็นแบบอยา่งที*ดี และเป็นสมาชิกที*ดีของสถานศึกษา 
2.9  เพื*อส่งเสริมใหค้รูจดัการเรียนการสอนตามวชิาที*ไดรั้บมอบหมายเตม็เวลา เตม็ความสามารถ 
 

3.  เป้าหมาย 

 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1  ครูร้อยละ 97 มีการกาํหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั�งดา้นความรู้ ทกัษะกระบวนการ  
สมรรถนะ  และคุณลกัษณะที*พึงประสงค ์

3.1.2  ครูร้อยละ 92 มีการวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  และใชข้อ้มูลในการวางแผน 
การจดัการเรียนรู้ เพื*อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน 

3.1.3  ครูร้อยละ 97 ออกแบบและการจดัการเรียนรู้ที*ตอบสนองความแตกต่างระหวา่ง 



 

 

บุคคลและพฒันาการทาง สติปัญญา 
3.1.4  ครูร้อยละ 97  ใชสื้*อและเทคโนโลยทีี*เหมาะสมผนวกกบัการนาํบริบทและ 

ภูมิปัญญาทอ้งถิ*นมาบูรณาการในการจดัการเรียนการรู้ 
3.1.5 ครูร้อยละ 92  มีการวดัและประเมินผลที*มุ่งเนน้การพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน  

ดว้ยวธีิการที*หลากหลาย 
3.1.6  ครูร้อยละ 98  ใหค้าํแนะนาํ คาํปรึกษา และแกปั้ญหาใหแ้ก่ผูเ้รียนทั�งดา้นการเรียน 

และคุณภาพชีวติดว้ยความเสมอภาค 
3.1.7  ครูร้อยละ 87  มีการศึกษา  วจิยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ในวชิาที*ตนรับผดิชอบ   

และใชผ้ลในการปรับการสอน 
3.1.8  ครูร้อยละ100  ประพฤติปฎิบติัตนเป็นแบบอยา่งที*ดี และเป็นสมาชิกที*ดีของ 

สถานศึกษา 
3.1.9  ครูร้อยละ 99  จดัการเรียนการสอนตามวชิาที*ไดรั้บมอบหมายเตม็เวลา  และเตม็ 

ความสามารถ 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  3.2.1ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ที*อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดบัดี 
3.2.2  คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นกัเรียน  ผูป้กครอง มีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัดี 
 

4.  วธีิดําเนินการ/ ขั�นตอนดําเนินการ 

กจิกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

1. ขั�นวางแผน เสนอโครงการ แต่งตั�งคณะกรรมการ 
2. ขั�นดาํเนินการ 
     2.1 กิจกรรมพฒันางานรับนกัเรียน 
     2.2 กิจกรรมพฒันากระบวนการเรียนรู้ครูวทิยฯ์ 
     2.3กิจกรรมอบรมพฒันาสื*อนวตักรรมและ
เทคโนโลย ี(วชิาการ) 
     2.4 กิจกรรมปรับปรุงสื*อการเรียนการสอนแนะแนว 
     2.5 กิจกรรมพฒันาสื*อเทคโนโลยแีละนวตักรรมทาง
สังคมศึกษา 
     2.6 กิจกรรมพฒันาสื*อและนวตักรรมการเรียนการ
สอนสุขศึกษาและพลศึกษา 
    2.7 กิจกรรมพฒันาสื*อการเรียนการสอนศิลปะ 
    2.8 กิจกรรมพฒันาระบบงานทะเบียน-วดัผล 

ต.ค. 2558 
 

ก.พ. – ก.ย.2559 
พ.ย. 2558 –ก.ย.2559 
ต.ค. 2558 – ส.ค.2559 

 
ต.ค. – ธ.ค.2558 

ต.ค. 2558 – ก.ย.2559 
 

ต.ค. 2558 –ก.ย.2559 
 

พ.ย. 2558 – ก.ย.2559 
ต.ค. 2558 – ก.ย.2559 

นายไพฑูรย ์ พิทกัษปั์ทมกร 
 
นางกลัยารัตน์  อิสระทะ 
นางอรนุช  บุญสนิท 
นายทศพร  ชิตมณี 

 
นางสาวพิไรพร  นวลนุ่น 
นายวฒิุพงษ ์ อาํภยัฤทธิE  

 
นายรอหมาด  หมนัดี 
 
นางปิตุพร  ธรรมโร 
นางสุภาพรรณ์ สุวรรณโณ 

 



 

 

กจิกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

     2.9  กิจกรรมส่งเสริมการวจิยัและนวตักรรม 
     2.10  กิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพและขวญั
กาํลงัใจใหบุ้คคลากร 
3. ขั�นประเมินผล 
4. สรุปรายงานผล/จดัทาํ SAR 

ต.ค. 2558 – ก.ย.2559 
พ.ย. 2558 –ก.ย.2559 

 
มี.ค. 2559,ก.ย.2559 

มี.ค. 2559 

นางสาวนนัทินี  เครือจนัทร์ 
นางภคันลิน  ทองศรีจนัทร์ 
 
ผูรั้บผดิชอบกิจกรรม 
นายไพฑูรย ์ พิทกัษปั์ทมกร 

 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2558 – กนัยายน 2559 
 

6.  งบประมาณ    342,500  บาท 
 

ที� กจิกรรม งบประมาณที�อนุมัติ หมายเหตุ 

1 
2 
3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
8 
9 

10 

กิจกรรมรับนกัเรียน 
กิจกรรมพฒันากระบวนการเรียนรู้ครูวทิย ์
กิจกรรมอบรมพฒันาสื*อนวตักรรมและ
เทคโนโลย ี(วชิาการ) 
กิจกรรมปรับปรุงสื*อการเรียนการสอนแนะ
แนว 
กิจกรรมพฒันาสื*อเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมทางสังคมศึกษา 
กิจกรรมพฒันาสื*อและนวตักรรมการเรียน
การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 
กิจกรรมพฒันาสื*อการเรียนการสอนศิลปะ 
กิจกรรมพฒันาระบบงานทะเบียน-วดัผล 
กิจกรรมส่งเสริมการวจิยัและนวตักรรม 
กิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพและ 
ขวญักาํลงัใจใหบุ้คคลากร 
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3,500 
70,000 
42,000 

0 

เงินจาํหน่ายคู่มือ(40,000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงินสวสัดิการ 

 

7.  ผู้รับผดิชอบโครงการ  
 นายไพฑูรย ์ พิทกัษปั์ทมกร 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

8.  การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี�ความสําเร็จ วธีิการประเมิน เครื�องมือ 

1.  ร้อยละของครูที*มีการกาํหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผูเ้รียนทั�งดา้นความรู้ ทกัษะกระบวนการ  
สมรรถนะ  และคุณลกัษณะที*พึงประสงค ์
2.  ร้อยละของครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็น
รายบุคคล  และใชข้อ้มูลในการวางแผนการ 
จดัการเรียนรู้ เพื*อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน 
3. ร้อยละของครูมีการออกแบบและการจดัการ
เรียนรู้ที*ตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล
และพฒันาการทาง สติปัญญา 
4.ร้อยละของครูที*ใชสื้*อและเทคโนโลยทีี*เหมาะสม
ผนวกกบัการนาํบริบทและภูมิปัญญาทอ้งถิ*นมาบูรณา
การในการจดัการเรียนรู้ 
5. ร้อยละของครูมีการวดัและประเมินผลที*มุ่งเนน้
การพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน ดว้ยวธีิการที*
หลากหลาย 
6.  ร้อยละของครูใหค้าํแนะนาํ คาํปรึกษา และ
แกปั้ญหาใหแ้ก่ผูเ้รียนทั�งดา้นการเรียนและคุณภาพ
ชีวติดว้ยความเสมอภาค 
7.ร้อยละของครู มีการศึกษา  วจิยัและพฒันาการ
จดัการเรียนรู้ในวชิาที*ตนรับผดิชอบ และใชผ้ลใน
การปรับการสอน 
8. ร้อยละของครูประพฤติปฎิบติัตนเป็นแบบอยา่ง
ที*ดี และเป็นสมาชิกที*ดีของสถานศึกษา 
9.ร้อยละของครูจดัการเรียนการสอนตามวชิาที*
ไดรั้บมอบหมายเตม็เวลา และเตม็ความสามารถ 
10. ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเกี*ยวขอ้งที*มีต่อการ
ส่งเสริมและพฒันาการปฏิบติังานดา้นการเรียนการ
สอนของครู 

1. การสาํรวจ 
2. การสอบถาม 
3. การสังเกต 
4. การประเมิน 
ความพึงพอใจ 

 

1. แบบสาํรวจ 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบสังเกต 
4. แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

 



 

 

 

9.  ผลที�คาดว่าจะได้รับ 

9.1 ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ที*อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นกัเรียน  ผูป้กครอง และผูเ้กี*ยวขอ้ง มีความพึงพอใจต่อการ

ส่งเสริมและพฒันาการปฏิบติังานดา้นการเรียนการสอนของครู 
 
 

ลงชื*อ...............................................ผูเ้สนอโครงการ     
     (นายไพฑูรย ์ พิทกัษปั์ทมกร) 
 

ลงชื*อ...............................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
     (นายไพฑูรย ์ พิทกัษปั์ทมกร)    
    รองผูอ้าํนวยการกลุ่มบริหารงานวชิาการ 
 
 

     ลงชื*อ...............................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
                                                                   (นายวรัิช  ทองแกมแกว้) 

     ผูอ้าํนวยการโรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โครงการ   พฒันาประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ 
สนองกลยทุธ์โรงเรียน  พฒันาการบริหารจดัการศึกษา  
มาตรฐานที*   8   ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ที*อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิด 

ประสิทธิผล 
สอดคลอ้งตวับ่งชี�      8.1 - 8.6 
สนองจุดเนน้ สพม.16  จุดเนน้ที* 10ขวญักาํลงัใจครู 
สนองค่านิยมหลกั  ขอ้ 12 
ลกัษณะโครงการ  ต่อเนื*อง 
.......................................................................................................................................................................... 
1.  หลกัการและเหตุผล 

จากพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เมื*อวนัที* 27 
สิงหาคม 2539  ความว่า “.....ปัญหาทุกอยา่งไม่ว่าเล็กหรือใหญ่มีทางแกไ้ขได ้ถา้รู้จกัคิดไดดี้ ปฏิบติัไดถู้ก 
การคิดได้ดีนั�น มิใช่การคิดได้ด้วยลูกคิดหรือสมองกล เพราะถึงโลกเราในปัจจุบนัจะวิวฒันาการไปมาก
เพียงใดก็ตาม ก็ยงัไม่มีเครื*องมือวิเศษอนัได ้สามารถขบคิดแกไ้ขปัญหาต่างๆ ไดอ้ย่างสมบูรณ์ การขบคิด
วินิจฉยัปัญหาจึงตอ้งอาศยัใชส้ติปัญญา คือคิดดว้ยสติรู้ตวัอยู่เสมอ เพื*อหยุดป้องกนัความประมาทพลาดผิด 
และอคติต่างๆ มิให้เกิดขึ�น ช่วยให้การใชปั้ญญาพิจารณาปัญหาต่างๆ เป็นไปอยา่งเที*ยงตรง ทาํให้เหตุการณ์
เห็นผลที*เกี*ยวเนื*องกนัเป็นกระบวนการไดอ้ยา่งกระจ่างชดัทุกขั�นตอนและวินิจฉยัไดถู้กตอ้งวา่ปัญหาที*แทอ้ยู่
ตรงไหน  จะปฏิบติัแก้ไขด้วยวิธีใด ส่วนการปฏิบัติได้ถูกต้องนั�นก็คือ การปฏิบติัแก้ไขได้ถูกต้องตาม
หลกัการ วิชา หลกัเหตุผลและหลกัธรรม การคิดไดถู้กเป็นเรื*องที*เป็นเหตุเป็นผลประกอบกนัและส่งเสริม
สนับสนุนกัน เป็นปัจจัยสําคัญในการแก้ปัญหา ทั� งในการดํารงชีวิตและการปฏิบัติกิจการงาน.....”  
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิ*มเติม (ฉบบัที* 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9 การจดัระบบ 
โครงสร้างและกระบวนการจดัการศึกษา ให้ยึดหลกั มีเอกภาพดา้นนโยบายและมีความหลากหลายในการ
ปฏิบติั  มีการกระจายอาํนาจไปสู่เขตพื�นที*การศึกษา สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ*น  มีการ
กาํหนดมาตรฐานการศึกษา และจดัระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดบัและประเภทการศึกษา  มี
หลกัการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาอยา่งต่อเนื*องระดมทรัพยากรจาก
แหล่งต่างๆ มาใชใ้นการจดัการศึกษา 

จากหลกัการและเหตุผลที*นาํมากล่าวขา้งตน้ เป็นเสมือนวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการบริหารจดั
การศึกษา การเปลี*ยนแปลงนโยบายมาสู่การปฏิบติัเพื*อใหเ้กิดเป็นรูปธรรม ตามที*กล่าววา่เอกภาพดา้นมีความ
หลากหลายในการปฏิบติั หมายถึงการแปลงไปสู่รูปธรรม  ขึ�นอยูก่บับริบทของสถานศึกษามีความพร้อมดา้น
ใด แต่นาํไปสู่นโยบายเดียวกนั โรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี  ๒  สงขลา  ไดเ้ล็งเห็นความสําคญัการพฒันาดา้น
ระบบการบริหารจดัการดา้นการศึกษา เพื*อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นแหล่งวิทยาการให้กบั
ชุมชน  

 



 

 

2.  วตัถุประสงค์ 
 2.1  เพื*อส่งเสริมให้ผูบ้ริหาร มีวิสัยทศัน์ และ ภาวะผูน้าํ โดยใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหาร
จดัการ   

2.2  เพื*อส่งเสริมใหผู้บ้ริหาร บริหารจดัการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน  พร้อมรับการกระจายอาํนาจ 
 
 

3.  เป้าหมาย 

 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
3.1.1  ผูบ้ริหาร มีวสิัยทศัน์ภาวะผูน้าํ และมีความคิดริเริ*มที*เนน้พฒันาผูเ้รียน โดยใช ้

บริหารจดัการ   
3.1.2 ผูบ้ริหาร ใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มูลการประเมินหรือผลวิจยัเป็น 

ฐานคิดทั�งดา้นวชิาการและการจดัการ 
  3.1.3  ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามที*กาํหนดไวใ้น
แผนปฏิบติัการ 
  3.1.4  ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหพ้ร้อมรับการกระจายอาํนาจ 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  3.2.1  ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ที*อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลใน
ระดบัดีเยี*ยม 

3.2.2  คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นกัเรียน  ผูป้กครอง และผูเ้กี*ยวขอ้งมีความพึงพอใจใน 
การบริหารจดัการอยูใ่นระดบัระดบัดีมาก 
 

4.  วธีิดําเนินการ/ ขั�นตอนดําเนินการ 
 

กจิกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

1. ขั�นวางแผน เสนอโครงการ แต่งตั�งคณะกรรมการ 
2. ขั�นดาํเนินการ 
     2.1 กิจกรรมการจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปี
งบประมาณ 2560 
     2.2 กิจกรรมพฒันาบุคลากร 
     2.3 กิจกรรมบริการงานยานพาหนะ 
     2.4 กิจกรรมพฒันางานบริหารทั*วไป 
     2.5 กิจกรรมพฒันางานงบประมาณ 

ต.ค. 2558 
 

มิ.ย. – ก.ย. 2559 
 

ต.ค. 2558 – ก.ย.2559 
ต.ค. 2558 – ก.ย.2559 
พ.ย. 2558 – ก.ย.2559 
พ.ย. 2558 – ส.ค.2559 

นายทรงยศ  เพชรกาญจน์ 
 
นางวนีสั ฆงัคะมะโน 
 
นางภคันลิน  ทองศรีจนัทร์ 
นายกนัตพงศ ์ สีบวั 
นางปิตุพร  ธรรมโร 
นางจิราตรี  บุญยอด 

 

 

 

 



 

 

กจิกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

3. ขั�นประเมินผล 

4. สรุปรายงานผล/จดัทาํ SAR 
มี.ค. 2558,  ก.ย.2559 

มี.ค. 2558 
ผูรั้บผดิชอบกิจกรรม 
นายทรงยศ  เพชรกาญจน์ 

 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2558 – กนัยายน 2559  
 

6.  งบประมาณ   461,700 บาท 
 

ที� กจิกรรม งบประมาณที�อนุมัติ หมายเหตุ 

1 
 

2 
3 
4 
5 
 

กิจกรรมการจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปี
งบประมาณ 2560 
กิจกรรมพฒันาบุคลากร 
กิจกรรมบริการงานยานพาหนะ 
กิจกรรมพฒันางานบริหารทั*วไป 
กิจกรรมพฒันางานงบประมาณ 

35,000 
 

170,000 
142,000 
40,000 
74,700 

 
 
เงินสวสัดิการ (100,000) 

 

7.  ผู้รับผดิชอบโครงการ  
 นายทรงยศ  เพชรกาญจน์ 

 

8.  การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี�ความสําเร็จ วธีิการประเมิน เครื�องมือ 

1. ผูบ้ริหาร มีวิสัยทศัน์ และ ภาวะผูน้าํ และมีความคิด
ริเริ*มที*เนน้พฒันาผูเ้รียน โดยใชบ้ริหารจดัการ   
2. ผูบ้ริหาร ใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้
ขอ้มูลการประเมินหรือผลวิจยัเป็นฐานคิดทั�งดา้น
วชิาการและการจดัการ 
3.  ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการศึกษาใหบ้รรลุ
เป้าหมายตามที*กาํหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการ 
4.  ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรให้
พร้อมรับการกระจายอาํนาจ 
5.  ความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร 

1. การสอบถาม 
2. การสังเกต 
3. การประเมิน 
ความพึงพอใจ 

 

 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสังเกต 
3. แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

 

 



 

 

9.  ผลที�คาดว่าจะได้รับ 
9.1  ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ที*อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
9.2 โรงเรียนไดรั้บการพฒันาในดา้นต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบและต่อเนื*อง 
9.3  ผูเ้กี*ยวขอ้งมีความพึงพอใจในการบริหารจดัการ 

 
ลงชื*อ...............................................ผูเ้สนอโครงการ     

                (นายทรงยศ  เพชรกาญจน์)                                               
 

ลงชื*อ...............................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
      (นายทรงยศ  เพชรกาญจน์) 
      รองผูอ้าํนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 

     ลงชื*อ...............................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
                                                                   (นายวรัิช  ทองแกมแกว้) 

     ผูอ้าํนวยการโรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โครงการ   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษา 
สนองกลยทุธ์โรงเรียน  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษา 
มาตรฐานที*   9   คณะกรรมการสถานศึกษาและผูป้กครอง  ชุมชนปฏิบติังานตามบทบาท 

หนา้ที*อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
สอดคลอ้งตวับ่งชี�      9.1 -9.3 
สนองจุดเนน้ สพม.16  ขอ้ 6 โรงเรียนของชุมชน 
สนองค่านิยมหลกั  ขอ้ 12 
ลกัษณะโครงการ  ต่อเนื*อง 
.......................................................................................................................................................................... 
1.  หลกัการและเหตุผล 

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานแก่ผูน้าํเยาวชนจากจงัหวดัต่างๆ  76 จงัหวดั ณ ศาลาดุสิตาลยั 
เมื*อวนัที* 30 สิงหาคม 2514 ความว่า “......พวกเราทั�งหลายจึงตอ้งรู้จกัรู้ว่าแต่ละชุมชนอยู่ไดด้ว้ยตนเองถ้า
อยากอยูใ่ห้ดีขึ�น ให้มีความเจริญ ให้มีความเป็นอยูดี่กินดี  มีรายไดม้ากขึ�น จะตอ้งแลกเปลี*ยนระหวา่งชุมชน 
ระหวา่งหมู่บา้น ระหวา่งจงัหวดั ระหวา่งประเทศ จะตอ้งมีความสามคัคี ความสามคัคีปรองดองกนัระหวา่ง
บุคคลในประเทศ จึงมีความสําคญัสําหรับทุกคนและตอ้งร่วมกนัสร้างไม่ใช่ว่าต่างคนต่างอยู่ ทุกคนไดรั้บ
ความรู้ในทางวชิาการ ไดรั้บความสามคัคีวา่ตอ้งรวบรวมกาํลงั ตอ้งร่วมแรงกนัเพื*อจะสร้างความเจริญให้แก่
บา้นเมือง.....” และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542  แกไ้ขเพิ*มเติม (ฉบบัที* 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 
24 (6) จดัการเรียนรู้ให้เกิดขึ�นไดทุ้กเวลาทุกสถานที* มีการประสานความร่วมมือกบับิดา มารดา ผูป้กครอง
และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื*อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ และมาตรา 29  ให้สถานศึกษาร่วมกบั
บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ*น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบนัศาสนา  สถานประกอบการและสถาบนัทางสังคมอื*น ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจดั
กระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื*อให้ชุมชนมีการจดัการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร 
และรู้จกัเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่างๆ เพื*อพฒันาชุมชนให้สอดคล้องกบัสภาพปัญหาและความ
ตอ้งการ รวมทั�งหาวธีิสนบัสนุนใหมี้การแลกเปลี*ยนประสบการณ์การพฒันาระหวา่งชุมชน 

โรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา เนน้การบริหารแบบมีส่วนร่วมกบัชุมชน การใชแ้หล่งเรียนรู้ ภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ*น  โดยใหบุ้คคลภายนอกเขา้มามีส่วนช่วยในการบริหารจดัการความรู้ ไดรั้บความร่วมมือไม่วา่
จะเป็นผูป้กครองเครือข่าย คณะกรรมการสถานศึกษา  ผูป้กครองนกัเรียน และหน่วยงานภายนอก   การจดั
กิจกรรมของโรงเรียนมีการแลกเปลี*ยนความรู้กบัชุมชน จึงมีความจาํเป็นในการส่งเสริมให้บุคคลภายนอกมี
ส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษาในทุก ๆดา้น  เพื*อพฒันาโรงเรียนใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนต่อไป   

 
 
 
 

 



 

 

2.  วตัถุประสงค์ 
 2.1  เพื*อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหวา่งโรงเรียนกบัหน่วยงานและชุมชน 

2.2  เพื*อส่งเสริมให้และสนบัสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานและผูป้กครองนกัเรียน
เขา้มามีบทบาทในการพฒันาการศึกษา 

2.3  เพื*อใหส้ถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 

3.  เป้าหมาย 

 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  3.1.1  คณะกรรมการสถานศึกษาเขา้ร่วม ประชุมวางแผนการจดัการศึกษา อยา่งนอ้ย  
ภาคเรียนละ 2 ครั� ง 

3.1.2ผูป้กครองนกัเรียนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษาของโรงเรียนอยา่งต่อเนื*อง 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  3.2.1  คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบติัหนา้ที*ตามที*ระเบียบกาํหนด 
  3.2.2  คณะกรรมการสถานศึกษา กาํกบั ติดตาม ดูแลและขบัเคลื*อนการดาํเนินงานของ
สถานศึกษา ใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมาย 
  3.2.3  ผูป้กครอง  ชุมชน หน่วยงานภายนอก  เขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา 

4.  วธีิดําเนินการ/ ขั�นตอนดําเนินการ 
 

กจิกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

1. ขั�นวางแผน เสนอโครงการ แต่งตั�งคณะกรรมการ 
2. ขั�นดาํเนินการ 
     2.1 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั�นพื�นฐาน 
    2.2 กิจกรรมร่วมดว้ยช่วยกนัพฒันาสถานศึกษา 
    2.3 กิจกรรมสัมพนัธ์ชุมชน 
3. ขั�นประเมินผล 
4. สรุปรายงานผล/จดัทาํ SAR 

ต.ค.2558 
 

พ.ย. 2558 –ส.ค.2559 
 
พ.ย. 2558 –ส.ค.2559 
พ.ย. 2558 –ส.ค.2559 
มี.ค. 2558,ก.ย.2559 
มี.ค. 2558,ก.ย.2559 

นางสาวเนติมา  สกลุวโิรจน ์

 
นางสาวเนติมา  สกลุวโิรจน์ 

 
นางสาวเนติมา  สกลุวโิรจน์ 

นางสาวเนติมา  สกลุวโิรจน์ 

ผูรั้บผดิชอบกิจกรรม 

นางสาวเนติมา  สกลุวโิรจน์ 
 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2558 – กนัยายน 2559 

6.  งบประมาณ    5,000 บาท 
 

ที� กจิกรรม งบประมาณที�อนุมัติ หมายเหตุ 

1 
2 
3 

กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 
กิจกรรมร่วมดว้ยช่วยกนัพฒันาสถานศึกษา 
กิจกรรมสัมพนัธ์ชุมชน 

5,000 
0 
0 

 



 

 

7.  ผู้รับผดิชอบโครงการ  
 นางสาวเนติมา  สกุลวโิรจน์ 
 

8.  การประเมินผล 

ตัวบ่งชี�ความสําเร็จ วธีิการประเมิน เครื�องมือ 

1.  คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบติั
หนา้ที*ตามที*ระเบียบกาํหนด 
2.  คณะกรรมการสถานศึกษา กาํกบั ติดตาม 
ดูแลและขบัเคลื*อนการดาํเนินงานของ
สถานศึกษา ใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมาย 
3.  ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ
พฒันาสถานศึกษา 
4. ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเกี*ยวข้องที*มีต่อ
การมีส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษา 

1. การสอบถาม 
2. การสังเกต 
3. การประเมิน 
ความพึงพอใจ 
 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสังเกต 
3. แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

 

9.  ผลที�คาดว่าจะได้รับ 
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน ผูป้กครองนกัเรียน ชุมชน เขา้มามีบทบาทในการพฒันา 

การศึกษาของโรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี  ๒ สงขลา  อยา่งต่อเนื*อง 
9.2 โรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ สงขลาเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 

 

ลงชื*อ...............................................ผูเ้สนอโครงการ     
      (นางสาวเนติมา  สกุลวโิรจน์) 
 

ลงชื*อ...............................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
                                             (นายอนนัต ์ หวนัอาหลี) 
         รองผูอ้าํนวยการกลุ่มบริหารงานทั*วไป 
 
 

     ลงชื*อ...............................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
                                                                   (นายวรัิช  ทองแกมแกว้) 

     ผูอ้าํนวยการโรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา 
 
 
 
 



 

 

โครงการ   ส่งเสริมและพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ที*เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
สนองกลยทุธ์โรงเรียน  พฒันาการบริหารจดัการศึกษา  
มาตรฐานที*   10   สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันา 

คุณภาพผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น 
สอดคลอ้งตวับ่งชี�      10.1 -10.6 
สนองจุดเนน้ สพม.16  จุดเนน้ที* 1  นกัเรียนมีสมรรถนะ  ความสามารถ ที*หลากหลาย 

1.1 นกัเรียนมีสมรรถนะความสามารถ ไม่นอ้ยกวา่ 5 เรื*องที*   
 ครอบคลุมความรู้  ทกัษะ คุณธรรมในรอบปีการศึกษา 

1.2 มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที*เนน้กระบวนการคิดวเิคราะห์ 
จุดเนน้ที* 2 ผลสัมฤทธิE เพิ*ม ร้อยละ 4 
จุดเนน้ที*9ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

สนองค่านิยมหลกั  ขอ้  9,10,11 
ลกัษณะโครงการ  ต่อเนื*อง 
.......................................................................................................................................................................... 
1.  หลกัการและเหตุผล 

พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่คณะครู นกัเรียนโรงเรียนวงัไกลกงัวล เมื*อวนัที* 7มิถุนายน 2521 
ความวา่ “......หนา้ที*ของนกัเรียนอยูที่*เรียนใหเ้ตม็กาํลงัและสาํเร็จ การที*จะเรียนให้ไดอ้ยา่งนั�นจะทาํอยา่งไรก็
ตอ้งเขา้ใจวา่ เราจะตอ้งมีวิชาสําหรับสร้างตวัให้มีความสุขความเจริญต่อไปขา้งหน้า ถา้ไม่ขวนขวายศึกษา
ตั�งแต่ตน้ก็จะไม่มีโอกาส จะทาํใหชี้วติอบัเฉาเป็นคนไร้ประโยชน์และคุณค่าของวิชาความรู้ การที*จะเรียนให้
ดีให้มีความรู้แจ่มแจง้ ลึกซึ� งไดน้ั�น นอกจากที*อยู่ที*ความตั�งใจและขยนัหมั*นเพียรแลว้ยงัอยู่ที*ความมีสัมมา
คารวะ ความฉลาดที*จะทาํตวัใหมี้เมตตาเอ็นดูของครูดว้ย ถา้ทาํตวัดี มีความอ่อนนอ้มเคารพเชื*อฟังครู  เอาใจ
ใส่ช่วยเหลือครูในกิจกรรมต่างๆ แมเ้ล็กนอ้ยก็ไม่อยูนิ่*งดูดายหรือเฉยเมยครูยอ่มมองเห็นความดีภายในใจของ
ตวั จะรักใคร่เหมือนเป็นทั�งลูกทั�งศิษย ์จะยินดีสั*งสอนอบรมความรู้ความดีทุกอย่างให้ดว้ยความเต็มใจและ
จริงใจ ใหเ้ล่าเรียนสาํเร็จผลไดเ้ตม็เปี* ยม จึงขอใหจ้าํและพยายาม ปฏิบติัใหไ้ดทุ้กคน.......” 
 ในการพฒันาการจดักระบวนการเรียนที*เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญันั�น  ครูยอ่มคาํนึงถึงความแตกต่างของ
ผูเ้รียนไม่ว่าจะเป็นเพศ วยั คุณวุฒิและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม ครอบครัว การรับรู้ สมาธิในการ
รับรู้และความสามารถของผูเ้รียนไม่เท่ากนั  เพราะศกัยภาพต่างกนั  และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542และที*แกไ้ขเพิ*มเติม (ฉบบัที* 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5 แนวการจดัการศึกษามาตรา 22  การจดัการ
ศึกษาตอ้งยึดหลกัว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองถือว่าผูเ้รียนมีความสําคญัที*สุด 
กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ มาตรา 24 การจดั
กระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที*เกี*ยวขอ้งดาํเนินการ“ จดัเนื�อหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผูเ้รียน โดยคาํนึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ  



 

 

กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกตค์วามรู้มาใชเ้พื*อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  
จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบติัให้ทาํได ้ คิดเป็น ทาํเป็น รักการอ่านและ
การเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื*อง จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆได้อย่างสัดส่วน
สมดุลกนั......”  

จากพระบรมราโชวาทและพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และแกไ้ขเพิ*มเติม (ฉบบัที* 
6) พ.ศ. 2545 เป็นวตัถุประสงคข์องกระบวนการจดัการศึกษาและเป็นกระบวนการเรียนการสอน ครูจะตอ้ง
พฒันาตนเองให้ทนัสมยั วางแผนการจดักระบวนการสอนที*เนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั รวมไปถึงการจดักิจกรรม
และการวจิยัเพื*อพฒันาดว้ยองคป์ระกอบที*สําคญัครูตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเรื*องหลกัสูตรและเป้าหมายของ
หลกัสูตรแต่ในการพฒันาการจดัการศึกษามีความจาํเป็นตอ้งมีแผน โครงการ กิจกรรมเสริมเพื*อให้เป็นการ
จดักระบวนการเรียนการสอนแบบหลากหลายมากยิ*งขึ�น 
 

2.  วตัถุประสงค์ 
 2.1  เพื*อพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัทอ้งถิ*น 

2.2  เพื*อจดัการเรียนรู้ที*หลากหลาย ตามความถนดั ความสามารถ และความสนใจของผูเ้รียน 
2.3  เพื*อใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้ที*เนน้ใหผู้เ้รียน ไดล้งมือปฏิบติัจริง และสรุปเป็นความรู้ไดด้ว้ย

ตนเอง 
2.4  เพื*อส่งเสริมการนิเทศภายใน กาํกบัติดตาม ตรวจสอบ และนาํผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน

อยา่งสมํ*าเสมอ 
2.5  เพื*อส่งเสริมการจดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนที*มีประสิทธิภาพและดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนได้

อยา่งทั*วถึง 
 

3.  เป้าหมาย 

 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  3.1.1 โรงเรียนมีการจดัหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
อยา่งรอบดา้น 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  3.2.1  โรงเรียนมีการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัทอ้งถิ*น 
3.2.2  โรงเรียนจดัการเรียนรู้ที*หลากหลาย ตามความถนดั ความสามารถ และความสนใจ 

ของผูเ้รียน 
3.2.3  ครูจดักระบวนการเรียนรู้ที*เนน้ใหผู้เ้รียน ไดล้งมือปฏิบติัจริง และสรุปเป็น 

ความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
3.2.4  โรงเรียนส่งเสริมการนิเทศภายใน กาํกบัติดตาม ตรวจสอบ และนาํผลไปปรับปรุง

การเรียนการสอนอยา่งสมํ*าเสมอ 



 

 

3.2.5 โรงเรียน ส่งเสริมการจดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนที*มีประสิทธิภาพและดูแล
ช่วยเหลือผูเ้รียนไดอ้ยา่งทั*วถึง 
 

4.  วธีิดําเนินการ/ ขั�นตอนดําเนินการ 
 

กจิกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

1. ขั�นวางแผน เสนอโครงการ แต่งตั�งคณะกรรมการ 
2. ขั�นดาํเนินการ 
     2.1 กิจกรรมปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา 
     2.3 กิจกรรมนิเทศภายใน 
     2.4 กิจกรรมพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
3. ขั�นประเมินผล 
4. สรุปรายงานผล/จดัทาํ SAR 

ต.ค.2558 
 

พ.ย. 2558 –มี.ค.2559 
ต.ค. 2558 –ม.ค.2559 
พ.ย. 2558 –ก.ย.2559 
มี.ค. 2559,ก.ย.2559 
มี.ค. 2559,ก.ย.2559 

นายดาํรง  สุวรรณกาญจน์ 
 
นายดาํรง  สุวรรณกาญจน์ 
นายไพฑูรย ์ พิทกัษปั์ทมกร 
นางลภสัรดาพฤกษพงศ ์
ผูรั้บผดิชอบกิจกรรม 
นายดาํรง  สุวรรณกาญจน์ 

 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2558 – กนัยายน 2559 
 

6.  งบประมาณ    74,000 บาท 
 

ที� กจิกรรม งบประมาณที�อนุมัติ หมายเหตุ 

1 
2 
3 

กิจกรรมปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา 
กิจกรรมนิเทศภายใน 
กิจกรรมพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

5,000 
3,000 

66,000 

 
 

 

7.  ผู้รับผดิชอบโครงการ  
นายไพฑูรย ์ พิทกัษปั์ทมกร 

 

8.  การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี�ความสําเร็จ วธีิการประเมิน เครื�องมือ 

1. โรงเรียนมีการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาให้
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัทอ้งถิ*น 
2. โรงเรียนจดัการเรียนรู้ที*หลากหลาย ตามความถนดั 
ความสามารถ และความสนใจของผูเ้รียน 
3. ครูจดักระบวนการเรียนรู้ที*เนน้ใหผู้เ้รียน ไดล้งมือ
ปฏิบติัจริง และสรุปเป็นความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
 

1. การสอบถาม 
2. การสาํรวจ 
3. การประเมิน 
ความพึงพอใจ 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสาํรวจ 
3. แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

 



 

 

ตัวบ่งชี�ความสําเร็จ วธีิการประเมิน เครื�องมือ 

4. โรงเรียนส่งเสริมการนิเทศภายใน กาํกบัติดตาม 
ตรวจสอบ และนาํผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยา่ง
สมํ*าเสมอ 

5. โรงเรียน ส่งเสริมการจดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนที*
มีประสิทธิภาพและดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนไดอ้ยา่งทั*วถึง 

6. ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเกี*ยวขอ้งที*มีต่อการ
ส่งเสริมและพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ที*เนน้
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  

  

 

9.  ผลที�คาดว่าจะได้รับ 

9.1โรงเรียนมีการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัทอ้งถิ*นจดัการเรียนรู้ที*
หลากหลาย ตามความถนดั ความสามารถ และความสนใจของผูเ้รียนที*เนน้ใหผู้เ้รียน ไดล้งมือปฏิบติัจริง 
และสรุปเป็นความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

9.2 โรงเรียนส่งเสริมการนิเทศภายใน กาํกบัติดตาม ตรวจสอบ และนาํผลไปปรับปรุงการเรียนการ
สอนอยา่งสมํ*าเสมอ 

9.3 โรงเรียนส่งเสริมการจดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนที*มีประสิทธิภาพและดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนได้
อยา่งทั*วถึง 

9.4 ผูมี้ส่วนเกี*ยวขอ้งมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมและพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ที*เน้น
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  
 

ลงชื*อ...............................................ผูเ้สนอโครงการ     
     (นายดาํรง  สุวรรณกาญจน์) 

 

ลงชื*อ...............................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
     (นายไพฑูรย ์ พิทกัษปั์ทมกร)    
    รองผูอ้าํนวยการกลุ่มบริหารงานวชิาการ 
 
 

     ลงชื*อ...............................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
                                                                   (นายวรัิช  ทองแกมแกว้) 

     ผูอ้าํนวยการโรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา 

 

 



 

 

โครงการ   พฒันาอาคารสถานที*และสภาพแวดลอ้มเพื*อการเรียนรู้ 
สนองกลยทุธ์โรงเรียน  เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที*   11   สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการที*ส่งเสริมใหผู้เ้รียน 

พฒันาเตม็ศกัยภาพ 
สอดคลอ้งตวับ่งชี�      11.1 -11.3 
สนองจุดเนน้ สพม.16  จุดเนน้ที* 8 ห้องเรียนคุณภาพ 
สนองค่านิยมหลกั  ขอ้  12 
ลกัษณะโครงการ  ต่อเนื*อง 
........................................................................................................................................................................... 
1.  หลกัการและเหตุผล 

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัเมื*อวนัที* 11กรกฎาคม  
2539  ความวา่  “.........งานของชาตินั�นมีมากมายหลายดา้น  ครอบคลุมทั�งเศรษฐกิจ สังคม  ศิลปวฒันธรรม 
การเมืองการปกครองและจาํเป็นตอ้งมีผูมี้ความรู้ความสามารถในแต่ละดา้นสามารถปฏิบติับริหารให้สําเร็จ
ลุล่วงไปดว้ยดีในทุกดา้น  ถา้เปรียบใหเ้ห็นชดั ก็ขอเปรียบเทียบเหมือนวงดนตรีวงหนึ*ง ซึ* งตอ้งประกอบดว้ย
ดนตรีประเภทต่างๆ มีเครื*องดีด สี ตี เป่า เป็นตน้ และมีผูเ้ชี*ยวชาญในเครื*องดนตรีนั�น ๆ เป็นผูป้ฏิบติัให้
กลมกลืน ไพเราะและถูกจังหวะจะโคน จึงเป็นวงดนตรีที*สมบูรณ์แบบได้ เพราะฉะนั� นผู ้มีปัญญา
ความสามารถไม่ว่าจะทาํงานด้านใด เป็นงานเล็กหรืองานใหญ่ ง่าย ยาก จะต้องถือว่างานทุกอย่างมี
ความสาํคญัเท่าเทียมกนัและตอ้งตั�งใจกระทาํให้ดีที*สุด ดว้ยความรับผิดชอบและอุตสาหะ  วิริยะ  โดยมุ่งมั*น
พึงความสาํเร็จของงานเป็นจุดมุ่งหมายสาํคญั..........”  จากพระบรมราโชวาทขา้งตน้  การบริหารจดัการศึกษา
ก็เช่นกนั ตอ้งมีองคป์ระกอบของการเรียนรู้ที*จดัเป็นกระบวนการที*หลากลาย ความรู้ตอ้งอยูทุ่กสถานที* การ
จดับรรยากาศสิ*งแวดลอ้มเอื�อต่อการเรียนรู้มีส่วนสําคญัในยุคปัจจุบนั  หรือจะเป็นสิ*งแวดลอ้มที*ผูเ้รียนเห็น 
ครูพูดไม่ได ้ซึ* งเป็นประสบการณ์ การพฒันาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนมีส่วนสําคญัของการจดับรรยากาศให้
เอื�อต่อการจดักระบวนการเรียนการสอน  ไม่ว่าจะเป็นห้องปฏิบติัการ ห้องสมุด ห้องกลุ่มสาระวิชาต่างๆ 
บรรยากาศนอกห้องเรียนก็เป็นแหล่งเรียนรู้เป็นสู่ธรรมชาติซึ* งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
แกไ้ขเพิ*มเติม (ฉบบัที* 2) พ.ศ. 2545  มาตรา  25  ความว่า รัฐจะตอ้งส่งเสริมการดาํเนินงานและจดัตั�งแหล่ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ไดแ้ก่ ห้องสมุดประชาชน  พิพิธภณัฑ์  หอศิลป์  สวนสัตว ์สวนสาธารณะ  
สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนยก์ารกีฬาและนนัทนาการแหล่งขอ้มูลและแหล่ง
การเรียนรู้อื*นๆ อยา่งพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 

ฉะนั�น  โรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา ซึ* งได้ก่อตั�งมาเป็นเวลาเกือบ 30 ปี  สภาพอาคารและ
หอ้งเรียนอยูใ่นระยะที*ตอ้งซ่อมแซมจึงมีความจาํเป็นตอ้งจดัทาํห้องต่าง ๆ ให้อยูใ่นสภาพที*พร้อมใชง้านเกิด
ความปลอดภยั ใหมี้บรรยากาศสิ*งแวดลอ้มใหเ้อื�อต่อการเรียนรู้  
 



 

 

2.  วตัถุประสงค์ 
 2.1  เพื*อพฒันาหอ้งเรียน  หอ้งปฏิบติัการ อาคารเรียน  ให้มีความมั*นคง  สะอาดและปลอดภยั 

2.2  เพื*อจดัหา จดัซื�อ ปรับปรุง สิ*งอาํนวยความสะดวก ให้อยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้ เพียงพอต่อการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน 

2.3  เพื*อจดัสภาพแวดลอ้มให้มีความสะอาด  ร่มรื*นและเป็นแหล่งเรียนรู้สาํหรับผูเ้รียน 
2.4  เพื*อส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รียน 
2.5  เพื*อพฒันาหอ้งสมุดใหส้ามารถบริการสื*อและเทคโนโลยสีารสนเทศที*เอื�อใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ย

ตนเองหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 

3.  เป้าหมาย 

 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 โรงเรียนมีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการที*ส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็
ศกัยภาพ  เพียงพอ เหมาะสมเอื�อต่อการจดัการเรียนรู้ 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1โรงเรียนมีหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ อาคารเรียนที*มั*นคง สะอาดและปลอดภยั  มีสิ*ง
อาํนวยความสะดวกพอเพียงอยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้ สภาพแวดลอ้มร่มรื*น และมีแหล่งเรียนรู้สาํหรับผูเ้รียน 
  3.2.2โรงเรียนจดัโครงการกิจกรรม ที*ส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รียน 
  3.2.3โรงเรียนจดัห้องสมุดที*ใหบ้ริการสื*อและเทคโนโลยสีารสนเทศที*เอื�อใหผู้เ้รียนเรียนรู้
ดว้ยตนเองหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 

4.  วธีิดําเนินการ/ ขั�นตอนดําเนินการ 
 

กจิกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

1. ขั�นวางแผน เสนอโครงการ แต่งตั�งคณะกรรมการ 
2. ขั�นดาํเนินการ 
     2.1 กิจกรรมพฒันางานกิจการนกัเรียน 
     2.2 กิจกรรมปรับปรุงหอ้งประชาสัมพนัธ์ 
     2.3 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
สาธารณูปโภค 
     2.4 กิจกรรมปรับปรุงคูระบายนํ�า  ซ่อมแซมเกา้อี�
โรงอาหาร 
     2.5 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทศัน์ของโรงเรียน 
 

ต.ค.2558 
 

พ.ย. 2558 – ก.ย.2559 
พ.ย. 2558 – ส.ค.2559 
พ.ย. 2558 – ส.ค.2559 

 
พ.ย. 2558 –ส.ค.2559 

 
พ.ย. 2558 – ก.ย.2559 
 

นายยงยทุธ์  คงแกว้ 

 
นายรอหมาด  หมนัดี 
นางสุนิษากนัฑแ์กว้ 
นายยงยทุธ์  คงแกว้ 

 
นางจินตนา  สุขอน้ 
 
นางชุติมา  มั*งทองคาํ 
 

 



 

 

กจิกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

     2.6 กิจกรรมปรับปรุง พฒันา ครุภณัฑ์ 
 อาคารเรียนและอาคารประกอบ 
     2.7กิจกรรมปรับปรุงพฒันาแหล่งเรียนรู้นอก
หอ้งเรียน 
     2.8 กิจกรรมปรับปรุงสาํนกังานพยาบาล 
     2.9 กิจกรรมซ่อมบาํรุงอุปกรณ์หอ้งศูนย์
เทคโนโลยทีางการศึกษา 
     2.10 กิจกรรมพฒันางานวิชาการ 
     2.11กิจกรรมจดัระบบ ปรับปรุงอาคารและบริเวณ
ทาํนํ�าดื*ม/นํ�าดื*มกนัเกรา 
     2.12 กิจกรรมพฒันาห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
     2.13 กิจกรรมพฒันาห้องปฎิบติัการทาง
วทิยาศาสตร์ 
     2.14 กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 
     2.15 กิจกรรมจดัซื�อวสัดุอุปกรณ์สาํนกังานกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 
     2.16กิจกรรมหอ้งเรียนคุณภาพ (ภาษาไทย) 
2.17 กิจกรรมพฒันาห้องเรียนคุณภาพคณิตศาสตร์ 
2.18กิจกรรมปรับปรุงหอ้งเรียนภาษาไทย (หอ้ง 422 
- 426) 
    2.19กิจกรรมจดัซื�อวสัดุอุปกรณ์กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 
    2.20 กิจกรรมพฒันาบรรยากาศแหล่งเรียนรู้(MEP) 
2.21 กิจกรรมพฒันาเครื*องมือและอุปกรณ์ (กอท) 
2.22กิจกรรมจดัซื�อวสัดุครุภณัฑส์าํนกังานกลุ่มสาระ
การงานอาชีพ 
2.23 กิจกรรมพฒันาปรับปรุงสื*ออุปกรณ์
หอ้งปฏิบติัการคณิตศาสตร์ 
   2.24กิจกรรมจดัซื�อวสัดุอุปกรณ์ปฏิบติังานอาคาร
สถานที* 
 

พ.ย. 2558 – ก.ย.2559 
 

พ.ย. 2558 – ก.ย.2559 
 

พ.ย. 2558 – ก.ค.2559 
ต.ค. 2558 – มี.ค.2559 

 
ต.ค. 2558 – ก.ย.2559 

 
ต.ค. 2558 – มี.ค.2559 
ต.ค. 2558 – มี.ค.2559 
พ.ย. 2558 –ก.ย.2559 

 
พ.ย. 2558 – ส.ค.2559 
พ.ย. 2558 –ก.ย.2559 

 
พ.ย. 2558 –ก.ย.2559 
ต.ค. 2558 –ก.ย.2559 

พ.ค. – ส.ค.2559 
 

ต.ค. 2558 – ก.ย.2559 
 

ต.ค. 2558 – ก.ย.2559 
ต.ค. 2558 – ก.ย.2559 
พ.ย. 2558 – ก.ย.2559 

 
ต.ค. 2558 – ก.ย.2559 

 
พ.ย. 2558 –ส.ค.2559 

 

นายพนมยงค ์ นวลพรหม 

 
นายยงยทุธ์  คงแกว้ 
 
นางสาวลดาวลัย ์กาญจนะ 
นายอุศมาน  หลีสนัมะหมดั 

 
นางกลัยารัตน์ อิสระทะ 
 
นายทวพีงษ ์ แซ่ตั�ง 
นายทศพร  ชิตมณี 
นางณวลนอ้ย บวัเงิน 
 
นางณวลนอ้ย บวัเงิน 
นางยาว ี เฉิดฉิ�ม 
 
นางลดาวลัย ์ มะเดื*อ 
นายเที*ยงทอง  ไชยสวสัดิE  
นางสาวสุวมิลยหีมดัอาหลี 
 
นางกลัยา  เรืองณรงค ์

 
นางสาวฟไูรดา  ธรรมนิยมกลุ 

นางอธิศ  เพง็แกว้ 
นางสวาท  กระจายศรี 
 
นายเที*ยงทอง  ไชยสวสัดิE  
 
นางชุติมา  มั*งทองคาํ 
 



 

 

 

กจิกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

2.25 กิจกรรมจดัซื�อวสัดุอุปกรณ์งานสารบรรณ 
2.26กิจกรรมปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตของ 
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
3. ขั�นประเมินผล 
4. สรุปรายงานผล/จดัทาํ SAR 

พ.ย. 2558 – ก.ย.2559 
ธ.ค.58 – ม.ค.59 

 
พ.ย. 2558 – ส.ค.2559 
พ.ย. 2558 – ก.ย.2559 

 

นางปณตัษวลัย ์ บุญขวญั 
นายอุศมาน  หลีสนัมะหมดั 

 
ผูรั้บผดิชอบกิจกรรม 
นายยงยทุธ์  คงแกว้ 

 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2558 – กนัยายน 2559 
 

6.  งบประมาณ    1,786,200บาท 

 

ที� กจิกรรม งบประมาณที�อนุมัติ หมายเหตุ 

1 
2 
3 
4 
 

5 
6 
 

7 
 

8 
9 
 

10 
11 

 
12 
13 
14 

 

กิจกรรมพฒันางานกิจการนกัเรียน 
กิจกรรมปรับปรุงหอ้งประชาสัมพนัธ์ 
กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค 
กิจกรรมปรับปรุงคูระบายนํ�า  ซ่อมแซมเกา้อี�  
โรงอาหาร 
กิจกรรมปรับปรุงภูมิทศัน์ของโรงเรียน 
กิจกรรมปรับปรุง พฒันา ครุภณัฑ ์
 อาคารเรียนและอาคารประกอบ 
กิจกรรมปรับปรุงพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
นอกหอ้งเรียน 
กิจกรรมปรับปรุงสาํนกังานพยาบาล 
กิจกรรมซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ศูนยเ์ทคโนโลย ี
ทางการศึกษา 
กิจกรรมจดัซื�อวสัดุ – อุปกรณ์สาํนกังานวชิาการ
กิจกรรมจดัระบบ ปรับปรุงอาคารและบริเวณ 
ทาํนํ�าดื*ม/นํ�าดื*มกนัเกรา 
กิจกรรมพฒันาห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
กิจกรรมพฒันาห้องปฎิบติัการทางวทิยาศาสตร์
กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 

62,100 
10,000 
48,000 

150,000 
 

30,000 
142,000 

 
45,000 

 
8,000 

20,000 
 

62,600 
100,000 

 
680,000 
25,000 
4,0000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

ที� กจิกรรม งบประมาณที�อนุมัติ หมายเหตุ 

15 
 

16 
17 
18 

 
19 

 
20 
21 

 
22 

 
23 

 
24 

 
25 
26 

กิจกรรมจดัซื�อวสัดุอุปกรณ์สํานกังาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 
กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพภาษาไทย 
กิจกรรมพฒันาห้องเรียนคุณภาพคณิตศาสตร์ 
กิจกรรมปรับปรุงหอ้งเรียนภาษาไทย  
(หอ้ง 422 - 426) 
กิจกรรมจดัซื�อวสัดุอุปกรณ์กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 
กิจกรรมพฒันาบรรยากาศแหล่งเรียนรู้(MEP) 
กิจกรรมพฒันาเครื*องมือและอุปกรณ์  
(การงานอาชีพ) 
จดัซื�อวสัดุครุภณัฑส์าํนกังานกลุ่มสาระการ
งานอาชีพ 
กิจกรรมพฒันาปรับปรุงสื*ออุปกรณ์
หอ้งปฏิบติัการคณิตศาสตร์ 
กิจกรรมจดัซื�อวสัดุอุปกรณ์ปฏิบติังานอาคาร
สถานที* 
กิจกรรมจดัซื�อวสัดุอุปกรณ์งานสารบรรณ 
กิจกรรมปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตของ 
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

30,000 
 

49,500 
35,000 
10,000 

 
5,000 

 
85,000 
30,000 

 
20,000 

 
20,000 

 
55,000 

 
45,000 
15,000 

 

 

7.  ผู้รับผดิชอบโครงการ  
 นายยงยทุธ์  คงแกว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8.  การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี�ความสําเร็จ วธีิการประเมิน เครื�องมือ 

1. โรงเรียนมีหอ้งเรียน ห้องปฏิบติัการ  
อาคารเรียนที*มั*นคง สะอาดและปลอดภยั  มีสิ*ง
อาํนวยความสะดวกพอเพียงอยูใ่นสภาพใชก้าร
ไดดี้ สภาพแวดลอ้มร่มรื*น และมีแหล่งเรียนรู้
สาํหรับผูเ้รียน 
2. โรงเรียนจดัโครงการกิจกรรม ที*ส่งเสริม
สุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รียน 
3. โรงเรียนจดัห้องสมุดที*ให้บริการสื*อและ
เทคโนโลยสีารสนเทศที*เอื�อใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ย
ตนเองหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
4.  ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเกี*ยวขอ้งที*มีต่อ
การพฒันาอาคารสถานที*และสภาพแวดลอ้ม
เพื*อการเรียนรู้ 

1. การสอบถาม 
2. การสาํรวจ 
3. การประเมิน 
ความพึงพอใจ 
 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสาํรวจ 
3. แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

 

9.  ผลที�คาดว่าจะได้รับ 
9.1 โรงเรียนมีหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ อาคารเรียนที*มั*นคง สะอาดและปลอดภยั  มีสิ*งอาํนวย 

ความสะดวกพอเพียงอยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้ สภาพแวดลอ้มร่มรื*น และมีแหล่งเรียนรู้สาํหรับผูเ้รียน 
 9.2 ผูเ้รียนมีสุขภาพอนามยัที*ดี 
 9.3โรงเรียนมีหอ้งสมุดที*ใหบ้ริการสื*อและเทคโนโลยสีารสนเทศที*เอื�อใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง
หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 9.4  ผูมี้ส่วนเกี*ยวขอ้งมีความพึงพอใจต่อการพฒันาอาคารสถานที*และสภาพแวดลอ้มเพื*อการเรียนรู้  
 

ลงชื*อ...............................................ผูเ้สนอโครงการ     
  (นายยงยทุธ์   คงแกว้)                                               

 

ลงชื*อ...............................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
                  (นายอนนัต ์ หวนัอาหลี) 
         รองผูอ้าํนวยการกลุ่มบริหารงานทั*วไป 
 
 

     ลงชื*อ...............................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
                                                                   (นายวรัิช  ทองแกมแกว้) 

     ผูอ้าํนวยการโรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา 



 

 

โครงการ   พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
สนองกลยทุธ์โรงเรียน  พฒันาการบริหารจดัการศึกษา  
มาตรฐานที*   12   สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที*กาํหนดใน 

กฎกระทรวง 
สอดคลอ้งตวับ่งชี�      12.1 -12.6 
สนองจุดเนน้ สพม.16  จุดเนน้ที* 4 โรงเรียนมีระบบประกนัคุณภาพ 
สนองค่านิยมหลกั  ขอ้ 12 
ลกัษณะโครงการ  ต่อเนื*อง 
.......................................................................................................................................................................... 
1.  หลกัการและเหตุผล 

กระทรวงศึกษาธิการ  ไดป้ระกาศใช้กฎกระทรวง  วา่ดว้ย  ระบบ  หลกัเกณฑ์  และวิธีการประกนั
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 กาํหนดใหก้ารประเมินคุณภาพภายในเป็นการประเมินคุณภาพการจดัการศึกษา  
การติดตาม  และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที*กระทรวงศึกษาธิการ  
ประกาศกาํหนดสําหรับการประกนัคุณภาพภายใน  ซึ* งกระทาํโดยบุคลากรของสถานศึกษานั�นหรือโดย
หน่วยงานตน้สังกดัที*มีหนา้ที*กาํกบัดูแลสถานศึกษา  ซึ* งไดก้าํหนดให้สถานศึกษาขั�นพื�นฐานจดัให้มีระบบ
การประกนัคุณภาพภายในตามหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัเกี*ยวกบัการประกนัคุณภาพภายในดงันี�     กาํหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  จดัทาํแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาที*มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจดัระบบบริหารและสารสนเทศดาํเนินงานตามแผนพฒันาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาจดัใหมี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจดัให้มีการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจดัทาํรายงานประจาํปีที*เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในจดัให้มี
การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเนื*องโดยใหส้ถานศึกษายดึหลกัการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงาน
ที*เกี*ยวขอ้งทั�งภาครัฐและภาคเอกชน  โดยการส่งเสริม  สนบัสนุนและกาํกบัดูแลของหน่วยงานตน้สังกดั  
กระทรวงศึกษาธิการจึงไดป้ระกาศใชม้าตรฐานคุณภาพการศึกษาภายในจาํนวน  15  มาตรฐาน  ซึ* งมาตรฐาน
ที*  12  กาํหนดใหส้ถานศึกษาดาํเนินการจดัทาํระบบประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที*กาํหนดใน
กระทรวง  โดยมีตวัชี� วดัจาํนวน  6  ขอ้ คือ1)  กาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา2)  จดัทาํและ
ดาํเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาที*มุ่งพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา3)  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื*อพฒันาคุณภาพ
สถานศึกษา4)  ติดตามตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

5)  นาํผลการประเมินคุณภาพทั�งภายในและภายนอกไปใชว้างแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเนื*อง 

6)  จดัทาํรายงานประจาํปีที*เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

 โรงเรียนมัธยมสิริวณัวรี  ๒  สงขลา  เป็นสถานศึกษาที*จดัการศึกษาขั�นพื�นฐานตามหลักสูตร
การศึกษาขั�นพื�นฐาน  พุทธศกัราช  2551  ซึ* งจะต้องปฏิบติัตามกฎกระทรวงฉบบันี�   เพราะต้องรับการ



 

 

ประเมินคุณภาพภายในโดยตน้สังกดัและการประเมินคุณภาพภายนอกโดย  สมศ.  ตามที*กฎหมายไดก้าํหนด
ไว ้ โรงเรียนจึงตอ้งพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในขึ�นมาตามกรอบของกระทรวง  เพื*อเป็นการพฒันา
ระบบการบริหารจัดการศึกษาและเป็นการสร้างความพร้อมต่อการประเมินคุณภาพการศึกษา  และมี
เป้าหมายให้โรงเรียนสามารถผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกในที*สุด  คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในจึงไดจ้ดัทาํโครงการนี� ขึ�นมาเพื*อเป็นแนวทางการดาํเนินงานประกนัคุณภาพภายใน  โดยกาํหนดให้มี
การวางแผน  ดําเนินงาน  ประเมินผล  และปรับปรุงแก้ไข  ให้กระบวนการทํางานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  เป็นระบบ  มีมาตรฐาน  และสามารถผดุงรักษาคุณภาพการทาํงานไวไ้ดอ้ยา่งต่อเนื*อง  ซึ* งจะ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจดัการศึกษาที*มีคุณภาพแก่นกัเรียนตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ  พุทธศกัราช  2542  (แกไ้ขเพิ*มเติม  พ.ศ.  2545)  ต่อไป 

 

2.  วตัถุประสงค์ 
 2.1  เพื*อพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามที*กฎกระทรวงกาํหนดและมีผล 
การพฒันาอยา่งต่อเนื*อง 

 

3.  เป้าหมาย 

 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  3.1.1 โรงเรียนระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามที*กฎกระทรวงกาํหนด 
และมีผลการพฒันาอยา่งต่อเนื*อง 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  3.2.1 โรงเรียนไดก้าํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  3.2.2 โรงเรียนจดัทาํและดาํเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาที*มุ่ง
พฒันาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  3.2.3 โรงเรียนจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการบริหารจดัการเพื*อพฒันา
คุณภาพสถานศึกษา 
  3.2.4 โรงเรียนมีการติดตามและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
  3.2.5 โรงเรียนนาํผลการประเมินคุณภาพทั�งภายในและภายนอกไปใชว้างแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเนื*อง 
  3.2.6 โรงเรียนจดัทาํรายงานประจาํปีที*เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
   
 
 
 



 

 

4.  วธีิดําเนินการ/ ขั�นตอนดําเนินการ 
 

กจิกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

1. ขั�นวางแผน เสนอโครงการ แต่งตั�งคณะกรรมการ 
2. ขั�นดาํเนินการ 
     2.1 กิจกรรมพฒันางานประกนัคุณภาพใน
โรงเรียน 
     2.2  กิจกรรมพฒันาระบบเครือข่ายขอ้มูล
สารสนเทศ 
     2.3 กิจกรรมเผยแพร่ผลงานโรงเรียนสู่ชุมชน 
3. ขั�นประเมินผล 
4. สรุปรายงานผล/จดัทาํ SAR 

ต.ค. 2558 
 

พ.ย. 2558 –ก.ย.2559 
 

พ.ย. 2558 – ก.ย.2559 
 

พ.ย. 2558 – ก.ย.2559 
มี.ค. 2558,  ก.ย.2559 
มี.ค. 2558,  ก.ย.2559 

นางณวลนอ้ย  บวัเงิน 
 
นางณวลนอ้ย  บวัเงิน 
 
นางสาวขนิษฐา  บุญเตโช 
 
นางสุนิษา  กณัฑแ์กว้ 
ผูรั้บผดิชอบกิจกรรม 
นางณวลนอ้ย  บวัเงิน 

 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2558 –  กนัยายน 2559 
 

6.  งบประมาณ    51,000   บาท 
 

ที� กจิกรรม งบประมาณที�อนุมัติ หมายเหตุ 

1 
 

2 
 

3 

กิจกรรมพฒันางานประกนัคุณภาพภายใน
โรงเรียน 
กิจกรรมพฒันาระบบเครือข่ายขอ้มูล
สารสนเทศ 
กิจกรรมเผยแพร่ผลงานโรงเรียนสู่ชุมชน 

12,000 
 

4,000 
 

35,000 

 

 

7.  ผู้รับผดิชอบโครงการ  
 นางณวลนอ้ย  บวัเงิน 

 

8.  การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี�ความสําเร็จ วธีิการประเมิน เครื�องมือ 

1.โรงเรียนไดก้าํหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
2.โรงเรียนจดัทาํและดาํเนินการตามแผนพฒันาการ
จดัการศึกษาของสถานศึกษาที*มุ่งพฒันาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

1. การตรวจสอบ 
2. การสาํรวจ 
3. การประเมิน 
ความพึงพอใจ 

1. แบบตรวจสอบ 
2. แบบสาํรวจ 
3. แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 



 

 

ตัวบ่งชี�ความสําเร็จ วธีิการประเมิน เครื�องมือ 

3. โรงเรียนจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจดัการเพื*อพฒันา
คุณภาพสถานศึกษา 
4. โรงเรียนมีการติดตามและประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
5. โรงเรียนนาํผลการประเมินคุณภาพทั�งภายใน
และภายนอกไปใชว้างแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษาอยา่งต่อเนื*อง 
6. โรงเรียนจดัทาํรายงานประจาํปีที*เป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน 
7. ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเกี*ยวขอ้งที*มีต่อ
การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน
โรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา 

  

 

9.  ผลที�คาดว่าจะได้รับ 

9.1 โรงเรียนระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามที*กฎกระทรวงกาํหนดและมีผลการพฒันา
อยา่งต่อเนื*อง 

9.2  ผูมี้ส่วนเกี*ยวขอ้งมีความพึงพอใจต่อการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน 
โรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา 
 

ลงชื*อ...............................................ผูเ้สนอโครงการ     
      (นางณวลนอ้ย  บวัเงิน)                                               

 

ลงชื*อ...............................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
     (นายไพฑูรย ์ พิทกัษปั์ทมกร)    
    รองผูอ้าํนวยการกลุ่มบริหารงานวชิาการ 
 
 

     ลงชื*อ...............................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
                                                                   (นายวรัิช  ทองแกมแกว้) 

     ผูอ้าํนวยการโรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา 

 

 



 

 

โครงการ   สร้างเสริม สนบัสนุน พฒันา สถานศึกษาใหเ้ป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สนองกลยทุธ์โรงเรียน  เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที*   13   สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนบัสนุน ใหส้ถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง 

การเรียนรู้ 
สอดคลอ้งตวับ่งชี�      13.1 -13.2 
สนองจุดเนน้ สพม.16  จุดเนน้ที*  6  โรงเรียนของชุมชน 

จุดเนน้ที* 7อาเซียน 
จุดเนน้ที* 8 ห้องเรียนคุณภาพ 

สนองค่านิยมหลกั  ขอ้ 4 
ลกัษณะโครงการ  ต่อเนื*อง 
........................................................................................................................................................................... 
1.  หลกัการและเหตุผล 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และที*แกไ้ขเพิ*มเติม พ.ศ. 2554 หมวด 4  
แนวการจดัการศึกษา มาตรา 22 กล่าววา่ การจดัการศึกษาตอ้งยืดหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ 
และพฒันาตนเองได ้และถือว่าผูเ้รียนมีความสําคญัที*สุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียน 
สามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ มาตรา 24 การจดักระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและ 
หน่วยงานที*เกี*ยวขอ้งดาํเนินการ ดงัต่อไปนี� 1) จดัเนื�อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจและ 
ความถนดัของผูเ้รียน โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล  2) ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การ 
เผชิญสถานการณ์ และการประยุกตค์วามรู้ มาใช้เพื*อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 3) จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนได้
เรียนรู้ จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบติัให้ทาํได ้คิดเป็น และทาํเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่าง
ต่อเนื*อง  4) จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานความรู้ดา้นต่าง ๆ อยา่งไดส้ัดส่วนสมดุลกนั รวมทั�งปลูกฝัง
คุณธรรม ค่านิยมที*ดีงามและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกรายวิชา  5) ส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูส้อน
สามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม สื*อการเรียน และอาํนวยความสะดวกเพื*อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ และ
มีความรอบ รู้ รวมทั�งสามารถใชก้ารวิจยัเป็นส่วนหนึ* งของกระบวนการเรียนรู้ ทั�งนี�  ผูส้อนและ ผูเ้รียนอาจ
เรียนรู้ไปพร้อมกนั จากสื*อการเรียนการสอนและแหล่งวทิยาการประเภทต่าง ๆ  6) จดัการเรียนรู้ให้เกิดขึ�นได้
ทุกเวลาทุกสถานที*มีการประสานความร่วมมือกบับิดามารดา ผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื*อ
ร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตาม ศกัยภาพ มาตรา 29 ให้สถานศึกษาร่วมกบับุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์ารชุมชน 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ*นเอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบนัสังคมอื*น ส่งเสริมความเขม้แข็งของชุมชนโดยจดักระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื*อให้ชุมชนมี
การจดัการศึกษาอบรม มีการแวงหา ความรู้ ขอ้มูล ข่าวสาร และรู้จกัเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ 
เพื*อพฒันาชุมชนให้สอดคล้องกับ สภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั�งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการ
แลกเปลี*ยนประสบการณ์การพฒันาระหวา่งชุมชน  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานไดก้าํหนด



 

 

เกณฑ์มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานที* 46 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม 
สนบัสนุน ใหส้ถานศึกษา เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื*อใชเ้ป็นเกณฑก์ารประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  

ดงันั�น เพื*อใหส้ถานศึกษาบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั�นพื�นฐาน โรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี  
๒  สงขลา   จึงจดัทาํโครงการสร้างเสริม สนบัสนุน พฒันา สถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เพื*อให้
สอดรับกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ หลกัสูตรแกนกลาง การศึกษาขั�นพื�นฐาน พ.ศ. 2551 และ
มาตรฐานการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

 

2.  วตัถุประสงค์ 

 2.1  เพื*อสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใชป้ระโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั�งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา  

2.2  เพื*อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน   บุคลากรของสถานศึกษาและผูเ้กี*ยวขอ้งในการใชแ้หล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา  

2.3  เพื*อแลกเปลี*ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา กบัครอบครัว 
ชุมชน  และองคก์รที*เกี*ยวขอ้ง 

 

3.  เป้าหมาย 

 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 โรงเรียนมีการสร้าง ส่งเสริม สนบัสนุน ใหเ้ป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1 โรงเรียนมีการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในและใชป้ระโยชน์จากแหล่งเรียนรู้
ทั�งภายในและภายนอก เพื*อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและบุคลากรของโรงเรียน รวมทั�งผูที้*เกี*ยวขอ้ง 
  3.2.2 โรงเรียนมีการแลกเปลี*ยนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากรภายในโรงเรียน ระหวา่งโรงเรียนกบั
ครอบครัว  ชุมชน  และองคก์รที*เกี*ยวขอ้ง 
 

4.  วธีิดําเนินการ/ ขั�นตอนดําเนินการ 
 

กจิกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

1. ขั�นวางแผน เสนอโครงการ แต่งตั�งคณะกรรมการ 
2. ขั�นดาํเนินการ 
     2.1 กิจกรรมปรับปรุงหอ้งเกียรติประวติัโรงเรียน 
     2.2 กิจกรรมพฒันาสาํนกังานงานบุคคล 
     2.3 กิจกรรมจดัจา้งลูกจา้งชั*วคราว 
     2.4 กิจกรรมจา้งครูสอนดนตรี 
 

ต.ค. 2558 
 

พ.ย. 2558 – ส.ค.2559 
พ.ย. 2558 – ส.ค.2559 
ต.ค. 2558 – ก.ย.2559 
ต.ค. 2558 – ก.ย.2559 

 

นางภคันลิน  ทองศรีจนัทร์ 
 
นางภคันลิน  ทองศรีจนัทร์ 
นางภคันลิน  ทองศรีจนัทร์ 
นางภคันลิน  ทองศรีจนัทร์ 
นางปิตุพร  ธรรมโร 
 

 



 

 

กจิกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

     2.5 กิจกรรมประชุมสัมมนาทางวชิาการ 
กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถมัภ ์
     2.6 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อชั�น ม. 1 
     2.7 กิจกรรมแลกเปลี*ยนเรียนรู้กลุ่มโรงเรียนใน
พระราชูปถมัภ ์
     2.8 กิจกรรมค่ายองคร์วม(วชิาการ) 
     2.9 กิจกรรมภาษาองักฤษเพื*อชุมชนสู่อาเซียน 
3. ขั�นประเมินผล 
4. สรุปรายงานผล/จดัทาํ SAR 

มี.ค. – เม.ย.2559 
 

ม.ค. – ก.พ.2559 
ม.ค. – ก.พ.2559 

 
ต.ค. 2558 – ม.ค.2559 
พ.ย. 2558 – ก.ย.2559 
มี.ค.2558,ก.ย.2559 
มี.ค.2559,ก.ย.2559 

นางภคันลิน  ทองศรีจนัทร์ 
 
นางลภสัรดา พฤกษพงศ ์
นายไพฑูรย ์ พิทกัษปั์ทมกร 
 
นายไพฑูรย ์ พิทกัษปั์ทมกร 
นางสาวฟไูรดา  ธรรมนิยมกลุ 

ผูรั้บผดิชอบกิจกรรม 
นางภคันลิน  ทองศรีจนัทร์ 

 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2558 – กนัยายน 2559 
 

6.  งบประมาณ    1,486,000  บาท 
 

ที� กจิกรรม งบประมาณที�อนุมัติ หมายเหตุ 

1 
2 
3 
4 
5 
 

6 
7 
 

8 
9 

กิจกรรมปรับปรุงหอ้งเกียรติประวติัโรงเรียน 
กิจกรรมพฒันาสาํนกังานงานบุคคล 
กิจกรรมจดัจา้งลูกจา้งชั*วคราว 
กิจกรรมจา้งครูสอนดนตรี 
กิจกรรมประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถมัภ ์
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อชั�น ม. 1 
กิจกรรมแลกเปลี*ยนเรียนรู้กลุ่มโรงเรียนใน
พระราชูปถมัภ ์
กิจกรรมค่ายองคร์วม(วชิาการ) 
กิจกรรมภาษาองักฤษเพื*อชุมชนสู่อาเซียน 

0 
10,000 

1,250,000 
60,000 

117,000 
 

9,000 
20,000 

 
20,000 

0 

งบนอก (200,000) 
 

ค่าจา้งบุคลากร 
 

อุดหนุน (117,000) 
 เงินอื*น ๆ (250,000) 

 

7.  ผู้รับผดิชอบโครงการ  
 นางภคันลิน  ทองศรีจนัทร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

8.  การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี�ความสําเร็จ วธีิการประเมิน เครื�องมือ 

1. โรงเรียนมีการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้
ภายในและใชป้ระโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั�ง
ภายในและภายนอก เพื*อพฒันาการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนและบุคลากรของโรงเรียน รวมทั�งผูที้*
เกี*ยวขอ้ง 
2.  โรงเรียนมีการแลกเปลี*ยนเรียนรู้ระหวา่ง
บุคลากรภายในโรงเรียน ระหวา่งโรงเรียนกบั
ครอบครัว  ชุมชน  และองคก์รที*เกี*ยวขอ้ง 
3.  ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเกี*ยวขอ้งที*มีต่อ
การสร้างเสริม สนบัสนุน พฒันา สถานศึกษา
ใหเ้ป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

1. การสอบถาม 
2. การสาํรวจ 
3. การประเมิน 
ความพึงพอใจ 
 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสาํรวจ 
3. แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

 

9.  ผลที�คาดว่าจะได้รับ 

9.1 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายใน และใชป้ระโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั�งภายในและภายนอก เพื*อ
พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและบุคลากรของโรงเรียน  

9.2โรงเรียนมีการแลกเปลี*ยนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากรภายในโรงเรียน ระหวา่งโรงเรียนกบัครอบครัว  
ชุมชน  และองคก์รที*เกี*ยวขอ้ง 

9.3 ผูมี้ส่วนเกี*ยวขอ้งมีความพึงพอใจต่อการสร้างเสริม สนบัสนุน พฒันา สถานศึกษาใหเ้ป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

 

ลงชื*อ...............................................ผูเ้สนอโครงการ     
                (นางภคันลิน  ทองศรีจนัทร์)                                               
 

ลงชื*อ...............................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
    (นายทรงยศ  เพชรกาญจน์) 
      รองผูอ้าํนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 

     ลงชื*อ...............................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
                                                                   (นายวรัิช  ทองแกมแกว้) 

     ผูอ้าํนวยการโรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา 



 

 

โครงการ   ส่งเสริมอตัลกัษณ์ของโรงเรียน 
สนองกลยทุธ์โรงเรียน  ส่งเสริมอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที*   14   การพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามวสิัยทศัน์ ปรัชญา และ 

จุดเนน้ที*กาํหนดขึ�น 
สอดคลอ้งตวับ่งชี�      14.1 –14.2 
สนองจุดเนน้ สพม.16 จุดเนน้ที* 3    นกัเรียนมีสุขภาพสดใส  ประชาธิปไตยเขม้แขง็ ยิ�มไหว้

ทกัทาย   รักษาวนิยั ห่างไกลยาเสพติด มีจิตสาธารณะ 
สนองค่านิยมหลกั  ขอ้ 4,8 
ลกัษณะโครงการ  ต่อเนื*อง 
.......................................................................................................................................................................... 
1.  หลกัการและเหตุผล 

กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั�นพื�นฐานเพื*อการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตั�งแต่วนัที* 16 กุมภาพนัธ์พ.ศ. 2554 มาตรฐานที* 14 การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทศัน์ปรัชญาและจุดเน้นที*กาํหนดขึ�นสอดคล้องกบัตวับ่งชี� เพื*อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐานกลุ่มตวับ่งชี�อตัลกัษณ์ตวับ่งชี� ที* 9 และตวับ่งชี� ที* 10 ผลการพฒันาสถานศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามปรัชญาปณิธานพนัธกิจและวตัถุประสงคข์องการจดัตั�งสถานศึกษาที*ส่งผลสะทอ้นเป็น
เอกลกัษณ์ของสถานศึกษารวมทั�งผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นที*ส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของ
สถานศึกษา 

โรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา  ไดส่้งเสริมอตัลกัษณ์ “แต่งกายดี  มีสัมมาคารวะ”  เพื*อ
เสริมสร้างใหผู้เ้รียนมีวินยัในตนเองอยา่งต่อเนื*อง เพื*อใหบ้รรลุตามมาตรฐานการศึกษา จึงไดจ้ดัทาํโครงการ 
ส่งเสริมอตัลกัษณ์ขึ�น  
2.  วตัถุประสงค์ 

 2.1  เพื*อพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะ “แต่งกายดี  มีสัมมาคารวะ”  ตามอตัลกัษณ์ที*สถานศึกษา
กาํหนด 
 2.2  เพื*อให้โรงเรียนจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทศัน์ ปรัชญา และจุดเนน้
ของสถานศึกษา 

 

3.  เป้าหมาย 

 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  3.1.1 ผูเ้รียนร้อยละ 85 มีคุณลักษณะ “แต่งกายดี  มีสัมมาคารวะ”  ตามอัตลักษณ์ที*
สถานศึกษากาํหนด 
 
 



 

 

 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1 โรงเรียนพฒันาผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทศัน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษา  อยูใ่นระดบัดี 
 

4.  วธีิดําเนินการ/ ขั�นตอนดําเนินการ 
 

กจิกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

1. ขั�นวางแผน เสนอโครงการ แต่งตั�ง
คณะกรรมการ 
2. ขั�นดาํเนินการ 
     2.1 กิจกรรมแต่งกายดี   
     2.2 กิจกรรมมีสัมมาคารวะ  ยิ�มไหว ้ทกัทาย 
     2.3 กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ 
     2.4 กิจกรรมรับประทานประกาศนียบตัร
นกัเรียนชั�น ม.6 
3. ขั�นประเมินผล 
4. สรุปรายงานผล/จดัทาํ SAR 

ต.ค. 2558 
 
 

พ.ย. 2558 – ก.ย.2559 
พ.ย. 2558 – ก.ย.2559 
พ.ย. 2558 – ก.ย.2559 

ม.ค. – มี.ค.2559 
 

มี.ค. 2559,  ก.ย.2559 
มี.ค. 2559,  ก.ย.2559 

นางสาวดวงเพญ็   เมียนแกว้ 
 
 
นางสาวดวงเพญ็   เมียนแกว้ 
นางสาวดวงเพญ็   เมียนแกว้ 
นางสาวดวงเพญ็   เมียนแกว้ 
นายไพฑูรย ์ พิทกัษปั์ทมกร 
 
ผูรั้บผดิชอบกิจกรรม 
นางสาวดวงเพญ็   เมียนแกว้ 
 

 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2558 – กนัยายน 2559 
 

6.  งบประมาณ    177,000   บาท 
 

ที� กจิกรรม งบประมาณที�อนุมัติ หมายเหตุ 

1 
2 
3 
4 

กิจกรรมแต่งกายดี  มีสัมมาคารวะ 
กิจกรรมยิ�มไหว ้ทกัทาย 
กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ 
กิจกรรมรับประทานประกาศนียบตัรนกัเรียน
ชั�น ม.6 

5,000 

0 
142,000 

30,000 

 

 

7.  ผู้รับผดิชอบโครงการ  
 นางสาวดวงเพญ็   เมียนแกว้ 

 

 

 



 

 

8.  การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี�ความสําเร็จ วธีิการประเมิน เครื�องมือ 

1. ร้อยละของผูเ้รียนมีคุณลกัษณะ “แต่งกายดี  มี
สัมมาคารวะ”  ตามอัตลักษณ์ที*สถานศึกษา
กาํหนด 
2. โรงเรียนพฒันาผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย 
วสิัยทศัน์ ปรัชญา และจุดเนน้   
3. ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเกี*ยวข้องที*มีต่อ
การส่งเสริมอตัลกัษณ์ของโรงเรียน 

1. การประเมินแต่งกาย   
มีสัมมาคารวะ 
2. การสังเกต 
3. การประเมิน 
ความพึงพอใจ 
 

1. แบบประเมินแต่งกาย  
มีสัมมาคารวะ 
2. แบบสังเกต 
3. แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

 

9.  ผลที�คาดว่าจะได้รับ 
9.1  โรงเรียนพฒันาผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย วสิัยทศัน์ ปรัชญา และจุดเนน้   
9.2  ผูมี้ส่วนเกี*ยวขอ้งมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมอตัลกัษณ์ของโรงเรียน 

 

 

ลงชื*อ...............................................ผูเ้สนอโครงการ     
     (นางสาวดวงเพญ็  เมียนแกว้) 

 

ลงชื*อ...............................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
     (นายทรงยศ  เพชรกาญจน์) 
     รองผูอ้าํนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 

     ลงชื*อ...............................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
                                                                   (นายวรัิช  ทองแกมแกว้) 

     ผูอ้าํนวยการโรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โครงการ   ส่งเสริมเอกลกัษณ์ของโรงเรียน 
สนองกลยทุธ์โรงเรียน  ส่งเสริมอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที*   15   การจดักิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน้ ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื*อ 

พฒันาและส่งเสริมสถานศึกษาเพื*อพฒันาและส่งเสริมสถานศึกษาให้
ยกระดบัคุณภาพใหสู้งขึ�น 

สอดคลอ้งตวับ่งชี�      15.1 - 15.2 
สนองจุดเนน้ สพม.16  จุดเนน้ที*  5   1  โรงเรียน  1  เอกลกัษณ์ 
สนองค่านิยมหลกั  ขอ้ 7,10 
ลกัษณะโครงการ  ต่อเนื*อง 
.......................................................................................................................................................................... 
1.  หลกัการและเหตุผล 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 และที*แกไ้ขเพิ*มเติม พ.ศ. 2545  หมวด 1  ความมุ่ง
หมายและหลกัการ มาตรา 9  กล่าววา่ การจดัระบบโครงสร้าง และกระบวนการจดัการศึกษา ให้ยึดหลกัดงันี�   
1)มีเอกภาพด้านนโยบาย  และมีความหลากหลายในการปฏิบติั  2)มีการกระจายอาํนาจไปสู่เขตพื�นที*
การศึกษา สถานศึกษา  และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ*น  3)มีการกาํหนดมาตรฐานการศึกษาและจดัระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา 4)มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู  
คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาและการพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาอยา่งต่อเนื*อง  
5)ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจดัการศึกษา 6)การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัวชุมชน 
องคก์ารชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ*น เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชีพ สถาบนัศาสนา  
สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอื*น 

ดงันั�น  ผูบ้ริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีหนา้ที*พฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
วสิัยทศัน์  ปรัชญา และจุดเนน้ของสถานศึกษา  ดงัที*สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน   
ไดก้าํหนดเกณฑ ์มาตรฐานดา้นมาตรการส่งเสริม  มาตรฐานที* 15 การจดักิจกรรมตามนโยบาย  จุดเนน้   
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา  เพื*อพฒันาและส่งเสริมสถานศึกษาใหย้กระดบัคุณภาพสูงขึ�น เพื*อใชเ้ป็นเกณฑ์
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

โรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒  สงขลา เห็นความสําคญัในการพฒันามาตรฐานของผูเ้รียนให้มีความรู้
ความสามารถคู่คุณธรรม  ทั�งด้านวิชาการ และวิชาชีพอย่างต่อเนื*อง  ในการดาํเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง  
พร้อมทั�งจดัโครงการ กิจกรรมส่งเสริม เพื*อใหผู้เ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ต่อไป 

 

2.  วตัถุประสงค์ 

 2.1 เพื*อจดักิจกรรมสนองนโยบาย จุดเนน้ ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
2.2 เพื*อพฒันาและส่งเสริมใหส้ถานศึกษาใหย้กระดบัคุณภาพใหสู้งขึ�น 

 
 



 

 

3.  เป้าหมาย 

 3.1เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  3.1.1  ผูเ้รียนร้อยละ 100 ไดเ้รียนรู้ทกัษะชีวติเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.1.2  ผูเ้รียนร้อยละ 90  มีความรู้ความเขา้ใจ หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  3.2.1  โรงเรียนกิจกรรมสนองนโยบาย จุดเนน้ ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอยูใ่นระดบั 
ดีเยี*ยม 
 

4.  วธีิดําเนินการ/ ขั�นตอนดําเนินการ 
 

กจิกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

1. ขั�นวางแผน เสนอโครงการ แต่งตั�งคณะกรรมการ 
2. ขั�นดาํเนินการ 
     2.1 กิจกรรมส่งเสริมทกัษะชีวติเศรษฐกิจพอเพียง 
     2.2 กิจกรรมสนบัสนุนส่งเสริมการสอนวชิาผกั
สวนครัว 
     2.3 กิจกรรมจดัทาํระบบนํ� าแบบมาตรฐานในโรง
เพาะเห็ด 
3. ขั�นประเมินผล 
4. สรุปรายงานผล/จดัทาํ SAR 

ต.ค. 2558 
 

ต.ค. 2558 – ก.ย.2559 
ต.ค. 2558 – ก.ย.2559 

 
ต.ค. 2558 – ก.ย.2559 

 
มี.ค. 2559,ก.ย.2559 
มี.ค. 2559, ก.ย.2559 

นางสาวมูหนะ  หลา้หลี 
 
นางสาวมูหนะ  หลา้หลี 
นายอธิศ  เพง็แกว้ 
 
นางสาวมูหนะ  หลา้หลี 
 
ผูรั้บผดิชอบกิจกรรม 
นางสาวมูหนะ  หลา้หลี 

 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2558 – กนัยายน 2559 
 

6.  งบประมาณ   16,500 บาท 
 

ที� กจิกรรม งบประมาณที�อนุมัติ หมายเหตุ 

1 
2 
 

3 

กิจกรรมส่งเสริมทกัษะชีวติเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมสนบัสนุนส่งเสริมการสอนวชิา 
ผกัสวนครัว 
กิจกรรมจดัทาํระบบนํ�าแบบมาตรฐานใน 
โรงเพาะเห็ด 

3,000 
5,000 

 
8,500 

 

 

7.  ผู้รับผดิชอบโครงการ  
 นางสาวมูหนะ  หลา้หลี 
 



 

 

8.  การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี�ความสําเร็จ วธีิการประเมิน เครื�องมือ 

1. ร้อยละของผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ทกัษะชีวติ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2.ร้อยละของผูเ้รียนมีความรู้ความเข้าใจหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. โรงเรียนกิจกรรมสนองนโยบาย จุดเนน้ ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
4. ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเกี*ยวข้องที*มีต่อ
การส่งเสริมเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

1. การประเมิน 
2. การสังเกต 
3. การประเมิน 
ความพึงพอใจ 

 

 

1. แบบประเมิน 
2. แบบสังเกต 
3. แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

 

9.  ผลที�คาดว่าจะได้รับ 

 9.1ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ทกัษะชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง และนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

9.2 โรงเรียนมีกิจกรรมที*สนองนโยบาย จุดเนน้ ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
 

ลงชื*อ...............................................ผูเ้สนอโครงการ     
                (นางสาวมูหนะ  หลา้หลี)                                               
 

ลงชื*อ...............................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
     (นายไพฑูรย ์ พิทกัษปั์ทมกร) 
     รองผูอ้าํนวยการกลุ่มบริหารงานวชิาการ 

 
 

     ลงชื*อ...............................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
                                                                   (นายวรัิช  ทองแกมแกว้) 

     ผูอ้าํนวยการโรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
- คาํสั*งแต่งตั�งคณะกรรมการจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ 2559 

- ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

 



 

 

 
คาํสั*งโรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี  ๒ สงขลา 

ที* ๒๐๔/๒๕๕๘ 
เรื*องแต่งตั�งคณะกรรมการดาํเนินการจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

…………………………………………………….. 
                 เพื*อให้การจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของโรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ 
สงขลา ดาํเนินไปดว้ยความเรียบร้อย 
                  อาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  
มาตรา ๓๙ (๑)  ใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื*อให้การ
จดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  สําเร็จตามระยะเวลาที*กาํหนด  
จึงขอแต่งตั�งบุคคลเป็นคณะกรรมการดาํเนินการ ดงัต่อไปนี�  
 ๑. คณะกรรมการอํานวยการมีหน้าที*   ให้คาํปรึกษา  แนะนาํ  เพื*อให้การจดัทาํแผนปฏิบติัการ
ประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  ประกอบดว้ย 
  ๑.๑ นายวรัิช  ทองแกมแกว้   ประธานกรรมการ 
  ๑.๒ นายทรงยศ  เพชรกาญจน์   รองประธานกรรมการ 
  ๑.๓ นายไพฑูรย ์ พิทกัษปั์ทมกร   กรรมการ 
  ๑.๔ นายอนนัต ์  หวนัอาหลี   กรรมการ 
  ๑.๕ นางวรรณา  สุธารัตน์   กรรมการ 
  ๑.๖นางวนีสั  ฆงัคะมะโน   กรรมการและเลขานุการ 
  ๑.๗นางจิราตรี  บุญยอด    กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 ๒. คณะกรรมการดําเนินงานมีหน้าที*   ประชุมวางแผนการจดัทาํโครงการ/กิจกรรม พิจารณา
กลั*นกรองงบประมาณของแต่ละกลุ่มงาน ให้เกิดประสิทธิภาพ ความเหมาะสม และความเป็นไปไดข้องการ
ดาํเนินโครงการ/กิจกรรม    ประกอบดว้ย 
  ๒.๑  กลุ่มบริหารงานวิชาการ   มีหน้าที*   วางแผน กาํกบั ติดตาม ประสานโครงการจาก  
กลุ่มสาระฯ  ๘ กลุ่มสาระ และงานอื*นๆ ที*อยู่ในขอบข่ายภาระงานของงานวิชาการ  เพื*อนํามาพิจารณา
กลั*นกรองโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ให้สอดรับกับแผนกลยุทธ์และประมาณการรายรับของ
โรงเรียน  ประกอบดว้ย 
 
   ๒.๑.๑ นายไพฑูรย ์ พิทกัษปั์ทมกร  ประธานกรรมการ 
   ๒.๑.๒ นายดาํรง  สุวรรณกาญจน์  รองประธานกรรมการ 



 

 

   ๒.๑.๓ นางสุดาพร สุวรรณกาญจน์  กรรมการ 
   ๒.๑.๔ นางสุภาพรรณ์ สุวรรณโณ  กรรมการ 
   ๒.๑.๕นางศุลีมาศ บุญชดั   กรรมการ 
   ๒.๑.๖ นางอรนุช บุญสนิท  กรรมการ 
   ๒.๑.๗นางสมใจ  สินสโมสร  กรรมการ 
   ๒.๑.๘นางปิตุพร ธรรมโร   กรรมการ 
   ๒.๑.๙นายประจิตร สุวรรณรัตน์  กรรมการ 
   ๒.๑.๑๐ นางสาวมูหนะ หลา้หลี   กรรมการ 
   ๒.๑.๑๑  นางมณฑา สุขเกษม  กรรมการ 
   ๒.๑.๑๒  นายเที*ยงทอง   ไชยสวสัดิE   กรรมการ 
   ๒.๑.๑๓  นางสุรีพร ชิตมณี   กรรมการ 
   ๒.๑.๑๔  นางณวลนอ้ย บวัเงิน   กรรมการ 
   ๒.๑.๑๕  นางเสาวลกัษณ์ คีรีเพช็ร์   กรรมการ 
   ๒.๑.๑๖  นางสาวขนิษฐา บุญเตโช  กรรมการ 
   ๒.๑.๑๗  นางกลัยารัตน์ อิสระทะ  กรรมการ 
   ๒.๑.๑๘  นางสาวพาฝัน บูรณธรรม  กรรมการ   
   ๒.๑.๑๙  นางสาวนนัทินี เครือจนัทร์  กรรมการ 

๒.๑.๒๐ นางสาวนงพร สวา่งศรี   กรรมการ 
๒.๑.๒๑ นายทศพร ชิตมณี   กรรมการ 
๒.๑.๒๒ นายวรวฒิุ พลูพิพฒัน์  กรรมการ 
๒.๑.๒๓ นายอาํนวย   เพชรนุ่ม  กรรมการ 
๒.๑.๒๔ นางฤทยัวรรณ วงศช์นะ  กรรมการ 
๒.๑.๒๕นางวรรณา   สุธารัตน์  กรรมการ 
๒.๑.๒๖นางสาวเยาวพา ถาวระ   กรรมการ 
๒.๑.๒๗นางภคันลิน ทองศรีจนัทร์  กรรมการ 
๒.๑.๒๘ นางสาวพิไรพร นวลนุ่น   กรรมการ 
๒.๑.๒๙ นางลดาวลัย ์ มะเดื*อ   กรรมการ 
๒.๑.๓๐ นางสาวลดาวลัย ์ กาญจนะ  กรรมการ 
๒.๑.๓๑ นางจินตนา สุขอน้   กรรมการ 
๒.๑.๓๒ นางลภสัรดา พฤกษพงศ ์  กรรมการ 
๒.๑.๓๓ นางสาวดวงเพญ็เมียนแกว้  กรรมการ 
๒.๑.๓๔นางปณตัษวลัย ์ บุญขวญั   กรรมการ 



 

 

๒.๑.๓๕นางสาวฟูไรดา ธรรมนิยมกุล  กรรมการ 
๒.๑.๓๖ นางพวงเกสร ณ รังษี   กรรมการ 
๒.๑.๓๗นางวนีสั   ฆงัคะมะโน  กรรมการ 
๒.๑.๓๘นางพิมล   เถาถวลิ   กรรมการ 
๒.๑.๓๙นางสาวโศภิษฐา  คงชื*น   กรรมการ 
๒.๑.๔๐นางจาริณี   เนียมเกตุ  กรรมการ 

   ๒.๑.๔๑ นางสาวรัตน์ตยาพิบูลยผ์ล  กรรมการและเลขานุการ 
๒.๑.๔๒ นางสาวจรรยา  แกว้หนู   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 ๒.๒  กลุ่มบริหารงานบุคคล   มีหน้าที*   วางแผน ดาํเนินการจดัทาํโครงการ/กิจกรรม ที*อยู่ใน
ขอบข่ายภาระงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล และร่วมพิจารณากลั*นกรองโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ     
ใหส้อดรับกบัแผนกลยทุธ์  แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาและประมาณการรายรับของโรงเรียน ประกอบดว้ย 

งานบุคคล     

   ๑. นายทรงยศ    เพชรกาญจน์  ประธานกรรมการ 
   ๒. นางภคันลิน    ทองศรีจนัทร์  รองประธานกรรมการ 
   ๓. นางกลัยา  เรืองณรงค ์  กรรมการ 
   ๔. นางพวงเกสร  ณ รังษี    กรรมการ 
   ๕. นายอาํนวย  เพชรนุ่ม  กรรมการ 
   ๖. นางสาวดวงเพญ็   เมียนแกว้  กรรมการและเลขานุการ 
   ๗. นางสาวกญัญาภคั ภวภูตานนท ์  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

งานกจิการนักเรียน ประกอบดว้ย 
   ๑. นายทรงยศ    เพชรกาญจน์  ประธานกรรมการ 
   ๒. นายรอหมาด  หมนัดี   รองประธานกรรมการ 
   ๓. นางลภสัรดา   พฤกษพงศ ์  กรรมการ 
   ๔. นางสาวพิไรพร   นวลนุ่น   กรรมการ 

๕.นางจาริณี  เนียมเกตุ  กรรมการ 
   ๖. นายวฒิุพงษ ์  อาํภยัฤทธิE   กรรมการ 
   ๗. นางสาวนงพร สวา่งศรี   กรรมการ 
   ๘. นางสาวปัทมา สุวรรณโณ  กรรมการ 
   ๙.นางสาวดวงเพญ็ เมียนแกว้  กรรมการ 
   ๑๐. นายวรวฒิุ  พลูพิพฒัน์  กรรมการ 
   ๑๑. นายอาํนวย  เพชรนุ่ม  กรรมการ 
   ๑๒. นายประจิตร สุวรรณรัตน์  กรรมการ 



 

 

   ๑๓. นายศราย ุ  เหมแกว้   กรรมการ 
   ๑๔. นางสาวไตรรัตน์   ศรีระสันต ์  กรรมการ 
   ๑๕. นางเสาวลกัษณ์ คีรีเพช็ร์   กรรมการ 
   ๑๖. นางสวาท  กระจายสี  กรรมการ 

๑๗.  นายทวพีงษ ์ แซ่ตั�ง   กรรมการ 
๑๘.  นางสุนิษา  กณัฑแ์กว้  กรรมการและเลขานุการ 
๑๙.  นางจิราวรรณ โสพิกุล   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

  ๒.๓  กลุ่มบริหารงานทั�วไป  มีหนา้ที*   วางแผน ดาํเนินการจดัทาํโครงการ/กิจกรรม ที*อยูใ่น
ขอบข่ายภาระงานของกลุ่มบริหารงานทั*วไป   และร่วมพิจารณากลั*นกรองโครงการ/กิจกรรม และ
งบประมาณ    ใหส้อดรับกบัแผนกลยทุธ์และประมาณการรายรับของโรงเรียน ประกอบดว้ย 
   ๒.๓.๑  นายอนนัต ์ หวนัอาหลี  ประธานกรรมการ 
   ๒.๓.๒ นางสาวลดาวลัยก์าญจนะ   รองประธานกรรมการ 
   ๒.๓.๓  นางปณตัษวลัย ์ บุญขวญั   กรรมการ 
   ๒.๓.๔  นางชุติมา มั*งทองคาํ  กรรมการ 
   ๒.๓.๕  นายอาํนวย เพชรนุ่ม  กรรมการ 
   ๒.๓.๖   นายวรวุฒิ พลูพิพฒัน์  กรรมการ 
   ๒.๓.๗  นางสุนิษา กณัฑแ์กว้  กรรมการ 
   ๒.๓.๘  นางสาวเนติมา สกุลวโิรจน์  กรรมการ 
   ๒.๓.๙   นางสมใจ   สินสโมสร  กรรมการ 
   ๒.๓.๑๐ นายทศพร ชิตมณี   กรรมการ 

๒.๓.๑๑ นายอุศมาน หลีสันมะหมดั  กรรมการ 
๒.๓.๑๒นายพนมยงค ์ นวลพรหม  กรรมการ 
๒.๓.๑๓ นายยงยทุธ์ คงแกว้   กรรมการ  
๒.๓.๑๔ นายสายณัห์ รักชุม   กรรมการ 
๒.๓.๑๕ นายอธิศ เพง็แกว้   กรรมการ 
๒.๓.๑๖ นายกนัตพงศ ์ สีบวั   กรรมการ 
๒.๓.๑๗ นายทว ี นาคะวโิรจน์  กรรมการ 
๒.๓.๑๘ นางจินตนา สุขอน้   กรรมการ 
๒.๓.๑๙ นางเยาวพา ถาวระ   กรรมการ 
๒.๓.๒๐ นางสาวโศภิษฐา  คงชื*น   กรรมการ 
๒.๓.๒๑ นายรอหมาด หมนัดี   กรรมการ 
๒.๓.๒๒ นายทวพีงษ ์  แซ่ตั�ง   กรรมการ 



 

 

๒.๓.๒๓ นางสาวปัทมา สุวรรณโณ  กรรมการ 
๒.๓.๒๔ นางณวลนอ้ย บวัเงิน   กรรมการ 
๒.๓.๒๕ นายดาํรง สุวรรณกาญจน์  กรรมการ 
๒.๓.๒๖ นางสุดาพร สุวรรณกาญจน์  กรรมการ 
๒.๓.๒๗ นางพวงเกสร ณ รังษี   กรรมการ 
๒.๓.๒๘ นายอุดม หมดัอาดํ�า  กรรมการ 
๒.๓.๒๙ นางนิภา บุญทอง   กรรมการ 
๒.๓.๓๐ นางประคอง ประดบัจนัทร์  กรรมการ 
๒.๓.๓๑ นางสุรีพร ชิตมณี   กรรมการ 
๒.๓.๓๒ นางอรนุช บุญสนิท  กรรมการ 
๒.๓.๓๓ นางสาวพาฝัน บูรณธรรม  กรรมการ 
๒.๓.๓๔ นางฤทยัวรรณ วงศช์นะ  กรรมการ 
๒.๓.๓๕นายเที*ยงทอง ไชยสวสัดิE   กรรมการ 
๒.๓.๓๖ นางสาวกญัญาภคั  ภวภูตานนท ์  กรรมการ 
๒.๓.๓๗นางศุลีมาศ บุญชดั   กรรมการ 
๒.๓.๓๘นางมณฑา สุขเกษม  กรรมการ 
๒.๓.๓๙นางสาวเนติมา สกุลวโิรจน์  กรรมการ 
๒.๓.๔๐นางสาวมูหนะ หลา้หลี   กรรมการ 
๒.๓.๔๑นางลภสัรดา พฤกษพงศ ์  กรรมการ 
๒.๓.๔๒นางสวาท กระจายศรี  กรรมการ 
๒.๓.๔๓ นางสาวขนิษฐา   บุญเตโช  กรรมการ 
๒.๓.๔๔ นางสาวฟูไรดา  ธรรมนิยมกุล  กรรมการ 
๒.๓.๔๕ นางสาวสุวมิล  ยหีมดัอาหลี  กรรมการ 
๒.๓.๔๖นางภคันลิน  ทองศรีจนัทร์  กรรมการ 
๒.๓.๔๗ นางรัตน์ตยา พิบูลยผ์ล  กรรมการ 
๒.๓.๔๘ นางกลัยา เรืองณรงค ์  กรรมการ 
๒.๓.๔๙ นางสาวไตรรัตน์  ศรีระสันต ์  กรรมการ 
๒.๓.๕๐ นายวุฒิพงษ ์ อาํภยัฤทธิE   กรรมการ 
๒.๓.๕๑ นางปิตุพร ธรรมโร   กรรมการและเลขานุการ  
๒.๓.๕๒  นางสาวจุรีพร ขวญัปาน  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

๒.๔  กลุ่มบริหารงบประมาณ มีหน้าที*   วางแผน ดาํเนินการจดัทาํโครงการ/กิจกรรม   
ที*อยู่ในขอบข่ายภาระงานของกลุ่มบริหารงบประมาณ และร่วมพิจารณากลั*นกรองโครงการ/



 

 

กิจกรรม และงบประมาณ ให้สอดรับกับแผนกลยุทธ์และประมาณการรายรับของโรงเรียน 
ประกอบดว้ย 

๒.๔.๑ นางวรรณา สุธารัตน์  ประธานกรรมการ 
   ๒.๔.๒ นายอุศมาน หลีสันมะหมดั  รองประธานกรรมการ 
   ๒.๔.๓ นางยาว ี  เฉิดฉิ�ม   กรรมการ 
   ๒.๔.๔ นางสุวมิล ยหีมดัอาหลี  กรรมการ 
   ๒.๔.๕ นางอรนุช บุญสนิท  กรรมการ 
   ๒.๔.๖ นางวนีสั ฆงัคะมะโน  กรรมการ 
   ๒.๔.๗ นายชาญณรงค ์ สมเชื�อชาติ  กรรมการ 
   ๒.๔.๘ นางรสสุคนธ์ ฤทธิE ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 
   ๒.๔.๙ นางจิราตรี บุญยอด   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

๓. คณะกรรมการพจิารณากลั�นกรองแผนมีหนา้ที* ประสาน รวบรวม ตรวจสอบ โครงการ/กิจกรรม 
จากกลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานทั*วไป   และกลุ่มบริหารงบประมาณ     
เพื*อดาํเนินการพิจารณากลั*นกรองแผนปฏิบติัการของปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ให้สอดรับกบัแผนกลยุทธ์และ
ประมาณการรายรับของโรงเรียน พร้อมทั�งส่งขอ้มูลต่อไปยงัคณะกรรมการหลอมรวมรูปเล่ม โดยดาํเนินการ
ใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัที* ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘   ประกอบดว้ย 
  ๓.๑ นายวรัิช  ทองแกมแกว้   ประธานกรรมการ 
  ๓.๒ นายทรงยศ  เพชรกาญจน์   รองประธานกรรมการ 
  ๓.๓ นายไพฑูรย ์ พิทกัษปั์ทมกร   กรรมการ 
  ๓.๔ นายอนนัต ์  หวนัอาหลี   กรรมการ 

๓.๕ นางวรรณา  สุธารัตน์   กรรมการ 
  ๓.๖ นางณวลนอ้ย บวัเงิน    กรรมการ 

๓.๗ นางสาวดวงเพญ็ เมียนแกว้   กรรมการ 
  ๓.๘ นางวนีสั  ฆงัคะมะโน   กรรมการและเลขานุการ 
  ๓.๙ นางจิราตรี    บุญยอด    กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 ๔. คณะกรรมการตรวจทาน  มีหนา้ที* ตรวจทานขอ้ความ อกัขระ คาํผิด ให้ถูกตอ้ง  ตามพจนานุกรม  
ประกอบดว้ย 

๔.๑  นางศุลีมาศ  บุญชดั    ประธานกรรมการ 
  ๔.๒  นางกลัยา  เรืองณรงค ์   รองประธานกรรมการ 
  ๔.๓  นางปณตัษวลัย ์ บุญขวญั    กรรมการ 

๔.๔ นางสาวฟูไรดา   ธรรมนิยมกุล   กรรมการ 
  ๔.๕ นางสาวรัตน์ตยา พิบูลยผ์ล   กรรมการและเลขานุการ 



 

 

๕.  คณะกรรมการหลอมรวมรูปเล่ม  มีหน้าที*   ออกแบบรูปเล่ม   จดัพิมพร์ายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม  ให้แล้วเสร็จภายในวนัที*  ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ เพื*อจะได้ดําเนินการขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานต่อไป  ประกอบดว้ย 

 ๕.๑ นายทรงยศ   เพชรกาญจน์   ประธานกรรมการ  
  ๕.๒นางวรรณา  สุธารัตน์   รองประธานกรรมการ 
  ๕.๓ นางปิตุพร  ธรรมโร    กรรมการ 

๕.๔ นายวรวฒิุ  พลูพิพฒัน์   กรรมการ 
  ๕.๕ นางสาวจรรยา แกว้หนู    กรรมการ 
  ๕.๖ นางจิราวรรณ โสพิกุล     กรรมการ 
  ๕.๗ นางสาวพาฝัน         บูรณธรรม   กรรมการ 
  ๕.๘นายอาํนวย            เพชรนุ่ม   กรรมการ 
  ๕.๙นางวีนสั  ฆงัคะมะโน   กรรมการและเลขานุการ 

๕.๑๐ นางจิราตรี  บุญยอด    กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 ๖.  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  มีหน้าที*   เบิกจ่าย และจดัทาํหลักฐานการจ่ายเงินทุกรายการที*
เกี*ยวขอ้งกบัการจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ประกอบดว้ย 
  ๖.๑  นางยาว ี  เฉิดฉิ�ม    ประธานกรรมการ 
  ๖.๒  นางรสสุคนธ์ ฤทธิE ช่วย   กรรมการ 
  ๖.๓  นางวนีสั  ฆงัคะมะโน   กรรมการ 
  ๖.๔  นางจิราตรี             บุญยอด    กรรมการและเลขานุการ 
 
                ทั� ง นี�   ใ ห้ ผู ้ ที* ไ ด้ รั บ ก า ร แ ต่ ง ตั� ง ต า ม คํา สั* ง นี�  ป ฎิ บั ติ ห น้ า ที* ด้ว ย ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ  แ ล ะ                        
เตม็ความสามารถ  เพื*อใหง้านสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยความเรียบร้อย 
 

สั*ง  ณ  วนัที*  ๑๐กนัยายน    ๒๕๕๘ 
 
 
 

       (นายวรัิช  ทองแกมแกว้) 
    ผูอ้าํนวยการโรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี  ๒  สงขลา 
 

 

 

 



 

 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 
 

 สืบเนื*องจากการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานโรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒  สงขลา  
ครั� งที*  4/2558เมื*อวนัที*  11 เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558คณะกรรมการ ฯ ไดร่้วมกนัพิจารณาโครงการใน
แผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ 2559  ของโรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา  ครบถว้นเรียบร้อยแลว้จึง
มีมติเห็นชอบใหด้าํเนินการตามแผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ  2559  ไดทุ้กโครงการ 
 

  
 
       
        
       
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื*อ............................................................. 
(นายจารึก    แสงเอียด) 
         คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

ลงชื*อ............................................................. 
(นายกนัตพงศ ์   สีบวั) 
       คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

ลงชื*อ............................................................. 
(นางดรุณี     แกว้มี) 
       คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

ลงชื*อ............................................................. 
(นายวรเดช    สุขขวญั) 
       คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

ลงชื*อ............................................................. 
(นายเทิดไท    แกว้พิชยั) 
       คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

ลงชื*อ............................................................. 
(พระครูวรสุตาภรณ์) 
       คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

ลงชื*อ............................................................. 
(นายอุศมาน  หลีสันมะหมดั) 
       คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

ลงชื*อ............................................................. 
(นายสุทิน     กิ�มหิ�น) 
       คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

ลงชื*อ............................................................. 
                 (นายสนิท     เศวตวงศส์กุล) 
  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 
     

ลงชื*อ............................................................. 
(นายชาํนิ     วงศบุ์ญญาสวสัดิE ) 
       คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื*อ............................................................. 
(นายเนี*ยม    ขนุเพชร) 
       คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

ลงชื*อ............................................................. 
(นายนิพนธ์       จิ�วจนัทร์) 
       คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

ลงชื*อ............................................................. 
(นายสมนึก     หนูเงิน) 
       คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

ลงชื*อ............................................................. 
(นายชยั    เหล่าสิงห์) 
       คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

ลงชื*อ............................................................. 
                  (นายวรัิช  ทองแกมแกว้) 
        คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 



 

 

ที�ปรึกษา 
 

นายวรัิช  ทองแกมแกว้  ตาํแหน่ง  ผูอ้าํนวยการ  วทิยฐานะชาํนาญการพิเศษ 

นายไพฑูรย ์ พิทกัษปั์ทมกร ตาํแหน่ง  รองผูอ้าํนวยการ  วิทยฐานะชาํนาญการ 

    รับผดิชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

นายอนนัท ์ หวนัอาหลี  ตาํแหน่ง  รองผูอ้าํนวยการ  วิทยฐานะชาํนาญการ 

    รับผดิชอบ  กลุ่มบริหารงานทั*วไป 

นายทรงยศ  เพชรกาญจน์  ตาํแหน่ง  รองผูอ้าํนวยการ  วิทยฐานะชาํนาญการ 

    รับผดิชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

นางวรรณา  สุธารัตน์  ตาํแหน่ง  ครู วทิยฐานะชาํนาญการพิเศษ 

ปฏิบติัหนา้ที*รองผูอ้าํนวยการ   

รับผดิชอบ  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 

จัดพมิพ์รูปเล่ม 
 

นายทรงยศ เพชรกาญจน์  ตาํแหน่ง  รองผูอ้าํนวยการ  วิทยฐานะชาํนาญการ 

นางวรรณา  สุธารัตน์  ตาํแหน่ง  ครู วทิยฐานะชาํนาญการพิเศษ  

 นางวนีสัฆงัคะมะโน  ตาํแหน่ง  ครู  วทิยฐานะชาํนาญการ  
 นางปิตุพรธรรมโร  ตาํแหน่ง  ครู     
 นางสาวพาฝันบูรณธรรม ตาํแหน่ง  ครู     
 นายอาํนวยเพชรนุ่ม  ตาํแหน่ง  ครู   
 นางจิราตรีบุญยอด  ตาํแหน่ง  ครู  

นายวรวุฒิพลูพิพฒัน์  ตาํแหน่ง  ครู 
 

ตรวจทาน 
 

นางศุลีมาศบุญชดั  ตาํแหน่ง  ครู  วทิยฐานะชาํนาญการ   
 นางกลัยาเรืองณรงค ์  ตาํแหน่ง  ครู  วทิยฐานะชาํนาญการ  
 นางปณตัษวลัย ์ บุญขวญั  ตาํแหน่ง  ครู  วทิยฐานะชาํนาญการ   
 นางสาวรัตน์ตยา พิบูลยผ์ล ตาํแหน่ง  ครู   
 นางสาวฟูไรดา  ธรรมนิยมกุล ตาํแหน่ง  ครูผูช่้วย   
 

ออกแบบปก 
 

นายวรวุฒิพลูพิพฒัน์  ตาํแหน่ง  ครู   



 

 

 


