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ส่วนที่  4 
รายละเอยีดโครงการ 
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โครงการที่ 1   ส่งเสริมผู้เรียนมสุีขภาวะทีด่ีและมสุีนทรียภาพ 
สนองกลยทุธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1   พฒันาคุณภาพผู้เรียน   
    กลยุทธ์ที่ 2   พฒันาทกัษะกระบวนการจดัการเรียนรู้   
    กลยุทธ์ที่ 3   พฒันาการบริหารจดัการศึกษา  

กลยุทธ์ที่ 4   เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  1    คุณภาพของผู้เรียน 
       1.2 คุณลกัษณะที่พงึประสงค์ของผู้เรียน 

        1) มคุีณลกัษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
      โดยไม่ขดักบักฎหมายและวฒันธรรมอนัดีของสังคม 

        2) ความภูมใิจในท้องถิน่ และความเป็นไทย 
        3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกนับนความแตกต่างและความ 
      หลากหลาย 
        4) สุขภาวะทางร่างกาย และลกัษณะจติสังคม 
มาตรฐานที่  3      กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
       1. การมกีระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคน 
      มส่ีวนร่วม 
       2. การจดัการเรียนการสอนที่ยดึโยงกบับริบทของชุมชนและ 
      ท้องถิ่น 
       3. การตรวจสอบและประเมนิความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่าง 
      เป็นระบบ และมปีระสิทธภิาพ 
สนองจุดเน้น สพม.16  จุดเน้นที่ 1. นักเรียนมคุีณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลกั 

ของคนไทย 12 ประการ   
จุดเน้นที่ 3. ทักษะการส่ือสารภาษาองักฤษ และภาษาอาเซียน  
จุดเน้นที่ 5. นักเรียนมสีมรรถนะ ความสามารถที่หลากหลาย   
จุดเน้นที่ 6. ระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนเข้มแขง็ 
จุดเน้นที่ 8. ระบบประกนัคุณภาพภายในเข้มแข็ง    

ลกัษณะโครงการ   ต่อเนือ่ง     
.......................................................................................................................................................................... 
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1.  หลกัการและเหตุผล 

พระราชด ารัสพระราชทานแก่ครูและนกัเรียนจิตรลดา  เมื่อวนัท่ี 27 มีนาคม 2523  “.....กิจการทุกอย่าง
รวมทั้งการด ารงชีวิตท่ีดี  จะตอ้งปรับปรุงตลอดเวลา  และการปรับตวัน้ีจะตอ้งมีความเพียรและอดทนเป็นท่ีตั้ง 
ถา้คนเราไม่มีความเพียร  ไม่มีความอดทนก็อาจจะท้อใจไปโดยง่าย เมื่อท้อใจไปแลว้ไม่มีทางท่ีจะมีชีวิต
เจริญรุ่งเรืองแน่ๆ  นอกจากเป็นคนท่ีเคราะห์ดีเหลือเกินหรืออย่างท่ีเขาว่ากนัว่า  คนน้ีเขาฝ่าฟันอุปสรรคมาได้
ดว้ยดี  เรากินบุญเก่า เราสร้างต่อไป คือ ท าความดียอ่มหมดเช่นเดียวกนั  เราสะสมอาหารไวส้ าหรับไม่อด  แต่ว่า
ถา้เราไม่หากินต่อไป  ไม่หาอาหารมา  อาหารท่ีสะสมเอาไวย้อ่มหมดไป  แลว้เราย่อมโซอดตาย  ฉะนั้น ความรู้
หรือความสามารถ  ความดีทั้งหลาย  เราตอ้งสะสมเพ่ิมเติมอยูเ่ร่ือย ๆ ทั้งท่ีสามารถด ารงชีวิตอยู่ได ้ถา้ขาดอาหาร
เรายอ่มผอมลง หิวเป็นทุกข ์ ถา้ท าดีส่ิงท่ีสุจริตดว้ยความสามารถ ดว้ยความอดทน  พากเพียร  เราอาจจะไม่ผอม
โซเพราะว่าคนท่ีท าบุญดีนั้น  งานชีวิตมนัจะง่ายข้ึนคนท่ีกินบุญเก่าไม่มีความสามารถท่ีจะท ามาหากิน  ในท่ีสุด
ถา้มีบุญมาแลว้กินบุญก็ยงัดีมีสะสมเอาไว ้ แต่ว่าวนัหน่ึงก็หมดไป...” 
 จากพระราชด ารัสขา้งตน้ หมายถึง การด ารงชีวิตให้มีความสุข  ดว้ยความพากเพียร  ความพยายาม  
ความอดทนการด ารงให้มีความสุขภาพกาย สุขภาพจิต  ท าให้ผูเ้รียนสนุกกับการเล่าเรียน   ท ากิจกรรมและ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 6)  พ.ศ. 2545 หมวด 1ความมุ่งหมายและ
หลกัการ  มาตรา 6 การจัดการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา  ความรู้และคุณภาพ  มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกนักบัผูอ่ื้นไดอ้ย่าง
มีความสุข  จากขอ้ความขา้งตน้โรงเรียนในฐานะหน่วยงานท่ีรับผดิชอบพฒันาคุณภาพผูเ้รียนทั้งทางดา้นร่างกาย 
จิตใจ  เพื่อสร้างความสุขให้เกิดเยาวชนท่ีอยู่ในวยัเรียน  และส่งผลให้เรียนรู้อย่างมีความสุขและเพื่อพฒันา
คุณภาพผูเ้รียนตามมาตรฐานท่ี 1 ผูเ้รียนมีสุขภาวะท่ีดีและสุนทรียภาพต่อไป  โรงเรียนจึงไดจ้ดัส่งเสริมผูเ้รียนมี
สุขภาวะท่ีดีและสุนทรียภาพข้ึน 
 

2.  วตัถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อใหผู้เ้รียนมีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพและออกก าลงักายสม ่าเสมอ 

2.2  เพื่อใหผู้เ้รียนมีน ้ าหนกั ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน 
2.3  เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียง

ต่อความรุนแรง  โรคภยั  อุบติัเหตุ  และปัญหาทางเพศ 
2.4  เพื่อใหผู้เ้รียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ใจ กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม 
2.5  เพื่อใหผู้เ้รียนมีมนุษยสมัพนัธท่ี์ดีและใหเ้กียรติผูอ่ื้น 
2.6  เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ  ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/

นนัทนาการตามจินตนาการ 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1  ผูเ้รียนร้อยละ 97  มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพและออกก าลงักายสม ่าเสมอ 

3.1.2  ผูเ้รียนร้อยละ 97  มีน ้ าหนกั  ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน 
3.1.3  ผูเ้รียนร้อยละ 97  สามารถป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงตนเองจาก

สภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง  โรคภยั  อุบติัเหตุและปัญหาทางเพศ 
3.1.4  ผูเ้รียนร้อยละ 97  เห็นคุณค่าในตนเอง  มีความมัน่ใจ  กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม 
3.1.5  ผูเ้รียนร้อยละ 97  มีมนุษยสมัพนัธท่ี์ดีและใหเ้กียรติผูอ่ื้น 
3.1.6  ผูเ้รียนร้อยละ 97  สร้างผลงานจากการเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ ดนตรี/นาฎศิลป์กีฬา/

นนัทนาการตามจินตนาการ 
3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  3.2.1  ผูเ้รียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ  มีคุณภาพดีข้ึนไปร้อยละ  97 
  3.2.2  คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นกัเรียน  ผูป้กครอง มีความพึงพอใจอยูร่ะดบัดี 
4.  วธิีด าเนินการ/ ขั้นตอนด าเนนิการ 
 

กจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
1. ขั้นวางแผน เสนอโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. ขั้นด าเนินการ 
     2.1 กิจกรรมจดัซ้ือยาและเวชภณัฑ ์
     2.2 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
     2.3 กิจกรรมพฒันางานโภชนาการ 
     2.4 กิจกรรมการแข่งขนักีฬาภายในกนัเกราเกมส์ 
     2.5 กิจกรรมพฒันาวงโยธวาทิต 
     2.6  กิจกรรมค่ายสานสมัพนัธส์าระศิลป์  
    2.7  กิจกรรมปรับปรุงชุดการแสดงนาฏศิลป์ 
    2.8  กิจกรรมส่งเสริมการแสดงวงดนตรีไทย  
กนัเกราสงัคีต 
    2.9 กิจกรรมลานวฒันธรรมเพื่อการเรียนรู้ 
    2.10 กิจกรรมการน าเสนอผลงานนกัเรียน ศิลปะ 
นาฏ ดนตรีศิลป์ 
    2.11 กิจกรรมสถานศึกษาสีขาวปลอดอบายมุข 
3. ขั้นประเมินผล 
4. สรุปรายงานผล/จดัท า SAR 

ต.ค. 2560 
 

พ.ย.2560 – ส.ค.2561 
พ.ย.2560 – ส.ค.2561 
ต.ค.2560 – ส.ค.2561 
ต.ค.2560 – ส.ค.2561 
ธ.ค.2560 – มี.ค.2561
มิ.ย.2560 – ก.ค.2561 
 พ.ย. 2560 – ก.ค.2561 
พ.ย.2560 – ส.ค.2561 

 
พ.ย.2560 – ส.ค.2561 
พ.ย.2560 – ส.ค.2561 

 
ต.ค. 2560 – ส.ค.2561 
           ส.ค.2561 

ก.ย.2561 

นางปิตุพร   ธรรมโร 
 
นางประคอง  ประดบัจนัทร์ 
นางสาวลดาวลัย ์  กาญจนะ 
นางสาวโศภิษฐา  คงช่ืน 
นายประจิตร   สุวรรณรัตน ์
นายสายณัห์   รักชุม 
นางปิตุพร  ธรรมโร 
นางสาวอุลยัพร  ปลอ้งใหม่ 
นางสาวสรารัตน์ อินทรสุวรรณ์ 
 
นายธวชัชยั  ซา้ยศรี 
นายธวชัชยั  ซา้ยศรี 
 
นายสมชาย  บุญแกว้ 
ผูรั้บผดิชอบกิจกรรม 

นางปิตุพร  ธรรมโร 
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5.  ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2560 – กนัยายน 2561 
 

6.  งบประมาณ    376,800  บาท 
 

ที่ กจิกรรม งบประมาณที่อนุมตั ิ หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 7 
 8 
 
9 
10 
 

11 
 

กิจกรรมจดัซ้ือยาและเวชภณัฑ ์
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
กิจกรรมพฒันางานโภชนาการ 
กิจกรรมการแข่งขนักีฬาภายในกนัเกราเกมส์
กิจกรรมพฒันาวงโยธวาทิต 
กิจกรรมค่ายสานสมัพนัธส์าระศิลป์  
กิจกรรมปรับปรุงชุดการแสดงนาฏศิลป์ 
กิจกรรมส่งเสริมการแสดงวงดนตรีไทย  
กนัเกราสงัคีต 
กิจกรรมลานวฒันธรรมเพื่อการเรียนรู้ 
กิจกรรมการน าเสนอผลงานนกัเรียน ศิลปะ 
นาฏ ดนตรีศิลป์ 
กิจกรรมสถานศึกษาสีขาวปลอดอบายมุข 
 

5,000 
6,000 
40,000 
130,000 
30,000 
40,000 
45,000 
24,000 

 
2,800 
10,000 

 
44,000 

 

 

 

7.  ผู้รับผดิชอบโครงการ  
 นางปิตุพร   ธรรมโร 

 

8.  การประเมนิผล 
 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ วธิีการประเมนิ เคร่ืองมอื 
1. ร้อยละของผูเ้รียนมีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพและ
ออกก าลงักายสม ่าเสมอ 
2. ร้อยละของผูเ้รียน มีน ้ าหนกั ส่วนสูงและมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน 
3. ร้อยละของผูเ้รียน สามารถป้องกนัตนเองจาก 
ส่ิงเสพติดใหโ้ทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ี
เส่ียงต่อความรุนแรง โรคภยั อุบติัเหตุ และปัญหาทางเพศ 
4. ร้อยละของผูเ้รียน เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ใจ 
กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม 

1. การส ารวจ 

2. การสอบถาม 

3. การสงัเกต 

4. การประเมิน 

ความพึงพอใจ 

 

 

1. แบบส ารวจ 

2. แบบสอบถาม 

3. แบบสงัเกต 

4. แบบประเมิน 

ความพึงพอใจ 
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ตวับ่งช้ีความส าเร็จ วธิีการประเมนิ เคร่ืองมอื 
5.ร้อยละของผูเ้รียน มมีนุษยสมัพนัธท่ี์ดีและใหเ้กียรติผูอ่ื้น 
6. ร้อยละของผูเ้รียน สร้างผลงานจากการเขา้ร่วม
กิจกรรมดา้นศิลปะ  ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นนัทนาการ
ตามจินตนาการ 
7. ความพึงพอใจของผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อ 
การส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีสุขภาวะท่ีดีและสุนทรียภาพ 

  

 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  ผูเ้รียนมีสุขภาวะท่ีดีและสุนทรียภาพ 
 9.2  คณะกรรมการสถานศึกษา  ครู  นกัเรียน  ผูป้กครอง  และผูเ้ก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจ 
ต่อการส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีสุขภาวะท่ีดีและสุนทรียภาพ 
 
 

ลงช่ือ...............................................ผูเ้สนอโครงการ     
      (นางปิตุพร  ธรรมโร)                                               

 

 
 

ลงช่ือ...............................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
                           (นายไพฑูรย ์ พิทกัษปั์ทมกร) 
         รองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 
 

     ลงช่ือ...............................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
                                                                        (นายเสรี  อินทร์คง) 

     ผูอ้  านวยการโรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา 
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โครงการที่ 2   พฒันาผู้เรียนด้านคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พงึประสงค์ 
สนองกลยทุธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1   พฒันาคุณภาพผู้เรียน   
    กลยุทธ์ที่ 2   พฒันาทกัษะกระบวนการจดัการเรียนรู้   

กลยุทธ์ที่ 4   เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่   1            คุณภาพของผู้เรียน 

      1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผู้เรียน  
       6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 
           1.2 คุณลกัษณะที่พงึประสงค์ของผู้เรียน 

       1) มคุีณลกัษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ 
      ขัดกบักฎหมายและวฒันธรรมอนัดีของสังคม 

       2) ความภูมใิจในท้องถิน่ และความเป็นไทย 
       3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกนับนความแตกต่างและความหลากหลาย 
       4) สุขภาวะทางร่างกาย และลกัษณะจติสังคม 
มาตรฐานที่  3      กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

1. การมกีระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุก 
      คนมส่ีวนร่วม 

2. การจดัการเรียนการสอนที่ยดึโยงกบับริบทของชุมชนและ 
      ท้องถิ่น 

3. การตรวจสอบและประเมนิความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน 
      อย่างเป็นระบบ และมปีระสิทธิภาพ 
สนองจุดเน้น สพม.16  จุดเน้นที่ 1. นักเรียนมคุีณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลกัของคนไทย 

 12 ประการ   

จุดเน้นที่ 5. นักเรียนมสีมรรถนะ ความสามารถที่หลากหลาย   

     จุดเน้นที่ 6. ระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนเข้มแขง็ 

จุดเน้นที่ 10. โรงเรียนคุณภาพ 

ลกัษณะโครงการ   ต่อเนือ่ง     
.......................................................................................................................................................................... 
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1.  หลกัการและเหตุผล 

พระราชด ารัสพระราชทานแก่ผูบ้งัคบับญัชาลกูเสือในโอกาสเขา้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท 
และรับพระราชทานเหรียญลกูเสือสดุดี  วนัท่ี 6 กรกฎาคม 2521 ความว่า..... ผูใ้หญ่เรามกัพากนัละท้ิงวิธีการเก่า 
ๆ ในการอบรมฝึกฝนคุณธรรมและความสุภาพเรียบร้อยในกายวาจาใจของเยาวชนโดยมิไดห้าวธีิการท่ีเหมาะสม
มาทดแทนใหเ้พียงพอ  ทั้งน้ีเห็นจะเป็นเพราะโดยมากเราไม่ค่อยจะคิดถึงเร่ืองน้ีกนันัก  ดว้ยเหตุท่ีมวัสนใจและ
ต่ืนเตน้กบัวิชาการอยา่งใหม่กนัหมดประการหน่ึง  และดว้ยเหตุท่ีผลเสียหายมิไดเ้กิดข้ึนฉับพลนัทนัที  หากแต่
ค่อย ๆ เกิดข้ึนทีละเล็กละน้อยอีกประการหน่ึง  จึงปล่อยกันมาเร่ือย ๆ จนบัดน้ีผลเสียหายท่ีเกิดข้ึนนั้นได้
กลายเป็นปัญหาท่ีเกือบจะแกก้นัไม่ตกตามท่ีท่านเห็นกบัตาและทราบแก่ใจอยู่แลว้  ไม่จ  าเป็นจะตอ้งพูดให้ยาว
ความไป  ความจริงเยาวชนท่ีมีพ้ืนจิตใจอยูแ่ลว้  และปรารถนาจะท าตวัใหดี้ใหเ้ป็นประโยชน์นั้นมีอยูเ่ป็นอนัมาก 
แต่การท าความดีโดยล าพงัตนเองเป็นของยาก จ  าเป็นตอ้งอาศยัหลกัเกณฑ์และแบบฉบบัท่ีดีอย่างใดอย่างหน่ึง
เป็นท่ียดึเหน่ียว  จึงจะกระท าไดโ้ดยถกูตอ้งเหมาะสมและไม่เปลืองเวลา   
พูดง่าย ๆ ก็คือตอ้งอาศยัผูใ้หญ่เป็นท่ีพ่ึงหรือเป็นผูน้  านั่นเอง  ผูใ้หญ่จึงตอ้งถือเป็นหน้าท่ีและความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งช่วยเหลือเขา... 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  มาตรา 24  การจดักระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาท่ี
เก่ียวขอ้งด าเนินการ (4)  การจดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่างๆอย่างไดส้ัดส่วนสมดุล  
รวมทั้งปลกูฝังคุณธรรม  ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ไวใ้นทุกรายวิชาจากพระราชด ารัสและ
เป้าหมายของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โรงเรียนควรด าเนินการจดัการศึกษาเพื่อสนองงาน
ดังกล่าวเพื่อเป็นการปลูกฝังให้ผูเ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์   โดยโรงเรียนได้น า
ข้อเสนอแนะของ สมศ. จากการประเมินในรอบท่ีสาม  ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม  
จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงคข์องโรงเรียนอยูใ่นระดบัคุณภาพดีเยี่ยม  แต่อย่างไรก็ตามความตอ้งการของ 
ผูป้กครอง ชุมชน  ตอ้งการให้มีการพฒันาท่ีมีความต่อเน่ืองและย ัง่ยืน  ด้วยเหตุน้ีโรงเรียนต้องจดัการศึกษา 
ส่งเสริมและพฒันาดา้นคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียนใหมี้การพฒันาในระดบัท่ีสูงข้ึน
ต่อไป 
 

2.  วตัถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตร 

2.2  เพื่อใหผู้เ้รียนมีความเอ้ืออาทรต่อผูอ่ื้นและมีความกตญัญูกตเวทีต่อผูม้ีพระคุณ 
2.3  เพื่อใหผู้เ้รียนยอมรับความคิดและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง 
2.4  เพื่อใหผู้เ้รียนตระหนกั รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1  ผูเ้รียนร้อยละ 92 มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตร 

3.1.2  ผูเ้รียนร้อยละ 97 มีความเอ้ืออาทรต่อผูอ่ื้นและมีความกตญัญูกตเวทีต่อผูม้ีพระคุณ 
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3.1.3  ผูเ้รียนร้อยละ 92 ยอมรับความคิดและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง 
3.1.4  ผูเ้รียนร้อยละ 97 ตระหนกั รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 

 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1  ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบัดีเยีย่ม ข้ึนไป 
ร้อยละ 95 

3.2.2  คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นกัเรียน  ผูป้กครอง  มีความพึงพอใจอยูร่ะดบัดี 
4.  วธิีด าเนินการ/ ขั้นตอนด าเนนิการ 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นวางแผน เสนอโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. ขั้นด าเนินการ 
     2.1 กิจกรรมเขา้ค่ายเคร่ืองแบบ 
     2.2 กิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน ์
     2.3 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและ
คณะกรรมการนกัเรียน 
     2.4 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
     2.5 กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินยันกัเรียน 
     2.6 กิจกรรมส่งเสริมวฒันธรรมและประเพณีไทย 
     2.7 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนกัเรียน 
3. ขั้นประเมินผล 
4. สรุปรายงานผล/จดัท า SAR 

ต.ค.2560 
 
ธ.ค.2560 – ม.ค.2561 
พ.ย.2560 – มี.ค.2561 
ม.ค.2560 – ส.ค.2561 

 
ม.ค.2560 – ส.ค.2561 
ม.ค.2560 – ส.ค.2561 
ม.ค.2560 – ส.ค.2561 
ก.พ.2561 – มี.ค.2561

ส.ค.2561 
ก.ย.2561 

 

นางอุชญา  สงัแสตมป์ 
 
นางรัตน์ตยา  พิบูลยผ์ล 
นางรัตน์ตยา  พิบูลยผ์ล 
นางเสาวลกัษณ์  คีรีเพชร 
 
นางอุชญา  สงัแสตมป์ 
นายพนมยงค ์ นวลพรหม 
นางเสาวลกัษณ์  คีรีเพชร 
นางลภสัรดา  พฤกษพงศ ์
ผูรั้บผดิชอบกิจกรรม 
นางอุชญา  สงัแสตมป์ 
 

 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2560 – กนัยายน 2561 
 

6.  งบประมาณ    296,000  บาท 
 

ที่ กจิกรรม งบประมาณที่อนุมตั ิ หมายเหตุ 
1 
2 
3 
 
4 
5 

กิจกรรมเขา้ค่ายเคร่ืองแบบ 
กิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน ์
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและ
คณะกรรมการนกัเรียน 
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินยันกัเรียน 

130,000 
0 

36,000 
 

43,000 
28,000 
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ที่ กจิกรรม งบประมาณที่อนุมตั ิ หมายเหตุ 
6 
7 

กิจกรรมส่งเสริมวฒันธรรมและประเพณีไทย 
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนกัเรียน 

39,000 
20,000 

 

 

7.  ผู้รับผดิชอบโครงการ  
 นางอุชญา  สงัแสตมป์ 

 

8.  การประเมนิผล 
 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ วธิีการประเมนิ เคร่ืองมอื 
1. ร้อยละของผูเ้รียน มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์าม
หลกัสูตร 
2. ร้อยละของผูเ้รียน มีความเอ้ืออาทรต่อผูอ่ื้นและมี
ความกตญัญกูตเวทีต่อผูม้ีพระคุณ 
3. ร้อยละของผูเ้รียน ยอมรับความคิดและวฒันธรรม
ท่ีแตกต่าง 
4.  ร้อยละของผูเ้รียน ตระหนกั รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์
และพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
5. ความพึงพอใจของผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการ
พฒันาผูเ้รียนใหม้ีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ี
พึงประสงค ์

1. การส ารวจ 
2. สอบถาม 
3. การสงัเกต 
4. การประเมิน 
ความพึงพอใจ 

 

 

1. แบบส ารวจ 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบสงัเกต 
4. แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ 
9.2  คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นกัเรียน  ผูป้กครอง และผูเ้ก่ียวขอ้ง มีความพึงพอใจต่อการพฒันา

ผูเ้รียนดา้นคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
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ลงช่ือ...............................................ผูเ้สนอโครงการ     

                   (นางอุชญา  สงัแสตมป์)   
                                             

 

ลงช่ือ...............................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
              (นายไพฑูรย ์ พิทกัษปั์ทมกร) 
      รองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
 

     ลงช่ือ...............................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
                                                                      (นายเสรี  อินทร์คง) 

     ผูอ้  านวยการโรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา 
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โครงการที่ 3   พฒันาทกัษะด้านการเรียนรู้ 
สนองกลยทุธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1   พฒันาคุณภาพผู้เรียน   
    กลยุทธ์ที่ 2   พฒันาทกัษะกระบวนการจดัการเรียนรู้   
    กลยุทธ์ที่ 3   พฒันาการบริหารจดัการศึกษา  

กลยุทธ์ที่ 4   เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่   1   คุณภาพของผู้เรียน 

           1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผู้เรียน  
       1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคดิค านวณ 
      ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
       2) ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ คดิวจิารณญาณ อภิปราย   
      แลกเปลีย่นความคดิเห็นและแก้ปัญหา 

       3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสาร 
       4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลกัสูตร 
       6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 
      1.2 คุณลกัษณะที่พงึประสงค์ของผู้เรียน 

       1) มคุีณลกัษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ 
      ขัดกบักฎหมายและวฒันธรรมอนัดีของสังคม 

       2) ความภูมใิจในท้องถิน่ และความเป็นไทย 
       3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกนับนความแตกต่างและความหลากหลาย 
มาตรฐานที่ 2     กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา 
             2. การวางแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
       2.4 การวางแผนและจดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ 
      เอือ้ต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมคุีณภาพ 
              3. การมส่ีวนร่วมของผู้เกีย่วข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผดิชอบ 
      ต่อผลการจดัการศึกษาให้มคุีณภาพและได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที่  3      กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
       1. การมกีระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคน 
      มส่ีวนร่วม 

    2. การจดัการเรียนการสอนที่ยดึโยงกบับริบทของชุมชน 
   และท้องถิ่น 

       3. การตรวจสอบและประเมนิความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน 
      อย่างเป็นระบบ และมปีระสิทธิภาพ 
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สนองจุดเน้น สพม.16  จุดเน้นที่ 1.นักเรียนมคุีณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลกัของคนไทย  

12 ประการ   

จุดเน้นที่ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET  5 กลุ่มสาระ) 

จุดเน้นที่ 3. ทักษะการส่ือสารภาษาองักฤษ และภาษาอาเซียน  

จุดเน้นที่ 5. นักเรียนมสีมรรถนะ ความสามารถที่หลากหลาย   

จุดเน้นที่ 6. ระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนเข้มแขง็ 

จุดเน้นที่ 9. ห้องเรียนคุณภาพ (โดยเฉพาะ DLIT) 

ลกัษณะโครงการ   ต่อเนือ่ง     
.......................................................................................................................................................................... 

1. หลกัการและเหตุผล 
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อ

วนัท่ี 26 มิถุนายน 2532  ความว่า  “....วิชาความรู้อนัพึงประสงค์นั้น ไดแ้ก่ วิชาความรู้ท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน แม่นย  า 
ช านาญน าไปใชก้ารเป็นประโยชน์ไดพ้อเหมาะพอควรทนัต่อเหตุการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ เราจะสร้างเสริม
วิชาความรู้น้ีข้ึนไดอ้ยา่งไร เบ้ืองตน้ตอ้งเลิกคิดว่า เรียนวิชาไวเ้พ่ือสอบไล่เพราะในชีวิตเรา เราไม่ไดอ้ยูก่บัการกา
ผดิกาถกูในขอ้สอบ  แต่หากท่ีอยูใ่นการท างานและการวินิจฉยัสารพดั ทางท่ีถูก เราจะตอ้งขวนขวายเปิดตาเปิด
ใจใหเ้รียนรู้อยูเ่สมอ ทั้งโดยทางกวา้งและทางลึก คือ เมื่อจะศึกษาเร่ืองใดก็ให้พยายามจบัเคา้โครงของเร่ืองนั้น
ให้ไดก่้อน  แลว้จึงพยายามมองลงไปในส่วนละเอียดทีละส่วนให้ชดัเจน  โดยถว้นถ่ี  เมื่อรู้อยู่แลว้ก็น ามาคิด
พิจารณาให้เห็นประเด็นให้เห็นส่วนท่ีเป็นเหตุ ส่วนท่ีเป็นผล ให้เห็นความเป็นล าดบัเกาะเก่ียวต่อเน่ืองแห่ง
เหตุผลนั้นๆ ไปตลอดจนให้เขา้ใจโดยชดัเจนแน่นอน เพ่ือให้ส าเหนียกก าหนดและจดจ าไวไ้ด ้ ทั้งส่วนท่ีเป็น
หลกัทฤษฎี ทั้งส่วนเร่ืองราวและรายละเอียด จดัใหส้ามารถน าไปสัง่สอนผูอ่ื้น และน าไปเทียบเคียงใชป้ระโยชน์
ในการท างานหรือการคิดอ่านแกไ้ขปัญหาต่างๆ ในชีวิตต่อไป......” 
 การน าพระบรมราโชวาทมาสู่การปฎิบัติจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในวตัถุประสงค์เพื่อสานงาน
พระราชด าริ  เป็นทั้งทฤษฎีทั้งปรัชญาในการสนองพระบรมราโชวาทมาบริหารการจดัการศึกษาประกอบกบั
พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4  แนวการจัด
การศึกษามาตรา 22  การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองและถือ
ว่าผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด  กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศกัยภาพ มาตรา 23 (5) ความรู้ ทกัษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอยา่งมีความสุข 

โรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา เป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ในพระราชด าริ ไดน้อ้มน า 
พระราโชวาทมาประยุกต์ เช่ือมโยง  บูรณาการเข้าสู่มาตรฐานเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์เป้าหมายในการจัด
การศึกษาเพื่อพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์จึงจ าเป็นท่ีมีการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ ในดา้นต่าง ๆ ทั้งดา้น
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การใชภ้าษา  การใชเ้ทคโนโลยซ่ึีงมีอิทธิพลต่อการแสวงหาความรู้ของผูเ้รียน โรงเรียนจึงจดัโครงการกิจกรรม 
ส่งเสริมอยา่งต่อเน่ือง  
 

2.  วตัถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อใหผู้เ้รียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และส่ือ
ต่าง ๆ รอบตวั 

2.2  เพื่อใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการอ่าน ฟัง  พดูเขียน และตั้งค  าถามเพ่ือคน้ควา้หาความรู้เพ่ิมเติม 
2.3  เพือ่ใหผู้เ้รียนเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกนั 
2.4  เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และน าเสนอผลงานได ้
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1  ผูเ้รียนร้อยละ 97 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้และส่ือต่าง ๆ รอบตวั 

3.1.2  ผูเ้รียนร้อยละ 92 มีทกัษะในการอ่าน ฟัง  พดูเขียน และตั้งค  าถามเพ่ือคน้ควา้หา 
ความรู้เพ่ิมเติม 

3.1.3  ผูเ้รียนร้อยละ 92 เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ 
ระหว่างกนั 

3.1.4  ผูเ้รียนร้อยละ 92 สามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และน าเสนอผลงานได ้
 

 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1  ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักเรียนรู้  และพฒันาตนเองอยา่ง 

ต่อเน่ืองอยูใ่นระดบัดีเยีย่มข้ึนไปร้อยละ 94 
3.2.2  คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นกัเรียน  ผูป้กครอง มีความพึงพอใจ อยูร่ะดบัดี 

 

4. วธิีด าเนินการ/ ขั้นตอนด าเนนิการ 
 

กจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
1. ขั้นวางแผน เสนอโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. ขั้นด าเนินการ 
     2.1 กิจกรรมปรับปรุงและพฒันาหอ้งสมุดโรงเรียน 
     2.2 กิจกรรมส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน 
     2.3 กิจกรรมส่งเสริมการพฒันาความรู้และการประกวด
ผลงานดา้น ICT ของครูและนกัเรียน 
     2.4 กิจกรรมวนัสุนทรภู่สู่วนัภาษาไทย 

ต.ค. 2560 
 
ต.ค.2560 – ก.ย.2561 
ต.ค.2560 – ก.ย.2561 
ต.ค.2560 – ก.ย.2561 

 
มิ.ย.2561 – ก.ค.2561

นางฤทยัวรรณ วงศช์นะ 

 
นางฤทยัวรรณ วงศช์นะ 
นางฤทยัวรรณ วงศช์นะ 
นายธีรภทัร  ไกรแกว้ 
 
นางศุลีมาศ  บุญชดั 
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กจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
     2.5 กิจกรรมวนัวิทยาศาสตร์ 
     2.6 กิจกรรมอาเซียนศึกษา 
     2.7 กิจกรรมวนัสารทเดือนสิบ  
     2.8 กิจกรรมเติมเต็มประสบการณ์ทางดา้นศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ 
     2.9 กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์และสงัคมการเรียนรู้
ภาษาองักฤษ 
     2.10 กิจกรรมส่งเสริมการใชแ้หล่งเรียนรู้ของนกัเรียน              
กลุ่มวิทย-์คณิต ระดบั ม.ตน้ 
3. ขั้นประเมินผล 
4. สรุปรายงานผล/จดัท า SAR 

ก.ค.2561 –ส.ค.2561 
ต.ค.2560- ก.ย.2561 
ส.ค.2560 - ก.ย.2561 
พ.ย.2560 –ส.ค.2561 

 
ธ.ค.2560- ก.ย.2561 

 
ต.ค.2560- ก.ย.2561 
 

ส.ค.2561 
ก.ย.2561 

นางอรนุช  บุญสนิท 
นางสุรีพร  ชิตมณี 
นางเสาวลกัษณ์ คีรีเพช็ร 
นางปิตุพร  ธรรมโร 
 
น.ส.ฟไูรดา 
ธรรมนิยมกุล 
น.ส.พาฝัน บูรณธรรม 
 
รับผดิชอบกิจกรรม 
นางฤทยัวรรณ วงศช์นะ 
 

 

5. ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2560 – กนัยายน 2561 
 

6. งบประมาณ    436,020  บาท 
 

ที่ กจิกรรม งบประมาณที่อนุมตั ิ หมายเหตุ 
1 
2 
3 
 
4 
 5 
  6 
7 
8 
 
9 
 

10 
 

กิจกรรมปรับปรุงและพฒันาหอ้งสมุดโรงเรียน 
กิจกรรมส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน 
กิจกรรมส่งเสริมการพฒันาความรู้และการประกวด
ผลงานดา้น ICT ของครูและนกัเรียน 
กิจกรรมวนัสุนทรภู่สู่วนัภาษาไทย 
กิจกรรมวนัวิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมอาเซียนศึกษา  
กิจกรรมวนัสารทเดือนสิบ  
กิจกรรมเติมเต็มประสบการณ์ทางดา้นศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ 
กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์และสงัคมการ
เรียนรู้ภาษาองักฤษ 
กิจกรรมส่งเสริมการใชแ้หล่งเรียนรู้ของนกัเรียน               

70,000 
30,000 
50,000 

 
10,000 
5,000 
20,000 
20,000 
2,000 

 
11,020 

 
218,000 

 

7.  ผู้รับผดิชอบโครงการ  
 นางฤทยัวรรณ    วงศช์นะ 
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8.  การประเมนิผล 
 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ วธิีการประเมนิ เคร่ืองมอื 
1. ร้อยละของผูเ้รียน มีนิสยัรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ดว้ยตนเองจากหอ้งสมุด แหล่งเรียนรู้และส่ือ
ต่าง ๆ รอบตวั 
2. ร้อยละของผูเ้รียน มีทกัษะในการอ่าน ฟัง  พดู
เขียน และตั้งค  าถามเพ่ือคน้ควา้หาความรู้เพ่ิมเติม 
3. ร้อยละของผูเ้รียน เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกนั 
4. ร้อยละของผูเ้รียน สามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการ
เรียนรู้และน าเสนอผลงานได ้
5. ความพึงพอใจของผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการ
พฒันาทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รัก
เรียนรู้  และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองของผูเ้รียน 

1. การส ารวจ 
2. สอบถาม 
3. การสงัเกต 
4. การประเมิน 
ความพึงพอใจ 

 

 

1. แบบส ารวจ 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบสงัเกต 
4. แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักเรียนรู้  และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
9.2  คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นกัเรียน  ผูป้กครอง  และผูเ้ก่ียวขอ้ง มีความพึงพอใจต่อการพฒันา

ทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  รักเรียนรู้  ของผูเ้รียน 
 
 

ลงช่ือ...............................................ผูเ้สนอโครงการ     
      (นางฤทยัวรรณ  วงศช์นะ)           
                                     

 

ลงช่ือ...............................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
              (นายไพฑูรย ์ พิทกัษปั์ทมกร)   
     รองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 
 

     ลงช่ือ...............................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
                                                                      (นายเสรี  อินทร์คง) 

     ผูอ้  านวยการโรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา 
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โครงการที่ 4  พฒันาทกัษะกระบวนการคดิ 
สนองกลยทุธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1   พฒันาคุณภาพผู้เรียน   
   กลยุทธ์ที่ 2   พฒันาทกัษะกระบวนการจดัการเรียนรู้   
   กลยุทธ์ที่ 3   พฒันาการบริหารจดัการศึกษา  

กลยุทธ์ที่ 4   เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 1     คุณภาพของผู้เรียน 
          1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผู้เรียน  
      1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคดิค านวณ 
     ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
      2) ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ คดิวจิารณญาณ อภิปราย   
     แลกเปลีย่นความคดิเห็นและแก้ปัญหา 
      3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสาร 
      4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลกัสูตร 
      6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 
มาตรฐานที่ 2    กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา 

      3. การมส่ีวนร่วมของผู้เกีย่วข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผดิชอบ 
     ต่อผลการจดัการศึกษา ให้มคุีณภาพและได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่  3     กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
              1. การมกีระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมส่ีวนร่วม 
                2. การจดัการเรียนการสอนที่ยดึโยงกบับริบทของชุมชนและท้องถิน่ 
              3. การตรวจสอบและประเมนิความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
     และมปีระสิทธิภาพ 
สนองจุดเน้น สพม.16 จุดเน้นที่ 1. นักเรียนมคุีณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลกัของคนไทย 

 12 ประการ   

จุดเน้นที่ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET  5 กลุ่มสาระ) 

จุดเน้นที่ 3. ทักษะการส่ือสารภาษาองักฤษ และภาษาอาเซียน  

จุดเน้นที่ 4. ทักษะอาชีพ (1 คน:1 อาชีพ) 

จุดเน้นที่ 5. นักเรียนมสีมรรถนะ ความสามารถที่หลากหลาย   

จุดเน้นที่ 9. ห้องเรียนคุณภาพ (โดยเฉพาะ DLIT) 

ลกัษณะโครงการ   ต่อเนือ่ง     
.......................................................................................................................................................................... 
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1.  หลกัการและเหตุผล 

พระราชด ารัส  พระราชทานเน่ืองในงานสปัดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เมื่อวนัท่ี 1 สิงหาคม 2531 ความ
ว่า“.....วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีป็นปัจจยัส าคญัในการสร้างความเจริญของบา้นเมือง จึงควรสนับสนุนให้มี
การคิดคน้เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัสภาวะความตอ้งการของประเทศข้ึนใชอ้ยา่งจริงจงัถา้สามารถคน้คิดไดม้าก
เท่าไร จะเป็นการประหยดัช่วยใหส้ามารถน าไปใชใ้นงานต่าง ๆ ไดอ้ยา่งกวา้งขวางยิง่ข้ึนเท่านั้น....” 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 24  (2) (3) 
ฝึกทกัษะ กระบวนการคิดการจดัการ การเผชิญสถานการณ์และการประยกุตค์วามรู้ความเขา้ใจมาใชเ้พื่อป้องกนั
และแกไ้ขปัญหา จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให้ท าได ้คิดเป็น ท าเป็น   
รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง 
 จากพระราชด ารัสและแนวทางการจดัการศึกษาท่ีกล่าวข้างต้น เปรียบเป็นเป้าหมาย วตัถุประสงค์      
ของการจดัการศึกษาโดยยึดผูเ้รียนเป็นส าคญั  ในการพฒันาบา้นเมืองนั้นต้องพฒันาคนให้มีการคน้คิดหรือ
ประดิษฐน์วตักรรมเทคโนโลยใีหเ้หมาะสมตามศกัยภาพ ถา้คน้คิดไดม้ากเท่าไหร่ ก็จะท าให้ประเทศประหยดั
และสามารถน าไปใชใ้นงานต่าง ๆ อย่างกวา้งขวาง  โรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา  จึงตอ้งมีการส่งเสริม
พฒันากระบวนการคิดใหก้บัผูเ้รียนในดา้นต่างๆ เขา้สู่กระบวนการจดัการเรียนการสอน กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้ผูเ้รียนมีทกัษะกระบวนการคิด คิดแบบสังเคราะห์ คิดแบบมีวิจารณญาณ     
คิดแบบสร้างสรรค ์มีวิสยัทศัน์  นอกจากนั้นโรงเรียนตอ้งพฒันา ส่งเสริมกิจกรรมเพ่ิมเติมให้กบัผูเ้รียนเพื่อให้
ผูเ้รียนใหม้ีทกัษะกระบวนการคิดใหม้ากข้ึน 
 

2.  วตัถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถสรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง ดูและส่ือสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

2.2  เพื่อใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการน าเสนอวิธีคิด  วิธีแกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
2.3  เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถก าหนดเป้าหมาย  คาดการณ์  ตดัสินใจแกปั้ญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
2.4  เพื่อใหผู้เ้รียนมีความคิดริเร่ิม และสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยความภาคภูมิใจ 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1  ผูเ้รียนร้อยละ 80 สามารถสรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง  ดูและส่ือสารโดยการพดูหรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง 

3.1.2  ผูเ้รียนร้อยละ 80 มีทกัษะในการน าเสนอวิธีคิด วิธีแกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือวิธีการของ 
ตนเอง 

3.1.3  ผูเ้รียนร้อยละ 80 สามารถก าหนดเป้าหมาย  คาดการณ์ ตดัสินใจแกปั้ญหาโดยมี 
เหตุผลประกอบ 

3.1.4  ผูเ้รียนร้อยละ 80 มีความคิดริเร่ิม และสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยความภาคภูมิใจ 
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 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1  ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค ์ ตดัสินใจ 
แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติสมเหตุสมผล  ระดบัดีมาก 

3.2.2  คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นกัเรียน  ผูป้กครอง  ความพึงพอใจอยูร่ะดบัดี 
4.  วธิีด าเนินการ/ ขั้นตอนด าเนนิการ 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นวางแผน เสนอโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. ขั้นด าเนินการ 
     2.1 กิจกรรมพฒันาทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
     2.2  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ 
     2.3  กิจกรรมคณิตคิดบวก 
     2.4  กิจกรรมสิริวณัวรีปริทรรศน ์
     2.5  กิจกรรมพฒันางานกิจกรรมชุมนุม 
     2.6  กิจกรรมสะเต็มศึกษาสู่หอ้งเรียน 
     2.7  กิจกรรมสะเต็มศึกษา 
3. ขั้นประเมินผล 
4. สรุปรายงานผล/จดัท า SAR 

ต.ค.2560 
 
ต.ค.2560 – ก.ย.2561 

 
ต.ค.2560 – ก.ย.2561 
 พ.ค.2561 – ก.ย.2561 
 ต.ค.2560 – มี.ค.2561 
ต.ค.2560 – ก.ย.2561 
ต.ค.2560 – ก.ย.2561 
ต.ค.2560 – ก.ย.2561 

ส.ค.2561 
ก.ย.2561 

นางวนีสั  ฆงัคะมะโน 
 
นางสาวพาฝัน  บูรณธรรม 
 
นางซารียา  จิสวสัด์ิ 
นางวนีสั  ฆงัคะมะโน 
นายไพฑูรย ์ พิทกัษปั์ทมกร 
นางรัตน์ตยา   พิบูลยผ์ล 
นายธีรภทัร  ไกรแกว้ 
นางสุรีพร  ชิตมณี 
ผูรั้บผดิชอบกิจกรรม 
นางวนีสั  ฆงัคะมะโน 

 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2560 – กนัยายน 2561 
 

6.  งบประมาณ   639,250  บาท 
 

ที่ กจิกรรม งบประมาณที่อนุมตั ิ หมายเหตุ 
1 
 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

กิจกรรมพฒันาทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ 
กิจกรรมคณิตคิดบวก 
กิจกรรมสิริวณัวรีปริทรรศน ์
กิจกรรมพฒันางานกิจกรรมชุมนุม 
กิจกรรมสะเต็มศึกษาสู่หอ้งเรียน 
กิจกรรมสะเต็มศึกษา 

10,000 
 

423,250 
8,000 
50,000 
78,000 
50,000 
20,000 
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7.  ผู้รับผดิชอบโครงการ  
 นางวนีสั  ฆงัคะมะโน 
 

8.  การประเมนิผล 
 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ วธิีการประเมนิ เคร่ืองมอื 
1. ร้อยละของผูเ้รียน สามารถสรุปความคิดจากเร่ืองท่ี
อ่าน ฟัง  ดูและส่ือสารโดยการพดูหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 
2. ร้อยละของผูเ้รียน มีทกัษะในการน าเสนอวิธีคิด 
วิธีแกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
3. ร้อยละของผูเ้รียน สามารถก าหนดเป้าหมาย  
คาดการณ์ ตดัสินใจแกปั้ญหาโดยม ี
เหตุผลประกอบ 
4. ร้อยละของผูเ้รียน มีความคิดริเร่ิม และสร้างสรรค์
ผลงานดว้ยความภาคภูมิใจ 
5. ความพึงพอใจของผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการ
พฒันาทกัษะการคิดอยา่งเป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์
ตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติสมเหตุสมผล 

1. การส ารวจ 
2. การสอบถาม 
3. การสงัเกต 
4. การประเมิน 
ความพึงพอใจ 

1. แบบส ารวจ 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบสงัเกต 
4. แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติ

สมเหตุสมผล   
9.2  คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นกัเรียน  ผูป้กครอง และผูเ้ก่ียวขอ้ง มคีวามพึงพอใจต่อ 

การพฒันาทกัษะการคิดอยา่งเป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติสมเหตุสมผล 
 

ลงช่ือ...............................................ผูเ้สนอโครงการ     
                     (นางวีนสั  ฆงัคะมะโน) 
 

ลงช่ือ...............................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
               (นายไพฑูรย ์ พิทกัษปั์ทมกร)   
     รองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 

     ลงช่ือ...............................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
                                                                      (นายเสรี  อินทร์คง) 

     ผูอ้  านวยการโรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา 
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โครงการที่ 5   พฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สนองกลยทุธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1   พฒันาคุณภาพผู้เรียน   
    กลยุทธ์ที่ 2   พฒันาทกัษะกระบวนการจดัการเรียนรู้    

กลยุทธ์ที่ 4   เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 1      คุณภาพของผู้เรียน 
             1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผู้เรียน  

       1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคดิ 
      ค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
       2) ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ คดิวจิารณญาณ  
      อภิปรายแลกเปลีย่นความคดิเห็นและแก้ปัญหา 

       4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลกัสูตร 
       5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฒันาการจากผลการสอบ 
      วดัระดับชาต ิ
       6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 
มาตรฐานที่ 2     กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา 
       3. การมส่ีวนร่วมของผู้เกีย่วข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผดิชอบ 
      ต่อผลการจดัการศึกษาให้มคุีณภาพและได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที่  3      กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

     1. การมกีระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ 
    ผู้เรียนทุกคนมส่ีวนร่วม 

สนองจุดเน้น สพม.16  จุดเน้นที่ 1. นักเรียนมคุีณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลกั 
ของคนไทย 12 ประการ   
จุดเน้นที่ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET  5 กลุ่มสาระ) 

จุดเน้นที่ 3. ทักษะการส่ือสารภาษาองักฤษ และภาษาอาเซียน  

จุดเน้นที่ 5. นักเรียนมสีมรรถนะ ความสามารถที่หลากหลาย   

จุดเน้นที่ 6 ห้องเรียนคุณภาพ (โดยเฉพาะ DLIT) 
ลกัษณะโครงการ   ต่อเนือ่ง     
.......................................................................................................................................................................... 
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1.  หลกัการและเหตุผล 

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรของวิทยาลยัวิชาการศกึษา เมื่อวนัท่ี 15   ธนัวาคม 
2503  และพระราชทานแก่คณะครูและนกัเรียนท่ีไดรั้บรางวลั  พระราชทานเม่ือวนัท่ี 11กรกฎาคม 2522      
ความว่า “.....ครู อาจารยน์ั้นใช่ว่าจะมีความรู้ในทางวิชาการและในการสอนเท่านั้นก็หาไม่จะตอ้งรู้อบรมเดก็   
ในดา้นศีลธรรม จรรยาและวฒันธรรม รวมทั้งใหมี้ความส านึกรับผดิชอบในหนา้ท่ีดว้ย......” 
 “....การศึกษาท่ีดีในดา้นวิชาการเป็นทั้งรากฐานและปัจจยัส าหรับการสร้างสรรค ์แต่การท่ีจะเอาวิชาการ
มาสร้างสรรคใ์หส้ าเร็จไดน้ั้น หมายถึง การศึกษาอบรมทุก ๆ อย่าง ทั้งความคิด จิตใจ และการประพฤติปฏิบติั
อนัเป็นตัวส าคัญในการฝึกฝน  ขดัเกลาให้บุคคลมีความฉลาดหนักแน่นในเหตุผลและความสุจริต ละเอียด
รอบคอบ รู้จกัรับผดิชอบ รู้จกัตดัสินใจตามทางท่ีถูกตอ้งเป็นธรรมและส าคญัอย่างยิ่งก็คือความขยนัหมัน่เพียร 
อุตสาหะ  ขวนขวายท่ีจะท า  การลงมือท าทุกอย่างไม่ว่าเล็ก ใหญ่ ง่าย ยาก ด้วยตนเอง ดังนั้นผูท้  าหน้าท่ี           
ใหก้ารศึกษาจึงตอ้งส านึกตระหนกัอยูเ่สมอ  ท่ีจะตอ้งให้การศึกษาท่ีดีแก่เยาวชนให้ครบถว้นทุกดา้น ไม่ปล่อย
ใหข้าดตกบกพร่อง นกัเรียนทั้งหลายก็ตอ้งเขา้ใจว่า การท่ีอุตส่าห์เล่าเรียนดว้ยความหมัน่ขยนัมาโดยตลอดนั้น  
เท่ากบัแต่ละคนไดฝึ้กฝนความขยนัหมัน่เพียรเพื่อสร้างความเจริญและความส าเร็จของชีวิตไวส่้วนหน่ึงแลว้ ..” 

จากพระบรมราโชวาทพระองคท์รงเลง็เห็นความส าคญัดา้นวิชาการประกอบกบัผลการพฒันาการศึกษา
ปี พ.ศ. 2556   ทั้งระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา พบว่า  ทั้ง  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ต  ่ากว่าร้อยละ 50    
โดยภาพรวม  ส าหรับผลการประเมินคุณภาพการศึกษารอบท่ีสามของโรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา        
ในมาตรฐานท่ี 5  อยู่ในระดบัคุณภาพพอใช ้ซ่ึงเป็นมาตรฐานเดียวท่ีมีความจ าเป็นต้องพฒันาเป็นอนัดบัแรก    
ซ่ึงจะน าไปสู่การพฒันาผลการจัดการศึกษา  สร้างให้นักเรียน เป็นคนมีสติปัญญา ซ่ึงส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 16  ไดก้  าหนดจุดเนน้ ดา้นการพฒันาผลสมัฤทธ์ิ จุดเนน้ท่ี 2  พฒันาผลสมัฤทธ์ิเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ  4   ซ่ึงโรงเรียนจึงมีการด าเนินการวางแผน โครงการ/กิจกรรม เพื่อพฒันาผลสมัฤทธ์ิทาง 
การเรียน ใหม้ีการพฒันาตามเป้าหมายท่ีก  าหนดไวอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 

2.  วตัถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2.2  เพื่อพฒันาสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียนไดต้ามเกณฑข์องหลกัสูตร 
2.3  เพื่อพฒันาการอ่าน  การคิดวิเคราะห์และการเขียนของนกัเรียนไดต้ามเกณฑข์องหลกัสูตร 
2.4  เพื่อพฒันาผลการสอบระดบัชาติใหไ้ดต้ามเกณฑท่ี์ก าหนด 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3.1.2  ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียนไดต้ามเกณฑข์องหลกัสูตรร้อยละ  80 
3.13  ผลการประเมินการอ่าน  การคิดวิเคราะห์และการเขียนของนกัเรียนไดต้ามเกณฑ ์

ของหลกัสูตรร้อยละ  80 
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3.1.4  ผลการสอบระดบัชาติเฉล่ียร้อยละ  49 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1  ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ  าเป็นตามหลกัสูตรในระดบั ดี 

3.2.2  คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นกัเรียน  ผูป้กครอง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดี 
 

4.  วธิีด าเนินการ/ ขั้นตอนด าเนนิการ 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นวางแผน เสนอโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. ขั้นด าเนินการ 
    2.1 กิจกรรมพฒันาทกัษะทางดา้นภาษาไทย 
    2.2 กิจกรรมยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์ 
    2.3 กิจกรรมพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงัคม
ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
    2.4 กิจกรรมพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนการ
งานอาชีพและเทคโนโลย ี
    2.5 กิจกรรมพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้
ภาษาองักฤษ 
    2.6 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศวิชา
ภาษาองักฤษ 
    2.7 กิจกรรมการจดัการเรียนการสอนโครงการ MEP 
    2.8 กิจกรรมพฒันาคุณภาพและผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนนกัเรียนโครงการ MEP 
    2.9 กิจกรรมพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชา
ภาษาจีน 
    2.10 กิจกรรมสอนปรับพ้ืนฐานความรู้ของ
นกัเรียนชั้น ม.1 
3. ขั้นประเมินผล 
4. สรุปรายงานผล/จดัท า SAR 

ต.ค. 2560 
 
ต.ค. 2560 – ก.ย.2561 
ต.ค. 2560 – ก.ย.2561 
 
ต.ค. 2560 – ก.ย.2561 

 
ต.ค. 2560 – ก.ย.2561 

 
พ.ย. 2560 – ก.ย.2561 

 
พ.ย. 2560 – ก.ย.2561 

 
ต.ค. 2560 – ก.ย.2561 
ธ.ค. 2560 – ก.ย.2561 
 
พ.ย. 2560 – ก.ย.2561 

 
พ.ค. 2561 – มิ.ย.2561 
 

ส.ค.2561 
ก.ย.2561 

 

นางกมลรัศม์ิ  แกว้ละเอียด 
 
นางรัตน์ตยา   พิบูลยผ์ล 
นางสุภาพรรณ์  สุวรรณโณ 
 
นางสาวไตรรัตน ์  ศรีระสนัต ์
 
นางภคันลิน ทองศรีจนัทร์ 
 
นางมณฑา  สุขเกษม 
 
นางมณฑา  สุขเกษม 
 
น.ส.ฟไูรดา ธรรมนิยมกุล 
น.ส.ฟไูรดา ธรรมนิยมกุล 
 
นางกมลรัศม์ิ   แกว้ละเอียด 
 
นางสุรีพร   ชิตมณี 

 
ผูรั้บผดิชอบกิจกรรม 

นางกมลรัศม์ิ  แกว้ละเอียด 
 

 

 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2560  – กนัยายน 2561 
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6.  งบประมาณ   937,480  บาท 
 

ที่ กจิกรรม งบประมาณที่อนุมตั ิ หมายเหตุ 
1 
2 
3 
 
4 
 
5 
6 
7 
8 
 
9 
10 
 

กิจกรรมพฒันาทกัษะทางดา้นภาษาไทย 
กิจกรรมยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์
กิจกรรมพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม 
กิจกรรมพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนการงานอาชีพ
และเทคโนโลย ี
กิจกรรมพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ภาษาองักฤษ
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศวิชาภาษาองักฤษ
กิจกรรมการจดัการเรียนการสอนโครงการ MEP 
กิจกรรมพฒันาคุณภาพและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
นกัเรียนโครงการ MEP 
กิจกรรมพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชาภาษาจีน 
กิจกรรมสอนปรับพ้ืนฐานความรู้ของนกัเรียนชั้น ม.1 

20,000 
10,000 
15,000 

 
10,000 

 
76,000 
6,000 

708,000 
73,480 

 
19,000 

0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(งบลงทะเบียน) 

 

7.  ผู้รับผดิชอบโครงการ  
 นางกมลรัศม์ิ    แกว้ละเอียด 
8.  การประเมนิผล 
 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ วธิีการประเมนิ เคร่ืองมอื 
1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4   
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน
ไดต้ามเกณฑข์องหลกัสูตรร้อยละ  80 
3. ผลการประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์
และการเขียนของนกัเรียนไดต้ามเกณฑข์อง
หลกัสูตรร้อยละ  80 
4. ผลการสอบระดบัชาติเฉล่ียร้อยละ 49 
5. ความพึงพอใจต่อการพฒันาผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

1. การทดสอบระดบั 
โรงเรียน/ระดบัชาติ 
2. การประเมินความพึงพอใจ 

1. แบบทดสอบระดบั 
โรงเรียน/ระดบัชาติ 
2. แบบประเมินความพึง
พอใจ 
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9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1  ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ  าเป็นตามหลกัสูตร 
9.2  คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นกัเรียน  ผูป้กครอง และผูเ้ก่ียวขอ้ง มีความพึงพอใจ 

ต่อการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 
 
   

ลงช่ือ...............................................ผูเ้สนอโครงการ     
               (นางกมลรัศม์ิ   แกว้ละเอียด) 
 

 

ลงช่ือ...............................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
             (นายไพฑูรย ์   พิทกัษปั์ทมกร)   
     รองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 
 

     ลงช่ือ...............................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
                                                                         (นายเสรี  อินทร์คง) 

     ผูอ้  านวยการโรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา 
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โครงการที่ 6   พฒันาทกัษะในการท างาน 
สนองกลยทุธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1   พฒันาคุณภาพผู้เรียน  

กลยุทธ์ที่ 2   พฒันาทกัษะกระบวนการจดัการเรียนรู้   
กลยุทธ์ที่ 4   เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 1      คุณภาพของผู้เรียน  
                 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผู้เรียน 
       4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลกัสูตร 
       6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 
มาตรฐานที่  3      กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
                  1. การมกีระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนม ี
      ส่วนร่วม 
สนองจุดเน้น สพม.16  จุดเน้นที่  1. นักเรียนมคุีณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลกัของคนไทย  

12 ประการ   

จุดเน้นที่  4. ทักษะอาชีพ (1 คน:1 อาชีพ) 

จุดเน้นที่ 5. นักเรียนมสีมรรถนะ ความสามารถที่หลากหลาย  

 จุดเน้นที ่ 10. โรงเรียนคุณภาพ 

ลกัษณะโครงการ   ต่อเนือ่ง 
............................................................................................................................................................................... 
1.  หลกัการและเหตุผล 

พระบรมราโชวาทเน่ืองในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วนัท่ี 19 
กรกฎาคม  2538   ความว่า“...การท างานให้ส าเร็จผลแน่นอนและสมบูรณ์ตามเป้าหมายนั้น จะตอ้งใชค้วามรู้
ความสามารถพร้อมทั้งคุณสมบัติท่ีส าคญัๆ ในตัวบุคคลหลายๆ ประการ เช่น ความตั้งใจท่ีมัน่คง ความคิด
สร้างสรรค ์ความอุตสาหะพยายาม  ความรับผดิชอบ ความรอบคอบระมดัระวงั ตลอดจนความสุจริตเป็นธรรม
น ามาปฏิบติังานโดยพร้อมสรรพและโดยเต็มก าลงัอยา่งสม ่าเสมอ ...” และ “ แบบแผนและหลกัเกณฑ์นั้นย่อมมี
เหตุผลเป็นพ้ืนฐานและเหตุผลท าใหพ้ื้นฐานมัง่คงไม่สัน่สะเทือนไดก้็ตอ้งเป็นเหตุผลความจริงแทท่ี้ไดพ้ิสูจน์ให้
เห็นจริงแลว้ดว้ยความละเอียดรอบคอบ ปราศจากความล าเอียงและความหลงผิดตามอารมณ์” จากพระบรม
ราโชวาทขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นว่า  นอกจากความรู้ท่ีจะท างานใหผ้ลสมัฤทธ์ิท่ีพึงปรารถนา       ซ่ึงเปรียบเสมือน
เคร่ืองยนต์ส่งให้พาหนะเคล่ือนท่ี ยงัตอ้งประกอบไปดว้ยคุณธรรมในตวับุคคล ซ่ึงเปรียบเสมือนพวงมาลยั     
คอยบงัคบัทิศทางใหไ้ปถึงจุดมุ่งหมายท่ีพึงประสงค ์อนัไดแ้ก่ ความซ่ือสตัยสุ์จริต ความอดทน มีความเพียรและ
รอบคอบระมดัระวงัเป็นส าคญั และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  
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พ.ศ. 2542  แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2545 หมวด 4  แนวทางการจดัการศึกษา มาตรา 24 (3) จดักิจกรรมให้
ผู ้เ รียนได้เ รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่ รู้                   
อยา่งต่อเน่ือง 

จากท่ีมาดงักล่าว โรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา ไดน้ ามาก าหนดเป็นแผนงานเพื่อพฒันาผูเ้รียน 
และศึกษาวิเคราะห์ตวับ่งช้ี บูรณาการเช่ือมโยง สอดคลอ้งกบัมาตรฐานท่ี 6 ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างาน รักการ
ท างาน  สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดแ้ละมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริตโรงเรียนไดด้  าเนินการจดัท าโครงการ/
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนใหม้ีทกัษะในการท างานเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคเ์ป้าหมายของการจดัการศึกษา 
 

2.  วตัถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 

2.2  เพื่อใหผู้เ้รียนท างานอยา่งมีความสุข มุ่งมัน่พฒันางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 
2.3  เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
2.4  เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เก่ียวกบัอาชีพท่ีตนเองสนใจ 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1  ผูเ้รียนร้อยละ 92 สามารถวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 

3.1.2  ผูเ้รียนร้อยละ 92 ท างานอยา่งมีความสุข มุ่งมัน่พฒันางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 
3.1.3  ผูเ้รียนร้อยละ 92 นกัเรียนสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
3.1.4  ผูเ้รียนร้อยละ 92 มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เก่ียวกบัอาชีพท่ีตนเองสนใจ 

 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1  ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างาน รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดแ้ละมี 
เจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริตในระดบัดีเยีย่ม 

3.2.2  คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นกัเรียน  ผูป้กครอง มีความพึงพอใจอยูใ่น 
ระดบัดีเยีย่ม 
 

 

4.  วธิีด าเนินการ/ ขั้นตอนด าเนนิการ 
 

กจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
1. ขั้นวางแผน เสนอโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. ขั้นด าเนินการ 
     2.1 กิจกรรมสนบัสนุนส่งเสริมการสอน
อุตสาหกรรม 
     2.2 กิจกรรมสนบัสนุนส่งเสริมการสอนคหกรรม 
     2.3 กิจกรรมสนบัสนุนส่งเสริมการสอนเบเกอร่ี 

ต.ค. 2560 
 
ต.ค. 2560 – ก.ย.2561 

 
ต.ค. 2560 – ส.ค.2561 
ต.ค. 2560 – ส.ค.2561 

นางจินตนา  สุขอน้ 
 
นายพนมยงค ์ นวลพรหม 
 
นางสวาท  กระจายศรี 
นางลดาวลัย ์ มะเด่ือ 
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กจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
2.4 กิจกรรมส่งเสริมพฒันาทกัษะทางดา้นศิลปะ 
     2.5 กิจกรรมพฒันาทกัษะดา้นการเรียนรู้การงาน
อาชีพ 
3. ขั้นประเมินผล 
4. สรุปรายงานผล/จดัท า SAR 

 

พ.ย. 2560 – ส.ค.2561 
ต.ค.2560 – ส.ค.2561 

 
ส.ค.2561 
ก.ย.2561 

นางปิตุพร  ธรรมโร 
นางจินตนา  สุขอน้ 
 
ผูรั้บผดิชอบกิจกรรม 
นางจินตนา  สุขอน้ 

 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2560 – กนัยายน 2561 
 

6.  งบประมาณ   104,480  บาท 
 

ที่ กจิกรรม งบประมาณที่อนุมตั ิ หมายเหตุ 
1 
 
2 
  3 
4 
5 
 

 

กิจกรรมสนบัสนุนส่งเสริมการสอน
อุตสาหกรรม 
กิจกรรมสนบัสนุนส่งเสริมการสอนคหกรรม
กิจกรรมสนบัสนุนส่งเสริมการสอนเบเกอร่ี
กิจกรรมส่งเสริมพฒันาทกัษะทางดา้นศิลปะ
กิจกรรมพฒันาทกัษะดา้นการเรียนรู้การงาน
อาชีพ 

50,000 
 

27,400 
3,580 
7,500 
16,000 

 

 

 

7.  ผู้รับผดิชอบโครงการ  
 นางจินตนา  สุขอน้ 
 

8.  การประเมนิผล 
 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ วธิีการประเมนิ เคร่ืองมอื 
1. ร้อยละของผูเ้รียน สามารถวางแผนการท างานและ
ด าเนินการจนส าเร็จ 
2. ร้อยละของผูเ้รียน ท างานอยา่งมีความสุข มุ่งมัน่
พฒันางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 
3. ร้อยละของผูเ้รียน นกัเรียนสามารถท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้นได ้
4. ร้อยละของผูเ้รียน มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  

1. การส ารวจ 
2. การสอบถาม 
3. การสงัเกต 
4. การประเมิน 
ความพึงพอใจ 

 

 

1. แบบส ารวจ 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบสงัเกต 
4. แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 
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ตวับ่งช้ีความส าเร็จ วธิีการประเมนิ เคร่ืองมอื 
และหาความรู้เก่ียวกบัอาชีพท่ีตนเองสนใจ 
5. ความพึงพอใจของผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการ
พฒันาผูเ้รียนใหม้ีทกัษะในการท างาน 

 

  

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างาน รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดแ้ละมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ

สุจริต 
9.2  คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นกัเรียน  ผูป้กครอง และผูเ้ก่ียวขอ้ง มีความพึงพอใจต่อการพฒันา

ผูเ้รียนใหม้ีทกัษะในการท างาน 
 
 

ลงช่ือ...............................................ผูเ้สนอโครงการ     
                     (นางจินตนา  สุขอน้)       
                                         

 

ลงช่ือ...............................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
                (นายไพฑูรย ์ พิทกัษปั์ทมกร)   
          รองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 
 

     ลงช่ือ...............................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
                                                                      (นายเสรี  อินทร์คง) 

     ผูอ้  านวยการโรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา 
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โครงการที่ 7  ส่งเสริมและพฒันาการปฏิบัตงิานด้านการเรียนการสอนของครู 
สนองกลยทุธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1   พฒันาคุณภาพผู้เรียน   
   กลยุทธ์ที่ 2   พฒันาทกัษะกระบวนการจดัการเรียนรู้   
   กลยุทธ์ที่ 3   พฒันาการบริหารจดัการศึกษา  

กลยุทธ์ที่ 4   เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 5   ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมในการบริหารจดัการศึกษา 

มาตรฐานที่ 1     คุณภาพของผู้เรียน 
             1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผู้เรียน  
      1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคดิค านวณ 
     ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
      2) ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ คดิวจิารณญาณ อภิปราย   
     แลกเปลีย่นความคดิเห็นและแก้ปัญหา 
      3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสาร 
      4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลกัสูตร 
      5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฒันาการจากผลการสอบวดั 
     ระดับชาต ิ
            1.2 คุณลกัษณะที่พงึประสงค์ของผู้เรียน 
      4) สุขภาวะทางร่างกาย และลกัษณะจติสังคม 
มาตรฐานที่ 2    กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา 

2. การวางแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
       2.2 การวางแผนและด าเนินงานพฒันาครูและบุคลากรให้มคีวาม 
     เช่ียวชาญทางวชิาชีพ 
       2.3 การวางแผนและการจดัการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

       2.4 การวางแผนและจดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ 
     เอือ้ต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมคุีณภาพ 

มาตรฐานที่  3     กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
                1. การมกีระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมส่ีวนร่วม 
                2. การจดัการเรียนการสอนที่ยดึโยงกบับริบทของชุมชนและท้องถิน่ 
                3. การตรวจสอบและประเมนิความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
     และมปีระสิทธิภาพ 
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สนองจุดเน้น สพม.16  จุดเน้นที่ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET  5 กลุ่มสาระ) 

จุดเน้นที ่5. นักเรียนมสีมรรถนะ ความสามารถที่หลากหลาย   

จุดเน้นที ่7. ขวญัก าลงัใจครู   

จุดเน้นที ่8. ระบบประกนัคุณภาพภายในเข้มแข็ง    

จุดเน้นที ่9. ห้องเรียนคุณภาพ (โดยเฉพาะ DLIT) 

จุดเน้นที ่10. โรงเรียนคุณภาพ 

ลกัษณะโครงการ  ต่อเนือ่ง 
............................................................................................................................................................................... 
1.  หลกัการและเหตุผล 

จากพระบรมราโชวาทพระราชทานแด่คณะครูและนักเรียนท่ีไดรั้บรางวลัพระราชทาน เมื่อวนัท่ี 11
กรกฏาคม2522  ความว่า “....การศึกษาท่ีดีดา้นวิชาการเป็นรากฐานและปัจจยัส าหรับการสร้างสรรค์แต่การท่ีจะ
เอาวิชาการมาสร้างสรรคใ์หส้ าเร็จไดน้ั้น จ  าเป็นท่ีสุดจะตอ้งอาศยัการศึกษาท่ีมีดา้นอ่ืนๆ เขา้มาประกอบอุดหนุน 
การศึกษาดา้นอ่ืน ๆนั้นหมายถึงการศึกษาอบรมทุกอยา่งทั้งทางดา้นความคิด จิตใจ และ              การประพฤติ
ปฏิบัติอนัเป็นตัวส าคัญในการฝึกขัดเกลาให้บุคคลมีความคิด ความฉลาด หนักแน่นในเหตุผลและสุจริ ต  
ละเอียดรอบคอบ รู้จกัตดัสินใจตามแนวทางท่ีถูกตอ้งเป็นธรรม  และท่ีส าคญัอย่างยิ่งก็คือความขยนัหมัน่เพียร 
อุตสาหะขวนขวายท่ีจะลงมือท าทุกอย่างไม่ว่าเล็กหรือใหญ่  ง่ายหรือยากด้วยตนเอง ดังนั้นผูท้  าหน้าท่ีให้
การศึกษาจึงตอ้งส านึกตระหนกัอยูเ่สมอท่ีจะตอ้งให้การศึกษาท่ีดีแก่เยาวชนให้ครบทุกๆดา้น ไม่ปล่อยให้ขาด
ตกบกพร่อง นกัเรียนทั้งหลายตอ้งเขา้ใจว่าการท่ีอุตส่าห์เล่าเรียนตอ้งมีความขยนัมาโดยตลอดนั้นเท่ากบัแต่ละ
คนไดฝึ้กฝนความขยนัหมัน่เพียร เพื่อสร้างความเจริญและความส าเร็จของชิวิตไวส่้วนหน่ึงแลว้.........” จากพระ
บรมราโชวาทขา้งตน้พระองคใ์หค้วามส าคญัของการจดัการศึกษาทางดา้นวิชาการควบคู่กบัคุณธรรมในการจดั
การศึกษาและผูเ้รียนมกัหมัน่พยายาม  การศึกษาสร้างคนพฒันาคน หากคนไม่มีคุณภาพการสร้างชาติก็ไม่ส าเร็จ 
ความรู้คืออ  านาจ ถา้ต้องสร้างชาติ ก็ต้องสร้างคน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545  มาตรา 22,23,25,26,27  การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัว่าผูเ้รียนทุกคนสามารถ
เรียนรู้และพฒันาตนเองได้  ความสัมพนัธ์กบัตนเอง ครอบครัว ชุมชน ชาติและสังคมโลก ความรู้เก่ียวกับ
ประวติัศาสตร์  ทกัษะดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งความรู้ความเขา้ใจและประสบการณ์เร่ืองการ
จดัการ  การบ ารุงรักษาและการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุล ความรู้เก่ียวกบั
ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย การประยกุตใ์ชท้กัษะทางคณิตศาสตร์และดา้นภาษา  เนน้การ
ใชภ้าษาไทยอย่างถูกตอ้ง ทักษะในการประกอบอาชีพและทกัษะในการด ารงชีวิต  การจัดเน้ือหาสาระและ
กิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน ค  านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทกัษะ 
กระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ความรู้มาใชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  จดักิจกรรมให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัใหท้ าได ้คิดเป็น ท าเป็น  รักการอ่าน จดัการเรียนการสอน
โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ ได้สมดุลกัน ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม จัดบรรยากาศ
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สภาพแวดลอ้ม ส่ือการสอน และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และความรอบรู้ รวมทั้ ง
สามารถใชก้ารวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ โรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา จึงตอ้งการท่ีจะ
พฒันาครู เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเป้าหมายหลกัสูตร  พฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการ
ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิของกลุ่มสาระต่าง ๆให้สูงข้ึนในมาตรฐานท่ี 5  ผูเ้รียนมีความรู้และทักษะท่ีจ  าเป็นตาม
หลักสูตร ซ่ึงผลการประเมินรอบท่ีสองของ สมศ. อยู่ในระดับพอใช้ โรงเรียนจึงต้องพัฒนาครู  พฒันา
กระบวนการจดัการเรียนการสอน การประเมินผล  ฉะนั้นตอ้งมีการอบรม นิเทศ เพ่ือพฒันาครูสู่ผูเ้รียน 
 

2.  วตัถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อส่งเสริมให้ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ  
สมรรถนะ  และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

2.2  เพื่อส่งเสริมให้ครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  และใช้ขอ้มูลในการวางแผนการจดัการ
เรียนรู้ เพื่อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน 

2.3  เพื่อส่งเสริมให้ครูออกแบบและการจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พฒันาการทาง สติปัญญา 

2.4  เพื่อส่งเสริมใหค้รูใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมผนวกกบัการน าบริบทและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมา
บูรณาการในการจดัการเรียนการรู้ 

2.5  เพื่อส่งเสริมใหค้รูมีการวดัและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน ดว้ยวิธีการท่ี
หลากหลาย 

2.6  เพื่อส่งเสริมครู  ให้ค  าแนะน า ค  าปรึกษา และแกปั้ญหาให้แก่ผูเ้รียนทั้งดา้นการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตดว้ยความเสมอภาค 

2.7  เพื่อส่งเสริมใหค้รูมีการศึกษา  วิจยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ  และใชผ้ล
ในการปรับการสอน 

2.8  เพื่อส่งเสริมใหค้รูประพฤติปฎิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
2.9  เพื่อส่งเสริมใหค้รูจดัการเรียนการสอนตามวิชาท่ีไดรั้บมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1  ครูร้อยละ 97 มีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั้งดา้นความรู้ ทกัษะกระบวนการ  
สมรรถนะ  และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

3.1.2  ครูร้อยละ 92 มีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  และใชข้อ้มลูในการวางแผน 
การจดัการเรียนรู้ เพื่อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน 

3.1.3  ครูร้อยละ 92 ออกแบบและการจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่าง 
บุคคลและพฒันาการทาง สติปัญญา 
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3.1.4  ครูร้อยละ 93 ใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมผนวกกบัการน าบริบทและ 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาบูรณาการในการจดัการเรียนการรู้ 

3.1.5  ครูร้อยละ 92 มีการวดัและประเมินผลท่ีมุ่งเนน้การพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน  
ดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย 

3.1.6  ครูร้อยละ 98 ใหค้  าแนะน า ค  าปรึกษา และแกปั้ญหาใหแ้ก่ผูเ้รียนทั้งดา้นการเรียน 
และคุณภาพชีวติดว้ยความเสมอภาค 

3.1.7  ครูร้อยละ 87 มีการศกึษา  วิจยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผดิชอบ   
และใชผ้ลในการปรับการสอน 

3.1.8  ครูร้อยละ100 ประพฤติปฎิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของ 
สถานศึกษา 

3.1.9  ครูร้อยละ 99 จดัการเรียนการสอนตามวิชาท่ีไดรั้บมอบหมายเต็มเวลา  และเต็ม 
ความสามารถ 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1  ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดบัดี 

3.2.2  คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นกัเรียน  ผูป้กครอง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดบัดี 
 

4.  วธิีด าเนินการ/ ขั้นตอนด าเนนิการ 

กจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
1. ขั้นวางแผน เสนอโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. ขั้นด าเนินการ 
    2.1 กิจกรรมพฒันาระบบงานทะเบียน-วดัผล  
    2.2 กิจกรรมส่งเสริมงานวิจยัและนวตักรรม 
    2.3 กิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพและขวญัก าลงัใจ
ใหบุ้คลากร 
    2.4 กิจกรรมพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ของครู
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
    2.5 กิจกรรมพฒันาส่ือเทคโนโลยแีละนวตักรรมกลุ่ม
สาระสงัคมศึกษา 
    2.6 กิจกรรมส่งเสริมและพฒันาดา้นการเรียนการสอน
สุขศึกษา 
    2.7 กิจกรรมพฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
    2.8 กิจกรรมพฒันาส่ือการเรียนการสอนศิลปะ 
    2.9 กิจกรรมพฒันาปรับปรุงส่ืออุปกรณ์เทคโนโลยี

ต.ค. 2560 
 
ต.ค.2560 – ก.ย.2561 
ต.ค.2560 – ก.ย.2561 
ต.ค.2560 – ก.ย.2561 

 
พ.ย.2560 – ก.ย.2561 

 
ต.ค.2560 – ก.ย.2561 

 
 พ.ย.2560 – ก.ย.2561 

 
ต.ค.2560 – ก.ย.2561 
พ.ย.2560 – ม.ค.2561 
 ต.ค.2560 – ก.ย.2561 

นางอรนุช  บุญสนิท 
 
นางสุภาพรรณ์  สุวรรณโณ 
นายเท่ียงทอง ไชยสวสัด์ิ 
นางอุลยัพร  ปลอ้งใหม่ 

 
นางอรนุช  บุญสนิท 
 
นายสุรัตน์  เจนจิตภกัดีเดชา 
 
นายประจิตร   สุวรรณรัตน ์
 
นางสิริกานต ์  สุขธรณ์ 
นายกิตติทตั  คงสี 
นายเท่ียงทอง   ไชยสวสัด์ิ 
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กจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
หอ้งปฏิบติัการคณิตศาสตร์ 
    2.10 กิจกรรมพฒันาบุคลากรงานกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน 
    2.11 กิจกรรมอบรมพฒันาส่ือนวตักรรมและ
เทคโนโลย ี
    2.12 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
3. ขั้นประเมินผล 
4. สรุปรายงานผล/จดัท า SAR 

 
ต.ค.2560 – ก.ย.2561 

 
ต.ค.2560 – ก.ย.2561 

 
ต.ค.2560 – ก.ย.2561 

ส.ค.2561 
ก.ย.2561 

 
นายอุดม   หล าเบ็ลส๊ะ 
 
นายชยณัฐ  เพชรนุ่ม 
 
นางพวงเกสร ณ รังสี 
ผูรั้บผดิชอบกิจกรรม 
นางอรนุช  บุญสนิท 

 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2560 – กนัยายน 2561 
 

6.  งบประมาณ  422,000  บาท 
 

ที่ กจิกรรม งบประมาณที่อนุมตั ิ หมายเหตุ 
1 
2 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
9 
 
10 
 
11 
 

กิจกรรมพฒันาระบบงานทะเบียน-วดัผล  
กิจกรรมส่งเสริมงานวิจยัและนวตักรรม 
กิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพและขวญั
ก าลงัใจใหบุ้คลากร 
กิจกรรมพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้
ของครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมพฒันาส่ือเทคโนโลย ี
และนวตักรรมกลุ่มสาระสงัคมศึกษา 
กิจกรรมส่งเสริมและพฒันาดา้นดา้นการ
เรียนการสอนสุขศกึษา 
กิจกรรมพฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
กิจกรรมพฒันาส่ือการเรียนการสอนศิลปะ
กิจกรรมพฒันาปรับปรุงส่ืออุปกรณ์
เทคโนโลยหีอ้งปฏิบติัการคณิตศาสตร์ 
กิจกรรมพฒันาบุคลากรงานกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน 
กิจกรรมอบรมพฒันาส่ือนวตักรรมและ
เทคโนโลย ี

50,000 
15,000 
0 
 

35,000 
 

35,000 
 

120,000 
 

8,000 
 

19,000 
10,000 

 
0 
 

30,000 

 

 
 
(เงินสวสัดิการ 100,000) 
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ที่ กจิกรรม งบประมาณที่อนุมตั ิ หมายเหตุ 
12 
 
 

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ 
 

100,000 

 

7.  ผู้รับผดิชอบโครงการ  
 นางอรนุช  บุญสนิท 
 

8.  การประเมนิผล 
 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ วธิีการประเมนิ เคร่ืองมอื 
1. ร้อยละของครูท่ีมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผูเ้รียนทั้งดา้นความรู้ ทกัษะกระบวนการ  
สมรรถนะ  และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
2. ร้อยละของครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็น
รายบุคคล  และใชข้อ้มลูในการวางแผนการ 
จดัการเรียนรู้ เพื่อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน 
3. ร้อยละของครูมีการออกแบบและการจดัการ
เรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพฒันาการทาง สติปัญญา 
4. ร้อยละของครูท่ีใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม
ผนวกกบัการน าบริบทและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาบูรณา
การในการจดัการเรียนรู้ 
5. ร้อยละของครูมีการวดัและประเมนิผลท่ีมุ่งเนน้
การพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวิธีการท่ี
หลากหลาย 
6. ร้อยละของครูใหค้  าแนะน า ค  าปรึกษา และ
แกปั้ญหาใหแ้ก่ผูเ้รียนทั้งดา้นการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตดว้ยความเสมอภาค 
7. ร้อยละของครู มีการศึกษา  วจิยัและพฒันาการ
จดัการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผดิชอบ และใชผ้ลใน
การปรับการสอน 
8. ร้อยละของครูประพฤติปฎิบติัตนเป็นแบบอยา่ง
ท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 

1. การส ารวจ 
2. การสอบถาม 
3. การสงัเกต 
4. การประเมิน 
ความพึงพอใจ 

 

1. แบบส ารวจ 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบสงัเกต 
4. แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 
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ตวับ่งช้ีความส าเร็จ วธิีการประเมนิ เคร่ืองมอื 
9. ร้อยละของครูจดัการเรียนการสอนตามวิชาท่ี
ไดรั้บมอบหมายเต็มเวลา และเต็มความสามารถ 
10. ความพึงพอใจของผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการ
ส่งเสริมและพฒันาการปฏิบติังานดา้นการเรียนการ
สอนของครู 
 
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นกัเรียน  ผูป้กครอง และผูเ้ก่ียวขอ้ง มีความพึงพอใจต่อการส่งเสริม

และพฒันาการปฏิบติังานดา้นการเรียนการสอนของครู 
 
 

ลงช่ือ...............................................ผูเ้สนอโครงการ     
                   (นางอรนุช  บุญสนิท ) 
 
 

ลงช่ือ...............................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
              (นายไพฑูรย ์ พิทกัษปั์ทมกร)   
     รองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 
 

     ลงช่ือ...............................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
(นายเสรี  อินทร์คง) 

     ผูอ้  านวยการโรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา 
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โครงการที่ 8  พฒันาประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ 
สนองกลยทุธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2   พฒันาทกัษะกระบวนการจดัการเรียนรู้   
   กลยุทธ์ที่ 3   พฒันาการบริหารจดัการศึกษา  

กลยุทธ์ที่ 4   เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 5   ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมในการบริหารจดัการศึกษา 

มาตรฐานที่ 1     คุณภาพของผู้เรียน 
           1.2 คุณลกัษณะที่พงึประสงค์ของผู้เรียน 

      1) มคุีณลกัษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ 
     ขัดกบักฎหมายและวฒันธรรมอนัดีของสังคม 

      3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกนับนความแตกต่างและความหลากหลาย 
      4) สุขภาวะทางร่างกาย และลกัษณะจติสังคม 
มาตรฐานที่ 2    กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา 

            1. การมเีป้าหมาย วสัิยทัศน์ และพนัธกจิ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
            2. การวางแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
      2.1 การวางแผนและด าเนินงานพฒันาวชิาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียน 
     รอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
      2.2 การวางแผนและด าเนินงานพฒันาครูและบุคลากรให้มคีวามเช่ียวชาญ 
     ทางวชิาชีพ 
      2.3 การวางแผนและการจดัการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
      2.4 การวางแผนและจดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ต่อการ 
     จดัการเรียนรู้อย่างมคุีณภาพ 
            3. การมส่ีวนร่วมของผู้เกีย่วข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผดิชอบต่อผล 
     การจดัการศึกษาให้มคุีณภาพและได้มาตรฐาน 
           4. การก ากบั ตดิตาม ประเมนิผลการบริหารและการจดัการศึกษา 
มาตรฐานที่  4     ระบบการประกนัคุณภาพภายในที่มปีระสิทธิผล 

      การใช้ระบบประกนัคุณภาพภายในเพือ่ยกระดับคุณภาพการจดัการศึกษา 
     ให้ดียิง่ขึน้ 

สนองจุดเน้น สพม.16 จุดเน้นที่ 3. ทักษะการส่ือสารภาษาองักฤษ และภาษาอาเซียน  

จุดเน้นที่ 5. นักเรียนมสีมรรถนะ ความสามารถที่หลากหลาย   

จุดเน้นที่ 8. ระบบประกนัคุณภาพภายในเข้มแข็ง    
จุดเน้นที่ 10. โรงเรียนคุณภาพ 
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ลกัษณะโครงการ  ต่อเนือ่ง 
.............................................................................................................................................................................. 
1.  หลกัการและเหตุผล 

จากพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวนัท่ี 27 
สิงหาคม 2539  ความว่า “.....ปัญหาทุกอย่างไม่ว่าเล็กหรือใหญ่มีทางแก้ไขได้ ถา้รู้จักคิดได้ดี ปฏิบติัได้ถูก      
การคิดไดดี้นั้น มิใช่การคิดไดด้ว้ยลกูคิดหรือสมองกล เพราะถึงโลกเราในปัจจุบนัจะวิวฒันาการไปมากเพียงใด
ก็ตาม ก็ยงัไม่มีเคร่ืองมือวิเศษอนัได ้สามารถขบคิดแกไ้ขปัญหาต่างๆ ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ การขบคิดวินิจฉัยปัญหา
จึงตอ้งอาศยัใชส้ติปัญญา คือคิดดว้ยสติรู้ตวัอยู่เสมอ เพื่อหยุดป้องกนัความประมาทพลาดผิด และอคติต่างๆ      
มิให้เกิดข้ึน ช่วยให้การใช้ปัญญาพิจารณาปัญหาต่างๆ เป็นไปอย่างเท่ียงตรง ท าให้เหตุการณ์เห็นผลท่ีเก่ียว
เน่ืองกันเป็นกระบวนการได้อย่างกระจ่างชัดทุกขั้นตอนและวินิจฉัยได้ถูกต้องว่าปัญหาท่ีแท้อยู่ตรงไหน          
จะปฏิบติัแกไ้ขดว้ยวิธีใด ส่วนการปฏิบติัไดถ้กูตอ้งนั้นก็คือ การปฏิบติัแกไ้ขไดถ้กูตอ้งตามหลกัวิชา หลกัเหตุผล
และหลกัธรรม การคิดไดถ้กูเป็นเร่ืองท่ีเป็นเหตุเป็นผลประกอบกนัและส่งเสริมสนับสนุนกนั เป็นปัจจยัส าคญั
ในการแกปั้ญหา ทั้งในการด ารงชีวิตและการปฏิบติักิจการงาน.....”  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9 การจดัระบบ โครงสร้างและกระบวนการจดัการศึกษา 
ให้ยึดหลกั มีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ  มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา สถานศึกษาและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจดัระบบประกนั
คุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา  มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์             
และบุคลากรทางการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใชใ้นการจดัการศึกษา 

จากหลกัการและเหตุผลท่ีน ามากล่าวข้างตน้ เป็นเสมือนวตัถุประสงค์และเป้าหมายในการบริหาร      
จดัการศึกษา การเปล่ียนแปลงนโยบายมาสู่การปฏิบติัเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม ตามท่ีกล่าวว่าเอกภาพทุกดา้น      
มีความหลากหลายในการปฏิบติั หมายถึงการแปลงไปสู่รูปธรรม  ข้ึนอยูก่บับริบทของสถานศึกษามีความพร้อม
ดา้นใด แต่น าไปสู่นโยบายเดียวกนั โรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี  ๒  สงขลา  ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของการพฒันา
ด้านระบบการบริหารจัดการด้านการศึกษา เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นแหล่งวิทยาการ       
ใหก้บัชุมชน  
2.  วตัถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อส่งเสริมใหผู้บ้ริหาร มีวิสยัทศัน์ และ ภาวะผูน้  า โดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการ   

2.2  เพื่อส่งเสริมใหผู้บ้ริหาร บริหารจดัการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน  พร้อมรับการกระจายอ านาจ 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1  ผูบ้ริหาร มีวิสยัทศัน์ภาวะผูน้  า และมีความคิดริเร่ิมท่ีเนน้พฒันาผูเ้รียน โดยใช ้
บริหารจดัการ   

3.1.2  ผูบ้ริหาร ใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มลูการประเมินหรือผลวิจยั      
เป็นฐานคิดทั้งดา้นวิชาการและการจดัการ 
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  3.1.3  ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ีก  าหนดไวใ้นแผนปฏิบติั
การ 
  3.1.4  ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหพ้ร้อมรับการกระจายอ านาจ 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1  ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดบั
ดีเยีย่ม 

3.2.2  คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นกัเรียน  ผูป้กครอง และผูเ้ก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจใน 
การบริหารจดัการอยูใ่นระดบัระดบัดีมาก 
 

4.  วธิีด าเนินการ/ ขั้นตอนด าเนนิการ 
 

กจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
1. ขั้นวางแผน เสนอโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. ขั้นด าเนินการ 
     2.1 กิจกรรมพฒันาบุคลากร 
     2.2 กิจกรรมพฒันางานส านกังานบุคคลากร 
     2.3 กิจกรรมพฒันาส านกังานกลุ่มบริหารวิชาการ 
     2.4 กิจกรรมพฒันางานรับนกัเรียน 
     2.5 กิจกรรมพฒันางานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
     2.6 กิจกรรมพฒันากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
     2.7 กิจกรรมการจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี
งบประมาณ 2561 
      2.8  กิจกรรมพฒันางานส านกังานบริหารทัว่ไป 
     2.9 กิจกรรมพฒันาบุคลากรกลุ่มสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลย ี
     2.10 กิจกรรมโรงเรียนมาตรฐานสากล 
     2.11 กิจกรรมพฒันางานสารบรรณ 
     2.12 กิจกรรมจา้งลกูจา้งชัว่คราว 
     2.13 กิจกรรมจา้งครูสอนดนตรี 
     2.14 กิจกรรมจดัซ้ือวสัดุส านกังานวิชาการ 
     2.15 กิจกรรมพฒันาสารสนเทศและระบบส่ือสาร
งานกิจการนกัเรียน 
3. ขั้นประเมินผล 

4. สรุปรายงานผล/จดัท า SAR 

ต.ค. 2560 
 
ต.ค. 2560 – ก.ย.2561 
ต.ค. 2560 – ก.ย.2561 
ต.ค. 2560 – ก.ย.2561 
ก.พ. 2559 – ก.ย.2561 
ต.ค. 2560 – ส.ค.2561 
ต.ค. 2560 – ก.ย.2561 
ต.ค.2560 – ก.ย. 2561 

 
ต.ค. 2560 – ก.ย.2561 
 พ.ย. 2560 – ส.ค.2561 

 
ต.ค. 2560 - ก.ย.2561 
ต.ค. 2560 - ก.ย.2561 
ต.ค. 2560 - ก.ย.2561 
ต.ค. 2560 - ก.ย.2561 
ต.ค. 2560 - ก.ย.2561 
ต.ค. 2560 - ก.ย.2561 

 
ส.ค.2560 
ก.ย.2561 

นางสาวนนัทินี  เครือจนัทร์ 

 
นางภคันลิน   ทองศรีจนัทร์ 
นางภคันลิน   ทองศรีจนัทร์ 
นางสุภาพรรณ์ สุวรรณโณ 
นางกลัยารัตน์  อิสระทะ 
นางรัตน์ตยา   พิบูลยผ์ล 
นางสาวสุวมิล ยีหมดัอาหล ี
นางสาวนนัทินี  เครือจนัทร์ 
 
นางสุมณฑา  ศรีสยัยาสน ์
นางโศภิษฐา  คงช่ืน 

 
นายไพฑูรย ์  พิทกัษปั์ทมกร 
นางศิริยา  นาที 
นางภคันลิน   ทองศรีจนัทร์ 
นายไพฑูรย ์  พิทกัษปั์ทมกร 
นางสุภาพรรณ์ สุวรรณโณ 
นายนวฤทธ์ิ  ศรีสุข 
 
ผูรั้บผดิชอบกิจกรรม 
นางสาวนนัทินี  เครือจนัทร์ 
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5.  ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2560 – กนัยายน 2561 
6.  งบประมาณ   1,819,500  บาท 
 

ที่ กจิกรรม งบประมาณที่อนุมตั ิ หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 
8 
  9 

 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

กิจกรรมพฒันาบุคลากร 
กิจกรรมพฒันางานส านกังานบุคคลากร
กิจกรรมพฒันาส านกังานกลุ่มบริหารวิชาการ
กิจกรรมพฒันางานรับนกัเรียน 
กิจกรรมพฒันางานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
กิจกรรมพฒันากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กิจกรรมการจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี
งบประมาณ  2561 
กิจกรรมพฒันางานส านกังานบริหารทัว่ไป
กิจกรรมพฒันาบุคลากรกลุ่มสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลย ี
กิจกรรมโรงเรียนมาตรฐานสากล 
กิจกรรมพฒันางานสารบรรณ 
กิจกรรมจา้งลกูจา้งชัว่คราว 
กิจกรรมจา้งครูสอนดนตรี 
กิจกรรมจดัซ้ือวสัดุส านกังานวิชาการ 
กิจกรรมพฒันาสารสนเทศและระบบส่ือสาร
งานกิจการนกัเรียน 
 

200,000 
30,000 
20,000 
0 

5,000 
45,000 
25,000 

 
37,500 
0 
 

35,000 
32,000 

1,300,000 
60,000 
20,000 
10,000 

 
 
 

(เงินจ าหน่ายคู่มือ) 

 

7.  ผู้รับผดิชอบโครงการ  
 นางสาวนนัทินี  เครือจนัทร์ 
 

8.  การประเมนิผล 
 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ วธิีการประเมนิ เคร่ืองมอื 
1. ผูบ้ริหาร มีวิสยัทศัน์ และ ภาวะผูน้  า และมีความคิด
ริเร่ิมท่ีเนน้พฒันาผูเ้รียน โดยใชบ้ริหารจดัการ   
2. ผูบ้ริหาร ใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้
ขอ้มลูการประเมินหรือผลวิจยัเป็นฐานคิดทั้งดา้น
วิชาการและการจดัการ 

1. การสอบถาม 
2. การสงัเกต 
3. การประเมิน 
ความพึงพอใจ 
 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสงัเกต 
3. แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 
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ตวับ่งช้ีความส าเร็จ วธิีการประเมนิ เคร่ืองมอื 
3. ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการศึกษาใหบ้รรลุ
เป้าหมายตามท่ีก  าหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการ 
4. ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรให้
พร้อมรับการกระจายอ านาจ 
5. ความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร 

  

 
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
9.2  โรงเรียนไดรั้บการพฒันาในดา้นต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 
9.3  ผูเ้ก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจในการบริหารจดัการ 
 

 

ลงช่ือ...............................................ผูเ้สนอโครงการ     
              (นางสาวนนัทินี   เครือจนัทร์)      
                                          

 

ลงช่ือ...............................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
              (นายไพฑูรย ์  พิทกัษปั์ทมกร) 
      รองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
 

     ลงช่ือ...............................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
                                                                      (นายเสรี   อินทร์คง) 

     ผูอ้  านวยการโรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา 
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โครงการที่  9   ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมในการพฒันาการศึกษา 
สนองกลยทุธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 3   พฒันาการบริหารจดัการศึกษา  

กลยุทธ์ที่ 4   เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 5   ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมในการบริหารจดัการศึกษา 

มาตรฐานที่ 2     กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา 
       1. การมเีป้าหมาย วสัิยทัศน์ และพนัธกจิ ที่สถานศึกษาก าหนด 
      ชัดเจน  

     2. การจดัการเรียนการสอนที่ยดึโยงกบับริบทของชุมชนและท้องถิ่น 

      3. การมส่ีวนร่วมของผู้เกีย่วข้องทุกฝ่าย และการร่วม 
     รับผดิชอบต่อผลการจดัการศึกษาให้มคุีณภาพและได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่  3      กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
       4. การก ากบั ตดิตาม ประเมนิผลการบริหารและการจดัการศึกษา 
สนองจุดเน้น สพม.16  จุดเน้นที่ 10. โรงเรียนคุณภาพ 
ลกัษณะโครงการ   ต่อเนือ่ง 
.......................................................................................................................................................................... 

1.  หลกัการและเหตุผล 
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานแก่ผูน้  าเยาวชนจากจงัหวดัต่างๆ  76 จงัหวดั ณ ศาลาดุสิตาลยั    

เมื่อวนัท่ี 30 สิงหาคม 2514 ความว่า “......พวกเราทั้งหลายจึงตอ้งรู้จกัรู้ว่าแต่ละชุมชนอยู่ไดด้ว้ยตนเองถา้อยาก
อยูใ่หดี้ข้ึน ใหมี้ความเจริญ ใหมี้ความเป็นอยูดี่กินดี  มีรายไดม้ากข้ึน จะตอ้งแลกเปล่ียนระหว่างชุมชน ระหว่าง
หมู่บา้น ระหว่างจังหวดั ระหว่างประเทศ จะต้องมีความสามคัคี ความสามคัคีปรองดองกนัระหว่างบุคคล        
ในประเทศ จึงมีความส าคัญส าหรับทุกคนและต้องร่วมกันสร้างไม่ใช่ว่าต่างคนต่างอยู่ ทุกคนได้รับความรู้
ในทางวิชาการ ไดรั้บความสามคัคีว่าตอ้งรวบรวมก าลงั ตอ้งร่วมแรงกนัเพื่อจะสร้างความเจริญให้แก่บา้นเมือง
.....” และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542  แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 24 (6) จดัการ
เรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนไดทุ้กเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกบับิดา มารดา ผูป้กครองและบุคคลในชุมชน
ทุกฝ่าย เพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ และมาตรา 29  ให้สถานศึกษาร่วมกบับุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา  สถาน
ประกอบการและสถาบนัทางสงัคมอ่ืน ส่งเสริมความเขม้แข็งของชุมชนโดยจดักระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน 
เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญา         
และวิทยาการต่างๆ เพื่อพฒันาชุมชนให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการ รวมทั้งหาวิธีสนับสนุน  
ใหม้ีการแลกเปล่ียนประสบการณ์การพฒันาระหว่างชุมชน 

โรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน การใช้แหล่งเรียนรู้        
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  โดยให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนช่วยในการบริหารจัดการความรู้ ไดรั้บความร่วมมือ       
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ไม่ว่าจะเป็นผูป้กครองเครือข่าย คณะกรรมการสถานศึกษา  ผูป้กครองนักเรียน และหน่วยงานภายนอก         
การจัดกิจกรรมของโรงเรียนมีการแลกเปล่ียนความรู้กับชุมชน จึงมีความจ าเป็นในการ ส่งเสริมให้
บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษาในทุก ๆด้าน  เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้          
ของชุมชนต่อไป   

 

2.  วตัถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกบัหน่วยงานและชุมชน 

2.2  เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผูป้กครองนักเรียนเขา้มามี
บทบาทในการพฒันาการศึกษา 

2.3  เพื่อใหส้ถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 

 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1  คณะกรรมการสถานศึกษาเขา้ร่วม ประชุมวางแผนการจดัการศึกษา อยา่งนอ้ย  
ภาคเรียนละ 2 คร้ัง 

3.1.2  ผูป้กครองนกัเรียนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษาของโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1  คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด 
  3.2.2  คณะกรรมการสถานศึกษา ก  ากบั ติดตาม ดูแลและขบัเคล่ือนการด าเนินงานของ
สถานศึกษา ใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
  3.2.3  ผูป้กครอง  ชุมชน หน่วยงานภายนอก  เขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา 

 

4.  วธิีด าเนินการ/ ขั้นตอนด าเนนิการ 
 

กจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
1. ขั้นวางแผน เสนอโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. ขั้นด าเนินการ 
    2.1 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
    2.2 กิจกรรมงานสมัพนัธชุ์มชน 
    2.3 กิจกรรมเครือข่ายผูท้  าคุณประโยชน์ทาง
วฒันธรรม มสว.2 สมัพนัธชุ์มชน 
3. ขั้นประเมินผล 
4. สรุปรายงานผล/จดัท า SAR 

ต.ค.2560 
 

ต.ค. 2560 – ส.ค.2561 
 
ต.ค. 2560 – ส.ค.2561 

 
ต.ค. 2560 – ส.ค.2561 

ส.ค.2561 
 ก.ย.2561 

นายธวชัชยั  ซา้ยศรี 
 
นางสาวเนติมา  สกุลวโิรจน ์

 
นายรอหมาด  หมนัดี 
 

นายธวชัชยั  ซา้ยศรี 

ผูรั้บผดิชอบกิจกรรม 

นายธวชัชยั  ซา้ยศรี 
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5.  ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2560 – กนัยายน 2561 
6.  งบประมาณ   31,000   บาท 
 

ที่ กจิกรรม งบประมาณที่อนุมตั ิ หมายเหตุ 
1 
 
2 
3 

กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
กิจกรรมงานสมัพนัธชุ์มชน 
กิจกรรมเครือข่ายผูท้  าคุณประโยชน์ทางวฒันธรรม 
มสว.2 สมัพนัธชุ์มชน 
 

6,000 
 

10,000 
15,000 

 

 

7.  ผู้รับผดิชอบโครงการ  
 นายธวชัชยั  ซา้ยศรี 
 

8.  การประเมนิผล 
ตวับ่งช้ีความส าเร็จ วธิีการประเมนิ เคร่ืองมอื 

1. คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบติัหนา้ท่ี
ตามท่ีระเบียบก าหนด 
2. คณะกรรมการสถานศึกษา ก  ากบั ติดตาม 
ดูแลและขบัเคล่ือนการด าเนินงานของ
สถานศึกษา ใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
3. ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ
พฒันาสถานศึกษา 
4. ความพึงพอใจของผูม้ีส่วนเก่ียวข้องท่ีมีต่อ
การมีส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษา 

1. การสอบถาม 
2. การสงัเกต 
3. การประเมิน 
ความพึงพอใจ 
 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสงัเกต 
3. แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 
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9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผูป้กครองนกัเรียน ชุมชน เขา้มามีบทบาทในการพฒันา 
การศึกษาของโรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี  ๒ สงขลา  อยา่งต่อเน่ือง 

9.2  โรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ สงขลาเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 
 

 

ลงช่ือ...............................................ผูเ้สนอโครงการ     
                      (นายธวชัชยั  ซา้ยศรี) 
 
 

ลงช่ือ...............................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
                                       (นายไพฑูรย ์  พิทกัษปั์ทมกร) 
         รองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงานทัว่ไป 
 
 
 

     ลงช่ือ...............................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
                                                                       (นายเสรี  อินทร์คง) 

     ผูอ้  านวยการโรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา 
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โครงการที่ 10    ส่งเสริมและพฒันากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
สนองกลยทุธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1   พฒันาคุณภาพผู้เรียน   
    กลยุทธ์ที่ 2   พฒันาทกัษะกระบวนการจดัการเรียนรู้   
    กลยุทธ์ที่ 3   พฒันาการบริหารจดัการศึกษา  

กลยุทธ์ที่ 4   เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 1      คุณภาพของผู้เรียน 
                  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผู้เรียน  
       4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลกัสูตร 
       5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฒันาการจากผลการสอบวดั 
      ระดับชาต ิ
       6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 
                  1.2 คุณลกัษณะที่พงึประสงค์ของผู้เรียน 

       1) มคุีณลกัษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ 
      ขัดกบักฎหมายและวฒันธรรมอนัดีของสังคม 

3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกนับนความแตกต่างและความหลากหลาย 

มาตรฐานที่ 2     กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา 
              2. การวางแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

       2.1 การวางแผนและด าเนินงานพฒันาวชิาการที่เน้นคุณภาพของ 
      ผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
       2.4 การวางแผนและจดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ 
      เอือ้ต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมคุีณภาพ 

                   3. การมส่ีวนร่วมของผู้เกีย่วข้องทุกฝ่าย และการร่วม 
     รับผดิชอบต่อผลการจดัการศึกษาให้มคุีณภาพและได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่  3      กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
                    1. การมกีระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนม ี
      ส่วนร่วม 
                2. การจดัการเรียนการสอนที่ยดึโยงกบับริบทของชุมชนและท้องถิ่น 

                3. การตรวจสอบและประเมนิความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็น 
      ระบบและมปีระสิทธิภาพ 

สนองจุดเน้น สพม.16  จุดเน้นที่ 1. นักเรียนมคุีณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลกัของคนไทย  

12 ประการ   
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จุดเน้นที่ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET  5 กลุ่มสาระ) 

จุดเน้นที่ 4. ทักษะอาชีพ (1 คน:1 อาชีพ) 

จุดเน้นที่ 5. นักเรียนมสีมรรถนะ ความสามารถที่หลากหลาย   

     จุดเน้นที่ 6. ระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนเข้มแขง็ 

จุดเน้นที่ 10. โรงเรียนคุณภาพ 

ลกัษณะโครงการ   ต่อเนือ่ง 
............................................................................................................................................................................... 
1.  หลกัการและเหตุผล 

พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่คณะครู นักเรียนโรงเรียนวงัไกลกงัวล เมื่อวนัท่ี 7มิถุนายน 2521 
ความว่า “......หน้าท่ีของนักเรียนอยู่ท่ีเรียนให้เต็มก  าลงัและส าเร็จ การท่ีจะเรียนให้ไดอ้ย่างนั้นจะท าอย่างไร       
ก็ตอ้งเขา้ใจว่า เราจะตอ้งมีวิชาส าหรับสร้างตวัให้มีความสุขความเจริญต่อไปขา้งหน้า ถา้ไม่ขวนขวายศึกษา
ตั้งแต่ตน้ก็จะไม่มีโอกาส จะท าใหชี้วิตอบัเฉาเป็นคนไร้ประโยชน์และคุณค่าของวิชาความรู้ การท่ีจะเรียนให้ดี
ใหมี้ความรู้แจ่มแจง้ ลึกซ้ึงไดน้ั้น นอกจากท่ีอยูท่ี่ความตั้งใจและขยนัหมัน่เพียรแลว้ยงัอยู่ท่ีความมีสัมมาคารวะ 
ความฉลาดท่ีจะท าตัวให้มีเมตตาเอ็นดูของครูด้วย ถา้ท าตัวดี มีความอ่อนน้อมเคารพเช่ือฟังครู  เอาใจใส่
ช่วยเหลือครูในกิจกรรมต่างๆ แมเ้ล็กน้อยก็ไม่อยู่น่ิงดูดายหรือเฉยเมยครูย่อมมองเห็นความดีภายในใจของตวั  
จะรักใคร่เหมือนเป็นทั้งลกูทั้งศิษย ์จะยินดีสั่งสอนอบรมความรู้ความดีทุกอย่างให้ดว้ยความเต็มใจและจริงใจ 
ใหเ้ล่าเรียนส าเร็จผลไดเ้ต็มเป่ียม จึงขอใหจ้  าและพยายาม ปฏิบติัใหไ้ดทุ้กคน.......” 
 ในการพฒันาการจัดกระบวนการเรียนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญนั้น  ครูย่อมค านึงถึงความแตกต่าง      
ของผูเ้รียนไม่ว่าจะเป็นเพศ วยั คุณวุฒิและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม ครอบครัว การรับรู้ สมาธิในการ
รับรู้และความสามารถของผูเ้รียนไม่เท่ากนั  เพราะศกัยภาพต่างกนั  และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5 แนวการจดัการศึกษามาตรา 22  การจดัการศึกษาตอ้งยดึ
หลกัว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองถือว่าผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการ
ศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้    
ใหส้ถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการ“ จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจ
และความถนัดของผูเ้รียน โดยค านึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ  กระบวนการคิด การจัดการ         
การเผชิญสถานการณ์และการประยกุตค์วามรู้มาใชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้
จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้ท าได ้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและการเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง 
จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่างๆไดอ้ยา่งสดัส่วนสมดุลกนั......”  

จากพระบรมราโชวาทและพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 6) 
พ.ศ. 2545 เป็นวตัถุประสงคข์องกระบวนการจดัการศึกษาและเป็นกระบวนการเรียนการสอน ครูจะตอ้งพฒันา
ตนเองใหท้นัสมยั วางแผนการจดักระบวนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั รวมไปถึงการจดักิจกรรมและการ
วิจยัเพื่อพฒันาดว้ยองคป์ระกอบท่ีส าคญัครูตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองหลกัสูตรและเป้าหมายของหลกัสูตร 
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แต่ในการพัฒนาการจัดการศึกษามีความจ าเป็นต้องมีแผน โครงการ กิจกรรมเสริมเพื่อให้เป็นการ                     
จดักระบวนการเรียนการสอนแบบหลากหลายมากยิง่ข้ึน 
 

2.  วตัถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน 

2.2  เพื่อจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ตามความถนดั ความสามารถ และความสนใจของผูเ้รียน 
2.3  เพื่อให้ครูจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผูเ้รียน ไดล้งมือปฏิบติัจริง และสรุปเป็นความรู้ไดด้ว้ย

ตนเอง 
2.4  เพื่อส่งเสริมการนิเทศภายใน ก  ากบัติดตาม ตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน

อยา่งสม ่าเสมอ 
2.5  เพื่อส่งเสริมการจดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพและดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนไดอ้ย่าง

ทัว่ถึง 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 โรงเรียนมีการจดัหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียนอยา่ง
รอบดา้น 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1  โรงเรียนมีการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน 

3.2.2  โรงเรียนจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ตามความถนดั ความสามารถ และความสนใจ 
ของผูเ้รียน 

3.2.3  ครูจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ใหผู้เ้รียน ไดล้งมือปฏิบติัจริง และสรุปเป็น 
ความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

3.2.4  โรงเรียนส่งเสริมการนิเทศภายใน ก  ากบัติดตาม ตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนอยา่งสม ่าเสมอ 

3.2.5 โรงเรียน ส่งเสริมการจดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพและดูแลช่วยเหลือ
ผูเ้รียนไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
 

4.  วธิีด าเนินการ/ ขั้นตอนด าเนนิการ 
 

กจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
1. ขั้นวางแผน เสนอโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. ขั้นด าเนินการ 
     2.1 กิจกรรมพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 

ต.ค.2560 
 

ต.ค.2560 – ส.ค.2561 

นางสุรีพร   ชิตมณี 
 
นางสุดาพร  สุวรรณกาญจน ์
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กจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
     2.2 กิจกรรมนิเทศภายใน 
     2.3 กิจกรรมพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
     2.4 กิจกรรมการจดัการเรียนการสอน 
     2.5 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
3. ขั้นประเมินผล 
4. สรุปรายงานผล/จดัท า SAR 

ต.ค.2560 – ส.ค.2561 
พ.ย.2560 – ก.ย.2561 
ต.ค.2560 – ส.ค.2561 
ต.ค.2560 – ส.ค.2561 

ส.ค.2561 
 ก.ย.2561 

นางณวลนอ้ย  บวัเงิน 
นายกนัตพงศ ์ สีบวั 
นางสุรีพร  ชิตมณี 
นางสุรีพร  ชิตมณี 
ผูรั้บผดิชอบกิจกรรม 
นางสุรีพร   ชิตมณี 

 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2560 – กนัยายน 2561 
 

6.  งบประมาณ    119,450  บาท 
 

ที่ กจิกรรม งบประมาณที่อนุมตั ิ หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 
  5 

กิจกรรมพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
กิจกรรมนิเทศภายใน 
กิจกรรมพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
กิจกรรมการจดัการเรียนการสอน 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
 

4,000 
2,000 
60,000 
8,450 
45,000 

 
 

 

7.  ผู้รับผดิชอบโครงการ  
           นางสุรีพร   ชิตมณี 
 

8.  การประเมนิผล 
 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ วธิีการประเมนิ เคร่ืองมอื 
1. โรงเรียนมกีารพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาให้
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน 
2. โรงเรียนจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ตามความถนดั 
ความสามารถ และความสนใจของผูเ้รียน 
3. ครูจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ใหผู้เ้รียน ไดล้งมือ
ปฏิบติัจริง และสรุปเป็นความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

4. โรงเรียนส่งเสริมการนิเทศภายใน ก  ากบัติดตาม 
ตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยา่ง
สม ่าเสมอ 

 

1. การสอบถาม 
2. การส ารวจ 
3. การประเมิน 
ความพึงพอใจ 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบส ารวจ 
3. แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 
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ตวับ่งช้ีความส าเร็จ วธิีการประเมนิ เคร่ืองมอื 
5. โรงเรียน ส่งเสริมการจดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนท่ี
มีประสิทธิภาพและดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
6. ความพึงพอใจของผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการ
ส่งเสริมและพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั  

  

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  โรงเรียนมีการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ินจดัการเรียนรู้ท่ี

หลากหลาย ตามความถนดั ความสามารถ และความสนใจของผูเ้รียนท่ีเนน้ใหผู้เ้รียน ไดล้งมือปฏิบติัจริง และ
สรุปเป็นความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

9.2  โรงเรียนส่งเสริมการนิเทศภายใน ก  ากบัติดตาม ตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการ
สอนอยา่งสม ่าเสมอ 

9.3  โรงเรียนส่งเสริมการจดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพและดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนได้
อยา่งทัว่ถึง 

9.4  ผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมและพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียน
เป็นส าคญั  
 
 

ลงช่ือ...............................................ผูเ้สนอโครงการ     
                     (นางสุรีพร   ชิตมณี) 
 

 

ลงช่ือ...............................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
             (นายไพฑูรย ์  พิทกัษปั์ทมกร)   
     รองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 
 

     ลงช่ือ...............................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
                                                                       (นายเสรี  อินทร์คง) 

     ผูอ้  านวยการโรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา 
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โครงการที่ 11   พฒันาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมเพือ่การเรียนรู้ 
สนองกลยทุธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1   พฒันาคุณภาพผู้เรียน   
    กลยุทธ์ที่ 2   พฒันาทกัษะกระบวนการจดัการเรียนรู้   
    กลยุทธ์ที่ 3   พฒันาการบริหารจดัการศึกษา  

กลยุทธ์ที่ 4   เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 1      คุณภาพของผู้เรียน 
                  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผู้เรียน  

5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฒันาการจากผลการสอบวดั
ระดับชาต ิ

                  1.2 คุณลกัษณะที่พงึประสงค์ของผู้เรียน 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และลกัษณะจติสังคม 

มาตรฐานที่ 2    กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา 
                   2. การวางแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
       2.4 การวางแผนและจดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ 
      ต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมคุีณภาพ 
                   3. การมส่ีวนร่วมของผู้เกีย่วข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผดิชอบต่อผล 
        การจดัการศึกษา ให้มคุีณภาพและได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที่  4      ระบบการประกนัคุณภาพภายในที่มปีระสิทธิผล 

       การใช้ระบบประกนัคุณภาพภายในเพือ่ยกระดับคุณภาพการจดั 
      การศึกษาให้ดียิง่ขึน้ 

สอดคล้องจุดเน้น สพม.16 จุดเน้นที่ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET  5 กลุ่มสาระ) 

จุดเน้นที่ 3. ทักษะการส่ือสารภาษาองักฤษ และภาษาอาเซียน  

จุดเน้นที่ 5. นักเรียนมสีมรรถนะ ความสามารถที่หลากหลาย   

     จุดเน้นที่ 6. ระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนเข้มแขง็ 

จุดเน้นที่ 8. ระบบประกนัคุณภาพภายในเข้มแข็ง    

จุดเน้นที่  9. ห้องเรียนคุณภาพ (โดยเฉพาะ DLIT) 

จุดเน้นที่ 10. โรงเรียนคุณภาพ 

ลกัษณะโครงการ   ต่อเนือ่ง 
................................................................................................................................................................................. 
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1.  หลกัการและเหตุผล 

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัเมื่อวนัท่ี 11กรกฎาคม  2539  
ความว่า  “.........งานของชาตินั้นมีมากมายหลายดา้น  ครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจ สังคม  ศิลปวฒันธรรม การเมือง
การปกครองและจ าเป็นต้องมีผูม้ีความรู้ความสามารถในแต่ละดา้นสามารถปฏิบติับริหารให้ส าเร็จลุล่วงไป
ดว้ยดีในทุกดา้น  ถา้เปรียบให้เห็นชัด ก็ขอเปรียบเทียบเหมือนวงดนตรีวงหน่ึง ซ่ึงต้องประกอบด้วยดนตรี
ประเภทต่างๆ มีเคร่ืองดีด สี ตี เป่า เป็นตน้ และมีผูเ้ช่ียวชาญในเคร่ืองดนตรีนั้น ๆ เป็นผูป้ฏิบัติให้กลมกลืน 
ไพเราะและถูกจงัหวะจะโคน จึงเป็นวงดนตรีท่ีสมบูรณ์แบบได ้เพราะฉะนั้นผูมี้ปัญญาความสามารถไม่ว่า      
จะท างานดา้นใด เป็นงานเลก็หรืองานใหญ่ ง่าย ยาก จะตอ้งถือว่างานทุกอยา่งมีความส าคญัเท่าเทียมกนัและตอ้ง
ตั้ งใจกระท าให้ดี ท่ีสุด ด้วยความรับผิดชอบและอุตสาหะ  วิ ริยะ  โดยมุ่งมั่นพึงความส าเร็จของงาน                 
เป็นจุดมุ่งหมายส าคัญ.. ........”  จากพระบรมราโชวาทข้างต้น  การบริหารจัดการศึกษาก็เช่นกัน ต้องมี
องค์ประกอบของการเรียนรู้ท่ีจัดเป็นกระบวนการท่ีหลากลาย ความรู้ต้องอยู่ทุกสถานท่ี การจัดบรรยากาศ
ส่ิงแวดลอ้มเอ้ือต่อการเรียนรู้มีส่วนส าคัญในยุคปัจจุบนั  หรือจะเป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีผูเ้รียนเห็น ครูพูดไม่ได ้      
ซ่ึงเป็นประสบการณ์ การพฒันาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนมีส่วนส าคญัของการจดับรรยากาศให้เอ้ือต่อการจัด
กระบวนการเรียนการสอน  ไม่ว่าจะเป็นห้องปฏิบติัการ ห้องสมุด ห้องกลุ่มสาระวิชาต่างๆ บรรยากาศนอก
ห้องเรียนก็เป็นแหล่งเรียนรู้เป็นสู่ธรรมชาติซ่ึงพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แกไ้ขเพ่ิมเติม 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545  มาตรา  25  ความว่า รัฐจะตอ้งส่งเสริมการด าเนินงานและจดัตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตทุกรูปแบบ ไดแ้ก่ หอ้งสมุดประชาชน  พิพิธภณัฑ ์ หอศิลป์  สวนสัตว ์สวนสาธารณะ  สวนพฤกษศาสตร์ 
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนยก์ารกีฬาและนันทนาการแหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ       
อยา่งพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 

ฉะนั้ น  โรงเรียนมัธยมสิริว ัณวรี ๒ สงขลา ซ่ึงได้ก่อตั้ งมาเป็นเวลาเกือบ 30 ปี  สภาพอาคาร              
และห้องเรียนอยู่ในระยะท่ีตอ้งซ่อมแซมจึงมีความจ าเป็นตอ้งจดัท าห้องต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใชง้าน  
เกิดความปลอดภยั ใหมี้บรรยากาศส่ิงแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้  

 

2.  วตัถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อพฒันาหอ้งเรียน  หอ้งปฏิบติัการ อาคารเรียน  ใหมี้ความมัน่คง  สะอาดและปลอดภยั 

2.2  เพื่อจดัหา จดัซ้ือ ปรับปรุง ส่ิงอ  านวยความสะดวก ใหอ้ยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้ เพียงพอต่อการเรียนรู้
ของผูเ้รียน 

2.3  เพื่อจดัสภาพแวดลอ้มใหม้ีความสะอาด  ร่มร่ืนและเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน 
2.4  เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รียน 
2.5  เพื่อพฒันาหอ้งสมุดใหส้ามารถบริการส่ือและเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเอ้ือใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ย

ตนเองหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 โรงเรียนมีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาเต็มศกัยภาพ  
เพียงพอ  เหมาะสมเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1  โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ อาคารเรียนท่ีมัน่คง สะอาดและปลอดภยั  มีส่ิง
อ  านวยความสะดวกพอเพียงอยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้ สภาพแวดลอ้มร่มร่ืน และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน 
  3.3.2  โรงเรียนจดัโครงการกิจกรรม ท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รียน 
  3.2.3  โรงเรียนจดัหอ้งสมุดท่ีใหบ้ริการส่ือและเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเอ้ือใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ย
ตนเองหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 

4.  วธิีด าเนินการ/ ขั้นตอนด าเนนิการ 
 

กจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
1. ขั้นวางแผน เสนอโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. ขั้นด าเนินการ 
     2.1 กิจกรรมพฒันาโรงอาหาร 
      2.2 กิจกรรมปรับปรุงส านกังานพยาบาล 
     2.3 กิจกรรมพฒันาหอ้งเรียนคุณภาพคณิตศาสตร์   
     2.4 กิจกรรมปรับปรุงหอ้งเรียนภาษาไทย  (หอ้ง 422 - 426) 
     2.5 กิจกรรมพฒันาบรรยากาศแหล่งเรียนรู้และการ
ประชาสมัพนัธ ์(MEP) 
     2.6 กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์ 
     2.7 กิจกรรมป้ายนิเทศแหล่งเรียนรู้วนัส าคญัของชาติ 
ศาสนา พระมหากษตัริย ์
    2.8 กิจกรรมพฒันางานอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดลอ้ม 

3. ขั้นประเมินผล 
4. สรุปรายงานผล/จดัท า SAR 

ต.ค.2560 
 

ต.ค.2560 – ก.ย.2561 
ต.ค.2560 – ส.ค.2561 
ต.ค.2560 – ก.ย.2561 
พ.ค.2561 – ก.ค.2561 
ต.ค.2560 – ก.ย.2561 

 
ต.ค.2560 – ส.ค.2561 
ต.ค.2560 – ส.ค.2561 

 
ต.ค.2560 – ก.ย.2561 

 
ส.ค.2561 
ก.ย.2561 

นายพนมยงค ์นวลพรหม 
 
 

นางจินตนา  สุขอน้ 
นางสาวลดาวลัย ์ กาญจนะ 
นายเท่ียงทอง ไชยสวสัด์ิ 
นางสาวสุวมิล  ยีหมดัอาหล ี
 

น.ส.ฟูไรดา  ธรรมนิยมกุล 

 
นางณวลนอ้ย  บวัเงิน 
นางยาว ี เฉิดฉ้ิม 

 
นายพนมยงค ์นวลพรหม 
 
ผูรั้บผิดชอบกิจกรรม 
นายพนมยงค ์นวลพรหม 
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5.  ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2560 – กนัยายน 2561 
6.  งบประมาณ    930,100  บาท 

 

ที่ กจิกรรม งบประมาณที่อนุมตั ิ หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 
 
5 
 

 6 
7 
 
8 
 

 

กิจกรรมพฒันาโรงอาหาร 
กิจกรรมปรับปรุงส านกังานพยาบาล 
กิจกรรมพฒันาหอ้งเรียนคุณภาพคณิตศาสตร์   
กิจกรรมปรับปรุงหอ้งเรียนภาษาไทย  
 (หอ้ง 422 - 426) 
กิจกรรมพฒันาบรรยากาศแหล่งเรียนรู้และการ
ประชาสมัพนัธ ์(MEP) 
กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์ 

กิจกรรมป้ายนิเทศแหล่งเรียนรู้วนัส าคญัของชาติ 
ศาสนา พระมหากษตัริย ์

 กิจกรรมพฒันางานอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดลอ้ม 

 

144,000 
13,500 
20,000 
5,000 

 
75,000 

 
20,000 
15,000 

 
705,100 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

7.  ผู้รับผดิชอบโครงการ  
 นายพนมยงค ์  นวลพรหม 
 

8.  การประเมนิผล 
 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ วธิีการประเมนิ เคร่ืองมอื 
1. โรงเรียนมีหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ  
อาคารเรียนท่ีมัน่คง สะอาดและปลอดภยั  มีส่ิง
อ  านวยความสะดวกพอเพียงอยูใ่นสภาพใชก้าร
ไดดี้ สภาพแวดลอ้มร่มร่ืน และมีแหล่งเรียนรู้
ส าหรับผูเ้รียน 
2. โรงเรียนจดัโครงการกิจกรรม ท่ีส่งเสริม
สุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รียน 
3. โรงเรียนจดัหอ้งสมุดท่ีใหบ้ริการส่ือและ
เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเอ้ือใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ย
ตนเองหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

1. การสอบถาม 
2. การส ารวจ 
3. การประเมิน 
ความพึงพอใจ 
 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบส ารวจ 
3. แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 
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ตวับ่งช้ีความส าเร็จ วธิีการประเมนิ เคร่ืองมอื 
4. ความพึงพอใจของผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อ
การพฒันาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม
เพื่อการเรียนรู้ 

  

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 โรงเรียนมีหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ อาคารเรียนท่ีมัน่คง สะอาดและปลอดภยั  มีส่ิงอ  านวย 

ความสะดวกพอเพียงอยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้ สภาพแวดลอ้มร่มร่ืน และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน 
 9.2  ผูเ้รียนมีสุขภาพอนามยัท่ีดี 
 9.3  โรงเรียนมีหอ้งสมุดท่ีใหบ้ริการส่ือและเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเอ้ือใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองหรือ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 9.4  ผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจต่อการพฒันาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู้  
 
 
 

ลงช่ือ...............................................ผูเ้สนอโครงการ     
                                                      (นายพนมยงค ์  นวลพรหม)         
                                       

 

ลงช่ือ...............................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
              (นายไพฑูรย ์ พิทกัษปั์ทมกร) 
         รองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงานทัว่ไป 
 
 
 

     ลงช่ือ...............................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
                                                                        (นายเสรี  อินทร์คง) 

     ผูอ้  านวยการโรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา 
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โครงการที่ 12   พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
สนองกลยทุธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1   พฒันาคุณภาพผู้เรียน   

กลยุทธ์ที ่3   พฒันาการบริหารจดัการศึกษา 
มาตรฐานที่ 2    กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา 
          2. การวางแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
     2.3 การวางแผนและการจดัการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
         3. การมส่ีวนร่วมของผู้เกีย่วข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผดิชอบต่อผล 
    การจดัการศึกษาให้มคุีณภาพและได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที่  4     ระบบการประกนัคุณภาพภายในที่มปีระสิทธิผล 

การใช้ระบบประกนัคุณภาพภายในเพือ่ยกระดบัคุณภาพการจดั 
    การศึกษาให้ดียิง่ขึน้ 
สนองจุดเน้น สพม.16  จุดเน้นที่ 8. ระบบประกนัคุณภาพภายในเข้มแข็ง    
ลกัษณะโครงการ   ต่อเนือ่ง 
................................................................................................................................................................................ 
1.  หลกัการและเหตุผล 

กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศใชก้ฎกระทรวง  ว่าดว้ย  ระบบ  หลกัเกณฑ์  และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ก  าหนดให้การประเมินคุณภาพภายในเป็นการประเมินคุณภาพการจดัการศึกษา  
การติดตาม  และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศ
ก าหนดส าหรับการประกนัคุณภาพภายใน  ซ่ึงกระท าโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นหรือโดยหน่วยงาน       
ตน้สังกดัท่ีมีหน้าท่ีก  ากบัดูแลสถานศึกษา  ซ่ึงไดก้  าหนดให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจดัให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในตามหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกนัคุณภาพภายในดงัน้ี    ก  าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  จัดท าแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาจดัระบบบริหารและสารสนเทศด าเนินงานตามแผนพฒันาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาจดัให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจดัให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในจดัใหม้ีการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาอยา่งต่อเน่ืองโดยใหส้ถานศึกษายดึหลกัการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน  โดยการส่งเสริม  สนบัสนุนและก ากบัดูแลของหน่วยงานตน้สงักดั  กระทรวงศึกษาธิการจึงได้
ประกาศใชม้าตรฐานคุณภาพการศึกษาภายในจ านวน  15  มาตรฐาน  ซ่ึงมาตรฐานท่ี  12  ก  าหนดใหส้ถานศึกษา
ด าเนินการจดัท าระบบประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก  าหนดในกระทรวง  โดยมีตวัช้ีวดัจ  านวน   
6  ข้อ คือ 1)  ก  าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  2)  จดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   3)  จัดระบบขอ้มูล
สารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพฒันาคุณภาพสถานศึกษา   4)  ติดตามตรวจสอบ       
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และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  5)  น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกไปใชว้างแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง   6)  จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงาน     
การประเมินคุณภาพภายใน 

 โรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี  ๒  สงขลา  เป็นสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลกัสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศกัราช  2551  ซ่ึงจะตอ้งปฏิบติัตามกฎกระทรวงฉบบัน้ี  เพราะตอ้งรับการประเมินคุณภาพ
ภายในโดยตน้สงักดัและการประเมินคุณภาพภายนอกโดย  สมศ.  ตามท่ีกฎหมายไดก้  าหนดไว ้ โรงเรียนจึงตอ้ง
พฒันาระบบประกันคุณภาพภายในข้ึนมาตามกรอบของกระทรวง  เพ่ือเป็นการพฒันาระบบการบริหาร          
จดัการศึกษาและเป็นการสร้างความพร้อมต่อการประเมินคุณภาพการศึกษา  และมีเป้าหมายใหโ้รงเรียนสามารถ
ผา่นการประเมินคุณภาพภายนอกในท่ีสุด  คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในจึงไดจ้ดัท าโครงการน้ีข้ึนมา 
เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน  โดยก าหนดให้มีการวางแผน  ด าเนินงาน  ประเมินผล  
และปรับปรุงแกไ้ข  ใหก้ระบวนการท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นระบบ  มีมาตรฐาน  และสามารถ
ผดุงรักษาคุณภาพการท างานไวไ้ดอ้ย่างต่อเน่ือง  ซ่ึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพ             
แก่นักเรียนตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542  (แก้ไขเพ่ิมเติม            
พ.ศ.  2545)  ต่อไป 

 

2.  วตัถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามท่ีกฎกระทรวงก าหนดและมีผล 
การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1  โรงเรียนระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา ตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด 
และมีผลการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1  โรงเรียนไดก้  าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 
  3.2.2  โรงเรียนจดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง
พฒันาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  3.2.3  โรงเรียนจดัระบบขอ้มลูสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการบริหารจดัการเพ่ือพฒันา
คุณภาพสถานศกึษา 
  3.2.4  โรงเรียนมีการติดตามและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของ
สถานศึกษา 
  3.2.5  โรงเรียนน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชว้างแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
  3.2.6  โรงเรียนจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
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4.  วธิีด าเนินการ/ ขั้นตอนด าเนนิการ 
 

กจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
1. ขั้นวางแผน เสนอโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. ขั้นด าเนินการ 
    2.1 กิจกรรมพฒันางานประกนัคุณภาพใน
โรงเรียน 
    2.2 กิจกรรมจดัท าสารสนเทศประชาสมัพนัธข์อง
โรงเรียน สารกนัเกรา 
    2.3 กิจกรรมพฒันาระบบเครือข่ายขอ้มลู
สารสนเทศ 
3. ขั้นประเมินผล  
4. สรุปรายงานผล/จดัท า SAR 

ต.ค.2560  
 

ต.ค.2560 – ก.ย.2561 
 

พ.ย.2560 – ก.ย.2561 
 

สพฐ.ก าหนด 
  

ส.ค.2561 
ก.ย.2561 

นางณวลนอ้ย  บวัเงิน 
 
นางณวลนอ้ย  บวัเงิน 
 
นางสาวเนติมา  สกุลวโิรจน ์
 
นางสาวขนิษฐา  บุญเตโช 
 
ผูรั้บผดิชอบกิจกรรม 
นางณวลนอ้ย  บวัเงิน 

 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2560 –  กนัยายน 2561 
 

6.  งบประมาณ   46,000  บาท 
 

ที่ กจิกรรม งบประมาณที่อนุมตั ิ หมายเหตุ 
1 
2 
 
3 

กิจกรรมพฒันางานประกนัคุณภาพในโรงเรียน 
กิจกรรมจดัท าสารสนเทศประชาสมัพนัธข์อง
โรงเรียน สารกนัเกรา 
กิจกรรมพฒันาระบบเครือข่ายขอ้มลู
สารสนเทศ 

10,000 
32,000 

 
4,000 

 

 

7.  ผู้รับผดิชอบโครงการ  
 นางณวลนอ้ย  บวัเงิน 

 

8.  การประเมนิผล 
 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ วธิีการประเมนิ เคร่ืองมอื 
1. โรงเรียนไดก้  าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 
2. โรงเรียนจดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการจดั
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพฒันาคุณภาพตามมาตรฐาน 
 

1. การตรวจสอบ 
2. การส ารวจ 
 

1. แบบตรวจสอบ 
2. แบบส ารวจ 
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ตวับ่งช้ีความส าเร็จ วธิีการประเมนิ เคร่ืองมอื 
การศึกษาของสถานศึกษา 
3. โรงเรียนจดัระบบขอ้มลูสารสนเทศและใชส้ารสนเทศใน
การบริหารจดัการเพ่ือพฒันาคุณภาพสถานศกึษา 
4. โรงเรียนมกีารติดตามและประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 
5. โรงเรียนน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใชว้างแผนพฒันาคุณภาพการศกึษาอยา่ง
ต่อเน่ือง 
6. โรงเรียนจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมนิ
คุณภาพภายใน 
7. ความพึงพอใจของผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันา
ระบบประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ 
สงขลา 

3. การประเมิน 
ความพึงพอใจ 

3. แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  โรงเรียนระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา ตามท่ีกฎกระทรวงก าหนดและมีผลการพฒันา

อยา่งต่อเน่ือง 
9.2  ผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจต่อการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน 

โรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา 
 

ลงช่ือ...............................................ผูเ้สนอโครงการ     
                  (นางณวลนอ้ย   บวัเงิน)         
                                       

 

ลงช่ือ...............................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
             (นายไพฑูรย ์ พิทกัษปั์ทมกร)   
     รองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 
 

     ลงช่ือ...............................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
                                                                          (นายเสรี  อินทร์คง) 

     ผูอ้  านวยการโรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา 
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โครงการที่ 13   สร้างเสริม สนับสนุน พฒันา สถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สนองกลยทุธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1   พฒันาคุณภาพผู้เรียน   
    กลยุทธ์ที่ 2   พฒันาทกัษะกระบวนการจดัการเรียนรู้   
    กลยุทธ์ที่ 3   พฒันาการบริหารจดัการศึกษา  

กลยุทธ์ที่ 4   เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 5   ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมในการบริหารจดัการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 6  ส่งเสริมอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1      คุณภาพของผู้เรียน 
             1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผู้เรียน  
       1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคดิค านวณ 
      ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
       2) ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ คดิวจิารณญาณ อภิปราย   
      แลกเปลีย่นความคดิเห็นและแก้ปัญหา 

6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 

            1.2 คุณลกัษณะที่พงึประสงค์ของผู้เรียน 
       1) มคุีณลกัษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ 
      ขัดกบักฎหมายและวฒันธรรมอนัดีของสังคม 

       2) ความภูมใิจในท้องถิน่ และความเป็นไทย 
       3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกนับนความแตกต่างและความหลากหลาย 
       4) สุขภาวะทางร่างกาย และลกัษณะจติสังคม 
มาตรฐานที่ 2     กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา 

             1. การมเีป้าหมาย วสัิยทัศน์ และพนัธกจิ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
             3. การมส่ีวนร่วมของผู้เกีย่วข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผดิชอบต่อผล 
      การจดัการศึกษาให้มคุีณภาพและได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที่  3      กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
              1. การมกีระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนม ี
      ส่วนร่วม 
             2. การจดัการเรียนการสอนที่ยดึโยงกบับริบทของชุมชนและท้องถิน่ 
สนองจุดเน้น สพม.16  จุดเน้นที่ 1. นักเรียนมคุีณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลกัของคนไทย  

12 ประการ   

จุดเน้นที่ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET  5 กลุ่มสาระ) 
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จุดเน้นที่ 4. ทักษะอาชีพ (1 คน:1 อาชีพ) 

จุดเน้นที่ 5. นักเรียนมสีมรรถนะ ความสามารถที่หลากหลาย   

จุดเน้นที่ 6. ระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนเข้มแขง็ 

จุดเน้นที่ 7. ขวญัก าลงัใจครู   

ลกัษณะโครงการ   ต่อเนือ่ง 
............................................................................................................................................................................... 
1.  หลกัการและเหตุผล 

พระราชบญัญติัการศกึษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2554 หมวด 4  
แนวการจดัการศึกษา มาตรา 22 กล่าวว่า การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้  
และพฒันาตนเองได้ และถือว่าผูเ้รียนมีความส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผูเ้รียน 
สามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ มาตรา 24 การจดักระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด าเนินการ ดังต่อไปน้ี  1) จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกับความสนใจ       
และ ความถนดัของผูเ้รียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  2) ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ  
การ เผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้ มาใชเ้พื่อป้องกนัและแก้ไขปัญหา  3) จดักิจกรรมให้ผูเ้รียน     
ได้เรียนรู้ จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น และท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้          
อยา่งต่อเน่ือง  4) จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานความรู้ดา้นต่าง ๆ  อยา่งไดส้ดัส่วนสมดุลกนั รวมทั้งปลกูฝัง
คุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ไวใ้นทุกรายวิชา   5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผูส้อน
สามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียน และอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมี
ความรอบ รู้ รวมทั้งสามารถใชก้ารวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ี ผูส้อนและ ผูเ้รียนอาจเรียนรู้
ไปพร้อมกนั จากส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ  6) จดัการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนไดทุ้กเวลา
ทุกสถานท่ีมีการประสานความร่วมมือกบับิดามารดา ผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกนัพฒันา
ผูเ้รียนตาม ศกัยภาพ มาตรา 29 ใหส้ถานศึกษาร่วมกบับุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์การชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินเอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอ่ืน 
ส่งเสริมความเขม้แข็งของชุมชนโดยจดักระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพ่ือใหชุ้มชนมีการจดัการศึกษาอบรม 
มีการแวงหา ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ เพื่อพฒันาชุมชน             
ใหส้อดคลอ้งกบั สภาพปัญหาและความตอ้งการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์
การพฒันาระหว่างชุมชน  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานไดก้  าหนดเกณฑ์มาตรฐานดา้นการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานท่ี 46 สถานศึกษามี      การสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา       
เป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อใชเ้ป็นเกณฑก์ารประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
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ดงันั้น เพื่อใหส้ถานศึกษาบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ 
สงขลา   จึงจดัท าโครงการสร้างเสริม สนบัสนุน พฒันา สถานศึกษาใหเ้ป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อให้สอดรับ
กบัพระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ หลกัสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 และมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

2.  วตัถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใชป้ระโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา  

2.2  เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน   บุคลากรของสถานศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้งในการใชแ้หล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา  

2.3  เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา กับครอบครัว 
ชุมชน  และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1  โรงเรียนมีการสร้าง ส่งเสริม สนบัสนุน ใหเ้ป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1  โรงเรียนมีการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในและใชป้ระโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอก เพ่ือพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและบุคลากรของโรงเรียน รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
  3.2.2  โรงเรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียน  ระหว่างโรงเรียนกบั
ครอบครัว  ชุมชน  และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

4.  วธิีด าเนินการ/ ขั้นตอนด าเนนิการ 
 

กจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
1. ขั้นวางแผน เสนอโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. ขั้นด าเนินการ 
     2.1 กิจกรรมประชุมสมัมนากลุ่มโรงเรียนในพระ
ราชูปถมัภ ์
     2.2 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ 
     2.3 กิจกรรมเตรียมความรู้สู่สถาบนัการศึกษาและ
การประกอบอาชีพ 
     2.4 กิจกรรมการเตรียมตวัสู่ร้ัวอุดมศึกษา 
     2.5 กิจกรรมศกึษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 
     2.6 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ระดบั ม.ปลาย 

ต.ค. 2560  
 

พ.ย.2560-ก.ย.2561 
 

ม.ค.2561 – ก.พ.2561 
พ.ย.2560 – ส.ค.2561 

 
พ.ย.2560 – ส.ค.2561 
ธ.ค.2560 – ม.ค.2561 
พ.ค.2561 – ก.ย.2561 

นางรัตน์ตยา  พิบูลยผ์ล 
 
นางภคันลิน   ทองศรีจนัทร์ 
 
นางสาวพิไรพร  นวลนุ่น 
นางสาวพิไรพร  นวลนุ่น 
 
นางลภสัรดา  พฤกษพงศ ์
นางรัตน์ตยา  พิบูลยผ์ล 
นางสุรีพร  ชิตมณี 
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กจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
     2.7 กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ินดว้ย
วิธีการทางประวติัศาสตร์ 
3. ขั้นประเมินผล 
4. สรุปรายงานผล/จดัท า SAR 

พ.ค.2561 – ก.ย.2561 
 

ก.ย.2561 
ก.ย.2561 

นายสุรัตน์ เจนจิตภกัดีเดชา 
 
ผูรั้บผดิชอบกิจกรรม 
นางรัตน์ตยา  พิบูลยผ์ล 

 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2560 – กนัยายน 2561 
 

6.  งบประมาณ   426,000  บาท 
 

ที่ กจิกรรม งบประมาณที่อนุมตั ิ หมายเหตุ 
1 
 
2 
3 
 
4 
5 
6 
7 
 
 

กิจกรรมประชุมสมัมนากลุ่มโรงเรียนในพระ
ราชูปถมัภ ์
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ 
กิจกรรมเตรียมความรู้สู่สถาบนัการศึกษาและ
การประกอบอาชีพ 
กิจกรรมการเตรียมตวัสู่ร้ัวอุดมศึกษา 
กิจกรรมศกึษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ระดบั ม.ปลาย 
กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ินดว้ย
วิธีการทางประวติัศาสตร์ 
 

100,000 
 

10,000 
5,000 

 
6,000 
260,000 
25,000 
20,000 

 

งบนอก(32,000) 

 

7.  ผู้รับผดิชอบโครงการ  
 นางรัตน์ตยา  พิบูลยผ์ล 
 

8.  การประเมนิผล 
 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ วธิีการประเมนิ เคร่ืองมอื 
1. โรงเรียนมกีารสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้
ภายในและใชป้ระโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอก เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนและบุคลากรของโรงเรียน รวมทั้งผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง 
 

1. การสอบถาม 
2. การส ารวจ 
3. การประเมิน 
ความพึงพอใจ 

 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบส ารวจ 
3. แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 
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ตวับ่งช้ีความส าเร็จ วธิีการประเมนิ เคร่ืองมอื 
2. โรงเรียนมกีารแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียนกบั
ครอบครัว  ชุมชน  และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. ความพึงพอใจของผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อ
การสร้างเสริม สนบัสนุน พฒันา สถานศกึษา
ใหเ้ป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ 

  

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายใน และใชป้ระโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก เพ่ือ

พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและบุคลากรของโรงเรียน  
9.2  โรงเรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียนกบัครอบครัว  

ชุมชน  และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 
9.3  ผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจต่อการสร้างเสริม สนบัสนุน พฒันา สถานศกึษาใหเ้ป็นสงัคมแห่ง

การเรียนรู้ 
 
 

ลงช่ือ...............................................ผูเ้สนอโครงการ     
                   (นางรัตนต์ยา  พบิูลยผ์ล)   
                                             
 

ลงช่ือ...............................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
                           (นายไพฑูรย ์  พิทกัษปั์ทมกร) 
        รองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 

     ลงช่ือ...............................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
                                                                         (นายเสรี  อินทร์คง) 

     ผูอ้  านวยการโรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา 
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โครงการที่ 14   ส่งเสริมอตัลกัษณ์ของโรงเรียน 
สนองกลยทุธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1   พฒันาคุณภาพผู้เรียน   

กลยุทธ์ที่ 3   พฒันาการบริหารจดัการศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 4   เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 5   ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมในการบริหารจดัการศึกษา 

มาตรฐานที่ 1      คุณภาพของผู้เรียน 
            1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผู้เรียน  
       6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 
มาตรฐานที่ 2     กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา 

              1. การมเีป้าหมาย วสัิยทัศน์ และพนัธกจิ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
               2. การวางแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
       2.2 การวางแผนและด าเนินงานพฒันาครูและบุคลากรให้มคีวาม 
      เช่ียวชาญทางวชิาชีพ 

              3. การมส่ีวนร่วมของผู้เกีย่วข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผดิชอบต่อ 
      ผลการจดัการศึกษาให้มคุีณภาพและได้มาตรฐาน 

สนองจุดเน้น สพม.16  จุดเน้นที่ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET  5 กลุ่มสาระ) 

จุดเน้นที่ 8. ระบบประกนัคุณภาพภายในเข้มแข็ง    

ลกัษณะโครงการ ต่อเนือ่ง 
.............................................................................................................................................................................. 
1.  หลกัการและเหตุผล 

กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตั้งแต่วนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2554  มาตรฐานท่ี 14 การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสยัทศัน์ปรัชญาและจุดเนน้ท่ีก  าหนดข้ึนสอดคลอ้งกบัตวับ่งช้ีเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดบั
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลุ่มตัวบ่งช้ีอตัลกัษณ์ตวับ่งช้ีท่ี 9 และตวับ่งช้ีท่ี 10 ผลการพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามปรัชญาปณิธานพนัธกิจและวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษาท่ีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์
ของสถานศึกษารวมทั้งผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

โรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา  ไดส่้งเสริมอตัลกัษณ์ “แต่งกายดี  มีสมัมาคารวะ”  เพื่อเสริมสร้างให้
ผูเ้รียนมีวินัยในตนเองอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษา จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริม             
อตัลกัษณ์ข้ึน  
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2.  วตัถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหม้ีคุณลกัษณะ “แต่งกายดี  มีสมัมาคารวะ”  ตามอตัลกัษณ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 2.2  เพื่อใหโ้รงเรียนจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนใหบ้รรลุตามเป้าหมาย วิสัยทศัน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษา 

 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1  ผูเ้รียนร้อยละ 85 มีคุณลกัษณะ “แต่งกายดี  มีสมัมาคารวะ”  ตามอตัลกัษณ์ท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1  โรงเรียนพฒันาผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสยัทศัน์ ปรัชญา และจุดเนน้ของสถานศึกษา  
อยูใ่นระดบัดี 
 

4.  วธิีด าเนินการ/ ขั้นตอนด าเนนิการ 
 

กจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
1. ขั้นวางแผน เสนอโครงการ แต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
2. ขั้นด าเนินการ 
     2.1 กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ   
     2.2 กิจกรรมรับประกาศนียบตัร 
นกัเรียนชั้น ม.3 
     2.3 กิจกรรมรับประทานประกาศนียบตัร
นกัเรียนชั้น ม.6 
3. ขั้นประเมินผล 
4. สรุปรายงานผล/จดัท า SAR 

ต.ค. 2560 
 
 

ต.ค.2560 – ก.ย.2561 
ต.ค.2560 – ก.ย.2561 

 
ต.ค.2560 – ก.ย.2561 

 
ส.ค.2561 
ก.ย.2561 

นางสาวดวงเพญ็   เมียนแกว้ 
 
 
นางสาวดวงเพญ็   เมียนแกว้ 
นางสุรีพร  ชิตมณี 
 
นางภคันลิน  ทองศรีจนัทร์ 
 
ผูรั้บผดิชอบกิจกรรม 
นางสาวดวงเพญ็   เมียนแกว้ 
 

 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2560 – กนัยายน 2561 
 

6.  งบประมาณ  120,000   บาท 
 

ที่ กจิกรรม งบประมาณที่อนุมตั ิ หมายเหตุ 
1 
2 

 

กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ   
กิจกรรมรับประกาศนียบตัรนกัเรียนชั้น ม.3 
 

100,000 
0 
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ที่ กจิกรรม งบประมาณที่อนุมตั ิ หมายเหตุ 
3 กิจกรรมรับประทานประกาศนียบตัรนกัเรียน

ชั้น ม.6 
 

20,000  

 

7.  ผู้รับผดิชอบโครงการ  
 นางสาวดวงเพญ็   เมียนแกว้ 
 

8.  การประเมนิผล 
 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ วธิีการประเมนิ เคร่ืองมอื 
1. ร้อยละของผูเ้รียนมีคุณลกัษณะ “แต่งกายดี    
มีสัมมาคารวะ”  ตามอตัลกัษณ์ท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 
2. โรงเรียนพฒันาผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย 
วิสยัทศัน์ ปรัชญา และจุดเนน้   
3. ความพึงพอใจของผูม้ีส่วนเก่ียวข้องท่ีมีต่อ
การส่งเสริมอตัลกัษณ์ของโรงเรียน 

1. การประเมินแต่งกาย   
มีสมัมาคารวะ 
2. การสงัเกต 
3. การประเมิน 
ความพึงพอใจ 
 

1. แบบประเมินแต่งกาย  
มีสมัมาคารวะ 
2. แบบสงัเกต 
3. แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  โรงเรียนพฒันาผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสยัทศัน์ ปรัชญา และจุดเนน้   
9.2  ผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมอตัลกัษณ์ของโรงเรียน 
 
 

ลงช่ือ...............................................ผูเ้สนอโครงการ     
              (นางสาวดวงเพญ็   เมียนแกว้) 

 

ลงช่ือ...............................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
               (นายไพฑูรย ์  พิทกัษปั์ทมกร) 
     รองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 

     ลงช่ือ...............................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
                                                                        (นายเสรี  อินทร์คง) 

     ผูอ้  านวยการโรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา 
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โครงการที่ 15   ส่งเสริมเอกลกัษณ์ของโรงเรียน 
สนองกลยทุธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 2   พฒันาทกัษะกระบวนการจดัการเรียนรู้   

กลยุทธ์ที่ 4   เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 5   ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมในการบริหารจดัการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 6  ส่งเสริมอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1      คุณภาพของผู้เรียน 
             1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผู้เรียน  
       6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 
มาตรฐานที่ 2     กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา 

      2. การวางแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
       2.4 การวางแผนและจดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ 
      เอือ้ต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมคุีณภาพ 
มาตรฐานที่  3      กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

       1. การมกีระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคน 
      มส่ีวนร่วม 

สนองจุดเน้น สพม.16  จุดเน้นที่ 4. ทักษะอาชีพ (1 คน:1 อาชีพ) 

จุดเน้นที่ 5. นักเรียนมสีมรรถนะ ความสามารถที่หลากหลาย   

จุดเน้นที่ 10. โรงเรียนคุณภาพ 
ลกัษณะโครงการ   ต่อเนือ่ง 
.......................................................................................................................................................................... 

1.  หลกัการและเหตุผล 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545  หมวด 1  ความมุ่งหมาย

และหลักการ มาตรา 9  กล่าวว่า การจัดระบบโครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลกัดังน้ี             
1)มีเอกภาพดา้นนโยบาย  และมีความหลากหลายในการปฏิบติั  2)มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สถานศึกษา  และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  3)มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจดัระบบประกนัคุณภาพ
การศึกษาทุกระดบัและประเภทการศึกษา  4)มีหลกัการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู  คณาจารยแ์ละบุคลากร
ทางการศึกษาและการพฒันาครู คณาจารย ์ และบุคลากรทางการศึกษา   อยา่งต่อเน่ือง  
5)ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใชใ้นการจดัการศึกษา  6)การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัวชุมชน 
องคก์ารชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา  สถาน 
ประกอบการ และสถาบนัสงัคมอ่ืน 

ดงันั้น  ผูบ้ริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีหน้าท่ีพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสยัทศัน์  ปรัชญา และจุดเนน้ของสถานศึกษา  ดงัท่ีส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดก้  าหนด 
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เกณฑม์าตรฐานดา้นมาตรการส่งเสริม  มาตรฐานท่ี 15 การจดักิจกรรมตามนโยบาย  จุดเนน้  แนวทาง        
การปฏิรูปการศึกษา  เพื่อพฒันาและส่งเสริมสถานศึกษาใหย้กระดบัคุณภาพสูงข้ึน เพ่ือใชเ้ป็นเกณฑ ์        
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

โรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒  สงขลา เห็นความส าคญัในการพฒันามาตรฐานของผูเ้รียนให้มีความรู้
ความสามารถคู่คุณธรรม  ทั้งดา้นวิชาการ และวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง  ในการด าเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง  พร้อม
ทั้งจดัโครงการ กิจกรรมส่งเสริม เพ่ือใหผู้เ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ต่อไป 

 

2.  วตัถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อจดักิจกรรมสนองนโยบาย จุดเนน้ ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

2.2  เพื่อพฒันาและส่งเสริมใหส้ถานศึกษาใหย้กระดบัคุณภาพใหสู้งข้ึน 

 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1  ผูเ้รียนร้อยละ 100 ไดเ้รียนรู้ทกัษะชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.1.2  ผูเ้รียนร้อยละ 90  มีความรู้ความเขา้ใจ หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1  โรงเรียนกิจกรรมสนองนโยบาย จุดเนน้ ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอยูใ่นระดบั 
 ดีเยีย่ม 
 

4.  วธิีด าเนินการ/ ขั้นตอนด าเนนิการ 
 

กจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
1. ขั้นวางแผน เสนอโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. ขั้นด าเนินการ 
    2.1 กิจกรรมสนบัสนุนส่งเสริมการสอนวิชา
เกษตร 
    2.2 กิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้สาขา
เกษตรกรรม 
3. ขั้นประเมินผล 
4. สรุปรายงานผล/จดัท า SAR 

ต.ค. 2560 
 

ต.ค. 2560 – ก.ย.2561 
 

ต.ค. 2560 – ก.ย.2561 
 

ส.ค.2561 
ก.ย.2561 

นางสาวมหูนะ   หลา้หลี 
 
นางสาวมหูนะ   หลา้หลี 
 
นายอธิศ  เพง็แกว้ 
 
ผูรั้บผดิชอบกิจกรรม 
นางสาวมหูนะ   หลา้หลี 

 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2560 – กนัยายน 2561 
6.  งบประมาณ    53,020    บาท 
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ที่ กจิกรรม งบประมาณที่อนุมตั ิ หมายเหตุ 
1 
2 

 

กิจกรรมส่งเสริมทกัษะชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้สาขา
เกษตรกรรม 

38,320 
14,700 

 

 

7.  ผู้รับผดิชอบโครงการ  
 นางสาวมหูนะ   หลา้หลี 
 

8.  การประเมนิผล 
 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ วธิีการประเมนิ เคร่ืองมอื 
1. ร้อยละของผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ทกัษะชีวติ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. ร้อยละของผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. โรงเรียนมีกิจกรรมท่ีสนองนโยบาย จุดเนน้ 
ตามแนวทางการปฏิรูปการศกึษา 
4. ความพึงพอใจของผูม้ีส่วนเก่ียวข้องท่ีมีต่อ
การส่งเสริมเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

1. การประเมิน 
2. การสงัเกต 
3. การประเมิน 
ความพึงพอใจ 

 

 

1. แบบประเมิน 
2. แบบสงัเกต 
3. แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ทกัษะชีวติเศรษฐกิจพอเพียง และน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

9.2  โรงเรียนมีกิจกรรมท่ีสนองนโยบาย จุดเนน้ ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
 

ลงช่ือ...............................................ผูเ้สนอโครงการ     
                (นางสาวมหูนะ   หลา้หลี)                                               
 

ลงช่ือ...............................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
                (นายไพฑูรย ์  พิทกัษปั์ทมกร) 
      รองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
 

     ลงช่ือ...............................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
                                                                        (นายเสรี  อินทร์คง) 

     ผูอ้  านวยการโรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา 
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โครงการที่ 16   พฒันาห้องปฏิบัตกิารคอมพวิเตอร์ 
สนองกลยทุธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 3   พฒันาการบริหารจดัการศึกษา  
มาตรฐานที่ 1      คุณภาพของผู้เรียน 
             1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผู้เรียน  

3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสาร 

มาตรฐานที่ 2     กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา 
             2. การวางแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

       2.4 การวางแผนและจดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ 
      เอือ้ต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมคุีณภาพ 

สนองจุดเน้น สพม.16  ข้อที่ 9 ห้องเรียนคุณภาพ 
ลกัษณะโครงการ   ต่อเนือ่ง 
............................................................................................................................................................................... 
1.  หลกัการและเหตุผล 

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัเมื่อวนัท่ี 11กรกฎาคม  2539  
ความว่า  “.........งานของชาตินั้นมีมากมายหลายดา้น  ครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจ สังคม  ศิลปวฒันธรรม การเมือง
การปกครองและจ าเป็นต้องมีผูม้ีความรู้ความสามารถในแต่ละด้านสามารถปฏิบัติบริหารให้ส าเร็จลุล่วง         
ไปดว้ยดีในทุกดา้น  ถา้เปรียบให้เห็นชดั ก็ขอเปรียบเทียบเหมือนวงดนตรีวงหน่ึง ซ่ึงตอ้งประกอบดว้ยดนตรี
ประเภทต่างๆ มีเคร่ืองดีด สี ตี เป่า เป็นตน้ และมีผูเ้ช่ียวชาญในเคร่ืองดนตรีนั้น ๆ เป็นผูป้ฏิบัติให้กลมกลืน 
ไพเราะและถกูจงัหวะจะโคน จึงเป็นวงดนตรีท่ีสมบูรณ์แบบได ้เพราะฉะนั้นผูมี้ปัญญาความสามารถไม่ว่าจะ
ท างานดา้นใด เป็นงานเลก็หรืองานใหญ่ ง่าย ยาก จะตอ้งถือว่างานทุกอย่างมีความส าคญัเท่าเทียมกนัและตอ้ง
ตั้งใจกระท าให้ดีท่ีสุด ด้วยความรับผิดชอบและอุตสาหะ  วิริยะ  โดยมุ่งมั่นพึงความส าเร็จของงานเป็น
จุดมุ่งหมายส าคญั..........”  จากพระบรมราโชวาทขา้งตน้  การบริหารจดัการศึกษาก็เช่นกนั ตอ้งมีองค์ประกอบ
ของการเรียนรู้ท่ีจดัเป็นกระบวนการท่ีหลากลาย ความรู้ตอ้งอยูทุ่กสถานท่ี การจดับรรยากาศส่ิงแวดลอ้มเอ้ือต่อ
การเรียนรู้มีส่วนส าคญัในยุคปัจจุบนั  หรือจะเป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีผูเ้รียนเห็น ครูพูดไม่ได ้ซ่ึงเป็นประสบการณ์ 
การพฒันาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนมีส่วนส าคญัของการจดับรรยากาศให้เอ้ือต่อการจดักระบวนการเรียนการ
สอน  ไม่ว่าจะเป็นหอ้งปฏิบติัการ หอ้งสมุด หอ้งกลุ่มสาระวิชาต่างๆ บรรยากาศนอกหอ้งเรียนก็เป็นแหล่งเรียนรู้
เป็นสู่ธรรมชาติซ่ึงพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545  มาตรา  25  
ความว่า รัฐจะตอ้งส่งเสริมการด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ไดแ้ก่ ห้องสมุด
ประชาชน  พิพิธภัณฑ์  หอศิลป์  สวนสัตว์ สวนสาธารณะ  สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ศูนย์การกีฬาและนันทนาการแหล่งข้อมูลและแหล่งการ เ รี ยน รู้ อ่ืน ๆ  อย่างพอเพีย ง                         
และมีประสิทธิภาพ 
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ฉะนั้น  โรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา ซ่ึงได้ก่อตั้งมาเป็นเวลาเกือบ 30 ปี  สภาพอาคารและ
ห้องเรียนอยู่ในระยะท่ีตอ้งซ่อมแซมจึงมีความจ าเป็นตอ้งจัดท าห้องต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใชง้านเกิด
ความปลอดภยั ใหมี้บรรยากาศส่ิงแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้  

 

2.  วตัถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือพฒันาหอ้งเรียน  หอ้งปฏิบติัการ อาคารเรียน  ใหมี้ความมัน่คง  สะอาดและปลอดภยั 

2.2  เพ่ือจดัหา จดัซ้ือ ปรับปรุง ส่ิงอ  านวยความสะดวก ใหอ้ยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้ เพียงพอต่อการเรียนรู้
ของผูเ้รียน 

2.3  เพื่อจดัสภาพแวดลอ้มใหม้ีความสะอาด  ร่มร่ืนและเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน 
2.4  เพื่อพฒันาหอ้งปฎิบติัการคอมพิวเตอร์ใหส้ามารถบริการส่ือและเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเอ้ือให้

ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 โรงเรียนมีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาเต็มศกัยภาพ  
เพียงพอ  เหมาะสมเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1  โรงเรียนมีหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ อาคารเรียนท่ีมัน่คง สะอาดและปลอดภยั  มีส่ิง
อ  านวยความสะดวกพอเพียงอยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้ สภาพแวดลอ้มร่มร่ืน และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน 
  3.3.2 โรงเรียนจดัหอ้งปฎิบติัการคอมพิวเตอร์ใหม้ีความพร้อม มีวสัดุอุปกรณ์ท่ีเพียงพอ         
เอ้ือใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
 

4.  วธิีด าเนินการ/ ขั้นตอนด าเนนิการ 
 

กจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
1. ขั้นวางแผน เสนอโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. ขั้นด าเนินการ 
     2.1 กิจกรรมพฒันาหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
      2.2 กิจกรรมซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ศนูยเ์ทคโนโลยทีาง
การศึกษา 
3. ขั้นประเมินผล 
4. สรุปรายงานผล/จดัท า SAR 

ต.ค.2560 
 

ต.ค.2560 – ก.ย.2561 
ต.ค.2560 – ส.ค.2561 

 
ส.ค.2561 
ก.ย.2561 

นายชยณัฐ  เพชรนุ่ม 
 
 

นายชยณัฐ  เพชรนุ่ม 
น.ส.ศุกภสัสร คงเพช็ร 
 
ผูรั้บผดิชอบกิจกรรม 
นายชยณัฐ  เพชรนุ่ม 
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5.  ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2560 – กนัยายน 2561 
 

6.  งบประมาณ    680,000  บาท 

 

ที่ กจิกรรม งบประมาณที่อนุมตั ิ หมายเหตุ 
1 
2 

กิจกรรมพฒันาหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
กิจกรรมซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ศนูยเ์ทคโนโลยทีาง
การศึกษา 

650,000 
30,000 

 
 
 
 

 

7.  ผู้รับผดิชอบโครงการ  
 นายชยณัฐ  เพชรนุ่ม 
 

8.  การประเมนิผล 
 
 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ วธิีการประเมนิ เคร่ืองมอื 
1. โรงเรียนมีหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ  
อาคารเรียนท่ีมัน่คง สะอาดและปลอดภยั  มีส่ิง
อ  านวยความสะดวกพอเพียงอยูใ่นสภาพใชก้าร
ไดดี้ สภาพแวดลอ้มร่มร่ืน และมีแหล่งเรียนรู้
ส าหรับผูเ้รียน 
2. โรงเรียนจดัหอ้งปฎิบติัการคอมพิวเตอร์ใหม้ี
ความพร้อม มีวสัดุอุปกรณ์ท่ีเพียงพอ  เอ้ือให้
ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองหรือเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม  
3. ความพึงพอใจของผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อ
การพฒันาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม
เพื่อการเรียนรู้ 

1. การสอบถาม 
2. การส ารวจ 
3. การประเมิน 
ความพึงพอใจ 
 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบส ารวจ 
3. แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 
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9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 โรงเรียนมีหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ อาคารเรียนท่ีมัน่คง สะอาดและปลอดภยั  มีส่ิงอ  านวย 
ความสะดวกพอเพียงอยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้ สภาพแวดลอ้มร่มร่ืน และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน 
 9.2  โรงเรียนจดัหอ้งปฎิบติัการคอมพิวเตอร์ใหม้ีความพร้อม มีวสัดุอุปกรณ์ท่ีเพียงพอ  เอ้ือใหผู้เ้รียน
เรียนรู้ดว้ยตนเองหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
 9.3  ผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจต่อการพฒันาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู้  
 
 

ลงช่ือ...............................................ผูเ้สนอโครงการ     
                                                         (นายชยณัฐ  เพชรนุ่ม)       
                                        

 

ลงช่ือ...............................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
              (นายไพฑูรย ์ พิทกัษปั์ทมกร) 
         รองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงานทัว่ไป 
 
 
 

     ลงช่ือ...............................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
                                                                        (นายเสรี  อินทร์คง) 

     ผูอ้  านวยการโรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา 
 
 
 


