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โครงการที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน. 
ประจ าปีงบประมาณ  2562    . 
 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน  
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อ 1,2,3,4,5  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

            3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

สนองจุดเน้น สพม.16 ข้อ 1,2,3,5,9 

ลักษณะโครงการ โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง     
 
1.  หลักการและเหตุผล 

พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่คณะครู นักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล เมื่อวันที่ 7มิถุนายน 2521 ความ
ว่า “......หน้าที่ของนักเรียนอยู่ที่เรียนให้เต็มก าลังและส าเร็จ การที่จะเรียนให้ได้อย่างนั้นจะท าอย่างไร   ก็ต้อง
เข้าใจว่า เราจะต้องมีวิชาส าหรับสร้างตัวให้มีความสุขความเจริญต่อไปข้างหน้า ถ้าไม่ขวนขวายศึกษาตั้งแต่ต้นก็จะ
ไม่มีโอกาส จะท าให้ชีวิตอับเฉาเป็นคนไร้ประโยชน์และคุณค่าของวิชาความรู้ การที่จะเรียนให้ดีให้มีความรู้แจ่ม
แจ้ง ลึกซึ้งได้นั้น นอกจากที่อยู่ที่ความตั้งใจและขยันหมั่นเพียรแล้วยังอยู่ที่ความมีสัมมาคารวะ ความฉลาดที่จะท า
ตัวให้มีเมตตาเอ็นดูของครูด้วย ถ้าท าตัวดี มีความอ่อนน้อมเคารพเชื่อฟังครู  เอาใจใส่ช่วยเหลือครูในกิจกรรมต่างๆ 
แม้เล็กน้อยก็ไม่อยู่นิ่งดูดายหรือเฉยเมยครูย่อมมองเห็นความดีภายในใจของตัว  จะรักใคร่เหมือนเป็นทั้งลูกท้ังศิษย์ 
จะยินดีสั่งสอนอบรมความรู้ความดีทุกอย่างให้ด้วยความเต็มใจและจริงใจ ให้เล่าเรียนส าเร็จผลได้เต็มเปี่ยม จึง
ขอให้จ าและพยายาม ปฏิบัติให้ได้ทุกคน.......” 

 ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญนั้น  ครูย่อมค านึงถึงความแตกต่าง   ของ
ผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นเพศ วัย คุณวุฒิและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม ครอบครัว การรับรู้ สมาธิในการรับรู้และ
ความสามารถของผู้เรียนไม่เท่ากัน  เพราะศักยภาพต่างกัน  และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5 แนวการจัดการศึกษามาตรา 22  การจัดการศึกษาต้องยึด
หลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้   ให้
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ“ จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและ
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ความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ  กระบวนการคิด การจัดการ  การเผชิญ
สถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้  คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและการเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง จัดการ
เรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆได้อย่างสัดส่วนสมดุลกัน......”  

จากพระบรมราโชวาทและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ. 2545 เป็นวัตถุประสงค์ของกระบวนการจัดการศึกษาและเป็นกระบวนการเรียนการสอน ครูจะต้องพัฒนา
ตนเองให้ทันสมัย วางแผนการจัดกระบวนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมและการวิจัย
เพ่ือพัฒนาด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญครูต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักสูตรและเป้าหมายของหลักสูตร  แต่ใน
การพัฒนาการจัดการศึกษามีความจ าเป็นต้องมีแผน โครงการ กิจกรรมเสริมเพ่ือให้เป็นการ จัดกระบวนการเรียน
การสอนแบบหลากหลายมากยิ่งข้ึน 

2.  วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสาระได้แสดงความสามารถและทักษะทางวิชาการในทุกด้าน สามารถน า 
เสนอต่อสาธารณชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสุขและสนุกกับการได้ฝึกทักษะเพ่ือพัฒนาศักยภาพ ที่เป็น
ความสามารถพิเศษของ ตนให้มีคุณภาพมากขึ้น และคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถและความเป็นเลิศทาง
วิชาการ เป็นตัวแทนนักเรียนเข้าประกวดแข่งขันสู่ความเป็นเลิศด้านต่างๆ ทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 
 2. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 3. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะความรู้รายวิชาสังคมศึกษาท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ 
              เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและนักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ในรูปแบบของการเรียนรู้แบบ 
              บูรณาการ 
 4. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 5. เพ่ือเป็นเกียรติกับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาและเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนมีความพากเพียร ความมานะ  
              ขยันใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
 6. เพ่ือจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน   สร้างบรรยากาศที่ดีในห้องสมุด  ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และ 
              ส่งเสริมการอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน 
 7. เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และส่งเสริมนักเรียนที่มี 
              ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ 
 8. เพ่ือส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา  นักเรียนท าโครงงานสะเต็มศึกษาได้  และมี  
              ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 9. เพ่ือปรับความรู้พ้ืนฐานของนักเรียนชั้น ม.1 ให้เป็นแนวเดียวกัน 
 10. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ  
               เรียนระดับผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนให้สูงขึ้น 
 11. เพ่ือให้นักเรียนรู้ความหมายของค าศัพท์ภาษาอังกฤษ และมีทักษะในการฟัง พูด ภาษาอังกฤษ 

 12. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้น 
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3.  เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  กิจกรรมทุกกิจกรรม ด าเนินงานเสร็จสิ้น 100% 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  กิจกรรมทุกกิจกรรมด าเนินงานเสร็จสิ้นได้ผลตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม 

4.  ข้ันตอนการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมครูและคณะกรรมการภายในโครงการ 
2. เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
3. วางแผนการด าเนินงาน 
4. ปฏิบัติงานตามแผน 

4.1  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ(ระดับภาค/ประเทศ)                                           
4.2  กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ 
4.3  กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางสังคม     
      ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.4  กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการงาน 
      อาชีพและเทคโนโลยี 

    4.5  กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ม.3 
    4.6  กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
    4.7  กิจกรรมคณิตคิดบวก 
    4.8  กิจกรรมสะเต็มศึกษา 

4.9  กิจกรรมสอนปรับพ้ืนฐานความรู้พื้นฐานของ 
      นักเรียนชั้น ม.1 
4.10 กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ภายใน- 
       ภายนอก 
4.11 กิจกรรมEnglish for Today  
4.12 กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ม.3 และม.6 

5. ติดตามผลการจัดกิจกรรม 
6. ประเมินผลแต่ละกิจกรรม 
7. สรุปรายงานผล/จัดท าSAR 

ส.ค.61 
ส.ค.61 

ส.ค.61 – ก.ย.61 
 

ต.ค.61 – ส.ค.62 
ต.ค.61 – ส.ค.62 
ต.ค.61 – ส.ค.62 

 
ต.ค.61 – ส.ค.62 

 
ต.ค.61–เม.ย.62 
ต.ค.61 – ส.ค.62 
ต.ค.61 – ส.ค.62 
ต.ค.61 – ส.ค.62 
เม.ย.62 - พ.ค.62 

 
ต.ค.61 – ส.ค.62 

 
ต.ค.61 – ส.ค.62 
ต.ค.61 – ส.ค.62 
ต.ค.61 – ส.ค.62 
ต.ค.61 – ส.ค.62 

ก.ย.62 

ครูทุกคนในโครงการ 
นายไพฑูรย์  พิทักษ์ปัทมกร 
ครูทุกคนในโครงการ 
 
นางซารียา  จิสวัสดิ์ 
นายไพฑูรย์  พิทักษ์ปัทมกร 
นางสาวไตรรัตน์ ศรีระสันต์ 
 
นางภัคนลิน  ทองศรีจันทร์ 
 
นางสุรีพร  ชิตมณี 
นางฤทัยวรรณ  วงศ์ชนะ 
นางวีนัส  ฆังคะมะโน 
นางสุรีพร  ชิตมณี 
นางสาวกุญลดา จันทร์สว่าง 
 
นางซารียา  จิสวัสดิ์ 
 
นางสาวตรีทิพย์  อัครพงศ์ 
นางอัณณ์ญาลักษณ์ ภูมิพันธ์ 
นางซารียา  จิสวัสดิ์ 
ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
นางฤทัยวรรณ  วงศ์ชนะ 
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5.  ระยะเวลาในการด าเนินการ   . 

กิจกรรม 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ผู้รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ 
(ระดับภาค/ประเทศ)                                            

            นางซารียา  จิสวัสดิ์ 

2. กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุก
กลุ่มสาระ 

            นายไพฑูรย์  พิทักษ์ปัทมกร 

3. กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทางสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

            นางสาวไตรรัตน์ ศรีระสันต์ 

4. กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

            นางภัคนลิน  ทองศรีจันทร์ 

5. กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรนักเรียน
ชั้น ม.3 

            นางสุรีพร  ชิตมณี 
 

6. กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน             นางฤทัยวรรณ  วงศ์ชนะ 
 

7. กิจกรรมคณิตคิดบวก             นางวีนัส  ฆังคะมะโน 

8. กิจกรรมสะเต็มศึกษา             นางสุรีพร  ชิตมณี 

9. กิจกรรมสอนปรับพ้ืนฐานความรู้
พ้ืนฐานของนักเรียนชั้น ม.1 

            นางสาวกุญลดา จันทร์สว่าง 

10.กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 
ภายใน-ภายนอก 
 

            นางซารียา  จิสวัสดิ์ 
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กิจกรรม 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11.กิจกรรมEnglish for Today 
            นางสาวตรีทิพย์  อัครพงศ์ 

12.กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ม.3 
และม.6 

            นางอัณณ์ญาลักษณ์ ภูมิพันธ์ 

ประเมินผล สรุปผล รายงานโครงการ            
 

นางฤทัยวรรณ  วงศ์ชนะ 
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6. งบประมาณและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
 

กิจกรรม งบอนุมัติ 

ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
หมาย
เหตุ 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 

1. กิจกรรมส่งเสริมความเป็น
เลิศ (ระดับภาค/ประเทศ) 

390,000  310,000 80,000  390,000  

2. กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ 

60,000   60,000  60,000  

3. กิจกรรมพฒันาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทางสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม. 

0     0  

4. กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

0     0  

5. กิจกรรมมอบประกาศนียบัตร
นักเรียนชั้นม.3 

20,000   20,000  20,000  

6. กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่าน. 

30,000   30,000  30,000  

7. กิจกรรมคณิตคิดบวก. 10,000 1,000 3,000 6,000  10,000  
8. กิจกรรมสะเต็มศึกษา. 20,000 1,000  19,000  20,000  
9. กิจกรรมสอนปรับพ้ืนฐาน 
ความรู้พื้นฐานของนักเรียนชั้น 
ม.1. 

72,000 50,000  22,000  72,000  

10.กิจกรรมแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษภายใน-ภายนอก 

0     0  

11.กิจกรรมEnglish for 
Today 

0     0  

12.กิจกรรมเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ ม.3 และม.6 

0     0  

รวม 602,000 52,000 313,000 237,000  602,000  
 
7.  งบประมาณ 
 งบประมาณท้ังหมดที่ได้รับจัดสรร  602,000  บาท 
 
8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นายไพฑูรย์  พิทักษ์ปัทมกร 
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9. สถานที่ด าเนินงาน 

  โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี๒ สงขลา และสถานที่จัดกิจกรรม 

10. การวัดผลและประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
มีการด าเนินกิจกรรมในโครงการ 100% 

 
ประเมินเอกสาร  
(รายงานการด าเนินกิจกรรม) 

 
แบบรายงานการจัดกิจกรรม
แต่ละกิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 
ทุกกิจกรรมด าเนินการเสร็จตามเวลาที่
ก าหนดและตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

 
ประเมินเอกสาร 
(รายงานการด าเนินกิจกรรม) 

 
แบบประเมินความส าเร็จของ
กิจกรรม 

ความพึงพอใจ 
มีความพึงพอใจต่อผลงานหรือความส าเร็จ
ของกิจกรรมร้อยละ 80 

 
ประเมินจากการท ากิจกรรม 

 

 
แบบประเมิน 

 

 
 
     ลงชื่อ                                            ผู้เสนอโครงการ     
                (นายไพฑูรย์  พิทักษ์ปัทมกร)                                               
 
 
 

     ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
                           (นายไพฑูรย์  พิทักษ์ปัทมกร)                                               
         รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ. 
 
 
 
     ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                            ( นายเสรี  อินทร์คง ) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 
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โครงการที่ 2 พัฒนาความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 
ประจ าปีงบประมาณ  2562    . 
 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อ 1,2,3,4,5,6  

สนองจุดเน้น สพม.16 ข้อ 1,3,4,5,6 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง     
 
1.  หลักการและเหตุผล 

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 
26 มิถุนายน 2532  ความว่า  “....วิชาความรู้อันพึงประสงค์นั้น ได้แก่ วิชาความรู้ที่ถูกต้อง ชัดเจน แม่นย า 
ช านาญน าไปใช้การเป็นประโยชน์ได้พอเหมาะพอควรทันต่อเหตุการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ เราจะสร้างเสริมวิชา
ความรู้นี้ขึ้นได้อย่างไร เบื้องต้นต้องเลิกคิดว่า เรียนวิชาไว้เพ่ือสอบไล่เพราะในชีวิตเรา เราไม่ได้อยู่กับการกาผิดกา
ถูกในข้อสอบ  แต่หากที่อยู่ในการท างานและการวินิจฉัยสารพัด ทางที่ถูก เราจะต้องขวนขวายเปิดตาเปิดใจให้
เรียนรู้อยู่เสมอ ทั้งโดยทางกว้างและทางลึก คือ เมื่อจะศึกษาเรื่องใดก็ให้พยายามจับเค้าโครงของเรื่องนั้นให้ได้ก่อน  
แล้วจึงพยายามมองลงไปในส่วนละเอียดทีละส่วนให้ชัดเจน  โดยถ้วนถี่  เมื่อรู้อยู่แล้วก็น ามาคิดพิจารณาให้เห็น
ประเด็นให้เห็นส่วนที่เป็นเหตุ ส่วนที่เป็นผล ให้เห็นความเป็นล าดับเกาะเกี่ยวต่อเนื่องแห่งเหตุผลนั้นๆ ไปตลอดจน
ให้เข้าใจโดยชัดเจนแน่นอน เพ่ือให้ส าเหนียกก าหนดและจดจ าไว้ได้  ทั้งส่วนที่เป็นหลักทฤษฎี ทั้งส่วนเรื่องราวและ
รายละเอียด จัดให้สามารถน าไปสั่งสอนผู้อ่ืน และน าไปเทียบเคียงใช้ประโยชน์ในการท างานหรือการคิดอ่านแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ในชีวิตต่อไป......” 
 การน าพระบรมราโชวาทมาสู่การปฎิบัติจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์เพ่ือสานงาน
พระราชด าริ  เป็นทั้งทฤษฎีทั้งปรัชญาในการสนองพระบรมราโชวาทมาบริหารการจัดการศึกษาประกอบกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4  แนวการจัด
การศึกษามาตรา 22  การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองและถือ
ว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ มาตรา 23 (5) ความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา เป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ในพระราชด าริ ได้น้อมน าพระราโชวาท
มาประยุกต์ เชื่อมโยง  บูรณาการเข้าสู่มาตรฐานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์จึงจ าเป็นที่มีการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการใช้ภาษา  การใช้
เทคโนโลยีซึ่งมีอิทธิพลต่อการแสวงหาความรู้ของผู้เรียน โรงเรียนจึงจัดโครงการกิจกรรม ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง  
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2.  วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้าน ดนตรี นาฏศิลป์  และทัศนศิลป์ให้กับนักเรียน  สามารถน าความรู้ที่ 
              ได้จากการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนมาใช้ในการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ จนสามารถน าความรู้ที่ได้ไป 
              เสนอต่อผู้อื่นในรูปแบบของการแข่งขันทักษะต่างๆ ได้ 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี๒ สงขลา  มีการพัฒนาสมอง (Head)  การพัฒนาจิตใจ  
              (Heart) การพัฒนาทักษะการปฏิบัติ (Hand) และการพัฒนาสุขภาพ (Health) 
 3. เพ่ือให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ในเขตพ้ืนที่บริการ ได้รับทราบนโยบายการรับนักเรียนเข้าศึกษา 
              ต่อในโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี๒ สงขลา เพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาของโรงเรียน  และสร้าง 
              ความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน 
 4. เพ่ือให้นักเรียนทราบข้อมูลการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ  และเป็นการแนะแนวให้ความรู้แก่  
              นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสายอาชีพ 
 5. เพ่ือสร้างความเข้าใจและแรงจูงใจในการศึกษาต่อในสาขาวิชาหรือคณะต่างๆ  มีทัศนคติที่ดีต่อ 
              สถาบันการศึกษา  
 6. เพ่ือเป็นการเผยแพร่ศักยภาพและผลงานของนักเรียน เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาศึกษาหาความรู้ 
             แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการ เป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
 7. เพ่ือพัฒนากิจกรรมชุมนุมของนักเรียน ให้นักเรียนแสดงผลงานได้อย่างเต็มศักยภาพ 
 8. เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทยของนักเรียนรวมทั้งเพ่ือยกมาตรฐานการเรียนการสอน 
              ภาษาไทยในสถานศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลดียิ่งขึ้น เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกด้านความคิด 
              สร้างสรรค์ ส่งเสรมิให้นักเรียนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  เชิดชูเกียรติสุนทรภู่กวีเอกของไทย ของโลก  
              และสืบสานมรดกทางวรรณศิลป์ของสุนทรภู่  
 9. เพ่ือฝึกให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ 
              สถานการณ์จริง ให้นักเรียนน าเสนอผลงานจากการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เผยแพร่ต่อ 
              สาธารณชนได้ 
 10. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี๒ สงขลา มีความเข้าใจในบทบาทของการเป็นสมาชิก 
               ประชาคมอาเซียนที่ดีและสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 11. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับประเพณีวันสารทเดือนสิบ มีส่วนร่วม ปฏิบัติ สืบสาน 
               ประเพณีและตระหนัก เห็นคุณค่าความส าคัญของประเพณีวันสารทเดือนสิบ 
 12. เพ่ือให้นักเรียนได้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวันคริสต์มาสให้กับผู้อื่น และนักเรียนมีความกล้าแสดงออก   
               ในที่ชุมชน 
 13. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมจีน ประเพณีวันตรุษจีน และส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก 
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3.  เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  กิจกรรมทุกกิจกรรม ด าเนินงานเสร็จสิ้น 100% 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  กิจกรรมทุกกิจกรรมด าเนินงานเสร็จสิ้นได้ผลตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม 

4.  ข้ันตอนการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมครูและคณะกรรมการภายในโครงการ 
2. เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
3. วางแผนการด าเนินงาน 
4. ปฏิบัติงานตามแผน 

4.1  กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะทางด้านศิลปะ 
4.2  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
4.3  กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ 
4.4  กิจกรรมเตรียมความรู้สู่สถานศึกษาและอาชีพ 

    4.5  กิจกรรมการเตรียมตัวสู่รั้วอุดมศึกษา 
4.6  กิจกรรมสิริวัณวรีปริทรรศน์ 
4.7  กิจกรรมพัฒนางานกิจกรรมชุมนุม 

    4.8  กิจกรรมวันสุนทรภู่สูว่ันภาษาไทย 
4.9  กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
4.10 กิจกรรมอาเซียนศึกษา 
4.11 กิจกรรมวันสารทเดือนสิบ 
4.12 กิจกรรมวันคริสต์มาส 
4.13 กิจกรรมวันตรุษจีน 

5. ติดตามผลการจัดกิจกรรม 
6. ประเมินผลแต่ละกิจกรรม 
7. สรุปรายงานผล/จัดท าSAR 

ส.ค.61 
ส.ค.61 

ส.ค.61 – ก.ย.61 
 

ต.ค.61 – ส.ค.62 
ต.ค.61 – ส.ค.62 
ม.ค.62 – ก.พ.62 
พ.ย.61 – ส.ค.62 

พ.ย.61–ก.พ.62, มิ.ย.-ส.ค.62 

ม.ค.62– ก.พ.62 
ต.ค.61 – ส.ค.62 
พ.ค.62 – ก.ค.62 

ส.ค.62 
ก.ค.62 – ส.ค.62 
ส.ค.62 – ก.ย.62 

ธ.ค.62 
ม.ค.62 

ต.ค.61 – ส.ค.62 
ต.ค.61 – ส.ค.62 

ก.ย.62 

ครูทุกคนในโครงการ 
นางสุรีพร  ชิตมณี 
ครูทุกคนในโครงการ 
 
นางปิตุพร  ธรรมโร 
นางสุรีพร  ชิตมณี 
นางสาวพิไรพร นวลนุ่น 
นางสาวพิไรพร นวลนุ่น 
นางลภัสรดา พฤกษพงศ์
นายไพฑูรย์  พิทักษ์ปัทมกร 
นางรัตน์ตยา พิบูลย์ผล 
นางนิษฐ์สินี เถาถวิล  
นางอรนุช บุญสนิท 
นางสุรีพร  ชิตมณี 
นางเสาวลักษณ์  คีรีเพ็ชร 
นางสาวกุญลดา  จันทร์สวา่ง 
นางกมลรัศมิ์  แก้วละเอียด 
นางรัตน์ตยา พิบูลย์ผล 
ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
นางสาวกุญลดา  จันทร์สวา่ง 
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5.  ระยะเวลาในการด าเนินการ   . 

กิจกรรม 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ผู้รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะทางด้าน
ศิลปะ 
 

            นางปิตุพร  ธรรมโร 
 

2. กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
            นางสุรีพร  ชิตมณี 

 

3. กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ             นางสาวพิไรพร นวลนุ่น 
 

4. กิจกรรมเตรียมความรู้สู่สถานศึกษา
และอาชีพ 

            นางสาวพิไรพร นวลนุ่น 
 

5. กิจกรรมการเตรียมตัวสู่รั้วอุดมศึกษา             นางลภัสรดา พฤกษพงศ์ 

6. กิจกรรมสิริวัณวรีปริทรรศน์             นายไพฑูรย์  พิทักษ์ปัทมกร 

7. กิจกรรมพัฒนางานกิจกรรมชุมนุม             นางรัตน์ตยา พิบูลย์ผล 
 

8. กิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย             นางนิษฐ์สินี เถาถวิล 

9. กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์             นางอรนุช บุญสนิท 
 

10.กิจกรรมอาเซียนศึกษา 
 

            นางสุรีพร  ชิตมณี 
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กิจกรรม 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11.กิจกรรมวันสารทเดือนสิบ             นางเสาวลักษณ์  คีรีเพ็ชร 

12.กิจกรรมวันคริสต์มาส             นางสาวกุญลดา  จันทร์สว่าง 

13. กิจกรรมวันตรุษจีน             นางกมลรัศมิ์  แก้วละเอียด 

ประเมินผล สรุปผล รายงานโครงการ             นางสาวกุญลดา  จันทร์สว่าง 
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6. งบประมาณและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
 

กิจกรรม งบอนุมัติ 
ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
หมาย
เหตุ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

1. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา 
   ทักษะทางด้านศิลปะ 

3,000   3,000  3,000  

2. กิจกรรมลดเวลาเรียน  
   เพ่ิมเวลารู้ 

20,000   20,000  20,000  

3.กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ 10,000 5,000 5,000   10,000  
4. กิจกรรมเตรียมความรู้สู่ 
   สถานศึกษาและอาชีพ 

5,000  5,000   5,000  

5. กิจกรรมการเตรียมตัวสู่รั้ว 
   อุดมศึกษา 

7,000 2,000 5,000   7,000  

6. กิจกรรมสิริวัณวรีปริทรรศน์ 50,000 20,000 30,000   50,000  

7. กิจกรรมพัฒนางานกิจกรรม 
   ชุมนุม 

81,000   81,000  81,000  

8. กิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วัน 
   ภาษาไทย 

10,000  8,500 1,500  10,000  

9. กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 5,000   5,000  5,000  
10.กิจกรรมอาเซียนศึกษา 15,000  15,000   15,000  
11.กิจกรรมวันสารทเดือนสิบ 20,000 12,000  8,000  20,000  
12.กิจกรรมวันคริสต์มาส 5,100   5,100  5,100  
13.กิจกรรมวันตรุษจีน 3,400   3,400  3,400  

รวม 234,500 39,000 68,500 127,000  234,500  
 
7.  งบประมาณ 

 งบประมาณท้ังหมดที่ได้รับจัดสรร  234,500  บาท 
 
8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 นางสุรีพร  ชิตมณี 

9. สถานที่ด าเนินงาน 

  โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี๒ สงขลา และสถานที่จัดกิจกรรม 
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10. การวัดผลและประเมินผล  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
มีการด าเนินกิจกรรมในโครงการ 100% 

 
ประเมินเอกสาร 
(รายงานการด าเนินกิจกรรม) 

 
แบบรายงานการจัดกิจกรรม
แต่ละกิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 
ทุกกิจกรรมด าเนินการเสร็จตามเวลาที่
ก าหนดและตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

 
ประเมินเอกสาร 
(รายงานการด าเนินกิจกรรม) 

 
แบบประเมินความส าเร็จของ
กิจกรรม 

ความพึงพอใจ 
มีความพึงพอใจต่อผลงานหรือความส าเร็จ
ของกิจกรรมร้อยละ 80 

 
ประเมินจากการท ากิจกรรม 

 

 
แบบประเมิน 

 

 
 
     ลงชื่อ                                            ผู้เสนอโครงการ     
                        (นางสุรีพร  ชติมณี)                                               

 
 
 

     ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
                           (นายไพฑูรย์  พิทักษ์ปัทมกร)                                               
         รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ. 
 
. 
 
     ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                            ( นายเสรี  อินทร์คง ) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 
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โครงการที่ 3 พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน. 
ประจ าปีงบประมาณ  2562    . 
 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน  
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อ 5  
1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ข้อ 1,2,3 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนบริหารและการจัดการ 

 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

สนองจุดเน้น สพม.16 ข้อ 1,5,6,10 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง     
 
1.  หลักการและเหตุผล 

พระราชด ารัสพระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือในโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท   และรับ
พระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี  วันที่ 6 กรกฎาคม 2521 ความว่า.....  ผู้ใหญ่เรามักพากันละทิ้งวิธีการเก่า ๆ ใน
การอบรมฝึกฝนคุณธรรมและความสุภาพเรียบร้อยในกายวาจาใจของเยาวชนโดยมิได้หาวิธีการที่เหมาะสมมา
ทดแทนให้เพียงพอ  ทั้งนี้เห็นจะเป็นเพราะโดยมากเราไม่ค่อยจะคิดถึงเรื่องนี้กันนัก  ด้วยเหตุที่มัวสนใจและตื่นเต้น
กับวิชาการอย่างใหม่กันหมดประการหนึ่ง  และด้วยเหตุที่ผลเสียหายมิได้เกิดขึ้นฉับพลันทันที  หากแต่ค่อย ๆ 
เกิดขึ้นทีละเล็กละน้อยอีกประการหนึ่ง  จึงปล่อยกันมาเรื่อย ๆ จนบัดนี้ผลเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นได้กลายเป็นปัญหา
ที่เกือบจะแก้กันไม่ตกตามที่ท่านเห็นกับตาและทราบแก่ใจอยู่แล้ว  ไม่จ าเป็นจะต้องพูดให้ยาวความไป  ความจริ ง
เยาวชนที่มีพ้ืนจิตใจอยู่แล้ว  และปรารถนาจะท าตัวให้ดีให้เป็นประโยชน์นั้นมีอยู่เป็นอันมาก แต่การท าความดีโดย
ล าพังตนเองเป็นของยาก จ าเป็นต้องอาศัยหลักเกณฑ์และแบบฉบับที่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจึงจะ
กระท าได้โดยถูกต้องเหมาะสมและไม่เปลืองเวลา   

พูดง่าย ๆ ก็คือต้องอาศัยผู้ใหญ่เป็นที่พ่ึงหรือเป็นผู้น านั่นเอง  ผู้ใหญ่จึงต้องถือเป็นหน้าที่และความจ าเป็น
ที่จะต้องช่วยเหลือเขา... 
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 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  มาตรา 24  การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาที่
เกี่ยวข้องด าเนินการ (4)  การจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆอย่างได้สัดส่วนสมดุล  
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกรายวิชาจากพระราชด ารัสและ
เป้าหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โรงเรียนควรด าเนินการจัดการศึกษาเพ่ือสนองงาน
ดังกล่าวเพ่ือเป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์  โดยโรงเรียนได้น าข้อเสนอแนะ
ของ สมศ. จากการประเมินในรอบที่สาม  ผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่
พึงประสงค์ของโรงเรียนอยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม  แต่อย่างไรก็ตามความต้องการของ ผู้ปกครอง ชุมชน  
ต้องการให้มีการพัฒนาที่มีความต่อเนื่องและยั่งยืน  ด้วยเหตุนี้โรงเรียนต้องจัดการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
คุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียนให้มีการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 

2.  วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้  มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้น า  ความรู้ความสามารถ  และเสริมสร้างความเข้มแข็งในกองลูกเสือ – 

     เนตรนารี ยุวกาชาด  และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
3. เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกท่ีดี  มีจิตสาธารณะ 
4. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  ตระหนักถึงความส าคัญของแหล่งเรียนรู้  มีความ 
    ภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง 
5. เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีเกี่ยวกับการปกครองระบบอบประชาธิปไตย  จัดตั้งคณะกรรมการนักเรียน   
    ได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเองตามหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย 
6. ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข 
7. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย  เคารพกฎกติกาของสังคม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
8. เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับวันส าคัญของไทย  เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและ 
    วันส าคัญของไทย 
9. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง  เพ่ือนร่วมรุ่นและคุณครู   
    เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่และการเตรียมตัวหลังจากท่ีส าเร็จการศึกษา 

 10. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในด้านสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

3.  เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  กิจกรรมทุกกิจกรรม ด าเนินงานเสร็จสิ้น 100%  

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ทุกกิจกรรมด าเนินงานเสร็จสิ้นได้ผลตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม 
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4.  ข้ันตอนการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมครูและคณะกรรมการภายในโครงการ 
2. เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
3. วางแผนการด าเนินงาน 
4. ปฏิบัติงานตามแผน 

4.1  กิจกรรมเข้าค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                            
4.2  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะนักเรียนใน

กิจกรรมเครื่องแบบฯ 
4.3  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
4.4  กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน) 
    4.5  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและคณะกรรมการ

นักเรียน 
4.5.1 เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
4.5.2 ค่ายผู้น านักเรียน 
4.5.3 ยุวอาสาประชาธิปไตย 
4.5.4 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ

คณะกรรมการนักเรียน 
    4.6  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

4.6.1 เข้าค่ายนักเรียนใหม่ ม.4 
4.6.2 เข้าค่ายนักเรียนแกนน าคุณธรรม 
4.6.3 มอบเกียรติบัตรนักเรียนแบบอย่าง 
4.6.4 เสริมสร้างนิสัยการออม 
4.6.5 ถวายเทียนพรรษา 
4.6.6 ถวายสังฆทานวันพระ 
4.6.7 อบรมคุณธรรมโดยหน่วยงานภายนอก 
4.6.8  ส่งเสริมมารยาทไทย และศาสนพิธี 
4.6.9 จัดท าข้อมูลหลักฐานการด าเนินกิจกรรม 

    4.7  กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน 
4.7.1 อบรมนักเรียนระดับชั้น 
4.7.2 ปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่ ม.1 และ ม.4 
4.7.3 เข้าค่ายปรับพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 
4.7.4 ปรับพฤติกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียน 
4.7.5 ปฏิบัติการเจ้าหน้าที่จราจรในโรงเรียน 
4.7.6 ติดตามดูแลพฤติกรรมนักเรียน 
4.7.7 สอบสวนและพิจารณาความผิดนักเรียน 
4.7.8  ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น 
4.7.9 เยี่ยมบ้านนักเรียน 

ส.ค.61 
ส.ค.61 

ส.ค.61 – ก.ย.61 
ต.ค.61 – ส.ค.62 

ม.ค.62 
ต.ค.61 – ส.ค.62 

 
ต.ค.61 – ส.ค.62 

ม.ค.62 
 

ต.ค.61 – ส.ค.62 
 

ก.พ.62 
พ.ค.62 

ต.ค.61 – ส.ค.62 
มิ.ย.62 

 
ต.ค.61 – ส.ค.62 

พ.ค.62 
พ.ค.62 

ต.ค.61 – ส.ค.62 
ต.ค.61 – ส.ค.62 

ก.ค.62 
ต.ค.61 – ส.ค.62 
ต.ค.61 – ส.ค.62 
ต.ค.61 – ส.ค.62 
ต.ค.61 – ส.ค.62 
ต.ค.61 – ส.ค.62 
ต.ค.61 – ส.ค.62 

พ.ค.62 
ต.ค.61 – ส.ค.62 
ต.ค.61 – ส.ค.62 
ต.ค.61 – ส.ค.62 
ต.ค.61 – ส.ค.62 
ต.ค.61 – ส.ค.62 
ต.ค.61 – ส.ค.62 
ก.ค.62 - ส.ค.62 

ครูทุกคนในโครงการ 
นางมณฑา  สุขเกษม 
ครูทุกคนในโครงการ 
 
นางรัตน์ตยา  พิบูลย์ผล 
นายอุดม  หล าเบ็ญส๊ะ 
 
นางรัตน์ตยา  พิบูลย์ผล 
นางรัตน์ตยา  พิบูลย์ผล 
 
นางเสาวลักษณ์  คีรีเพ็ชร 
 
นางเสาวลักษณ์  คีรีเพ็ชร 
นายอุดม  หล าเบ็ญส๊ะ 
นางเสาวลักษณ์  คีรีเพ็ชร 
นายอุดม  หล าเบ็ญส๊ะ 
 
นางมณฑา  สุขเกษม 
นายวัชรงค์  มีจิตร 
นางมณฑา  สุขเกษม 
นางมณฑา  สุขเกษม 
นางสาวศิริมา  แซ่เข่า 
นางเสาวลักษณ์  คีรีเพ็ชร 
นางอุชญา  สังแสตมป์ 
นางมณฑา  สุขเกษม 
นางสาวดวงเพ็ญ  เมียนแก้ว 
นางมณฑา  สุขเกษม 
นางลดาวัลย์  มะเดื่อ 
นายวัชรงค์  มีจิตร 
นางมณฑา  สุขเกษม 
นางลดาวัลย์  มะเดื่อ 
นายวัชรงค์  มีจิตร 
นายศราวุธ  แก้วบุตร 
นางมณฑา  สุขเกษม 
นางลดาวัลย์  มะเดื่อ 
นายวัชรงค์  มีจิตร 
นางสาวพิไรพร  นวลนุ่น 
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กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
4.7.10 ช่วยเหลือนักเรียนยากจน 
4.7.11 จัดท าหลักฐานการด าเนินกิจกรรม 

    4.8  กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย 
4.8.1 วันลอยกระทง 
4.8.2 วันไหว้ครู 
4.8.3 วันขึ้นปีใหม่ 

4.9  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน 
4.10 กิจกรรมพัฒนาทักษะทางสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
5. ติดตามผลการจัดกิจกรรม 
6. ประเมินผลแต่ละกิจกรรม 
7. สรุปรายงานผล/จัดท าSAR 

ต.ค.61 – ส.ค.62 
ต.ค.61 – ส.ค.62 
ต.ค.61 – ส.ค.62 

พ.ย.61 
มิ.ย.62 
ธ.ค.61 
มี.ค.62 

ต.ค.61 – ส.ค.62 
 

ต.ค.61 – ส.ค.62 
ต.ค.61 – ส.ค.62 

ก.ย.62 

นางสาวพิไรพร  นวลนุ่น 
นางลดาวัลย์  มะเดื่อ 
 
นางเสาวลักษณ์  คีรีเพ็ชร 
นางเสาวลักษณ์  คีรีเพ็ชร 
นางเสาวลักษณ์  คีรีเพ็ชร 
นางลภัสรดา  พฤกษพงศ์ 
นางสาวดวงเพ็ญ  เมียนแก้ว 
 
นางลดาวัลย์  มะเดื่อ 
ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
นางเสาวลักษณ์  คีรีเพ็ชร 
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5.  ระยะเวลาในการด าเนินการ   . 

กิจกรรม 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ผู้รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. กิจกรรมเข้าค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                                        นางรัตน์ตยา  พิบูลย์ผล 
 

2. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
นักเรียนในกิจกรรมเครื่องแบบฯ 

            นายอุดม  หล าเบ็ญส๊ะ 

3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ 

            นางรัตน์ตยา  พิบูลย์ผล 

4. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

            นางรัตน์ตยา  พิบูลย์ผล 
 

5. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและ
คณะกรรมการนักเรียน 

            นางเสาวลักษณ์  คีรีเพ็ชร 

5.1 เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน             นางเสาวลักษณ์  คีรีเพ็ชร 

5.2 ค่ายผู้น านักเรียนการนักเรียน             นายอุดม  หล าเบ็ญส๊ะ 

5.3 ยุวอาสาประชาธิปไตย             นางเสาวลักษณ์  คีรีเพ็ชร 

5.4 ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการนักเรียน 

            นายอุดม  หล าเบ็ญส๊ะ 
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กิจกรรม 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม             นางมณฑา  สุขเกษม 

6.1 เข้าค่ายนักเรียนใหม่ ม.4             นายวัชรงค์  มีจิตร 

6.2 เข้าค่ายนักเรียนแกนน าคุณธรรม             นางมณฑา  สุขเกษม 

6.3 มอบเกียรติบัตรนักเรียนแบบอย่าง             นางมณฑา  สุขเกษม 

6.4 เสริมสร้างนิสัยการออม             นางสาวศิริมา  แซ่เข่า 

6.5 ถวายเทียนพรรษา             นางเสาวลักษณ์  คีรีเพ็ชร 

6.6 ถวายสังฆทานวันพระ              นางอุชญา  สังแสตมป์ 

6.7 อบรมคุณธรรมโดยหน่วยงาน
ภายนอก 

            นางมณฑา  สุขเกษม 

6.8  ส่งเสริมมารยาทไทย และศาสนพิธี             นางสาวดวงเพ็ญ  เมียนแก้ว 

6.9 จัดท าข้อมูลหลักฐานการด าเนิน
กิจกรรม 

 

            นางมณฑา  สุขเกษม 

7.  กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน             นางลดาวัลย์  มะเดื่อ 

7.1 อบรมนักเรียนระดับชั้น             นายวัชรงค์  มีจิตร 

7.2 ปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่ ม.1 , ม.4             นางมณฑา  สุขเกษม 
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กิจกรรม 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7.3 เข้าค่ายปรับพฤติกรรมไม่พึงประสงค์             นางลดาวัลย์  มะเดื่อ 

7.4 ปรับพฤติกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ใน
โรงเรียน 

            นายวัชรงค์  มีจิตร 

7.5 ปฏิบัติการเจ้าหน้าที่จราจรใน
โรงเรียน 

4.7.6 ติดตามดูแลพฤติกรรม
นักเรียน 
4.7.7 สอบสวนและพิจารณา
ความผิดนักเรียน 
4.7.8  ประชุมผู้ปกครอง
ระดับชั้น 
4.7.9 เยี่ยมบ้านนักเรียน 
4.7.10 ช่วยเหลือนักเรียนยากจน 
4.7.11 จัดท าหลักฐานการ
ด าเนินกิจกรรม 

 

            นายศราวุธ  แก้วบุตร 

7.6 ติดตามดูแลพฤติกรรมนักเรียน             นางมณฑา  สุขเกษม 

7.7 สอบสวนและพิจารณาความผิด
นักเรียน 

            นางลดาวัลย์  มะเดื่อ 

7.8  ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น 
            นายวัชรงค์  มีจิตร 

7.9 เยี่ยมบ้านนักเรียน             นางสาวพิไรพร  นวลนุ่น 

7.10 ช่วยเหลือนักเรียนยากจน 
            นางสาวพิไรพร  นวลนุ่น 

7.11 จัดท าหลักฐานการด าเนินกิจกรรม 
            นางลดาวัลย์  มะเดื่อ 

8  กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
ไทย 

            นางเสาวลักษณ์  คีรีเพ็ชร 

8.1 วันลอยกระทง 
            นางเสาวลักษณ์  คีรีเพ็ชร 
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กิจกรรม 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8.2 วันไหว้ครู             นางเสาวลักษณ์  คีรีเพ็ชร 

8.3 วันขึ้นปีใหม่             นางเสาวลักษณ์  คีรีเพ็ชร 

9. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน             นางลดาวัลย์  มะเดื่อ 

10. กิจกรรมพัฒนาทักษะทางสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

            นางสาวดวงเพ็ญ  เมียนแก้ว 

ประเมินผล สรุปผล รายงานโครงการ 
            นางเสาวลักษณ์  คีรีเพ็ชร 
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6. งบประมาณและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

กิจกรรม งบอนุมัติ 
ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
หมาย
เหตุ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

1. กิจกรรมเข้าค่ายกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน                                            

135,000  
135,00

0 
  135,000  

2. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะนักเรียนในกิจกรรม
เครื่องแบบฯ 

20,000 2,000 11,000 7,000  20,000  

3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ 

0     0  

4. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที่ (กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) 

270,000  
270,00

0 
  270,000  

5. กิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยและ
คณะกรรมการนักเรียน 

30,000     30,000  

5.1 เลือกตั้งคณะกรรมการ
นักเรียน 

   3,000  3,000  

5.2 ค่ายผู้น านักเรียนการ
นักเรียน 

 5,000 10,000 1,000  16,000  

5.3 ยุวอาสาประชาธิปไตย    1,000  1,000  
5.4 ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ
นักเรียน 

  10,000   10,000  

6. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

82,500     82,500  

6.1เข้าค่ายนักเรียนใหม่ม.4  5,000 14,000 1,000  20,000  
6.2 เข้าค่ายนักเรียนแกนน า

คุณธรรม 
 4,000 16,000   20,000  

6.3 มอบเกียรติบัตร
นักเรียนแบบอย่าง 

   2,000  2,000  

6.4 เสริมสร้างนิสัยการออม    3,500  3,500  
6.5 ถวายเทียนพรรษา    8,000  8,000  
6.6 ถวายสังฆทานวันพระ     1,000  1,000  
6.7 อบรมคุณธรรมโดย

หน่วยงานภายนอก 
 

 8,000  2,000  10,000  
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กิจกรรม งบอนุมัติ 
ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
หมาย
เหตุ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

6.8  ส่งเสริมมารยาทไทย 
และศาสนพิธี 

0     0  

6.9 จัดท าข้อมูลหลักฐานการ
ด าเนินกิจกรรม 

   5,000 13,000 18,000  

7. กิจกรรมส่งเสริมระเบียบ
วินัยนักเรียน 

161,500     161,500  

7.1 อบรมนักเรียนระดับชั้น     18,000 18,000  
7.2 ปฐมนิเทศนักเรียนเข้า

ใหม่ ม.1 , ม.4 
 15,000 5,000   20,000  

7.3 เข้าค่ายปรับพฤติกรรมไม่
พึงประสงค์ 

 20,000 12,500   32,500  

7.4 ปรับพฤติกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ในโรงเรียน 

  5,000   5,000  

7.5 ปฏิบัติการเจ้าหน้าที่
จราจรในโรงเรียน 

   2,000  2,000  

7.6 ติดตามดูแลพฤติกรรม
นักเรียน 

  15,000 2,000  17,000  

7.7 สอบสวนและพิจารณา
ความผิดนักเรียน 

    12,000 12,000  

7.8ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น  6,000 4,000   10,000  
7.9 เยี่ยมบ้านนักเรียน   40,000   40,000  
7.10 ช่วยเหลือนักเรียน

ยากจน 
      เงินปัจจัย 

40,000 บาท 
7.11 จัดท าหลักฐานการ

ด าเนินกิจกรรม 
   5,000  5,000  

8  กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีไทย 

32,000     32,000  

8.1 วันลอยกระทง   8,000   8,000  
8.2 วันไหว้ครู   10,000   10,000  
8.3 วันขึ้นปีใหม่  1,000 7,000 6,000  14,000  

9. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน 20,000 3,000 17,000   20,000  
10. กิจกรรมพัฒนาทักษะทาง

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

0     0  

รวม 69,000 629500 49,500 43,000  751,000  
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7.  งบประมาณ 
 งบประมาณท้ังหมดที่ได้รับจัดสรร  751,000  บาท 
 
8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นางมณฑา  สุขเกษม 
 
9. สถานที่ด าเนินงาน 

  โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี๒ สงขลา และสถานที่จัดกิจกรรม 

10. การวัดผลและประเมินผล  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
มีการด าเนินกิจกรรมในโครงการ 100% 

 
ประเมินเอกสาร (รายงานการ
ด าเนินกิจกรรม) 

 
แบบรายงานการจัดกิจกรรม
แต่ละกิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 
กิจกรรมทุกกิจกรรมด าเนินงานเสร็จสิ้นได้ผล
ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแต่ละ
กิจกรรม 

 
ประเมินเอกสาร(รายงานการ
ด าเนินกิจกรรม) 

 
แบบรายงานการจัดกิจกรรม
แต่ละกิจกรรม 

ความพึงพอใจ 
มีความพึงพอใจต่อผลงานหรือความส าเร็จ
ของกิจกรรมร้อยละ 80 

 
ประเมินจากการท ากิจกรรม 

 

 
แบบประเมิน 

 

 
 
     ลงชื่อ                                            ผู้เสนอโครงการ     
                (นางมณฑา  สุขเกษม)                                               
 
 

     ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
                           (นายไพฑูรย์  พิทักษ์ปัทมกร)                                               
         รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป. 
 
 
     ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                            ( นายเสรี  อินทร์คง ) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 
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โครงการที่ 4 ส่งเสริมผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ  2562    . 
 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน  
1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ข้อ 4 

สนองจุดเน้น สพม.16 ข้อ 1,3,5,6,8 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง     
 
1.  หลักการและเหตุผล 

พระราชด ารัสพระราชทานแก่ครูและนักเรียนจิตรลดา  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2523  “.....กิจการทุกอย่าง
รวมทั้งการด ารงชีวิตที่ดี  จะต้องปรับปรุงตลอดเวลา  และการปรับตัวนี้จะต้องมีความเพียรและอดทนเป็นที่ตั้ง ถ้า
คนเราไม่มีความเพียร  ไม่มีความอดทนก็อาจจะท้อใจไปโดยง่าย เมื่อท้อใจไปแล้วไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรือง
แน่ๆ  นอกจากเป็นคนที่เคราะห์ดีเหลือเกินหรืออย่างที่เขาว่ากันว่า  คนนี้เขาฝ่าฟันอุปสรรคมาได้ด้วยดี  เรากินบุญ
เก่า เราสร้างต่อไป คือ ท าความดีย่อมหมดเช่นเดียวกัน  เราสะสมอาหารไว้ส าหรับไม่อด  แต่ว่าถ้าเราไม่หากิน
ต่อไป  ไม่หาอาหารมา  อาหารที่สะสมเอาไว้ย่อมหมดไป  แล้วเราย่อมโซอดตาย  ฉะนั้น ความรู้หรือความสามารถ  
ความดีทั้งหลาย  เราต้องสะสมเพ่ิมเติมอยู่เรื่อย ๆ ทั้งที่สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ ถ้าขาดอาหารเราย่อมผอมลง หิว
เป็นทุกข์  ถ้าท าดีสิ่งที่สุจริตด้วยความสามารถ ด้วยความอดทน  พากเพียร  เราอาจจะไม่ผอมโซเพราะว่าคนที่
ท าบุญดีนั้น  งานชีวิตมันจะง่ายขึ้นคนที่กินบุญเก่าไม่มีความสามารถที่จะท ามาหากิน  ในที่สุดถ้ามีบุญมาแล้วกิน
บุญก็ยังดีมีสะสมเอาไว้  แต่ว่าวันหนึ่งก็หมดไป...” 

 จากพระราชด ารัสข้างต้น หมายถึง การด ารงชีวิตให้มีความสุข  ด้วยความพากเพียร  ความพยายาม  
ความอดทนการด ารงให้มีความสุขภาพกาย สุขภาพจิต  ท าให้ผู้เรียนสนุกกับการเล่าเรียน  ท ากิจกรรมและ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2545 หมวด 1ความมุ่งหมายและ
หลักการ  มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา  ความรู้และคุณภาพ  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ ร่วมกันกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข  จากข้อความข้างต้นโรงเรียนในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งทางด้านร่างกาย 
จิตใจ  เพ่ือสร้างความสุขให้เกิดเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียน  และส่งผลให้เรียนรู้อย่างมีความสุขและเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและสุนทรียภาพต่อไป  โรงเรียนจึงได้จัดส่งเสริมผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี
และสุนทรียภาพขึ้น 
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2.  วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้นักเรียนมสีภาพร่างกาย  และสุขภาพที่ดี  มียาและเวชภัณฑ์ในการบริการอนามัยในโรงเรียน 
2. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนและบุคลากรรู้ถึงวิธีการดูและรักษาสุขภาพร่างกายและอารมณ์ของตนเอง  และ

    เพ่ือลดปัญหาทางสาธารณสุขในชุมชน 
3. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด  ให้นักเรียนที่หลงผิดไปใช้สาร 
    เสพติดกลับตัวกลับใจ  มีทักษะในการปฏิเสธยาเสพติด 
4. เพ่ือเสริมสร้างสุขนิสัยที่ดีเกี่ยวกับโภชนาการ  ส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรได้รับประทานอาหาร 
   ตามหลักโภชนาการมีมาตรฐานสุขภาพที่สูงขึ้น  และอ านวยความสะดวกให้บริการแก่บุคลากรและ 
   ชุมชน 
5. เพ่ือลดปริมาณขยะในโรงเรียน  และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
6. เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  มีความสามัคคี  มีระเบียบวินัย  และเกิดความภาคภูมิใจใน 
    ความสามารถและความถนัดของตนเอง 
7. เพ่ือเสริมสร้างความรู้และสร้างทักษะพ้ืนฐานทางด้านดนตรี  นาฏศิลป์  และทัศนศิลป์  ส่งเสริมให้ 
    นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  สร้างเจตคติที่ดีทางด้านดนตรีไทย  ดนตรีสากล  นาฏศิลป์  และ 
    ทัศนศิลป์ 
8. เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านดนตรีไทย แก่นักเรียนที่มีความสนใจ  สามารถแข่งขันทักษะได้ 
9. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น  กล้าแสดงออก  พัฒนาบุคลิกภาพที่ดีแก่นักเรียน   
    นักเรียนมีลักษณะนิสัยที่ดีแสดงออกอย่างเหมาะสม  และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 

3.  เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  กิจกรรมทุกกิจกรรม ด าเนินงานเสร็จสิ้น 100%  

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ทุกกิจกรรมด าเนินงานเสร็จสิ้นได้ผลตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม 

4.  ข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมครูและคณะกรรมการภายในโครงการ 
2. เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
3. วางแผนการด าเนินงาน 
4. ปฏิบัติงานตามแผน 

4.1 กิจกรรมจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์                                            
4.2 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
4.3 กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
4.4 กิจกรรมพัฒนางานโภชนาการ 

    4.5 กิจกรรมโรงเรียนปลอดโฟมและลดปริมาณพลาสติก 
    4.6 กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน (กันเกราเกมส์) 

ก.ย.61 
ต.ค.61 

ส.ค.61 – ก.ย.61 
ต.ค.61 – ส.ค.62 
ธ.ค.61 – ก.พ.62 
ต.ค.61 – ส.ค.62 
ต.ค.61 – ส.ค.62 
ต.ค.61 – ส.ค.62 
ต.ค.61 – ส.ค.62 
มิ.ย.62 – ส.ค.62 

ครูทุกคนในโครงการ 
นางสาวลดาวัลย์  กาญจนะ 
ครูทุกคนในโครงการ 
 
นางประคอง  ประดับจันทร์ 
นางสาวลดาวัลย์  กาญจนะ 
นางสาวลดาวัลย์  กาญจนะ 
นางสาวโศภิษฐา  คงชื่น 
นางสาวอุไร  สันหมาน 
นายสมชาย  บุญแก้ว 
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กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
    4.7 กิจกรรมค่ายสานสัมพันธ์สาระศิลป์ ครั้งที่ 8 
    4.8 กิจกรรมส่งเสริมการแสดงวงดนตรีไทยกันเกราสังคีต 

4.9 กิจกรรมปลอดอบายมุขและสิ่งเสพติด 
4.9.1 ตรวจสารเสพติด 
4.9.2 วันรณรงค์อบายมุขและสิ่งเสพติด 

4.10 กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ (STAR SMART) 
5. ติดตามผลการจัดกิจกรรม 
6. ประเมินผลแต่ละกิจกรรม 
7. สรุปรายงานผล/จัดท าSAR 

ต.ค.61 – ส.ค.62 
ต.ค.61 – ส.ค.62 
ต.ค.61 – ส.ค.62 
ต.ค.61 – ส.ค.62 
ต.ค.61 – ส.ค.62 
มิ.ย.62 – ส.ค.62 
ต.ค.61 – ส.ค.62 
ต.ค.61 – ส.ค.62 

ก.ย.62 

นางปิตุพร  ธรรมโร 
นางสาวสรารัตน์  อินทรสุวรรณ ์
นางสาวนัทธมน  ขุนเชื้อ 
นางสาวนัทธมน  ขุนเชื้อ 
นางสาวนัทธมน  ขุนเชื้อ 
นางลภัสรดา  พฤกษพงศ์ 
นางสาวลดาวัลย์  กาญจนะ 
ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
นางสาวนัทธมน  ขุนเชื้อ 
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5. ระยะเวลาในการด าเนินการ   . 

 

กิจกรรม 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ผู้รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. กิจกรรมจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์                                นางประคอง  ประดับ
จันทร์ 
 

2. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ             นางสาวลดาวลัย์  กาญจนะ 
 3. กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียนกลุ่มเสี่ยง             นางสาวลดาวลัย์  กาญจนะ 
นะ 
 

4. กิจกรรมพัฒนางานโภชนาการ             นางสาวโศภิษฐา  คงชื่น 
 5. กิจกรรมโรงเรียนปลอดโฟมและลดปริมาณ

พลาสติก 
            นางสาวอุไร  สันหมาน 

6. กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน 
(กันเกราเกมส์) 

            นายสมชาย  บุญแก้ว 

7. กิจกรรมค่ายสานสัมพันธ์สาระศิลป์ครั้งที่ 8             นางปิตุพร  ธรรมโร 
8. กิจกรรมส่งเสริมการแสดงวงดนตรีไทย

กันเกราสังคีต 
            นางสาวสรารัตน์  อินทรสุวรรณ ์

9. กิจกรรมปลอดอบายมุขและสิ่งเสพติด             นางสาวนัทธมน  ขุนเชื้อ 
 9.1 ตรวจสารเสพติด             นางสาวนัทธมน  ขุนเชื้อ 
 9.2 วันรณรงค์อบายมุขและสิ่งเสพติด 

 
            นางสาวนัทธมน  ขุนเชื้อ 

 10.กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ (STAR SMART) 
 

            นางลภัสรดา  พฤกษพงศ์ 
 ประเมินผล สรุปผล รายงานโครงการ             นางสาวนัทธมน  ขุนเชื้อ 
 



50 
 

6. งบประมาณและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
 

กิจกรรม งบอนุมัติ 
ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
หมาย
เหตุ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

1. กิจกรรมจัดซื้อยาและ
เวชภัณฑ์                    

7,000  7,000   7,000  

2. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 2,000  2,000   2,000  
3. กิจกรรมดูแลสุขภาพ

นักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
14,600  14,600   14,600  

4. กิจกรรมพัฒนางาน
โภชนาการ 

99,000 4,000  95,000  99,000  

5. กิจกรรมโรงเรียนปลอดโฟม
และลดปริมาณพลาสติก 

9,000 1,000 1,000 7,000  9,000  

6. กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน 
(กันเกราเกมส์) 

150,000 30,000 110,000 10,000  150,000  

7. กิจกรรมค่ายสานสัมพันธ์
สาระศิลป์ครั้งที่ 8 

อุดหนุน10,000 16,000 16,400 7,600  10,000 30,000 
งบเทศบาล 

8. กิจกรรมส่งเสริมการแสดงวง
ดนตรีไทยกันเกราสังคีต 

20,000    20,000 20,000  

9. กิจกรรมปลอดอบายมุขและ
สิ่งเสพติด 

14,000       

9.1 ตรวจสารเสพติด    10,000  10,000  
9.2 วันรณรงค์อบายมุขและ

สิ่งเสพติด 
   4,000  4,000  

10.กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ
(STAR SMART) 

0     0  

รวม 325,600 51,000 151,000 133,600 20,000 325,600 30,000 
 

7.  งบประมาณ 
 งบประมาณท้ังหมดที่ได้รับจัดสรร  325,600  บาท 
 
8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นางสาวลดาวัลย์  กาญจนะ 
 
9. สถานที่ด าเนินงาน 

  โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี๒ สงขลา และสถานที่จัดกิจกรรม 
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10. การวัดผลและประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
มีการด าเนินกิจกรรมในโครงการ 100% 

 
ประเมินเอกสาร (รายงานการ
ด าเนินกิจกรรม) 

 
แบบรายงานการจัดกิจกรรม
แต่ละกิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 
กิจกรรมทุกกิจกรรมด าเนินงานเสร็จสิ้นได้ผล
ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแต่ละ
กิจกรรม 

 
ประเมินเอกสาร(รายงานการ
ด าเนินกิจกรรม) 

 
แบบรายงานการจัดกิจกรรม
แต่ละกิจกรรม 

ความพึงพอใจ 
มีความพึงพอใจต่อผลงานหรือความส าเร็จ
ของกิจกรรมร้อยละ 80 

 
ประเมินจากการท ากิจกรรม 

 

 
แบบประเมิน 

 

 
 
 
     ลงชื่อ                                            ผู้เสนอโครงการ     
                (นางสาวลดาวัลย ์ กาญจนะ)                                               
 
 
 
 

     ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
                           (นายไพฑูรย์  พิทักษ์ปัทมกร)                                               
         รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป. 
 
 
 
 
     ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                            ( นายเสรี  อินทร์คง ) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 
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โครงการที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ  2562    . 
 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนบริหารและการจัดการ 

 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก 
                กลุ่มเป้าหมาย 
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
สนองจุดเน้น สพม.16 ข้อ 2,3,5,7,8 

ลักษณะโครงการ โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง     
 
1.  หลักการและเหตุผล 

จากพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 
สิงหาคม 2539  ความว่า “.....ปัญหาทุกอย่างไม่ว่าเล็กหรือใหญ่มีทางแก้ไขได้ ถ้ารู้จักคิดได้ดี ปฏิบัติได้ถูก  การคิด
ได้ดีนั้น มิใช่การคิดได้ด้วยลูกคิดหรือสมองกล เพราะถึงโลกเราในปัจจุบันจะวิวัฒนาการไปมากเพียงใดก็ตาม ก็ยัง
ไม่มีเครื่องมือวิเศษอันได้ สามารถขบคิดแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์ การขบคิดวินิจฉัยปัญหาจึงต้องอาศัยใช้
สติปัญญา คือคิดด้วยสติรู้ตัวอยู่เสมอ เพ่ือหยุดป้องกันความประมาทพลาดผิด และอคติต่างๆ      มิให้เกิดขึ้น ช่วย
ให้การใช้ปัญญาพิจารณาปัญหาต่างๆ เป็นไปอย่างเที่ยงตรง ท าให้เหตุการณ์ เห็นผลที่ เกี่ยวเนื่องกันเป็ น
กระบวนการได้อย่างกระจ่างชัดทุกข้ันตอนและวินิจฉัยได้ถูกต้องว่าปัญหาที่แท้อยู่ตรงไหน จะปฏิบัติแก้ไขด้วยวิธีใด 
ส่วนการปฏิบัติได้ถูกต้องนั้นก็คือ การปฏิบัติแก้ไขได้ถูกต้องตามหลักวิชา หลักเหตุผลและหลักธรรม การคิดได้ถูก
เป็นเรื่องที่เป็นเหตุเป็นผลประกอบกันและส่งเสริมสนับสนุนกัน เป็นปัจจัยส าคัญในการแก้ปัญหา ทั้งในการ
ด ารงชีวิตและการปฏิบัติกิจการงาน.....”  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9 การจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลัก มีเอกภาพด้าน
นโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ  มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
และประเภทการศึกษา  มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา 
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จากหลักการและเหตุผลที่น ามากล่าวข้างต้น เป็นเสมือนวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการบริหารจัด
การศึกษา การเปลี่ยนแปลงนโยบายมาสู่การปฏิบัติเพ่ือให้เกิดเป็นรูปธรรม ตามที่กล่าวว่าเอกภาพทุกด้าน มีความ
หลากหลายในการปฏิบัติ หมายถึงการแปลงไปสู่รูปธรรม  ขึ้นอยู่กับบริบทของสถานศึกษามีความพร้อมด้านใด แต่
น าไปสู่นโยบายเดียวกัน โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี๒ สงขลา ได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาด้านระบบการ
บริหารจัดการด้านการศึกษา เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นแหล่งวิทยาการให้กับชุมชน  

2.  วัตถุประสงค์ 

 1.  เพ่ือให้มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง  
               2561) เหมาะสมกับสภาพความต้องการของผู้เรียน และสามารถยกระดับคุณภาพโรงเรียนให้เข้าสู่ 
               มาตรฐานการศึกษาชาติ 
 2. เพ่ือวางแผนจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร จัดท าตารางการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน 
              ในแตล่ะภาคเรียน และก ากับติดตามการเข้าเรียนของนักเรียนและการจัดการเรียนการสอนของครู 
 3. เพ่ือให้ผู้บริหาร  ครู   และบุคลากรของโรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561    ใช้เป็น 
              แนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นรูปธรรม  และโรงเรียนมีเครื่องมือในการ 
              บริหารจัดการภายในอย่างมีคุณภาพ 
 4. เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมาย    เพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน  
              และประสิทธิภาพในการท างานให้มีประสิทธิผล 
 5. เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและให้มีวัสดุ   อุปกรณ์ในการด าเนินงานอย่าง 
              เพียงพอ 
 6. เพ่ือให้การรับรองครูและบุคลากรที่เก่ียวข้องอย่างทั่วถึง จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงาน 
              ส านักงาน ปรับบรรยากาศให้เหมาะสมกับการปฏิบัติ 
 7. เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ครูแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ   รับฟังความคิดเห็น    ใจกว้างและ 
              ยอมรับการเปลี่ยนแปล และเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ารับการอบรมทั้งการอบรมภายในและภายนอก 
              สถานที่เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 8. เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ    แบบแผน   ถูกต้องตามข้ันตอนการด าเนินงานธุรการและ 
              สารบรรณ และสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เกิดความคล่องตัวในการด าเนินงานและการให้บริการ  
 9. เพ่ือให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 10. เพ่ือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงาน   วัสดุสิ้นเปลือง    เพ่ืออ านวยความสะดวกในงานกิจกรรม 
                พัฒนาผู้เรียน  ด าเนินงานอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 11. เพ่ือให้มีการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ในปัจจุบัน  จัดท าข้อมลู 
                เกี่ยวกับงานทะเบียนวัดผลให้เป็นระบบ ครอบคลุม มีความทันสมัย ทันต่อการใช้งาน และให้บริการ  
                แก่ผู้มาติดต่อขอเอกสารเกิดความสะดวกและทันเวลาที่ก าหนด 
 12. เพ่ือจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเพ่ือการจัดท าสถิติข้อมูลสารสนเทศ   และประกอบการพิจารณา 
               จัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 



54 
 

3.  เป้าหมาย 

 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  กิจกรรมทุกกิจกรรม ด าเนินงานเสร็จสิ้น 100% 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  กิจกรรมทุกกิจกรรมด าเนินงานเสร็จสิ้นได้ผลตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม 

4.  ข้ันตอนการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมครูและคณะกรรมการภายในโครงการ 
2. เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
3. วางแผนการด าเนินงาน 
4. ปฏิบัติงานตามแผน 

4.1  กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
4.2  กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 
4.3  กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 
      งบประมาณ 2562 
4.4  กิจกรรมพัฒนาส านักงานวิชาการ 
4.5  กิจกรรมพัฒนางานส านักงานบุคลากร 
4.6  กิจกรรมพัฒนางานส านักงานบริหารงานทั่วไป 
4.7  กิจกรรมพัฒนากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
4.8  กิจกรรมพัฒนางานสารบรรณ 
4.9  กิจกรรมพัฒนางานรับนักเรียน 
4.10 กิจกรรมพัฒนางานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4.11 กิจกรรมพัฒนาระบบงานทะเบียน-วัดผล 
4.12 กิจกรรมพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

5. ติดตามผลการจัดกิจกรรม 
6. ประเมินผลแต่ละกิจกรรม 
7. สรุปรายงานผล/จัดท าSAR 

ส.ค.61 
ส.ค.61 

ส.ค.61 – ก.ย.61 
 

ต.ค.61 – ส.ค.62 
ต.ค.61 – ส.ค.62 
ต.ค.61 – ส.ค.62 

 
ต.ค.61 – ส.ค.62 
ต.ค.61–เม.ย.62 
ต.ค.61 – ส.ค.62 
ต.ค.61 – ส.ค.62 
ต.ค.61 – ส.ค.62 
เม.ย.62 - พ.ค.62 
ต.ค.61 – ส.ค.62 
ต.ค.61 – ส.ค.62 
ต.ค.61 – ส.ค.62 
ต.ค.61 – ส.ค.62 
ต.ค.61 – ส.ค.62 

ก.ย.62 

ครูทุกคนในโครงการ 
นางปิตุพร  ธรรมโร 
ครูทุกคนในโครงการ 
 
นางสุดาพร สุวรรณกาญจน์ 
นางสุรีพร  ชิตมณี 
นางสาวนันทินี เครือจันทร์ 
 
นายเชิดศักดิ์ อ่อนรักษ์ 
นางภัคนลิน ทองศรีจันทร์ 
นางปิตุพร  ธรรมโร 
นางสาวสุวิมล ยีหมัดอาหลี 
นางศิริยา นาฑี 
นางกัลยารัตน์ อิสระทะ 
นางรัตน์ตยา พิบูลย์ผล 
นางสุภาพรรณ์ สุวรรณโณ 
นางสาวขนิษฐา บุญเตโช 
นางสาวนันทินี เครือจันทร์ 
ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
นายเชิดศักดิ์ อ่อนรักษ์ 
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5.  ระยะเวลาในการด าเนินการ   . 

กิจกรรม 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ผู้รับผิดชอบ ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา              นางสุดาพร สุวรรณกาญจน ์

2. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 
             นางสุรีพร  ชิตมณี 

3. กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
            นางสาวนันทนิี เครือจันทร์ 

4. กิจกรรมพัฒนาส านักงานวิชาการ              นายเชิดศักดิ์  อ่อนรักษ์ 

5. กิจกรรมพัฒนางานส านักงานบุคลากร              นางภัคนลิน ทองศรีจันทร ์

6. กิจกรรมพัฒนางานส านักงาน
บริหารงานทั่วไป 

             นางปิตุพร  ธรรมโร 

7. กิจกรรมพัฒนากลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ 

             นางสาวสุวิมล ยีหมดัอาหล ี

8. กิจกรรมพัฒนางานสารบรรณ              นางศิริยา นาฑี 

9. กิจกรรมพัฒนางานรับนักเรียน              นางกัลยารัตน์ อิสระทะ 

10.กิจกรรมพัฒนางานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
 

             นางรัตน์ตยา  พิบูลย์ผล 
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กิจกรรม 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ผู้รับผิดชอบ 
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11.กิจกรรมพัฒนาระบบงานทะเบียน-
วัดผล 

             นางสุภาพรรณ์ สุวรรณโณ 

12.กิจกรรมพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ 

             นางสาวขนษิฐา  บุญเตโช 

ประเมินผล สรุปผล รายงานโครงการ 
 

           
 

นายเชิดศักดิ์  อ่อนรักษ์ 
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6. งบประมาณและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

กิจกรรม งบอนุมัติ 
ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
หมาย
เหตุ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

1. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

5,000   5,000  5,000  

2. กิจกรรมการจัดการเรียน
การสอน 

8,000  1,000 7,000  8,000  

3. กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติ
การ ประจ าปีงบประมาณ 
2562 

30,000  20,000 10,000  30,000  

4. กิจกรรมพัฒนาส านักงาน
วิชาการ 

47,000   47,000  47,000  

5. กิจกรรมพัฒนางาน
ส านักงานบุคลากร 

24,600    24,600 24,600  

6. กิจกรรมพัฒนางาน
ส านักงานบริหารงานทั่วไป 

40,000  40,000   40,000  

7. กิจกรรมพัฒนากลุ่ม
บริหารงานงบประมาณ 

50,000  50,000   50,000  

8. กิจกรรมพัฒนางานสาร
บรรณ 

34,473   34,473  34,473  

9. กิจกรรมพัฒนางานรับ
นักเรียน 

70,000  18,000 41,000 11,000 70,000  

10.กิจกรรมพัฒนางาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

10,000  5,000 5,000  10,000  

11.กิจกรรมพัฒนาระบบงาน
ทะเบียน-วัดผล 

50,000  8,000 42,000  50,000  

12.กิจกรรมพัฒนาระบบ
เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

5,000 2,500 1,000 1,500  5,000  

รวม 374,073 2,500 143,000 192,973 35,600 374,073  
 
7.  งบประมาณ 
 งบประมาณท้ังหมดที่ได้รับจัดสรร  374,073  บาท 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นางปิตุพร  ธรรมโร 
 

9. สถานที่ด าเนินงาน 
  โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี๒ สงขลา และสถานที่จัดกิจกรรม 
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10. การวัดผลและประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
มีการด าเนินกิจกรรมในโครงการ 100% 

 
ประเมินเอกสาร 
(รายงานการด าเนินกิจกรรม) 

 
แบบรายงานการจัดกิจกรรม
แต่ละกิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 
ทุกกิจกรรมด าเนินการเสร็จตามเวลาที่
ก าหนดและตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

 
ประเมินเอกสาร 
(รายงานการด าเนินกิจกรรม) 

 
แบบประเมินความส าเร็จของ
กิจกรรม 

ความพึงพอใจ 
มีความพึงพอใจต่อผลงานหรือความส าเร็จ
ของกิจกรรมร้อยละ 80 

 
ประเมินจากการท ากิจกรรม 

 

 
แบบประเมิน 

 

 
 
     ลงชื่อ                                            ผู้เสนอโครงการ     
                      (นางปิตุพร  ธรรมโร)                                               
 
 
 

     ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
                           (นายไพฑูรย์  พิทักษ์ปัทมกร)                                               
         รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
  
 
     ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                            ( นายเสรี  อินทร์คง ) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 
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โครงการที ่6 พัฒนาครู บุคลากรและองค์กร 
ประจ าปีงบประมาณ  2562    . 
 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อ 5  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ข้อ 
          2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก  
               กลุ่มเป้าหมาย 
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

สนองจุดเน้น สพม.16 ข้อ 2,3,5,7,8,9 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง     
 
1.  หลักการและเหตุผล 

จากพระบรมราโชวาทพระราชทานแด่คณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน เมื่อวันที่ 11
กรกฏาคม 2522  ความว่า “....การศึกษาที่ดีด้านวิชาการเป็นรากฐานและปัจจัยส าหรับการสร้างสรรค์แต่การที่จะ
เอาวิชาการมาสร้างสรรค์ให้ส าเร็จได้นั้น จ าเป็นที่สุดจะต้องอาศัยการศึกษาที่มีด้านอ่ืนๆ เข้ามาประกอบอุดหนุน 
การศึกษาด้านอ่ืน ๆนั้นหมายถึงการศึกษาอบรมทุกอย่างทั้งทางด้านความคิด จิตใจ และการประพฤติปฏิบัติอัน
เป็นตัวส าคัญในการฝึกขัดเกลาให้บุคคลมีความคิด ความฉลาด หนักแน่นในเหตุผลและสุจริต  ละเอียดรอบคอบ 
รู้จักตัดสินใจตามแนวทางที่ถูกต้องเป็นธรรม  และที่ส าคัญอย่างยิ่งก็คือความขยันหมั่นเพียร อุตสาหะขวนขวายที่
จะลงมือท าทุกอย่างไม่ว่าเล็กหรือใหญ่  ง่ายหรือยากด้วยตนเอง ดังนั้นผู้ท าหน้าที่ให้การศึกษาจึงต้องส านึก
ตระหนักอยู่เสมอที่จะต้องให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนให้ครบทุกๆด้าน ไม่ปล่อยให้ขาดตกบกพร่อง นักเรียน
ทั้งหลายต้องเข้าใจว่าการที่อุตส่าห์เล่าเรียนต้องมีความขยันมาโดยตลอดนั้นเท่ากับแต่ละคนได้ฝึกฝนความ
ขยันหมั่นเพียร เพ่ือสร้างความเจริญและความส าเร็จของชิวิตไว้ส่วนหนึ่งแล้ว.........” จากพระบรมราโชวาทข้างต้น
พระองค์ให้ความส าคัญของการจัดการศึกษาทางด้านวิชาการควบคู่กับคุณธรรมในการจัดการศึกษาและผู้เรียนมัก
หมั่นพยายาม  การศึกษาสร้างคนพัฒนาคน หากคนไม่มีคุณภาพการสร้างชาติก็ไม่ส าเร็จ ความรู้คืออ านาจ ถ้าต้อง
สร้างชาติ ก็ต้องสร้างคน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
มาตรา 22,23,25,26,27  การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  
ความสัมพันธ์กับตนเอง ครอบครัว ชุมชน ชาติและสังคมโลก ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์  ทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เรื่องการจัดการ  การบ ารุงรักษาและการใช้
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ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา 
ภูมิปัญญาไทย การประยุกต์ใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และด้านภาษา  เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ทักษะใน
การประกอบอาชีพและทักษะในการด ารงชีวิต  การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและ
ความถนัดของผู้เรียน ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ์ การ
ประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการ
ปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น  รักการอ่าน จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ ได้สมดุลกัน 
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการสอน และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้และความรอบรู้    รวมทัง้สามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้     โรงเรียนมัธยม 
สิริวัณวรี ๒ สงขลา จึงต้องการที่จะพัฒนาครู เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเป้าหมายหลักสูตร  พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มสาระต่าง ๆให้สูงขึ้นในมาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ซึ่งผลการประเมินรอบที่สองของ สมศ. อยู่ในระดับพอใช้ โรงเรียนจึงต้องพัฒนา
ครู  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล  ฉะนั้นต้องมีการอบรม นิเทศ เพ่ือพัฒนาครูสู่ผู้เรียน 

2.  วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองในวิชาชีพ   ปฏิบัติหน้าที่ตามความรู้ความสามารถ 
              อย่างเต็มที่  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์  และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ 
              ปฏิบัติงานเป็นบุคคลที่แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ  มีเทคนิคในการท างานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของ 
              การเปลี่ยนแปลงทันยุคสมัย 
 2. เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรในโรงเรียน    เสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างาน   และเพ่ือ 
              ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรของโรงเรียนกับชุมชน 
 3. เพ่ือให้มีบุคลากรสนับสนุนด้านการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ และให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
              มากยิ่งขึ้น 
 4. เพ่ือแสดงความจงรักภักดี  และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและเสริมสร้างประสบการณ์และให้ขวัญ 
              ก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่บุคลากร 
 5. เพ่ือให้ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี๒ สงขลา ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
              สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร   รักและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบัน 
              พระมหากษัตริย์ให้จรรโลงอยู่คู่ประเทศไทยสืบไป และรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์และสัญลักษณ์ของความ 
              เป็นไทยให้ด ารงอยู่ในจิตใจของปวงชนชาวไทยทุกคน 
 6. เพ่ือแสดงความจงรักภักดี และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเสริมสร้างประสบการณ์ มีความรัก  
              ความศรัทธา และความภาคภูมิใจต่อสถาบัน 
 7. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรมพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี 
 8.  เพ่ือให้ครูและบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้เข้ารับการอบรมและไป 
               ศึกษาดูงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 
 9.  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
 10. เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และได้เลือกเรียนตาม              
               ความถนัดและความสนใจ 
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3.  เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  กิจกรรมทุกกิจกรรม ด าเนินงานเสร็จสิ้น 100% 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  กิจกรรมทุกกิจกรรมด าเนินงานเสร็จสิ้นได้ผลตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม 

4.  ข้ันตอนการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมครูและคณะกรรมการภายในโครงการ 
2. เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
3. วางแผนการด าเนินงาน 
4. ปฏิบัติงานตามแผน 

4.1  กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
4.2  กิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพและขวัญก าลังใจ 
      ให้บุคลากร 
4.3  กิจกรรมจ้างลูกจ้างชั่วคราว 
4.4  กิจกรรมประชุมสัมมนากลุม่โรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ 

    4.5  กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ 
4.6  กิจกรรมรับประทานประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ม.6 
4.7  กิจกรรมอบรมพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี 
4.8  กิจกรรมพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการงานอาชีพ 
      และเทคโนโลย ี
4.9  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
4.10 กิจกรรมจ้างวิทยากรท้องถิ่น 

5. ติดตามผลการจัดกิจกรรม 
6. ประเมินผลแต่ละกิจกรรม 
7. สรุปรายงานผล/จัดท าSAR 

ส.ค.61 
ส.ค.61 

ส.ค.61 – ก.ย.61 
 

ต.ค.61 – ก.ย.62 
ต.ค.61 – ก.ย.62 

 
ต.ค.61 – ก.ย.62 
มี.ค.62 – เม.ย.62 
ต.ค.61 – ก.ย.62 

มี.ค.62 
ต.ค.61 – ก.ย.62 
ต.ค.61 – ก.ย.62 

 
ต.ค.61 – ก.ย.62 
ต.ค.61 – ก.ย.62 
ต.ค.61 – ส.ค.62 
ต.ค.61 – ส.ค.62 

ก.ย.62 

ครูทุกคนในโครงการ 
นางภัคนลิน  ทองศรีจันทร์ 
ครูทุกคนในโครงการ 
 
นางภัคนลิน  ทองศรีจันทร์ 
นางสาวชนิตรน์ันท์ ปล้องใหม่ 
 
นางภัคนลิน  ทองศรีจันทร์ 
นางภัคนลิน  ทองศรีจันทร์ 
นางสาวดวงเพ็ญ  เมียนแก้ว 
นางภัคนลิน  ทองศรีจันทร์ 
นายชยณัฐ  เพชรนุ่ม 
นางสาวโศภิษฐา  คงชื่น 
 
นางอัณณ์ญาลักษณ์  ภูมิพนัธ ์
นายไพฑูรย์  พิทักษ์ปัทมกร 
นางสาวดวงเพ็ญ  เมียนแก้ว 
ครูทุกคนในโครงการ 
นางสาวชนิตรน์ันท์ ปล้องใหม่ 
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5.  ระยะเวลาในการด าเนินการ 

 

กิจกรรม 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร             นางภัคนลิน  ทองศรีจันทร์ 

2. กิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพและ
ขวัญก าลังใจให้บุคลากร 

            นางสาวชนิตรน์ันท์ ปล้องใหม่ 

3. กิจกรรมจ้างลูกจ้างชั่วคราว             นางภัคนลิน  ทองศรีจันทร์ 
 

4. กิจกรรมประชุมสัมมนากลุ่มโรงเรียนใน
พระราชูปถัมภ์ 

            นางภัคนลิน  ทองศรีจันทร์ 

5. กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ             นางสาวดวงเพ็ญ  เมียนแก้ว 

6. กิจกรรมรับประทานประกาศนียบัตร
นักเรียนชั้น ม.6 

            นางภัคนลิน  ทองศรีจันทร์ 

7. กิจกรรมอบรมพัฒนาสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยี 

            นายชยณัฐ  เพชรนุ่ม 

8. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการ
งานอาชีพ 

      และเทคโนโลย ี
 

            นางสาวโศภิษฐา  คงชื่น 

9. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 

            นางอัณณ์ญาลักษณ์  ภูมิพนัธ ์

10.กิจกรรมจ้างวิทยากรท้องถิ่น             นายไพฑูรย์  พิทักษ์ปัทมกร 

ประเมินผล สรุปผล รายงานโครงการ             นางสาวชนิตรน์ันท์ ปล้องใหม่ 
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6. งบประมาณและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
 

กิจกรรม งบอนุมัติ 

ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
หมาย
เหตุ 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ ค่า
ครุภัณฑ์ 

1. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 153,800 1,800 150,000 2,000  153,800  

2. กิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิ  
   ภาพและขวัญก าลังใจให้ 
   บุคลากร 

181,800  136,800 45,000  181,800  

3. กิจกรรมจ้างลูกจ้างชั่วคราว 1,350,000  1,350,000   1,350,000  
4. กิจกรรมประชุมสัมมนากลุ่ม 
    โรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ 

50,000  50,000   50,000  

5. กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ 188,500  127,000 61,500  188,500  
6. กิจกรรมรับประทาน 
   ประกาศนียบัตรนักเรียนชัน้ม.6 

20,000  20,000   20,000  

7. กิจกรรมอบรมพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมเทคโนโลยี 

10,000  10,000   10,000  

8. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรกลุ่ม 
   สาระการงานอาชีพ 

0     0  

9. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
    ภาษาอังกฤษ 

0     0  

10.กิจกรรมจ้างวิทยากรท้องถิ่น 15,000 15,000    15,000  
รวม 1,969,100 16,800 1,843,800 108,500  1,969,100  

 
7.  งบประมาณ 

 งบประมาณท้ังหมดที่ได้รับจัดสรร  1,969,100 บาท 
 
8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  นางภัคนลิน  ทองศรีจันทร์ 
 
9. สถานที่ด าเนินงาน 

  โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี๒ สงขลา และสถานที่จัดกิจกรรม 
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10. การวัดผลและประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
มีการด าเนินกิจกรรมในโครงการ 100% 

 
ประเมินเอกสาร (รายงานการ
ด าเนินกิจกรรม) 

 
แบบรายงานการจัดกิจกรรม
แต่ละกิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 
ทุกกิจกรรมด าเนินการเสร็จตามเวลาที่
ก าหนดและตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

 
ประเมินเอกสาร(รายงานการ
ด าเนินกิจกรรม) 

 
แบบประเมินความส าเร็จของ
กิจกรรม 

ความพึงพอใจ 
มีความพึงพอใจต่อผลงานหรือความส าเร็จ
ของกิจกรรมร้อยละ 80 

 
ประเมินจากการท ากิจกรรม 

 

 
แบบประเมิน 

 

 
 
 
     ลงชื่อ                                            ผู้เสนอโครงการ     
                  (นางภัคนลิน  ทองศรีจันทร์)                                               
  
 
 
 

     ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
                           (นายไพฑูรย์  พิทักษ์ปัทมกร)                                               
         รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป. 
 
 
 
 
     ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                            ( นายเสรี  อินทร์คง ) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 
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โครงการที่ 7 พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม   
ประจ าปีงบประมาณ  2562    . 
 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ 

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนบริหารและการจัดการ 

 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
สนองจุดเน้น สพม.16 ข้อ 1,6,8,9,10 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง     
 
1.  หลักการและเหตุผล 

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 11กรกฎาคม  2539  
ความว่า  “.........งานของชาตินั้นมีมากมายหลายด้าน  ครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจ สังคม  ศิลปวัฒนธรรม การเมือง
การปกครองและจ าเป็นต้องมีผู้มีความรู้ความสามารถในแต่ละด้านสามารถปฏิบัติบริหารให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีใน
ทุกด้าน  ถ้าเปรียบให้เห็นชัด ก็ขอเปรียบเทียบเหมือนวงดนตรีวงหนึ่ง ซึ่งต้องประกอบด้วยดนตรีประเภทต่างๆ มี
เครื่องดีด สี ตี เป่า เป็นต้น และมีผู้เชี่ยวชาญในเครื่องดนตรีนั้น ๆ เป็นผู้ปฏิบัติให้กลมกลืน ไพเราะและถูกจังหวะ
จะโคน จึงเป็นวงดนตรีที่สมบูรณ์แบบได้ เพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาความสามารถไม่ว่า จะท างานด้านใด เป็นงานเล็ก
หรืองานใหญ่ ง่าย ยาก จะต้องถือว่างานทุกอย่างมีความส าคัญเท่าเทียมกันและต้องตั้งใจกระท าให้ดีที่สุด ด้วย
ความรับผิดชอบและอุตสาหะ  วิริยะ โดยมุ่งมั่นพึงความส าเร็จของงาน เป็นจุดมุ่งหมายส าคัญ..........”  จากพระ
บรมราโชวาทข้างต้น  การบริหารจัดการศึกษาก็เช่นกัน ต้องมีองค์ประกอบของการเรียนรู้ที่จัดเป็นกระบวนการที่
หลากลาย ความรู้ต้องอยู่ทุกสถานที่ การจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้มีส่วนส าคัญในยุคปัจจุบัน  
หรือจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่ผู้เรียนเห็น ครูพูดไม่ได้ ซึ่งเป็นประสบการณ์ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนมีส่วน
ส าคัญของการจัดบรรยากาศให้เอ้ือต่อการจัดกระบวนการเรียนการสอน  ไม่ว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด 
ห้องกลุ่มสาระวิชาต่างๆ บรรยากาศนอกห้องเรียนก็เป็นแหล่งเรียนรู้เป็นสู่ธรรมชาติซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  มาตรา  25  ความว่า รัฐจะต้องส่งเสริมการ
ด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน  พิพิธภัณฑ์  หอศิลป์  สวน
สัตว์ สวนสาธารณะ  สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ
แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ อย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 

ฉะนั้น  โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ซึ่ งได้ก่อตั้ งมาเป็นเวลาเกือบ 30 ปี   สภาพอาคาร              
และห้องเรียนอยู่ในระยะที่ต้องซ่อมแซมจึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าห้องต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน  เกิด
ความปลอดภัย ให้มีบรรยากาศสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  

 



66 
 

2.  วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือพัฒนา ปรับปรุงอาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ย่อย ดังนี้  
     1.1 เพ่ีอพัฒนา ปรับปรุงสถานที่ สภาพแวดล้อม ให้มีความสะอาด สวยงาม ร่มรื่น มีสิ่งอ านวยความ 
                     สะดวก และให้นักเรียน คุณครู สามารถใช้บริเวณโรงเรียนและพ้ืนที่ต่าง ๆ ในการท ากิจกรรมได้ 
                     อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 
     1.2 เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้ทราบข่าวสารความรู้และกิจกรรมต่างๆ เผยแพร่ 
                    ประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรมโรงเรียนสู่สาธารณชน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน 
                    กับชุมชน 
     1.3 เพ่ือพัฒนาอาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งปลูกสร้างในโรงเรียนให้มีความม่ันคง แข็งแรง  
           ปลอดภัย และสามารถเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ 
     1.4 เพ่ือพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมีวัสดุ อุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยีให้บริการ 
                   ได้อย่างเพียงพอและเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
     1.5 เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภคของโรงเรียนให้สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
                   และมีความปลอดภัย 
     1.6 เพ่ือจัดระบบการให้บริการด้านยานพาหนะในโรงเรียนให้มีความคล่องตัว มีความปลอดภัย และมี 
                   ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
     1.7 เพ่ือให้มีวัสดุ อุปกรณ์ ส านักงานใช้ภายในฝ่ายอย่างเพียงพอและเกิดประสิทธิภาพในการ 
                   ปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบสารสนเทศของฝ่ายอาคารสถานที่ 
 2. เพ่ือให้โรงเรียนมีห้องเรียนคุณภาพทางวิทยาศาสตร์เหมาะส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และ     
              ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น                                   
 3. เพ่ือให้ห้องเรียนปฏิบัติการของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    มีสภาพพร้อมและเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของ 
              ผู้เรียน ให้ห้องเรียนปฏิบัติการมีการเก็บรักษาอุปกรณ์และสารเคมีส าหรับใช้ในการเรียนการสอนได้ 
              อย่างเหมาะสม และให้ห้องเรียนมีความสะอาด เหมาะสมต่อการใช้งาน และบรรยากาศที่ดีในการเรียน 
 4. เพ่ือให้นักเรียนมีสภาพห้องเรียนที่มีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้เรียน  
              และให้ห้องเรียนมีความเหมาะสมส าหรับการจัดการเรียนการสอน 
 5. เพ่ือปรับปรุง พัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีที่จ าเป็นด้านคณิตศาสตร์  พัฒนาการด าเนินงานห้องเรียน 
              คุณภาพคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด   และพัฒนาการเรียนการสอนของครูให้สามารถใช้สื่อ 
              และนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 6. เพ่ือให้ส านักงานมีวัสดุอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท างานอย่างเพียงพอและมีบรรยากาศที่เอ้ือ 
              อ านวยต่อการให้บริการ 
 7. เพ่ือพัฒนาห้องสมุดให้มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย   สร้างบรรยากาศที่ดีในห้องสมุดให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  
              ส่งเสริมการอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน และเพ่ือพัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดห้องสมุดให้มีความ 
              ทันสมัย และดงึดูดความสนใจให้นักเรียนเข้ามาใช้บริการ  
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3.  เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  กิจกรรมทุกกิจกรรม ด าเนินงานเสร็จสิ้น 100% 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  กิจกรรมทุกกิจกรรมด าเนินงานเสร็จสิ้นได้ผลตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม 

4.  ข้ันตอนการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมครูและคณะกรรมการภายในโครงการ 
2. เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
3. วางแผนการด าเนินงาน 
4. ปฏิบัติงานตามแผน 

4.1  กิจกรรมพัฒนางานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
      4.1.1 ปรับปรุงพฒันาสถานที่ บริเวณและสภาพ   
              แวดล้อมของโรงเรียน 
      4.1.2 พัฒนาระบบการให้บริการงานประชาสัมพันธ์ 
              โรงเรียน 
      4.1.3 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร 
              ประกอบ 
      4.1.4 พัฒนาระบบการให้บริการของศูนย์เทคโนโลยี 
              การศึกษา 
      4.1.5 ปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของ 
              โรงเรียน 
      4.1.6 พัฒนาระบบการให้บริการยานพาหนะโรงเรียน 
      4.1.7 จัดซื้อวัสดุส านักงานฝ่ายอาคารสถานที่ 
4.2  กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ 
4.3  กิจกรรมปรับปรุงห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
      วิทยาศาสตร์ 
4.4  กิจกรรมปรับปรุงห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ 
4.5  กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนคุณภาพทางคณิตศาสตร์ 
4.6  กิจกรรมปรับปรุงส านักงานพยาบาล 
4.7  กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 

5. ติดตามผลการจัดกิจกรรม 
6. ประเมินผลแต่ละกิจกรรม 
7. สรุปรายงานผล/จัดท าSAR 

ส.ค.61 
ส.ค.61 

ส.ค.61 – ก.ย.61 
 
 

ต.ค.61 – ส.ค.62 
 

ต.ค.61 – ส.ค.62 
 

ต.ค.61 – ส.ค.62 
 

ต.ค.61 , พ.ค.62 
 

ต.ค.61– ส.ค.62 
 

ต.ค.61 – ส.ค.62 
ต.ค.61 , พ.ค.62 

เม.ย.62 - พ.ค.62 
ต.ค.61 – ส.ค.62 

 
ต.ค.61 – ส.ค.62 
ต.ค.61 – ส.ค.62 
ต.ค.61 – ส.ค.62 
ต.ค.61 – ส.ค.62 
ต.ค.61 – ส.ค.62 
ต.ค.61 – ส.ค.62 

ก.ย.62 

ครูทุกคนในโครงการ 
นายพนมยงค์  นวลพรหม 
ครูทุกคนในโครงการ 
 
 
นางสิริกานต์ สุขธรณ์ 
 
นางสาวเนติมา สกุลวิโรจน์ 
 

นายพนมยงค์  นวลพรหม 
 
นายชยณัฐ  เพชรนุ่ม 
 

นายณัฐพล  ศรีสวัสดิ์ 
 
นายณัฐพล  ศรีสวัสดิ์ 
นางสิริกานต์ สุขธรณ์ 
นางอรนุช บุญสนิท 
นายวัชรงค์  มีจิตร 
 
นายกิตติฑัต คงศรี 
นายเที่ยงทอง ไชยสวัสดิ์ 
นางสาวลดาวัลย์ กาญจนะ 
นางฤทัยวรรณ  วงศ์ชนะ
นางสิริกานต์ สุขธรณ์ 
ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
นางฤทัยวรรณ  วงศ์ชนะ 

 
 
 
 



68 
 

5.  ระยะเวลาในการด าเนินการ   . 

กิจกรรม 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4.1.1 กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาสถานที่   
    บริเวณและสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 

            นางสิริกานต ์สุขธรณ์ 

4.1.2 กิจกรรมพัฒนาระบบการให้บริการ   
        งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

            นางสาวเนติมา สกุลวิโรจน์ 

4.1.3 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 
    เรียนและอาคารประกอบ 

 

            นายพนมยงค ์ นวลพรหม 

4.1.4 กิจกรรมพัฒนาระบบการให้บริการ 
    ของศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา 

 

            นายชยณัฐ  เพชรนุ่ม 

4.1.5 กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาระบบ 
        สาธารณปูโภคของโรงเรียน 
 

            นายณัฐพล  ศรีสวัสดิ์ 

4.1.6 กิจกรรมพัฒนาระบบการให้บริการ 
        ยานพาหนะโรงเรียน 

            นายณัฐพล  ศรีสวัสดิ์ 

4.1.7 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุส านกังานฝา่ย 
        อาคารสถานที ่

            นางสิริกานต ์สุขธรณ์ 

4.2 กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 
     วิทยาศาสตร์ 

            นางอรนุช บุญสนิท 

4.3 กิจกรรมปรับปรุงห้องกลุ่มสาระการ 
     เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

            นายวัชรงค์  มีจิตร 

4.4 กิจกรรมปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 
     นาฏศิลป ์
 

            นายกิตติฑัต คงศรี 
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กิจกรรม 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ผู้รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4.5 กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนคุณภาพทาง 
     คณิตศาสตร์ 

            นายเที่ยงทอง ไชยสวัสดิ์ 

4.6 กิจกรรมปรับปรุงส านักงานพยาบาล             นางสาวลดาวัลย์ กาญจนะ 

4.7 กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุด 
     โรงเรียน 

            นางฤทัยวรรณ  วงศ์ชนะ 

ประเมินผล สรุปผล รายงานโครงการ             นางฤทัยวรรณ  วงศ์ชนะ 
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6. งบประมาณและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  

กิจกรรม งบอนุมัติ 
ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
หมาย
เหตุ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสด ุ

ค่า
ครุภัณฑ์ 

1.กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาสถานท่ี 
  บริเวณและสภาพแวดล้อมของ 
  โรงเรียน 

190,000   190,000  190,000  

2.กิจกรรมพัฒนาระบบการให้ 
  บริการงานประชาสัมพันธ์   
  โรงเรียน 

50,000   50,000  50,000  

3. กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซม 
อาคารเรียนและอาคาร          
ประกอบ 

238,700   238,700  238,700  

4. กิจกรรมพัฒนาระบบการให้ 
   บริการของศูนยเ์ทคโนโลยี 

     การศึกษา 
0     0  

5. กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาระบบ 
   สาธารณูปโภคของโรงเรียน 

120,000   120,000  120,000  

6. กิจกรรมพัฒนาระบบการให้ 
   บริการยานพาหนะโรงเรียน 

75,000  30,000 45,000  75,000  

7. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุส านักงาน 
   ฝ่ายอาคารสถานที่ 

10,000   10,000  10,000  

8. กิจกรรมพัฒนาห้องเรียน 
   คุณภาพวิทยาศาสตร์ 

25,000    25,000 25,000  

9. กิจกรรมปรับปรุงห้องกลุ่ม 
   สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

0     0  

10. กิจกรรมปรับปรุงห้อง 
     ปฏิบัติการนาฏศิลป์ 

35,000    35,000 35,000  

11.กิจกรรมพัฒนาห้องเรียน 
    คุณภาพทางคณิตศาสตร์ 

30,000   30,000  30,000  

12.กิจกรรมปรับปรุงส านักงาน 
    พยาบาล 

8,250   8,250  8,250  

13.กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนา 
    ห้องสมุดโรงเรียน 

50,000   37,500 12,500 50,000  

รวม 831,950  30,000 729,450 72,500 831,950  
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7.  งบประมาณ 
 งบประมาณท้ังหมดที่ได้รับจัดสรร  831,950  บาท 
8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  นายพนมยงค ์ นวลพรหม 

9. สถานที่ด าเนินงาน 

  โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี๒ สงขลา และสถานที่จัดกิจกรรม 

10. การวัดผลและประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
มีการด าเนินกิจกรรมในโครงการ 100% 

 
ประเมินเอกสาร 
(รายงานการด าเนินกิจกรรม) 

 
แบบรายงานการจัดกิจกรรม
แต่ละกิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 
ทุกกิจกรรมด าเนินการเสร็จตามเวลาที่
ก าหนดและตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

 
ประเมินเอกสาร 
(รายงานการด าเนินกิจกรรม) 

 
แบบประเมินความส าเร็จของ
กิจกรรม 

ความพึงพอใจ 
มีความพึงพอใจต่อผลงานหรือความส าเร็จ
ของกิจกรรมร้อยละ 80 

 
ประเมินจากการท ากิจกรรม 

 

 
แบบประเมิน 

 

 
 
     ลงชื่อ                                            ผู้เสนอโครงการ     
                   (นายพนมยงค์  นวลพรหม)                                               
 
 
 

     ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
                           (นายไพฑูรย์  พิทักษ์ปัทมกร)                                               
         รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป. 
 
 
 
     ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                            ( นายเสรี  อินทร์คง ) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 
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โครงการที่ 8 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ  2562    . 
 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อ 4 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนบริหารและการจัดการ 
   2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
          3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

สนองจุดเน้น สพม.16    ข้อ 5,9  

ลักษณะโครงการ โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง     
 
1.  หลักการและเหตุผล 

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 11กรกฎาคม  2539  
ความว่า  “.........งานของชาตินั้นมีมากมายหลายด้าน  ครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจ สังคม  ศิลปวัฒนธรรม การเมือง
การปกครองและจ าเป็นต้องมีผู้มีความรู้ความสามารถในแต่ละด้านสามารถปฏิบัติบริหารให้ส าเร็จลุล่วง ไปด้วยดี
ในทุกด้าน  ถ้าเปรียบให้เห็นชัด ก็ขอเปรียบเทียบเหมือนวงดนตรีวงหนึ่ง ซึ่งต้องประกอบด้วยดนตรีประเภทต่างๆ 
มีเครื่องดีด สี ตี เป่า เป็นต้น และมีผู้เชี่ยวชาญในเครื่องดนตรีนั้น ๆ เป็นผู้ปฏิบัติให้กลมกลืน ไพเราะและถูกจังหวะ
จะโคน จึงเป็นวงดนตรีที่สมบูรณ์แบบได้ เพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาความสามารถไม่ว่าจะท างานด้านใด เป็นงานเล็ก
หรืองานใหญ่ ง่าย ยาก จะต้องถือว่างานทุกอย่างมีความส าคัญเท่าเทียมกันและต้องตั้งใจกระท าให้ดีที่สุด ด้วย
ความรับผิดชอบและอุตสาหะ  วิริยะ  โดยมุ่งมั่นพึงความส าเร็จของงานเป็นจุดมุ่งหมายส าคัญ.......... ”  จากพระ
บรมราโชวาทข้างต้น  การบริหารจัดการศึกษาก็เช่นกัน ต้องมีองค์ประกอบของการเรียนรู้ที่จัดเป็นกระบวนการที่
หลากลาย ความรู้ต้องอยู่ทุกสถานที่ การจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้มีส่วนส าคัญในยุคปัจจุบัน  
หรือจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่ผู้เรียนเห็น ครูพูดไม่ได้ ซึ่งเป็นประสบการณ์ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนมีส่วน
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ส าคัญของการจัดบรรยากาศให้เอ้ือต่อการจัดกระบวนการเรียนการสอน  ไม่ว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด 
ห้องกลุ่มสาระวิชาต่างๆ บรรยากาศนอกห้องเรียนก็เป็นแหล่งเรียนรู้เป็นสู่ธรรมชาติซึ่ งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  มาตรา  25  ความว่า รัฐ จะต้องส่งเสริมการ
ด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน  พิพิธภัณฑ์  หอศิลป์  สวน
สัตว์ สวนสาธารณะ  สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ
แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ อย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 

ฉะนั้น  โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ซึ่งได้ก่อตั้งมาเป็นเวลาเกือบ 30 ปี  สภาพอาคารและห้องเรียน
อยู่ในระยะที่ต้องซ่อมแซมจึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าห้องต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเกิดความปลอดภัย 
ให้มีบรรยากาศสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  

2.  วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้นักเรียนมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีอุปกรณ์เพียงพอและพร้อมส าหรับการใช้งาน 
 2. เพ่ือให้ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาสามารถบริการอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารการ 
              เรียนรู้ (ICT) ในการจัดกิจกรรมของนักเรียน ครู ชุมชนและหน่วยงานอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ 
              ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนมีความเร็วและมีเสถียรภาพ  สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน 
              เว็บไซต์ www.swr2.ac.th ไดต้ลอดเวลา และบริการวัสดุอุปกรณ์ด้านโสตทัศนศึกษาแก่นักเรียน ครู  
              บุคลากรทางการศึกษา ชุมชนและหน่วยงานภายนอกสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. เพ่ือให้ครูและนักเรียนมีความรู้ความสามารถเก่ียวกับโปรแกรมประยุกต์ หรือการจัดการเทคโนโลยีการ 
              สื่อสารใหม่ๆ  สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้มาเผยแพร่   ใช้ในการจัดการเรียนการสอน   และส่งเสริมให ้
              นักเรียนแกนน าที่เป็นคนดีและมีความรู้ให้ได้มีองค์ความรู้ใหม่ ๆ  เพ่ือน าไปต่อยอด  สร้างผลงาน หรือ 
              เป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
 4. เพ่ือส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ มาใช้ในห้องเรียน   คร ู
              สามารถสร้างนวัตกรรมสู่ห้องเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้เชิงบูรณาการในการจัดกิจกรรมการ 
              เรียนการสอนและจัดค่ายองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ให้กับครูและนักเรียน 
 5. เพ่ือซ่อมแซม อุปกรณ์ด้านโสตทัศนศึกษาท่ีช ารุด และจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์   โสตทัศนศึกษาท่ีขาดแคลน  
              และปรับปรุง เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ ของศูนย์คอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการ 
              คอมพิวเตอร์ 1-4 และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ที่มีความจ าเป็นในการใช้การเรียนการสอน 
 6. เพ่ือให้ครูสามารถรวบรวมสื่อ ICT จากแหล่งต่างๆ  และสามารถดึงมาใช้ประกอบการจัดการเรียนการ 
              สอนได้ ให้ครูสามารถสร้างสื่อ ส าหรับการเรียนการสอน ที่มีประสิทธิภาพได้และส่งเสริมการพัฒนาครู 
              ในด้านความรู้เกี่ยวกับ ICT 
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3.  เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  กิจกรรมทุกกิจกรรม ด าเนินงานเสร็จสิ้น 100% 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  กิจกรรมทุกกิจกรรมด าเนินงานเสร็จสิ้นได้ผลตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม 

4.  ข้ันตอนการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมครูและคณะกรรมการภายในโครงการ 
2. เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
3. วางแผนการด าเนินงาน 
4. ปฏิบัติงานตามแผน 

4.1  กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
4.2  กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไอซีที 
4.3  กิจกรรมส่งเสริมความรู้ครูและนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
4.4  กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสู่สะเต็มศึกษา 
4.5  กิจกรรมซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ศูนย์เทคโนโลยีทาง 
      การศึกษา 
4.6  กิจกรรมอบรมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
      DLIT 

5. ติดตามผลการจัดกิจกรรม 
6. ประเมินผลแต่ละกิจกรรม 
7. สรุปรายงานผล/จัดท าSAR 

ส.ค.61 
ส.ค.61 

ส.ค.61 – ก.ย.61 
 

ต.ค.61 – ส.ค.62 
ต.ค.61 – ส.ค.62 
ต.ค.61 – ส.ค.62 
ต.ค.61 – ส.ค.62 
ต.ค.61 – ส.ค.62 

 
ต.ค.61 – ส.ค.62 

 
ต.ค.61 – ส.ค.62 
ต.ค.61 – ส.ค.62 

ก.ย.62 

ครูทุกคนในโครงการ 
นายชยณัฐ  เพชรนุ่ม 
ครูทุกคนในโครงการ 
 
นายชยณัฐ  เพชรนุ่ม 
นายชยณัฐ  เพชรนุ่ม 
นายชยณัฐ  เพชรนุ่ม 
นายธีรภัทร  ไกรแก้ว 
นายธีรภัทร  ไกรแก้ว 
 
นางสาววิลาวัณย์  ไชยเสนะ 
 
นายธีรภัทร  ไกรแก้ว 
ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
นางสาววิลาวัณย์  ไชยเสนะ 

 
 
 
 
 



75 
 

5.  ระยะเวลาในการด าเนินการ   . 

 
 
 

กิจกรรม 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ผู้รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

            นายชยณัฐ  เพชรนุ่ม 
 

2. กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ไอซีที 
 

            นายชยณัฐ  เพชรนุ่ม 
 

3. กิจกรรมส่งเสริมความรู้ครูและนักเรียนสู่
ความเป็นเลิศ 

            นายชยณัฐ  เพชรนุ่ม 
 

4. กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสู่
สะเต็มศึกษา 

            นายธีรภัทร  ไกรแก้ว 
 

5. กิจกรรมซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ศูนย์
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

            นายธีรภัทร  ไกรแก้ว 
 

6. กิจกรรมอบรมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีDLIT 
 

            นางสาววิลาวัณย์  ไชยเสนะ 

ประเมินผล สรุปผล รายงานโครงการ             นางสาววิลาวัณย์  ไชยเสนะ 
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6. งบประมาณและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
 

กิจกรรม งบอนุมัติ 

ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
หมาย
เหตุ 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 

1. กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติ 
   การคอมพิวเตอร์ 

605,000  605,000   605,000  

2. กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยี  
   สารสนเทศ ไอซีที 

148,000   148,000  148,000  

3. กิจกรรมส่งเสริมความรู้ครู  
    และนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 50,000  20,000 30,000  50,000  

4. กิจกรรมพัฒนาทักษะด้าน 
   เทคโนโลยีสู่สะเต็มศึกษา 

50,000   50,000  50,000  

5. กิจกรรมซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ 
   ศูนย์เทคโนโลยีทาง    
   การศึกษา 

135,000  35,000 100,000  135,000  

6. กิจกรรมอบรมพัฒนาสื่อ 
   นวัตกรรมและเทคโนโลยี 40,000  20,000 20,000  40,000  

รวม 1,028,000  680,000 348,000  1,028,000  
 
7.  งบประมาณ 

 งบประมาณท้ังหมดที่ได้รับจัดสรร  1,028,000  บาท 
 
8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 นายชยณัฐ  เพชรนุ่ม 
  
9. สถานที่ด าเนินงาน 

  โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี๒ สงขลา และสถานที่จัดกิจกรรม 
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10. การวัดผลและประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
มีการด าเนินกิจกรรมในโครงการ 100% 

 
ประเมินเอกสาร  
(รายงานการด าเนินกิจกรรม) 

 
แบบรายงานการจัดกิจกรรม
แต่ละกิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 
ทุกกิจกรรมด าเนินการเสร็จตามเวลาที่
ก าหนดและตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

 
ประเมินเอกสาร(รายงานการ
ด าเนินกิจกรรม) 

 
แบบประเมินความส าเร็จของ
กิจกรรม 

ความพึงพอใจ 
มีความพึงพอใจต่อผลงานหรือความส าเร็จ
ของกิจกรรมร้อยละ 80 

 
ประเมินจากการท ากิจกรรม 

 

 
แบบประเมิน 

 

 
 
     ลงชื่อ                                            ผู้เสนอโครงการ     
                     (นายชยณัฐ  เพชรนุ่ม)                                               
 
 
 

     ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
                           (นายไพฑูรย์  พิทักษ์ปัทมกร)                                               
         รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ. 
 
 
 
     ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                            ( นายเสรี  อินทร์คง ) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 
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โครงการที่ 9 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ประจ าปีงบประมาณ  2562    . 
 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
กลยุทธ์ที่ 2 พฒันาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ 

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อ 1 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 สนองจุดเน้น สพม.16 ข้อ 1,2,4,5 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง     
 
1.  หลักการและเหตุผล 

จากพระบรมราโชวาทพระราชทานแด่คณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน เมื่อวันที่ 11
กรกฏาคม 2522  ความว่า “....การศึกษาที่ดีด้านวิชาการเป็นรากฐานและปัจจัยส าหรับการสร้างสรรค์แต่การที่จะ
เอาวิชาการมาสร้างสรรค์ให้ส าเร็จได้นั้น จ าเป็นที่สุดจะต้องอาศัยการศึกษาที่มีด้านอ่ืนๆ เข้ามาประกอบอุดหนุน 
การศึกษาด้านอ่ืน ๆนั้นหมายถึงการศึกษาอบรมทุกอย่างทั้งทางด้านความคิด จิตใจ และการประพฤติปฏิบัติอัน
เป็นตัวส าคัญในการฝึกขัดเกลาให้บุคคลมีความคิด ความฉลาด หนักแน่นในเหตุผลและสุจริต  ละเอียดรอบคอบ 
รู้จักตัดสินใจตามแนวทางที่ถูกต้องเป็นธรรม  และที่ส าคัญอย่างยิ่งก็คือความขยันหมั่นเพียร อุตสาหะขวนขวายที่
จะลงมือท าทุกอย่างไม่ว่าเล็กหรือใหญ่  ง่ายหรือยากด้วยตนเอง ดังนั้นผู้ท าหน้ าที่ให้การศึกษาจึงต้องส านึก
ตระหนักอยู่เสมอที่จะต้องให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนให้ครบทุกๆด้าน ไม่ปล่อยให้ขาดตกบกพร่อง นักเรียน
ทั้งหลายต้องเข้าใจว่าการที่อุตส่าห์เล่าเรียนต้องมีความขยันมาโดยตลอดนั้นเท่ากับแต่ละคนได้ฝึกฝนความ
ขยันหมั่นเพียร เพ่ือสร้างความเจริญและความส าเร็จของชิวิตไว้ส่วนหนึ่งแล้ว.........” จากพระบรมราโชวาทข้างต้น
พระองค์ให้ความส าคัญของการจัดการศึกษาทางด้านวิชาการควบคู่กับคุณธรรมในการจัดการศึกษาและผู้เรียนมัก
หมั่นพยายาม  การศึกษาสร้างคนพัฒนาคน หากคนไม่มีคุณภาพการสร้างชาติก็ไม่ส าเร็จ ความรู้คืออ านาจ ถ้าต้อง
สร้างชาติ ก็ต้องสร้างคน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
มาตรา 22,23,25,26,27  การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  
ความสัมพันธ์กับตนเอง ครอบครัว ชุมชน ชาติและสังคมโลก ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์  ทักษะด้าน
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เรื่องการจัดการ  การบ ารุงรักษาและการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา 
ภูมิปัญญาไทย การประยุกต์ใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และด้านภาษา  เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ทักษะใน
การประกอบอาชีพและทักษะในการด ารงชีวิต  การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและ
ความถนัดของผู้เรียน ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ์ การ
ประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการ
ปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น  รักการอ่าน จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ ได้สมดุลกัน 
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการสอน และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้และความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ โรงเรียนมัธยมสิริ
วัณวรี ๒ สงขลา จึงต้องการที่จะพัฒนาครู เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเป้าหมายหลักสูตร  พัฒนาผู้เรี ยนให้มี
คุณภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มสาระต่าง ๆให้สูงขึ้นในมาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ซึ่งผลการประเมินรอบที่สองของ สมศ. อยู่ในระดับพอใช้ โรงเรียนจึงต้องพัฒนา
ครู  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล  ฉะนั้นต้องมีการอบรม นิเทศ เพ่ือพัฒนาครูสู่ผู้เรียน 

2.  วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้นักเรียนมีวัสดุ  อุปกรณ์ใช้ประกอบการกิจกรรมในการสืบเสาะหาความรู้ มีความสุขในการเรียน 
              วิชาวิทยาศาสตร์  และเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ในวิชาวิทยาศาสตร์ 

2. เพ่ือให้นักเรียนมีอุปกรณ์การเรียนที่เพียงพอ เพ่ิมพูนทักษะการเรียนการสอนกีฬา  มีระเบียบวินัย        
    มีความสุขในการเล่นกีฬา                                         
3. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการท างานอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ  ปลูกฝัง 
    คุณลักษณะที่ดีในการท างานสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
    ทางการเรียนในการเรียนรายวิชาช่างอุตสาหกรรม 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน ขยัน อดทน ท างานกับผู้อื่นได้ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 
5. เพ่ือจัดซื้อและพัฒนาสื่อการจัดการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 
   5.1 เพ่ือจัดซื้อสื่อการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   5.2 เพ่ือผลิต พัฒนา ปรับปรุงและส่งเสริมการใช้สื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยให้เพียงพอ และมี 
        ประสิทธิภาพ 
   5.3 เพ่ือลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการผลิตสื่อ มีสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ิมมากข้ึน  นักเรียนมี 
         ความสนใจในการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น 
   5.4 เพ่ือปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนให้มีคุณภาพความพร้อมและเพียงพอ  สะดวกเหมาะสมต่อการ 
         ใช้งานในรายวิชาศิลปะ 
   5.5 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนและวิชาภาษาต่างประเทศ 
   5.6 เพ่ือปรับปรุงสื่อส าหรับใช้ในการเรียนการสอนวิชาแนะแนว 
   5.7 เพ่ือปรับปรุง  พัฒนาและซ่อมแซมสื่อนวัตกรรมคณิตศาสตร์  ให้สามารถใช้ในการจัดการเรียน 
         การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   5.8 เพ่ือซื้อชุดการแสดง  และปรับปรุงชุดการแสดง  อุปกรณ์การแสดงให้สภาพพร้อมใช้งาน 
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6. เพ่ือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 
6.1 เพ่ือจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
6.2 เพ่ือจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
6.3 เพ่ือจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
6.4 เพ่ือจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและ 
     วัฒนธรรม 
6.5 เพ่ือจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
6.6 เพ่ือจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

3.  เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  กิจกรรมทุกกิจกรรม ด าเนินงานเสร็จสิ้น 100%  

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ทุกกิจกรรมด าเนินงานเสร็จสิ้นได้ผลตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม 

4.  ข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมครูและคณะกรรมการภายในโครงการ 
2. เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
3. วางแผนการด าเนินงาน 
4. ปฏิบัติงานตามแผน 

4.1 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์                                            
4.2 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนสุขศึกษาและ

พละศึกษา                                            
4.3 กิจกรรมส่งเสริมการสอนงานช่างอุตสาหกรรม                                            
4.4 กิจกรรมส่งเสริมการสอนวิชาการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
4.5 กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระ 
     4.5.1 กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
     4.5.2 กิจกรรมจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย 
     4.5.3 กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนกลุ่ม

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
     4.5.4 กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนศิลปะ 
     4.5.5 กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

ภาษาต่างประเทศ 
     4.5.6 กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแนะแนว 
    

ก.ย.61 
ต.ค.61 

ส.ค.61 – ก.ย.61 
ต.ค.61 – ส.ค.62 
ต.ค.61 – ส.ค.62 
ต.ค.61 – ส.ค.62 

 
ต.ค.61 – ส.ค.62 
ต.ค.61 – ส.ค.62 

 
 

ต.ค.61 – ส.ค.62 
 

ต.ค.61 – ส.ค.62 
ต.ค.61 – ส.ค.62 

 
ต.ค.61 – ส.ค.62 
ต.ค.61 – ส.ค.62 

 
ต.ค.61 – ส.ค.62 

 

ครูทุกคนในโครงการ 
นายเที่ยงทอง  ไชยสวัสดิ์ 
ครูทุกคนในโครงการ 
 
นางสุดาพร  สุวรรณกาญจน์ 
นายสมชาย  บุญแก้ว 
 
นายพนมยงค์  นวลพรหม 
นางสวาท  กระจายศรี 
 
 
นางสิริกานต์  สุขธรณ์ 
 
นางกัลยา  เรืองณรงค์ 
นายสุรัตน์  เจนจิตภักดีเดชา 

 
นางสาวสรารัตน์  อินทรสุวรรณ ์
นางกมลรัศมิ์  แก้วละเอียด 
 
นางสาวพิไรพร  นวลนุ่น 
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กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
     4.5.7 กิจกรรมพัฒนาสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยี

ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 
     4.5.8 กิจกรรมปรับปรุงชุดการแสดงนาฏศิลป์ 

    4.6 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กลุ่มสาระ 
     4.6.1 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย 
     4.6.2 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
     4.6.3 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
     4.6.4 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กลุ่มสาระการ

เรียนรู้สังคมศึกษา 
     4.6.5 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กลุ่มสาระการ

เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
     4.6.6 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
5. ติดตามผลการจัดกิจกรรม 
6. ประเมินผลแต่ละกิจกรรม 
7. สรุปรายงานผล/จัดท าSAR 

ต.ค.61 – ส.ค.62 
 

ต.ค.61 – ส.ค.62 
 

ต.ค.61 – ส.ค.62 
 

ต.ค.61 – ส.ค.62 
 

ต.ค.61 – ส.ค.62 
 

ต.ค.61 – ส.ค.62 
 

ต.ค.61 – ส.ค.62 
 

ต.ค.61 – ส.ค.62 
 

ต.ค.61 – ส.ค.62 
ต.ค.61 – ส.ค.62 

ก.ย.62 

นายเที่ยงทอง  ไชยสวัสดิ์ 
 
นางสาวชนิตรน์ันท์  ปล้องใหม่ 
 
นางสิริกานต์  สุขธรณ์ 
 
นางสาวศิริมา  แซ่เข่า 
 
นางอรนุช  บุญสนิท 
 
นางสุชัญญา  สักพันธ์ 
 
นางสวาท  กระจายศรี 
 
นางสาวซูไฮลา  ลีแงดายี 
 
นางอรนุช  บุญสนิท 
ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
นายสุรัตน์  เจนจิตภักดีเดชา 
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5. ระยะเวลาในการด าเนินการ   . 

กิจกรรม 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ผู้รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์                                                        นางสุดาพร  สุวรรณกาญจน์ 
2. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนสุขศึกษาและพละศึกษา                                            
 

            นายสมชาย  บุญแก้ว 
3. กิจกรรมส่งเสริมการสอนงานช่างอุตสาหกรรม    

4.4 กิจกรรมส่งเสริมการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

            นายพนมยงค์  นวลพรหม 
4. กิจกรรมส่งเสริมการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี             นางสวาท  กระจายศรี 
5. กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระ              

5.1 กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

            นางสิริกานต์  สุขธรณ์ 

5.2 กิจกรรมจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย             นางกัลยา  เรืองณรงค์ 

5.3 กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ 

            นายสุรัตน์  เจนจิตภักดีเดชา 
 

5.4 กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนศิลปะ             นางสาวสรารัตน์  อินทรสุวรรณ ์
 5.5 กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ             นางกมลรัศมิ์  แก้วละเอียด 

 5.6 กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแนะแนว             นางสาวพิไรพร  นวลนุ่น 

5.7 กิจกรรมพัฒนาสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีห้องปฏิบัติการ             นายเที่ยงทอง  ไชยสวัสดิ์ 
 5.8 กิจกรรมปรับปรุงชุดการแสดงนาฏศิลป์             นางสาวชนิตรน์ันท์  ปล้อง
ใหม่ 
 

6. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กลุ่มสาระ              
6.1 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
     4.6.2 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 
     4.6.3 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 
     4.6.4 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้

            นางสิริกานต์  สุขธรณ์ 
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กิจกรรม 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6.2 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
      

            นางสาวศิริมา  แซ่เข่า 
 6.3กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์             นางอรนุช  บุญสนิท 
 6.4 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา             นางสุชัญญา  สักพันธ์ 
 6.5 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพและเทคโนโลยี 
            นางสวาท  กระจายศรี 

 
นางสาวซูไฮลา  ลีแงดายี 
 

6.6 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

 

            นางสาวซูไฮลา  ลีแงดายี 
 

ประเมินผล สรุปผล รายงานโครงการ             นายสุรัตน์  เจนจิตภักดีเดชา 
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6. งบประมาณและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

กิจกรรม งบอนุมัติ 
ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม หมายเหตุ ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
1. กิจกรรมส่งเสริมการเรียน   

การสอนวิทยาศาสตร์                                            
80,000  80,000   80,000  

2. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการ
สอนสุขศึกษาและพละศึกษา                                            

120,000   120,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 120,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3. กิจกรรมส่งเสริมการสอนงาน
ช่างอุตสาหกรรม    

30,000   13,905 16,095 30,000  

4. กิจกรรมส่งเสริมการสอวิชา 
    การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

20,000  20,000   20,000  

5. กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนกลุ่มสาระ 

       

5.1กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

20,000   20,000  20,000  

5.2 กิจกรรมจัดซื้อสื่อการเรียน
การสอนภาษาไทย 

10,000   10,000  10,000  

5.3กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

22,000    22,000 22,000  

5.4กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนศิลปะ 

19,000   10,000 9,000 19,000  

5.5กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนภาษาต่างประเทศ 

40,000   24,000 16,000 40,000  

5.6กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนแนะแนว 

10,000   10,000  10,000  

5.7กิจกรรมพัฒนาสื่ออุปกรณ์
เทคโนโลยีห้องปฏิบัติการ
คณิตศาสตร์ 

10,000   10,000  10,000  

5.8 กิจกรรมปรับปรุงชุด  
การแสดงนาฏศิลป์ 

40,000   40,000  40,000  

6. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
กลุ่มสาระ 

       

6.1 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

20,000    20,000 20,000  

6.2 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

10,000   10,000  10,000  
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กิจกรรม งบอนุมัติ 
ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม หมายเหตุ ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
6.3 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

10,000   10,000  10,000  

6.4 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

10,000   10,000  10,000  

6.5 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 

10,000   10,000  10,000  

6.6 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

10,000   10,000  10,000  

รวม 491,000  100,000 307,905 83,095 491,000  
 

7.  งบประมาณ 
 งบประมาณท้ังหมดที่ได้รับจัดสรร  491,000  บาท 
 
8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นายเที่ยงทอง  ไชยสวัสดิ์ 
 
9. สถานที่ด าเนินงาน 

  โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี๒ สงขลา และสถานที่จัดกิจกรรม 

10. การวัดผลและประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
มีการด าเนินกิจกรรมในโครงการ 100% 

 
ประเมินเอกสาร (รายงานการ
ด าเนินกิจกรรม) 

 
แบบรายงานการจัดกิจกรรม
แต่ละกิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 
กิจกรรมทุกกิจกรรมด าเนินงานเสร็จสิ้นได้ผล
ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแต่ละ
กิจกรรม 

 
ประเมินเอกสาร(รายงานการ
ด าเนินกิจกรรม) 

 
แบบรายงานการจัดกิจกรรม
แต่ละกิจกรรม 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ความพึงพอใจ 
มีความพึงพอใจต่อผลงานหรือความส าเร็จ
ของกิจกรรมร้อยละ 80 

 
ประเมินจากการท ากิจกรรม 

 

 
แบบประเมิน 

 

 
 
 
 
     ลงชื่อ                                            ผู้เสนอโครงการ     
                (นายเที่ยงทอง  ไชยสวัสดิ์)                                               
 
 
 
 

     ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
                           (นายไพฑูรย์  พิทักษ์ปัทมกร)                                               
         รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
 
 
 
     ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                            ( นายเสรี  อินทร์คง ) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 
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โครงการที่ 10 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
ประจ าปีงบประมาณ  2562    . 
 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนบริหารและการจัดการ 

 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

มาตรฐานที่ 3 คุณภาพของผู้เรียน  
 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

สนองจุดเน้น สพม.16    ข้อ 3,4,5,8,10  

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง     
 
1.  หลักการและเหตุผล 

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานแก่ผู้น าเยาวชนจากจังหวัดต่างๆ  76 จังหวัด ณ ศาลาดุสิตาลัย    
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2514 ความว่า “......พวกเราทั้งหลายจึงต้องรู้จักรู้ว่าแต่ละชุมชนอยู่ได้ด้วยตนเองถ้าอยาก
อยู่ให้ดีขึ้น ให้มีความเจริญ ให้มีความเป็นอยู่ดีกินดี  มีรายได้มากขึ้น จะต้องแลกเปลี่ยนระหว่างชุมชน ระหว่าง
หมู่บ้าน ระหว่างจังหวัด ระหว่างประเทศ จะต้องมีความสามัคคี ความสามัคคีปรองดองกันระหว่างบุคคล  ใน
ประเทศ จึงมีความส าคัญส าหรับทุกคนและต้องร่วมกันสร้างไม่ใช่ว่าต่างคนต่างอยู่ ทุกคนได้รับความรู้ในทาง
วิชาการ ได้รับความสามัคคีว่าต้องรวบรวมก าลัง ต้องร่วมแรงกันเพ่ือจะสร้างความเจริญให้แก่บ้านเมือง.....” และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 24 (6) จัดการเรียนรู้
ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย 
เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ และมาตรา 29  ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและ
สถาบันทางสังคมอ่ืน ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีการ
จัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญา และวิทยาการต่างๆ เพ่ือ
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พัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งหาวิธีสนับสนุน   ให้มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน 

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี๒ สงขลา เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน การใช้แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  โดยให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนช่วยในการบริหารจัดการความรู้ ได้รับความร่วมมือ  ไม่ว่าจะเป็น
ผู้ปกครองเครือข่าย คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครองนักเรียน และหน่วยงานภายนอก  การจัดกิจกรรมของ
โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนความรู้กับชุมชน จึงมีความจ าเป็นในการส่งเสริมให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่ว มในการ
พัฒนาการศึกษาในทุก ๆด้าน  เพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนต่อไป   

2.  วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้ครูผู้สอนจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมและให้ครูผู้สอนมี 
              การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือให้สถานศึกษามีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพโดยต้นสังกัด     ให้การท างานของงานประกัน 
              คุณภาพด าเนินงานอย่างมีระบบ   และให้สถานศึกษาทราบผลสัมฤทธิ์ผลในการด าเนินงานของตนเอง  
              ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุงและสามารถน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ปรับปรุงและวาง 
              แผนการด าเนินงานเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาในปีการศึกษาถัดไป 
 3. เพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการท าวิจัยในชั้นเรียน และส่งเสริมให้ครูสามารถใช้การวิจัยในชั้นเรียน 
              แก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน 
 4. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานและชุมชน       ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะ 
              กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผู้ปกครองนักเรียนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาการศึกษาและ    
              ให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 
 5. เพ่ือเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น และเป็นแหล่งวิทยาการใน 
              การแสวงหาความรู้และให้บริการชุมชน 
 6. เพ่ือเป็นติดตามนิเทศการสอนของครูในรายวิชาภาษาอังกฤษ 
 7. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ในด้านศิลปวัฒนธรรมจีนมากขึ้น และให้นักเรียนได้มีการแลกเปลี่ยนรู้กับบุคคล  
              หรือองค์กรอื่น 
 8. เพ่ือฝึกให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์    กระบวนการคิด    การจัดการ    การเผชิญ 
              สถานการณ์จริง   ให้มีความรัก   ความสามัคคี   ฝึกความเป็นผู้น า   ผู้ตาม   รู้จักแก้ปัญหา มีคุณธรรม  
              จริยธรรมที่เหมาะสม และให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่าง 
              ต่อเนื่อง   
 9. เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  ตระหนักถึงความส าคัญของแหล่งเรียนรู้    กระตือรือร้น 
              ในการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่  และให้ผู้เรียนได้เรียนรู้นอกสถานที่   และน ามาประยุกต์ใช้ให้ 
              เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
 10. เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  ตระหนักถึงความส าคัญของแหล่งเรียนรู้  กระตือรือร้น 
              ในการจัดการเรียนการสอน   และให้ผู้เรียนได้เรียนรู้นอกสถานที่และน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 
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 11. เพ่ือให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง ให้ 
                นักเรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง                   
                และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดกระบวนการคิดและปฏิบัติได้ และให้นักเรียนมองเห็น 
                คุณค่าและตระหนักถึงความส าคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตนเอง เกิดความรักและ 
                หวงแหนพร้อมที่จะเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

3.  เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  กิจกรรมทุกกิจกรรม ด าเนินงานเสร็จสิ้น 100% 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  กิจกรรมทุกกิจกรรมด าเนินงานเสร็จสิ้นได้ผลตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม 

4.  ข้ันตอนการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมครูและคณะกรรมการภายในโครงการ 
2. เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
3. วางแผนการด าเนินงาน 
4. ปฏิบัติงานตามแผน 

4.1 กิจกรรมนิเทศภายใน 
4.2 กิจกรรมพัฒนางานประกันคุณภาพในโรงเรียน 
4.3 กิจกรรมส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา  
     คุณภาพการศึกษา 
4.4 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
4.5 กิจกรรมงานสัมพันธช์ุมชน 
4.6 กิจกรรมนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
     ภาษาต่างประเทศ 
4.7 กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมจีนกับหน่วยงานภายนอก 
4.8 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่กลุ่มสาระ 
     วิทยาศาสตร์ 
4.9 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ีกลุ่มสาระภาษาไทย 
4.10 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนด้านอาชีพ 
4.11 กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นด้วย 
       วิธีการทางประวัติศาสตร์ 

5. ติดตามผลการจัดกิจกรรม 
6. ประเมินผลแต่ละกิจกรรม 
7. สรุปรายงานผล/จัดท าSAR 

ส.ค.61 
ส.ค.61 

ส.ค.61 – ก.ย.61 
 

ต.ค.61 – ก.ย.62 
ต.ค.61 – ก.ย.62 
ต.ค.61 – ส.ค.62 

 
ต.ค.61 – ส.ค.62 
ต.ค.61 – ส.ค.62 
พ.ย.61 – ม.ค.62 

 
ต.ค.61 – ส.ค.62 
ก.ค.62 – ก.ย.62 

 
ส.ค.62 – ก.ย.62 
พ.ย.61 – ก.พ.62 
พ.ค.62 – ส.ค.62 

 
ต.ค.61 – ส.ค.62 
ต.ค.61 – ส.ค.62 

ก.ย.62 

ครูทุกคนในโครงการ 
นางณวลน้อย บัวเงิน 
ครูทุกคนในโครงการ 
 
นางณวลน้อย บัวเงิน 
นางณวลน้อย บัวเงิน 
นายเที่ยงทอง ไชยสวัสดิ์ 
 
นางสาวเนติมา  สกุลวิโรจน ์
นายรอหมาด หมันดี 
นางอุชญา  สังแสตมป์ 
 
นางกมลรัศมิ์ แก้วละเอียด 
นายเชิดศักดิ์  อ่อนรักษ์ 
 
นางสาวสุวิมล  ยีหมัดอาหลี 
นางจินตนา  สุขอ้น 
นายสุรัตน์  เจนจิตภักดีเดชา 
 
นายเที่ยงทอง ไชยสวัสดิ์ 
ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
นางสาวเนติมา  สกุลวิโรจน ์
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5.  ระยะเวลาในการด าเนินการ   . 

กิจกรรม 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. กิจกรรมนิเทศภายใน             นางณวลน้อย บัวเงิน 
 2. กิจกรรมพัฒนางานประกันคุณภาพใน 

  โรงเรียน  
            นางณวลน้อย บัวเงิน 

3. กิจกรรมส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม 
   เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

            นายเที่ยงทอง ไชยสวัสดิ์ 

4. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ 
    สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 

            นางสาวเนติมา  สกุลวิโรจน ์

5. กิจกรรมงานสัมพันธ์ชุมชน             นายรอหมาด หมันดี 
6. กิจกรรมนิเทศการจัดกิจกรรมการ 
   เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

            นางอุชญา  สังแสตมป์ 

7. กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมจีนกับหน่วย  
   งานภายนอก 

            นางกมลรัศมิ์ แก้วละเอียด 

8. กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่กลุ่ม 
    สาระวิทยาศาสตร์ 
 

            นายเชิดศักดิ์  อ่อนรักษ์ 

9. กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ีกลุ่ม 
    สาระภาษาไทย 

            นางสาวสุวิมล  ยีหมัดอาหลี 

10. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนด้านอาชีพ             นางจินตนา  สุขอ้น 
 11. กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ใน 

     ท้องถิ่นด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 

            นายสุรัตน์  เจนจิตภักดีเดชา 

ประเมินผล สรุปผล รายงานโครงการ             นางสาวเนติมา  สกุลวิโรจน ์
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6. งบประมาณและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

กิจกรรม งบอนุมัติ 
ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
หมาย
เหตุ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

1. กิจกรรมนิเทศภายใน 2,000  700 1,300  2,000  
2. กิจกรรมพัฒนางานประกัน 
   คุณภาพในโรงเรียน 

15,000  3,000 12,000  15,000  

3. กิจกรรมส่งเสริมงานวิจัย 
   และนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา 
   คุณภาพการศึกษา 

10,000  10,000   10,000  

4. กิจกรรมประชุมคณะกรรม  
   การสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 

10,000  10,000   10,000  

5. กิจกรรมงานสัมพันธ์ชุมชน 10,000  10,000   10,000  
6. กิจกรรมนิเทศการจัด   
   กิจกรรมการเรียนรู้ภาษา  
   ต่างประเทศ 

0     0  

7. กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมจีน 
  กับหน่วยงานภายนอก 

0     0  

8.กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอก 
   สถานที่กลุ่มสาระวิทยา  
   ศาสตร์  

20,000 10,000 7,000 3,000  20,000  

9. กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอก 
   สถานที่กลุ่มสาระภาษาไทย 

20,000 10,000 7,000 3,000  20,000  

10. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียน 
     ด้านอาชีพ 

20,000 2,000 18,000   20,000  

11. กิจกรรมการศึกษาแหล่ง 
     เรียนรู้ในท้องถิ่นด้วยวิธี  
     การทางประวัติศาสตร์ 

20,000 3,000 16,000 1,000  20,000  

รวม 127,000 25,000 81,700 20,300  127,000  
 
7.  งบประมาณ 

 งบประมาณท้ังหมดที่ได้รับจัดสรร  127,000  บาท 
 
8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 นายชยณัฐ  เพชรนุ่ม 
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9. สถานที่ด าเนินงาน 

  โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี๒ สงขลา และสถานที่จัดกิจกรรม 

10. การวัดผลและประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
มีการด าเนินกิจกรรมในโครงการ 100% 

 
ประเมินเอกสาร  
(รายงานการด าเนินกิจกรรม) 

 
แบบรายงานการจัดกิจกรรม
แต่ละกิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 
ทุกกิจกรรมด าเนินการเสร็จตามเวลาที่
ก าหนดและตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

 
ประเมินเอกสาร(รายงานการ
ด าเนินกิจกรรม) 

 
แบบประเมินความส าเร็จของ
กิจกรรม 

ความพึงพอใจ 
มีความพึงพอใจต่อผลงานหรือความส าเร็จ
ของกิจกรรมร้อยละ 80 

 
ประเมินจากการท ากิจกรรม 

 

 
แบบประเมิน 

 

 
 
 
     ลงชื่อ                                            ผู้เสนอโครงการ     
                     (นางณวลน้อย บัวเงิน)                                               
 
 
 
 

     ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
                           (นายไพฑูรย์  พิทักษ์ปัทมกร)                                               
         รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ. 
 
 
 
     ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                            ( นายเสรี  อินทร์คง ) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 
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โครงการที่ 11 โครงการยกระดับคุณภาพสถานศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ  2562    . 
 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ 

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อ 2,3,5 
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อ 1 

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนบริหารและการจัดการ 
 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่ม  
                เป้าหมาย 
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
           3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

สนองจุดเน้น สพม.16 ข้อ 1,2,3,5,6,8,10 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง     
 
1.  หลักการและเหตุผล 

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2503  
และพระราชทานแก่คณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน      เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2522    ความว่า 
“.....ครู อาจารย์นั้นใช่ว่าจะมีความรู้ในทางวิชาการและในการสอนเท่านั้นก็หาไม่จะต้องรู้อบรมเด็กในด้านศีลธรรม 
จรรยาและวัฒนธรรม รวมทั้งให้มีความส านึกรับผิดชอบในหน้าที่ด้วย......” 
 “....การศึกษาที่ดีในด้านวิชาการเป็นทั้งรากฐานและปัจจัยส าหรับการสร้างสรรค์ แต่การที่จะเอาวิชาการ
มาสร้างสรรค์ให้ส าเร็จได้นั้น หมายถึง การศึกษาอบรมทุก ๆ อย่าง ทั้งความคิด จิตใจ และการประพฤติปฏิบัติอัน
เป็นตัวส าคัญในการฝึกฝน  ขัดเกลาให้บุคคลมีความฉลาดหนักแน่นในเหตุผลและความสุจริต ละเอียดรอบคอบ 
รู้จักรับผิดชอบ รู้จักตัดสินใจตามทางที่ถูกต้องเป็นธรรมและส าคัญอย่างยิ่งก็คือความขยันหมั่นเพียร อุตสาหะ  
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ขวนขวายที่จะท า  การลงมือท าทุกอย่างไม่ว่าเล็ก ใหญ่ ง่าย ยาก ด้วยตนเอง ดังนั้นผู้ท าหน้าที่ให้การศึกษาจึงต้อง
ส านึกตระหนักอยู่เสมอ  ที่จะต้องให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนให้ครบถ้วนทุกด้าน ไม่ปล่อยให้ขาดตกบกพร่อง 
นักเรียนทั้งหลายก็ต้องเข้าใจว่า การที่อุตส่าห์เล่าเรียนด้วยความหมั่นขยันมาโดยตลอดนั้น  เท่ากับแต่ละคนได้
ฝึกฝนความขยันหมั่นเพียรเพ่ือสร้างความเจริญและความส าเร็จของชีวิตไว้ส่วนหนึ่งแล้ว ..” 

จากพระบรมราโชวาทพระองค์ทรงเล็งเห็นความส าคัญด้านวิชาการประกอบกับผลการพัฒนาการศึกษาปี 
พ.ศ. 2556   ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา พบว่า  ทั้ง  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ต่ ากว่าร้อยละ 50    
โดยภาพรวม  ส าหรับผลการประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่สามของโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา  ใน
มาตรฐานที่ 5  อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวที่มีความจ าเป็นต้องพัฒนาเป็นอันดับแรก    ซึ่งจะ
น าไปสู่การพัฒนาผลการจัดการศึกษา  สร้างให้นักเรียน เป็นคนมีสติปัญญา ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16  ได้ก าหนดจุดเน้น ด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ จุดเน้นที่ 2  พัฒนาผลสัมฤทธิ์เพ่ิมข้ึนร้อยละ  4   
ซึ่งโรงเรียนจึงมีการด าเนินการวางแผน โครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้มีการพัฒนาตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง 
2.  วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนของชาติตระหนักในค่านิยมด้านคุณธรรม  จริยธรรม    สามารถน าไปประพฤต ิ
              ปฏิบัติในการด าเนินชีวิต   ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีสติ ใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 
 2. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล     จัดการเรียนรู้สาระเพ่ิมเติม  
              วิชา IS ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา   และให้ผู้เรียนมีทักษะด าเนินชีวิตในฐานะประชากรที่มี 
              คุณภาพของอาเซียนและประชาคมโลก 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเข้าใจแนวทางการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี๒  
              สงขลา  สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน    และเพ่ือสร้าง  
              จิตส านึกให้นักเรียนมีความรักและเห็นคุณค่าของพืชพรรณและทรัพยากร 
 4. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในทักษะการฟัง  พูด  อ่าน เขียน  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
              และผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนให้สูงขึ้น ตลอดจนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้ 
              อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. เพ่ือให้มีบุคลากรครูในการจัดการเรียนการสอนของโครงการอย่างเพียงพอ   ตามมาตรฐานการจัดการ 
              เรียนการสอนของโครงการ    และเปิดโอกาสให้นักเรียนในชุมชนได้ศึกษาในห้องเรียนพิเศษสองภาษา 
 6. เพ่ือจัดปรับปรุง สภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เหมาะแก่การเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้า ส่งเสริมการ 
              เรียนรู้   สร้างนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน    และเพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของโครงการให้ 
              ชุมชนได้รับทราบ 
 7. เพ่ือให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม       ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่ 
              แตกต่าง และพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาที่เหมาะสม 
 8. เพ่ือฝึกให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์   กระบวนการคิด   การจัดการ  
              การเผชิญสถานการณ์จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ   ได้แก่  ศูนย์วิทยาศาสตร์   กิจกรรมจากสถาบันต่าง ๆ 
              และให้นักเรียนมีความรัก สามัคคี ความเป็นผู้น า ผู้ตาม รู้จักแก้ปัญหา มีคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสม 
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3.  เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  กิจกรรมทุกกิจกรรม ด าเนินงานเสร็จสิ้น 100% 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  กิจกรรมทุกกิจกรรมด าเนินงานเสร็จสิ้นได้ผลตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม 

4.  ข้ันตอนการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมครูและคณะกรรมการภายในโครงการ 
2. เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
3. วางแผนการด าเนินงาน 
4. ปฏิบัติงานตามแผน 

4.1  กิจกรรมนิทรรศการโรงเรียนคุณธรรม  
4.2  กิจกรรมโรงเรียนมาตรฐานสากล World Class  
      Standard School 
4.3  กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์ 
4.4  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการ 
      เรียนนักเรียนโครงการ MEP 
4.5  กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโครงการ MEP 
4.6  กิจกรรมพัฒนาบรรยากาศแหล่งเรียนรู้และการ 
      ประชาสัมพันธ์ (MEP) 
4.7  กิจกรรมทัศนศึกษาสร้างเสริมประสบการณ์และ 
      สังคมแห่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
4.8  กิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์และการเรียนรู้ของ 
      นักเรียนกลุ่มวิทย์ - คณิต ระดับ ม.ต้น 

5. ติดตามผลการจัดกิจกรรม 
6. ประเมินผลแต่ละกิจกรรม 
7. สรุปรายงานผล/จัดท าSAR 

ส.ค.61 
ส.ค.61 

ส.ค.61 – ก.ย.61 
 

ม.ค.62 
พ.ย.61 – ก.ย.62 

. 
ม.ค.62 – ก.ค.62 
ต.ค.61 – ส.ค.62 

 
ต.ค.61– ส.ค.62 
ต.ค.61 – ส.ค.62 

 
ต.ค.61 – ส.ค.62 

 
ต.ค.61 – ส.ค.62 

 
ต.ค.61 – ส.ค.62 
ต.ค.61 – ส.ค.62 

ก.ย.62 

ครูทกุคนในโครงการ 
นางสาวฟไูรดา  ธรรมนิยมกลุ 
ครูทุกคนในโครงการ 
 
นางอุชญา   สังแสตมป์ 
นายไพฑูรย์  พิทักษ์ปัทมกร 
 
นางณวลน้อย  บัวเงิน 
นางสาวฟูไรดา ธรรมนิยมกุล 
 
นางสาวฟูไรดา ธรรมนิยมกุล 
นางสาวฟูไรดา ธรรมนิยมกุล 
 
นางสาวฟูไรดา ธรรมนิยมกุล 

 
นางสาวพาฝัน  บูรณะธรรม 
 
นางสาวฟูไรดา ธรรมนิยมกุล 
ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
นางสาวพาฝัน  บูรณะธรรม 
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5.  ระยะเวลาในการด าเนินการ   . 

 

กิจกรรม 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ผู้รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. กิจกรรมนิทรรศการโรงเรียนคุณธรรม 
  

            นางอุชญา   สังแสตมป์ 
2. กิจกรรมโรงเรียนมาตรฐานสากล  
    World Class Standard School 
 

            นายไพฑูรย์  พิทักษ์ปัทมกร 

3. กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์             นางณวลน้อย  บัวเงิน 

4. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ 
   ทางการเรียนนักเรียนโครงการ MEP 
 

            นางสาวฟไูรดา  ธรรมนิยมกลุ 

5. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 
   โครงการ MEP 
 

            นางสาวฟไูรดา  ธรรมนิยมกลุ 

6. กิจกรรมพัฒนาบรรยากาศแหล่งเรียนรู้ 
   และการประชาสัมพันธ์ (MEP) 
 

            นางสาวฟไูรดา  ธรรมนิยมกลุ 

7. กิจกรรมทัศนศึกษาสร้างเสริมประสบ      
   การณ์และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   ภาษาอังกฤษ 
 

 
           นางสาวฟไูรดา  ธรรมนิยมกลุ 

8. กิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์และการ   
   เรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มวิทย์ - คณิต  
   ระดับ ม.ต้น 

            นางสาวฟไูรดา  ธรรมนิยมกลุ 

ประเมินผล สรุปผล รายงานโครงการ             นางสาวพาฝัน  บูรณะธรรม 
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6. งบประมาณและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

กิจกรรม งบอนุมัติ 
ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
หมาย
เหตุ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

1. กิจกรรมนิทรรศการโรงเรียน 
   คุณธรรม 15,000 4,000 3,000 8,000  15,000  

2. กิจกรรมโรงเรียนมาตรฐาน   
   สากล World Class  
   Standard School 

40,000 15,000 17,500 7,500  40,000  

3. กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์ 5,000  3,500 1,500  5,000  

4. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพและ 
   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   นักเรียนโครงการMEP 

90,000 15,000 67,950 7,050  90,000  

5. กิจกรรมการจัดการเรียนการ 
   สอนโครงการ MEP 708,000 708,000    708,000  

6. กิจกรรมพัฒนาบรรยากาศ  
   แหล่งเรียนรู้และการประชา  
   สัมพันธ์ (MEP) 

54,000   54,000  54,000  

7. กิจกรรมทัศนศึกษาสร้างเสริม 
   ประสบการณ์และสังคมแห่ง 
   การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

80,000  80,000   80,000  

8. กิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์  
   และการเรียนรู้ของนักเรียน 
   กลุ่มวิทย์ – คณิต ระดับ ม.ต้น 

781,200  781,200   781,200  

รวม 1,773,200 742,000 953,150 78,050  1,773,200  

 
7.  งบประมาณ 

 งบประมาณท้ังหมดที่ได้รับจัดสรร  1,773,200  บาท 
 
8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  นางสาวฟูไรดา  ธรรมนิยมกุล 
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9. สถานที่ด าเนินงาน 

  โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี๒ สงขลา และสถานที่จัดกิจกรรม 

10. การวัดผลและประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
มีการด าเนินกิจกรรมในโครงการ 100% 

 
ประเมินเอกสาร (รายงานการ
ด าเนินกิจกรรม) 

 
แบบรายงานการจัดกิจกรรม
แต่ละกิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 
ทุกกิจกรรมด าเนินการเสร็จตามเวลาที่
ก าหนดและตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

 
ประเมินเอกสาร(รายงานการ
ด าเนินกิจกรรม) 

 
แบบประเมินความส าเร็จของ
กิจกรรม 

ความพึงพอใจ 
มีความพึงพอใจต่อผลงานหรือความส าเร็จ
ของกิจกรรมร้อยละ 80 

 
ประเมินจากการท ากิจกรรม 

 

 
แบบประเมิน 

 

 
 
 
     ลงชื่อ                                            ผู้เสนอโครงการ     
                 (นางสาวฟไูรดา  ธรรมนิยมกุล)                                               
 
 
 
 

     ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
                           (นายไพฑูรย์  พิทักษ์ปัทมกร)                                               
         รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ. 
 
 
 
 
     ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                            ( นายเสรี  อินทร์คง ) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 
 
 
 


