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รายละเอียดโครงการ 
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โครงการที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน. 
ประจำปีงบประมาณ  2564   . 
 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน  
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อ 1,2,3,5,6 
มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

            3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

6 วาระการพัฒนาการศึกษาของ สพม.16  นักเรียนเก่ง ข้อ 1,2,3,4,5 
                    นักเรียนดี – คุณลักษณะตามหลักสูตรและคุณธรรมอัตลักษณ์ของแต่        
                                                      ละโรงเรียน                        
                                          นักเรียนมีสุข  ข้อ 2 
 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง     
 
1.  หลักการและเหตุผล 

พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่คณะครู นักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล เมื่อวันที่ 7มิถุนายน 2521 ความ
ว่า “......หน้าที่ของนักเรียนอยู่ที่เรียนให้เต็มกำลังและสำเร็จ การที่จะเรียนให้ได้อย่างนั้นจะทำอย่างไร  ก็ต้อง
เข้าใจว่า เราจะต้องมีวิชาสำหรับสร้างตัวให้มีความสุขความเจริญต่อไปข้างหน้า ถ้าไม่ขวนขวายศึกษาตั้งแต่ต้นก็จะ
ไม่มีโอกาส จะทำให้ชีวิตอับเฉาเป็นคนไร้ประโยชน์และคุณค่าของวิชาความรู้ การที่จะเรียนให้ดีให้มีความรู้แจ่ม
แจ้ง ลึกซึ้งได้นั้น นอกจากที่อยู่ที่ความตั้งใจและขยันหมั่นเพียรแล้วยังอยู่ที่ความมีสัมมาคารวะ ความฉลาดที่จะทำ
ตัวให้มีเมตตาเอ็นดูของครูด้วย ถ้าทำตัวดี มีความอ่อนน้อมเคารพเชื่อฟังครู  เอาใจใส่ช่วยเหลือครูในกิจกรรมต่างๆ 
แม้เล็กน้อยก็ไม่อยู่นิ่งดูดายหรือเฉยเมย ครูย่อมมองเห็นความดีภายในใจของตัว  จะรักใคร่เหมือนเป็นทั้งลูกทั้ง
ศิษย์ จะยินดีสั่งสอนอบรมความรู้ความดีทุกอย่างให้ด้วยความเต็มใจและจริงใจ ให้เล่าเรียนสำเร็จผลได้เต็มเปี่ยม 
จึงขอให้จำและพยายาม ปฏิบัติให้ได้ทุกคน.......” 

 ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนั้น  ครูย่อมคำนึงถึงความแตกต่าง  ของ
ผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นเพศ วัย คุณวุฒิและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม ครอบครัว การรับรู้ สมาธิในการรับรู้และ
ความสามารถของผู้เรียนไม่เท่ากัน  เพราะศักยภาพต่างกัน  และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5 แนวการจัดการศึกษามาตรา 22  การจัดการศึกษาต้องยึด
หลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้  ให้
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ“ จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและ
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ความถนัดของผู้เรียน โดยคำนึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ  กระบวนการคิด การจัดการ  การเผชิญ
สถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เ พ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้  คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่านและการเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง จัดการ
เรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆได้อย่างสัดส่วนสมดุลกัน......”  

จากพระบรมราโชวาทและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ. 2545 เป็นวัตถุประสงค์ของกระบวนการจัดการศึกษาและเป็นกระบวนการเรียนการสอน ครูจะต้องพัฒนา
ตนเองให้ทันสมัย วางแผนการจัดกระบวนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมและการวิจัย
เพ่ือพัฒนาด้วยองค์ประกอบที่สำคัญครูต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักสูตรและเป้าหมายของหลักสูตร  แต่ใน
การพัฒนาการจัดการศึกษามีความจำเป็นต้องมีแผน โครงการ กิจกรรมเสริมเพ่ือให้เป็นการ จัดกระบวนการเรียน
การสอนแบบหลากหลายมากยิ่งขึ้น 

 

2.  วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสาระได้แสดงความสามารถและทักษะทางวิชาการในทุกด้าน  สามารถนำ   
เสนอต่อสาธารณชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสุขและสนุกกับการได้ฝึกทักษะเพ่ือพัฒนาศักยภาพที่เป็น
ความสามารถพิเศษของ ตนให้มีคุณภาพมากขึ้น และคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถและความเป็นเลิศทาง
วิชาการ เป็นตัวแทนนักเรียนเข้าประกวดแข่งขันสู่ความเป็นเลิศด้านต่างๆ ทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และข้าใจหลักพุทธรรมที่ถูกต้อง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน  
ชีวิตประจำวัน อันมีผลต่อการส่งเสริมค่านิยมหลักในเรื่องความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ภูมิใจในความ
เป็นไทย ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีความเป็นพลเมือง สามารถทำประโยชน์แก่ส่วนรวม ตลอดจนพัฒนาตนเอง
ไปในทางที่ถูกต้อง และเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียนห่างไกลอบายมุข สิ่งเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย และนำไปสู่ความ
สงบเรียบร้อยของสังคม 

3. เพ่ือเป็นเกียรติกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาและเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนมีความพากเพียร ความมานะ
ขยันใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
 4. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และเพ่ิมผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ให้สูงขึน้ 
 5. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะความรู้รายวิชาสังคมศึกษาที่จำเป็นตามหลักสูตร  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ 
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและนักเรยีนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ในรูปแบบของการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 6. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในด้านสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  และนักเรียนที่มีความสนใจ
และความถนัดด้านสังคมศึกษาให้มีความเป็นเลิศ 
 7. เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกความสามารถของ
ตนเองอย่างเต็มที่ และพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง 

8. เพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้า ให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และให้เห็น    
ความสำคัญของการอ่าน 

9. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
10. เพ่ือส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา  นักเรียนทำโครงงานสะเต็มศึกษาได้   
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 11. เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การดำเนินการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้น ม.1 และให้มี
ความเข้าใจ สามารถนำความรู้ ไปใช้ต่อยอดในการเรียนเนื้อหาเรื่องอ่ืนๆ ต่อไป 
 12. เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมนักเรียนที่
มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ 

13. เพ่ือปรับความรู้พ้ืนฐานของนักเรียนชั้น ม.1 ให้เป็นแนวเดียวกัน และให้นักเรียนมีความตระหนักใน   
การเรียนรู้สามารถสรุปความคิดและกำหนดเป้าหมายในการเรียนได้ 

14. เพ่ือสร้างบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษามลายู   สงเสริมและ 
พัฒนาผู้เรียนที่มีความสนใจและความถนัดด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษามลายู ให้มีความเป็นเลิศและมีเจตคติ
ที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษามลายู 
 15. เพ่ือให้นักเรียนรู้ จำคำศัพท์ได้มากขึ้น ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศให้
สูงขึ้น และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ 
 16. เพ่ือวัดระดับความรู้วิชาภาษาอังกฤษ ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสนใจและความถนัดด้าน
ภาษาอังกฤษ ให้เป็นเลิศ และให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
 17. เพ่ือวัดระดับความรู้ด้านภาษาจีนของนักเรียนศิลป์ภาษา ม.4-ม.6 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความ
สนใจและความถนัดด้านภาษาจีนให้มีความเป็นเลิศ และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาจีน 
 

3.  เป้าหมาย 

 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  กิจกรรมทุกกิจกรรม ดำเนินงานเสร็จสิ้น 100% 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  กิจกรรมทุกกิจกรรมดำเนินงานเสร็จสิ้นได้ผลตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม 

4.  ข้ันตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมครูและคณะกรรมการภายในโครงการ 
2. เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
3. วางแผนการดำเนินงาน 
4. ปฏิบัติงานตามแผน 
4.1  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ(แข่งขันทักษะวิชาการ) 
4.2  กิจกรรมการสอบธรรมศึกษา ชั้น ตรี โท เอก 
4.3  กิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ม.3                                         
4.4  กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ 
4.5  กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ  
      การเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
4.6  กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านสังคมศึกษา ศาสนา  
      และวัฒนธรรม 

ส.ค.63 
ส.ค.63 

ส.ค.63 – ก.ย.63 
 

ต.ค.63 – ส.ค.64 
ต.ค.63 – ส.ค.64 
ก.พ.63 – เม.ย.64 
ต.ค.63 – ส.ค.64 
ต.ค.63 – เม.ย.64 

 
ต.ค.63 – ส.ค.64 

 

ครูทุกคนในโครงการ 
นางสาวขนิษฐา  บุญเตโช 
ครูทุกคนในโครงการ 
 
นางซารียา  จิสวัสดิ์ 
นางเกศกมล  ยอดหวิด 
นางสุภาพรรณ์  สุวรรณโณ 
นางสาวหทัยชนก  เพชรนุ้ย 
ว่าที่ ร.ต.สมชาย  เพชรนุ่ม 
 
นายอุดม  หลำเบ็ลส๊ะ 
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กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
4.7  กิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านภาษาไทย 
4.8  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บันทึกการอ่าน 
4.9  กิจกรรมรักการอ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
4.10 กิจกรรมสะเต็มศึกษา 
4.11 กิจกรรมเพ่ิมทักษะทางการเรียนคณิตศาสตร์ ม.1 
4.12 กิจกรรมคณิตคิดบวก 
4.13 กิจกรรมปรับพ้ืนฐานนักเรียน ชั้น ม.1 
4.14 กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ ภายใน- 
       ภายนอก 
4.15 กิจกรรมท่องจำดีด้วยคำศัพท์  
4.16 กิจกรรมวัดระดับความรู้ผู้เรียนด้วยการทดสอบ 
       CEFR  
4.17 กิจกรรมวัดระดับความรู้ภาษาจีน นักเรียนศิลป์ 
       ภาษาด้วยการทดสอบ HSK 
5. ติดตามผลการจัดกิจกรรม 
6. ประเมินผลแต่ละกิจกรรม 
7. สรุปรายงานผล/จัดทำSAR 

ต.ค.63 – ส.ค.64 
ต.ค.63 – ส.ค.64 
ต.ค.63 – มี.ค.64 
ต.ค.63 – ส.ค.64 
ต.ค.63 – ส.ค.64 
พ.ย.63 – ส.ค.64 
เม.ย.64 – พ.ค.64 
ต.ค.63 – ส.ค.64 

 
พ.ย.63 – ส.ค.64 
ต.ค.63 – ส.ค.64 

 
ก.พ.64 

  
ต.ค.63 – ส.ค.64 
ต.ค.63 – ส.ค.64 

ก.ย.64 

นางรัตน์ตยา  พิบูลย์ผล 
นางสุจินต์  การ่อแก้ว 
นางสุจินต์  การ่อแก้ว 
นางสาวพาฝัน  บูรณธรรม 
นางสาวพิรุณพร  ศิริรัตน์ 
นางวีนัส  ฆังคะมะโน 
นางสาวกุญลดา จันทร์สว่าง 
นางซารียา  จิสวัสดิ์ 
 
นางสาวตรีทิพย์  อัครพงศ์ 
นางสาวหทัยชนก  แย้มสุวรรณ 
 
นางกมลรัศมิ์  แก้วละเอียด 
 
นางสาวขนิษฐา  บุญเตโช 
ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
นางสาวขนิษฐา  บุญเตโช 

 
 
 
 



22 
 

5.  ระยะเวลาในการดำเนินการ   . 

กิจกรรม 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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(แขง่ขัน
ทักษะวิชาการ) 

            นางซารียา  จิสวัสดิ์ 

2. กิจกรรมการสอบธรรมศึกษา ชั้น ตรี 
โท เอก 

            นางเกศกมล  ยอดหวิด 

3. กิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตร
นักเรียนชั้น ม.3                                         
 

            นางสุภาพรรณ์  สุวรรณโณ 

4. กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุก
กลุ่มสาระ 

            นางสาวหทัยชนก  เพชรนุ้ย 

5. กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
 

            ว่าที่ ร.ต.สมชาย  เพชรนุ่ม 

6. กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
      ของนักเรียนชั้น ม.1 
 

            นายอุดม  หลำเบ็ลส๊ะ 

7. กิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้าน
ภาษาไทย 
 
 

            นางรัตน์ตยา  พิบูลย์ผล 

8. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บันทึกการอ่าน 
            นางสุจินต์  การ่อแก้ว 
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กิจกรรม 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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. 

9. กิจกรรมรักการอ่านกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

            นางสุจินต์  การ่อแก้ว 

10. กิจกรรมสะเต็มศึกษา             นางสาวพาฝัน  บูรณธรรม 
 

11. กิจกรรมเพ่ิมทักษะทางการเรียน
คณิตศาสตร์ ม.1 
 

            นนางสาวพิรุณพร  ศิริรัตน์ 

12. กิจกรรมคณิตคิดบวก             นางวีนัส  ฆังคะมะโน 

13. กิจกรรมปรับพ้ืนฐานนักเรียน ชั้น ม.1             นางสาวกุญลดา จันทร์สว่าง 

14. กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษา 
ต่างประเทศ ภายใน- ภายนอก 
 

            นางซารียา  จิสวัสดิ์ 

15. กิจกรรมท่องจำดีด้วยคำศัพท์             นางสาวตรีทิพย์  อัครพงศ์ 

16. กิจกรรมวัดระดับความรู้ผู้เรียนด้วย
การทดสอบ 
       CEFR  
 

            นางสาวหทัยชนก  แย้มสุวรรณ 

17. กิจกรรมวัดระดับความรู้ภาษาจีน 
นักเรียนศิลป์ภาษาด้วยการทดสอบ HSK 
 

            นางกมลรัศมิ์  แก้วละเอียด 

ประเมินผล สรุปผล รายงานโครงการ             นางสาวขนิษฐา  บุญเตโช 
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6. งบประมาณและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

กิจกรรม งบอนุมัติ 
ค่าใช้จ่ายจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

หมาย
เหตุ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าเช่า
เหมา 

1. กิจกรรมส่งเสรมิความเป็นเลิศ
(แข่งขันทักษะวิชาการ) 320,000  130000 50000 3000 137000  

2. กิจกรรมการสอบธรรมศึกษา ชั้น 
ตรี โท เอก 

30,000  13132 16868  
 

 

3. กิจกรรมพิธีมอบประกาศ นียบัตร
นักเรียนชั้น ม.3                                         

23,000   6500 16500 
 

 

4. กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทุกกลุ่มสาระ 60,000 24000 14000 10510 10500 990  

5. กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 0     

 
 

6. กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

0     
 

 

7. กิจกรรมพฒันาทักษะทางด้าน
ภาษาไทย 

20,000 6000 5000 3,000 1000 5000  

8. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บันทึก
การอ่าน 

20,000   20,000  
 

 

9. กิจกรรมรักการอ่านกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

3,000   3,000  
 

 

10. กิจกรรมสะเต็มศึกษา 10,000   10,000    

11. กิจกรรมเพ่ิมทักษะทางการเรียน
คณิตศาสตร์ ม.1 15,000   9,510 5,490 

 
 

12. กิจกรรมคณิตคิดบวก 15,000  6,330 6,670  2,000  

13. กิจกรรมปรับพ้ืนฐานนักเรียน ม.1 0       
14. กิจกรรมแข่งขันทักษะ
ภาษาต่างประเทศ ภายใน- ภายนอก 

0     
 

 

15. กิจกรรมท่องจำดีด้วยคำศัพท์ 1,000   1,000    
16. กิจกรรมวัดระดับความรู้ผู้เรียน
ด้วยการทดสอบ 

1,000   1,000  
 

 

17. กิจกรรมวัดระดับความรู้
ภาษาจีน นักเรียนศิลป์ 

1,000   1,000  
 

 

รวม 519,000 30,000 168,462 139,058 36,490 144,990  
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7.  งบประมาณ 
 งบประมาณท้ังหมดที่ได้รับจัดสรร  519,000  บาท 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นางสาวขนิษฐา  บุญเตโช 
 

9. สถานที่ดำเนินงาน 
  โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา และสถานที่จัดกิจกรรม 

10. การวัดผลและประเมินผล  
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
มีการดำเนินกิจกรรมในโครงการ 100% 

 
ประเมินเอกสาร  
(รายงานการดำเนินกิจกรรม) 

 
แบบรายงานการจัดกิจกรรม
แตล่ะกิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 
ทุกกิจกรรมดำเนินการเสร็จตามเวลาที่
กำหนดและตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 

 
ประเมินเอกสาร 
(รายงานการดำเนินกิจกรรม) 

 
แบบประเมินความสำเร็จของ
กิจกรรม 

ความพึงพอใจ 
มีความพึงพอใจต่อผลงานหรือความสำเร็จ
ของกิจกรรมร้อยละ 80 

 
ประเมินจากการทำกิจกรรม 
 

 
แบบประเมิน 
 

 
 
     ลงชื่อ                                            ผู้เสนอโครงการ     
                (นางสาวขนิษฐา  บญุเตโช)       
                                         
 
     ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
                              (นางกรธิดา  สงนุ้ย)                                               
         รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ. 
 
 
     ลงชื่อ     ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                                             ( นายวริัช  ชูสิน ) 
       ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 
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โครงการที่ 2 พัฒนาความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 
ประจำปีงบประมาณ  2564   . 
 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5 พฒันาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 

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

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก   

            กลุ่มเป้าหมาย 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

6 วาระการพัฒนาการศึกษาของ สพม.16 การบริหารจัดการ ข้อ 3,6 
      ครูมืออาชีพ ข้อ 3 
       นักเรียนเก่ง  ข้อ 1,3 
      นักเรียนมีความสุข  ข้อ 1,2 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง     
 
1.  หลักการและเหตุผล 

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่  26 
มิถุนายน 2532  ความว่า  “....วิชาความรู้อันพึงประสงค์นั้น ได้แก่ วิชาความรู้ที่ถูกต้อง ชัดเจน แม่นยำ ชำนาญ
นำไปใช้การเป็นประโยชน์ได้พอเหมาะพอควรทันต่อเหตุการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ เราจะสร้างเสริมวิชาความรู้นี้
ขึ้นได้อย่างไร เบื้องต้นต้องเลิกคิดว่า เรียนวิชาไว้เพ่ือสอบไล่เพราะในชีวิตเรา เราไม่ได้อยู่กับการกาผิดกาถูกใน
ข้อสอบ  แต่หากท่ีอยู่ในการทำงานและการวินิจฉัยสารพัด ทางที่ถูก เราจะต้องขวนขวายเปิดตาเปิดใจให้เรียนรู้อยู่
เสมอ ทั้งโดยทางกว้างและทางลึก คือ เมื่อจะศึกษาเรื่องใดก็ให้พยายามจับเค้าโครงของเรื่องนั้นให้ได้ก่อน  แล้วจึง
พยายามมองลงไปในส่วนละเอียดทีละส่วนให้ชัดเจน  โดยถ้วนถี่  เมื่อรู้อยู่แล้วก็นำมาคิดพิจารณาให้เห็ นประเด็น
ให้เห็นส่วนที่เป็นเหตุ ส่วนที่เป็นผล ให้เห็นความเป็นลำดับเกาะเกี่ยวต่อเนื่องแห่งเหตุผลนั้นๆ ไปตลอดจนให้เข้าใจ
โดยชัดเจนแน่นอน เพ่ือให้สำเหนียกกำหนดและจดจำไว้ได้  ทั้งส่วนที่เป็นหลักทฤษฎี ทั้งส่วนเรื่องราวและ
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รายละเอียด จัดให้สามารถนำไปสั่งสอนผู้อ่ืน และนำไปเทียบเคียงใช้ประโยชน์ในการทำงานหรือการคิดอ่านแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ในชีวิตต่อไป......” 
 การนำพระบรมราโชวาทมาสู่การปฏิบัติ  จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์เพ่ือสานงาน
พระราชดำริ  เป็นทั้งทฤษฎีทั้งปรัชญาในการสนองพระบรมราโชวาทมาบริหารการจัดการศึกษาประกอบกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4  แนวการจัด
การศึกษามาตรา 22  การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองและถือ
ว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ มาตรา 23 (5) ความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี๒ สงขลา เป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ในพระราชดำริ ได้น้อมนำพระราโชวาทมาประยุกต์ 
เชื่อมโยง  บูรณาการเข้าสู่มาตรฐานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์จึงจำเป็นที่มีการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการใช้ภาษา  การใช้เทคโนโลยีซึ่งมี
อิทธิพลต่อการแสวงหาความรู้ของผู้เรียน โรงเรียนจึงจัดโครงการกิจกรรม ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง  

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านทัศนศิลป์ให้กับนักเรียน  จัดให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ

ทัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษา และให้นักเรียนได้มีวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกพัฒนาทักษะทางศิลปะ  สามารถนำ
ความรู้ทีไ่ด้ นำเสนอต่อผู้อื่นในการแข่งขันทักษะระดับต่างๆ ได้ 
          2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี๒ สงขลา  มีการพัฒนาสมอง (Head)  การพัฒนาจิตใจ 
(Heart) การพัฒนาทักษะการปฏิบัติ (Hand) และการพัฒนาสุขภาพ (Health) 
 3. เพ่ือให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ในเขตพ้ืนที่บริการ ได้รับทราบนโยบายการรับนักเรียนเข้าศึกษา
ต่อในโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี๒ สงขลา เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาของโรงเรียน  และสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างโรงเรียน 

4. เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจให้นักเรียนที่มีสถานศึกษาต่อ และสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนมีความงมั่น  
ที่จะประสบความสำเร็จในการศึกษาต่อ 
 5. เพ่ือสร้างความเข้าใจและแรงจูงใจในการศึกษาต่อในสาขาวิชาหรือคณะต่างๆ มีทัศนคติที่ดีต่อสถาบัน 
การศึกษา และให้นักเรียนเตรียมตัวเตรียมใจตามศักยภาพของตนเอง  
 6. เพ่ือเป็นการเผยแพร่ศักยภาพและผลงานของนักเรียน เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาศึกษาหาความรู้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการ เป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
 7. เพ่ือพัฒนากิจกรรมชุมนุมของนักเรียน ให้นักเรียนแสดงผลงานได้อย่างเต็มศักยภาพ 
 8. เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทยของนักเรียนรวมทั้งเพ่ือยกมาตรฐานการเรียนการสอน
ภาษาไทยในสถานศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลดียิ่งขึ้น เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริม
ให้นักเรียนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  เชิดชูเกียรติสุนทรภู่กวีเอกของไทย ของโลกและสืบสานมรดกทาง
วรรณศิลป์ของสุนทรภู่  
 9. เพ่ือฝึกให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์จริง ให้นักเรียนนำเสนอผลงานจากการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
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 10. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี๒ สงขลา มีความเข้าใจในบทบาทของการเป็นสมาชิก
ประชาคมอาเซียนที่ดีและสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 11. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับประเพณีวันสารทเดือนสิบ มีส่วนร่วม ปฏิบัติ สืบสาน
ประเพณีและตระหนัก เห็นคุณค่าความสำคัญของประเพณีวันสารทเดือนสิบ 

12. เพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้า ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และ
เพ่ือสร้างบรรยากาศที่ดีและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

13. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องชัดเจน สร้างความตระหนัก เห็นความสำคัญของการ
แก้ปัญหาและพัฒนาทักษะภาษาไทยให้ถูกต้อง ยกย่องและให้กำลังใจนักเรียนที่ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องและเป็น
แบบอย่างได ้

14. เพ่ือให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวันคริสต์มาส  เปิดโอกาสให้ 
นักเรียนแสดงความสามารถในเทศกาลวันคริสต์มาส 
 15. เพ่ือให้นักเรียนศิลป์ภาษาได้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมจีน ประเพณีวันตรุษจีน และ  
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกในที่ชุมชน 
 

3.  เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  กิจกรรมทุกกิจกรรม ดำเนินงานเสร็จสิ้น 100% 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  กิจกรรมทุกกิจกรรมดำเนินงานเสร็จสิ้นได้ผลตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม 

4.  ข้ันตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมครูและคณะกรรมการภายในโครงการ 
2. เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
3. วางแผนการดำเนินงาน 
4. ปฏิบัติงานตามแผน 
4.1  กิจกรรมพัฒนาทักษะทางทัศนศิลป์ 
4.2  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
4.3  กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ 
4.4  กิจกรรมประชาสัมพันธ์เด็กเก่ง เด็กมีที่เรียน 
4.5  กิจกรรมการเตรียมตัวสู่รั้วอุดมศึกษา 
4.6  กิจกรรมสิริวัณวรีปริทรรศน์ 
4.7  กิจกรรมพัฒนางานกิจกรรมชุมนุม 
4.8  กิจกรรมวันสุนทรภู่สู่ วันภาษาไทย 
4.9  กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
4.10 กิจกรรมอาเซียนศึกษา 
4.11 กิจกรรมวันสารทเดือนสิบ 

ส.ค.62 
ส.ค.62 

ส.ค.62 – ก.ย.62 
 

ต.ค.63 – ส.ค.64 
ต.ค.63 – ส.ค.64 
พ.ย.63 – ก.พ.64 
พ.ย.63 – ก.พ.64 
มิ.ย.64 – ส.ค.64 
ต.ค.63– ส.ค.64 
ต.ค.63– ส.ค.64 
ต.ค.63 – ก.ค.64 
ก.ค.64 – ส.ค.64 
ต.ค.63 – ส.ค.64 
ก.ค.64 – ส.ค.64 

ครูทุกคนในโครงการ 
นางสาวปนิดา  โมสิกะ 
ครูทุกคนในโครงการ 
 
นางปิตุพร  ธรรมโร 
นางสาวขนิษฐา  บุญเตโช 
นางสาวปนิดา  โมสิกะ 
นางสาวปนิดา  โมสิกะ 
นางสาวปนิดา  โมสิกะ 
นายอุดม  หลำเบ็ลส๊ะ 
นายอุดม  หลำเบ็ลส๊ะ 
นางนิษฐ์สินี เถาถวิล  
นางอรนุช บุญสนิท 
นางสาวขนิษฐา  บุญเตโช 
นายศราวุธ  แก้วบุตร 
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กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
4.12 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ฐานการเรียนรู้ 
4.13 กิจกรรมคลินิกหมอภาษา 
4.14 กิจกรรมวันสำคัญของชาติตะวันตก(วนัคริสต์มาส) 
4.13 กิจกรรมวันตรุษจีน 
5. ติดตามผลการจัดกิจกรรม 
6. ประเมินผลแต่ละกิจกรรม 
7. สรุปรายงานผล/จัดทำSAR 

ต.ค.63 – ส.ค.64 
ต.ค.63 – มี.ค.64 

ธ.ค.63 
ก.พ.64 

ต.ค.63 – มี.ค.64 
ต.ค.63 – ส.ค.64 

ก.ย.64 

นางสาวสุจินต์  การ่อแก้ว 
นายนิพัทธ์  นะระโต 
นางสาวกุญลดา  จนัทร์สวา่ง 
นางกมลรัศมิ์  แก้วละเอียด 
นางสาวปนิดา  โมสิกะ 
ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
นางสาวปนิดา  โมสิกะ 

 
 



30 
 

5.  ระยะเวลาในการดำเนินการ   . 

กิจกรรม 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 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. กิจกรรมพัฒนาทักษะทางทัศนศิลป์             นางปิตุพร  ธรรมโร 
2. กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้             นางสาวขนษิฐา  บุญเตโช 
3. กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ             นางสาวปนิดา  โมสิกะ 

4. กิจกรรมประชาสัมพันธ์เด็กเก่ง เด็กมีที่ 
    เรียน 

            นางสาวปนิดา  โมสิกะ 

5. กิจกรรมการเตรียมตัวสู่รั้วอุดมศึกษา             นางสาวปนิดา  โมสิกะ 
6. กิจกรรมสิริวัณวรีปริทรรศน์             นายอุดม  หลำเบ็ลส๊ะ 
7. กิจกรรมพัฒนางานกิจกรรมชุมนุม             นายอุดม  หลำเบ็ลส๊ะ 
8. กิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย             นางนิษฐ์สินี เถาถวิล 
9. กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์             นางอรนุช บุญสนิท 

10. กิจกรรมอาเซียนศึกษา             นางสาวขนิษฐา  บุญเตโช 
11. กิจกรรมวันสารทเดือนสิบ             นายศราวุธ  แก้วบุตร 
12.กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ฐานการเรียนรู ้             นางสาวสุจินต์  การ่อแก้ว 
13. กิจกรรมคลินิกหมอภาษา             นายนิพัทธ์  นะระโต 

14. กิจกรรมวันสำคญัของชาติตะวันตก
(วันคริสต์มาส) 

  
 

         นางสาวกุญลดา  จันทร์สว่าง 

15. กิจกรรมวันตรุษจีน             นางกมลรัศมิ์  แก้วละเอียด 

ประเมินผล สรุปผล รายงานโครงการ             นางสาวปนิดา  โมสิกะ 
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6. งบประมาณและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
 

กิจกรรม งบอนุมัติ 
ค่าใช้จ่ายจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

หมาย
เหตุ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

1.กิจกรรมพัฒนาทักษะทางทัศนศิลป์ 8,000   8,000   

2.กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 20,000 2,400 5,200 12,400   

3.กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ 10,000 2,640 5,824 1,536   

4.กิจกรรมประชาสัมพันธ์เด็กเก่งเด็กมีที่เรียน 5,000   5,000   

5.กิจกรรมการเตรียมตัวสู่รั้วอุดมศึกษา 10,000  10,000    

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

7.กิจกรรมพัฒนางานกิจกรรมชุมนุม 47,000   47,000   

8.กิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย 20,000  4,800 15,200   

9.กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 10,000  5,000 5,000   

10.กิจกรรมอาเซียนศึกษา 15,000  5,400 9,600   

11.กิจกรรมวันสารทเดือนสิบ 20,000 5,000 8,000 7,000   

12.กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ฐานการเรียนรู ้ 15,000  7,200 7,800   

13.กิจกรรมคลินิกหมอภาษา 3,000   3,000   

14.กิจกรรมวันสำคัญของชาติตะวันตก 
    (วันคริสต์มาส) 6,000  2,325 3,675   

15.กิจกรรมวันตรุษจีน 4,000  1,800 2,200   

รวม 243,000 10,040 75,549 157,411   
 

7.  งบประมาณ 

 งบประมาณท้ังหมดที่ได้รับจัดสรร  243,000  บาท 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

นางสาวปนิดา  โมสิกะ 
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9. สถานที่ดำเนินงาน 

  โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี๒ สงขลา และสถานที่จัดกิจกรรม 

10. การวัดผลและประเมินผล  
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
มีการดำเนินกิจกรรมในโครงการ 100% 

 
ประเมินเอกสาร 
(รายงานการดำเนินกิจกรรม) 

 
แบบรายงานการจัดกิจกรรม
แต่ละกิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 
ทุกกิจกรรมดำเนินการเสร็จตามเวลาที่
กำหนดและตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 

 
ประเมินเอกสาร 
(รายงานการดำเนินกิจกรรม) 

 
แบบประเมินความสำเร็จของ
กิจกรรม 

ความพึงพอใจ 
มีความพึงพอใจต่อผลงานหรือความสำเร็จ
ของกิจกรรมร้อยละ 80 

 
ประเมินจากการทำกิจกรรม 
 

 
แบบประเมิน 
 

 
 
 
     ลงชื่อ                                            ผู้เสนอโครงการ     
                 (นางสาวปนิดา  โมสิกะ)                                               
 
 
 
     ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                (นางกรธิดา  สงนุ้ย)                                               
         รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ. 
 
 
 
     ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                               ( นายวิรัช  ชูสิน ) 
       ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 
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โครงการที่ 3 พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประจำปีงบประมาณ  2564 
 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน  
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อ 1,6 
1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ข้อ 1,2,3,4 
มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจรงิ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

6 วาระการพัฒนาการศึกษาของ สพม.16   
นักเรียนดี ข้อ 1 คุณลักษณะตามหลักสูตรและคุณธรรมอัตลักษณ์ของแต่ละโรงเรียน 

 นักเรียนเกง่  ข้อ 1 
 นักเรียนมคีวามสุข  ข้อ 1,2 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน    
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง     
 
1.  หลักการและเหตุผล 

พระราชดำรัสพระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือในโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  และรับ
พระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี  วันที่ 6 กรกฎาคม 2521 ความว่า..... ผู้ใหญ่เรามักพากันละทิ้งวิธีการเก่า ๆ ใน
การอบรมฝึกฝนคุณธรรมและความสุภาพเรียบร้อยในกายวาจาใจของเยาวชนโดยมิได้หาวิธีการที่เหมาะสมมา
ทดแทนให้เพียงพอ  ทั้งนี้เห็นจะเป็นเพราะโดยมากเราไม่ค่อยจะคิดถึงเรื่องนี้กันนัก  ด้วยเหตุที่มัวสนใจและตื่นเต้น
กับวิชาการอย่างใหม่กันหมดประการหนึ่ง  และด้วยเหตุที่ผลเสียหายมิได้เกิดขึ้นฉับพลันทันที  หากแต่ค่อย ๆ 
เกิดขึ้นทีละเล็กละน้อยอีกประการหนึ่ง  จึงปล่อยกันมาเรื่อย ๆ จนบัดนี้ผลเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นได้กลายเป็นปัญหา
ที่เกือบจะแก้กันไม่ตกตามที่ท่านเห็นกับตาและทราบแก่ใจอยู่แล้ว  ไม่จำเป็นจะต้องพูดให้ยาวความไป  ความจริง
เยาวชนที่มีพ้ืนจิตใจอยู่แล้ว  และปรารถนาจะทำตัวให้ดีให้เป็นประโยชน์นั้นมีอยู่เป็นอันมาก แต่การทำความดีโดย
ลำพังตนเองเป็นของยาก จำเป็นต้องอาศัยหลักเกณฑ์และแบบฉบับที่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจึงจะ
กระทำได้โดยถูกต้องเหมาะสมและไม่เปลืองเวลา   

พูดง่าย ๆ ก็คือต้องอาศัยผู้ใหญ่เป็นที่พ่ึงหรือเป็นผู้นำนั่นเอง  ผู้ใหญ่จึงต้องถือเป็นหน้าที่และความจำเป็น
ที่จะตอ้งช่วยเหลือเขา... 
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 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  มาตรา 24  การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาที่
เกี่ยวข้องดำเนินการ (4)  การจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆอย่างได้สัดส่วนสมดุล  
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกรายวิชาจากพระราชดำรัสและ
เป้าหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โรงเรียนควรดำเนินการจัดการศึกษาเพ่ือสนองงาน
ดังกล่าวเพ่ือเป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์  โดยโรงเรียนได้นำข้อเสนอแนะ
ของ สมศ. จากการประเมินในรอบที่สาม  ผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ี
พึงประสงค์ของโรงเรียนอยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม  แต่อย่างไรก็ตามความต้องการของ ผู้ปกครอง ชุมชน  
ต้องการให้มีการพัฒนาที่มีความต่อเนื่องและยั่งยืน  ด้วยเหตุนี้โรงเรียนต้องจัดการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
คุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียนให้มีการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 

2.  วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และนำความรู้มาใช้ประโยชน์ได้  มีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้นำ  ความรู้ความสามารถ  และเสริมสร้างความเข้มแข็งในกองลูกเสือ -

เนตรนารี ยุวกาชาด  และผู้บำเพ็ญประโยชน์ 
3. เพ่ือส่งตัวแทนนักเรียนเข้าประกวดระเบียบแถวสวนสนาม  และเข้าร่วมสวนสนามในกิจกรรมต่างๆ 
4. เพ่ือให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์  ทำความดีรว่มกัน  ปลูกฝังจิตสำนึกท่ีดี   
5. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  ตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งเรียนรู้  มีความ

ภาคภูมิใจในทอ้งถิ่นของตนเอง 
6. เพ่ือฝึกให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญ

สถานการณ์จริง การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ฝึกตวามเป็นผู้นำผู้ตาม  รู้จักแก้ปัญหา  รักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

7. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้และภูมปิัญญาท้องถิ่น  เกิดทักษะในการเรียนรู้
ทางสังคมศาสตร์  สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เกิดกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติได้  

8. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง สามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้  และมีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ  

9. เพ่ือให้นักเรียนสามารถหาความรู้เพ่ิมเติมจากสิ่งที่พบเห็นและประสบการณ์ตรง  ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง  
คิดเป็น  ทำเป็น  แก้ปัญหาเป็น  สามารถพัฒนาตนเองให้ทันต่อเหตุการณ์  และวางตัวเหมาะสมเมื่ออยู่นอก
สถานที่ 

10. ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมที่ดีงาม  มีคุณลักษณะตามคำขวัญของโรงเรียนและนำไปใช้
ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข 

11. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย  เคารพกฎกติกาของสังคม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
12. เพ่ือชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของโรงเรียนต่อผู้ปครองนักเรียน 
13. เพ่ือให้ครูได้เห็นสภาพแท้จริงของสิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ทางครอบครัวของนักเรียน และ

สร้างความเข้าใจ  ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียนอันส่งผลให้เกิดความร่วมมือที่ดีในการช่วยแก้ปัญหา
และพัฒนาผู้เรียน 

14. เพ่ือจัดทำคู่มือสมุดโฮมรูมสำหรับครูที่ปรึกษาเพ่ือบันทึกการติดตามดูแลและแก้ปญัหาของนักเรียน 
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15. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดดล้อม  ปลูกจิตสำนึกที่ดีและสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามและร่วมกิจกรรมสำคัญต่างๆของไทย  

16. เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญของไทย  เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
และวนัสำคัญของไทย 

17. เพ่ือธำรงไว้ซึ่งระเบียบปฏิบัติและประเพณีอันดีงาน  แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูและสร้าง
ความสามัคคีในหมู่คณะ 

18. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการปกครองระบบอบประชาธิปไตย  จัดตั้งคณะกรรมการนักเรียน  
ได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเองตามหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย 

19. ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักประหยัดอดออม  มีเงินใช้จ่ายนยามจำเป็น  และสามารถดำรงชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

20. เพ่ือให้ผู้บริหาร  คณะครูและนักเรียนได้ร่วมปฏิบัติธรรม  เข้าวัดฟังธรรม  ประสานความร่วมมือ
ระหว่างบ้าน  วัด  และโรงเรียน  และเพ่ือเป็นแบบอย่างทีดี่แก่เดก็และเยาวชนในการทำนุบำรุงศาสนา 

21. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกันระหว่างรุ่นพ่ีรุ่นน้อง  เพื่อนร่วมรุ่นและคุณครู   
22. เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนมีความใฝ่รู้และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และการเตรียมตัวหลังจากที่สำเร็จ

การศึกษา 
 

3.  เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  กิจกรรมทุกกิจกรรม ดำเนินงานเสร็จสิ้น 100 %  

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ทุกกิจกรรมดำเนินงานเสร็จสิ้นได้ผลตามวัตถุประสงค ์และเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม 

4.  ข้ันตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมครูและคณะกรรมการภายในโครงการ 
2. เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
3. วางแผนการดำเนินงาน 
4. ปฏิบัติงานตามแผน 

4.1  กิจกรรมเข้าค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                            
4.2  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในกิจกรรม

เครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี  ยุวกาชาด  และผู้
บำเพ็ญประโยชน์ 

4.3  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
4.4  กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน) 
4.5 ค่ายวิทยาศาสตร์  ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
4.6 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางสังคมศาสตร์ในท้องถิ่น 
4.7 ศึกษาแหล่งประกอบการส่งเสรมิการประกอบอาชีพ 

ส.ค.63 
ส.ค.63 

ส.ค.63 – ก.ย.64 
ต.ค.63 – ส.ค.64 
ม.ค.64 – ก.พ.64 
ธ.ค.63 – มิ.ย.64 

 
 

ต.ค.63 – ส.ค.64 
ม.ค.64 

 
ก.ค.64 – ส.ค.64 
พ.ค.64 – มิ.ย.64 
พ.ค.64 – ก.ค.64 

ครูทุกคนในโครงการ 
นายชยณัฐ เพชรนุ่ม 
ครูทุกคนในโครงการ 
 
นายอุดม  หลำเบ็ญส๊ะ 
นายอดุม  หลำเบ็ญส๊ะ 
 
 
นายอุดม  หลำเบ็ญส๊ะ 
นายอุดม  หลำเบ็ญส๊ะ 
 
นายเชิดศักดิ์  อ่อนรักษ์ 
นางสาวอุไร  สันหมาน 
นางภัคนลิน  ทองศรจีนัทร์ 
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กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
4.8 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่กลุ่มสาระฯภาษาไทย 
4.9 On tour travel 
4.10 เข้าค่ายคุณธรรมนักเรียน ม.4 
4.11 มอบรางวัลแห่งความดี 
4.12 อบรมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะพึงประสงค์ 

   4.13 อบรมนักเรียนระดับชั้น 
   4.14 ปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่ ม.1 และม.4 
   4.15 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ ม.1 และ ม.4 
   4.16 เข้าค่ายส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   4.17 ปรับพฤติกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 
   4.18 เยี่ยมบ้านนักเรียน 
   4.19 ช่วยเหลือนักเรยีนยากจน  
   4.20 การกำกับติดตามดูแลพฤติกรรมนักเรียน 
   4.21 วันลอยกระทง 
   4.22 พิธีไหว้ครู 
   4.23 แห่เทียนพรรษา 
   4.24 วันขึ้นปีใหม ่
   4.25 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและคณะกรรมการ

นกัเรียน 
          4.25.1 เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 

4.25.2 ค่ายผู้นำนักเรยีน 
4.25.3 ยุวอาสาประชาธิปไตย 
4.25.4 ศึกษาดูงานเพื่อพฒันาคณะกรรมการนักเรยีน 
4.25.5 พัฒนาสำนักงานสภานักเรียน 

          4.25.6 ประชุมสัมมนา  สรุปผลการดำเนินงาน  
                   และทำแผนปฏิบัติการสภานักเรียน 
          4.25.7 สง่เสริมให้เด็กไทยรู้ทันก่อนแบ่งปนัข่าวปลอม 

4.25.8 จิตอาสาเพ่ือสร้างสังคมแห่งความสุข   
         แบ่งปันรอยยิม้ 
4.25.9 ส่งเสริมแนวทางป้องกนัความรุนแรงจา Bully 
4.25.10 การเลิกใช้ถุงพลาสติกในโรงเรียน 

   4.26 ส่งเสริมการออม 
   4.27 ประกอบศาสนกิจวันพระ 
   4.28  กิจกรรมปัจฉิมนเิทศ 
5. ติดตามผลการจัดกิจกรรม 
6. ประเมินผลแต่ละกิจกรรม 
7. สรุปรายงานผล/จดัทำSAR 

ก.ค.64 – ส.ค.64 
ต.ค.63 – ก.ย.64 

พ.ค.64 
ต.ค.63 – ก.ย.64 
ต.ค.63 – ก.ย.64 

 
ต.ค.63 – ก.ย.64 
ต.ค.63 – ก.ย.64 
ต.ค.63 – ก.ย.64 
ต.ค.63 – ก.ย.64 
ต.ค.63 – ก.ย.64 

มี.ค.64 
มิ.ย.64 
พ.ค.64 
ต.ค.63 
มิ.ย.64 
ก.ค.64 
ธ.ค.63 

 
 

มี.ค.64 
พ.ค.64 

ต.ค.63 – ก.ย.64 
พ.ค.64 

ต.ค.63 – ก.ค.64 
มี.ค.64 

 
ต.ค.63 – ก.ย.64 
ต.ค.63 – ก.ย.64 
ต.ค.63 – ก.ย.64 
ต.ค.63 – ก.ย.64 
ต.ค.63 – ก.ย.64 
ต.ค.63 – ก.ย.64 

มี.ค.64 
ต.ค.62 – ส.ค.63 
ต.ค.62 – ส.ค.63 

ก.ย.63 

นางสาวสุวิมล  ยีหมัดอาหลี 
นางอุชญา  สังแสตมป์ 
นางสาวนัทธมน  ขุนเชื้อ 
นางสาวอารีย๊ะ  หยันยามีน 
นายสมศักดิ์  นวลสุชล 
 
นายวัชรงค์  มีจิตร 
นายวัชรงค์  มีจิตร 
นายวัชรงค์  มีจิตร 
นายวัชรงค์  มีจิตร 
นายสมศักดิ์  นวลสุชล 
นางสาวปนิดา  โมสิกะ 
นางสาวปนิดา  โมสิกะ 
นางสาวนัทธมน  ขุนเชื้อ 
นางเกศกมล  ยอดหวิด 
นางเกศกมล  ยอดหวิด 
นางสาวนัทธมน  ขุนเชื้อ 
นางเกศกมล  ยอดหวิด 
 
 
นายศราวุธ  แก้วบุตร 
นายศราวุธ  แก้วบุตร 
นายอุดม  หลำเบ็ลส๊ะ 
นายศราวุธ  แก้วบุตร 
นายศราวุธ  แก้วบุตร 
นายศราวุธ  แก้วบุตร 
 
นายศราวุธ  แก้วบุตร 
นางเกศกมล  ยอดหวิด 
นายอุดม  หลำเบ็ลส๊ะ 
นายศราวุธ  แก้วบุตร 
นางสาวศิริมา  แซ่เขา่ 
นางอุชญา  สังแสตมป์ 
นางสาวปนิดา  โมสิกะ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
นายชยณัฐ  เพชรนุ่ม 
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5.  ระยะเวลาในการดำเนินการ   . 

กิจกรรม 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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                                                        นายอุดม  หลำเบ็ญส๊ะ 

2. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนใน
กิจกรรมเครื่องแบบฯ 

            นายอดุม  หลำเบญ็ส๊ะ 

3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ 

            นายอุดม  หลำเบ็ญส๊ะ 

4. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

            นายอุดม  หลำเบญ็ส๊ะ 

5. ค่ายวิทยาศาสตร์  ศกึษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที่ 

            นายเชิดศักดิ ์ อ่อนรักษ์ 

6. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางสังคมศาสตร์ใน
ท้องถิ่น 

            นางสาวอุไร  สันหมาน 

7. ศึกษาแหล่งประกอบการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ 

            นางภัคนลิน  ทองศรีจันทร์ 

8. ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่กลุ่ม
สาระฯภาษาไทย 

            นางสาวสุวิมล  ยีหมัดอาหลี 

9. On tour travel             นางอุชญา  สังแสตมป์ 
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กิจกรรม 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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. 

10. เข้าค่ายคุณธรรมนักเรียน ม.4             นางสาวนัทธมน  ขุนเชื้อ 

11. มอบรางวัลแห่งความดี 
            นางสาวอารีย๊ะ  หยันยามีน 

12. อบรมคุณธรรมจริยธรรม และ   
     คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

            นายสมศักดิ์  นวลสุชล 

13. อบรมนักเรียนระดับชั้น             นายวัชรงค์  มีจิตร 

14. ปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่ ม.1 และ
ม.4 

            นายวัชรงค์  มีจติร 

15. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่  
     ม.1 และ ม.4 

            นายวัชรงค์  มีจิตร 

16 เข้าค่ายส่งเสริมคุณลักษณะอันพึง 
    ประสงค ์

            นายวัชรงค์  มีจติร 

17. ปรับพฤติกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 
            นายสมศักดิ์  นวลสุชล 

18. เยี่ยมบ้านนักเรยีน              นางสาวปนิดา  โมสิกะ 

19. ช่วยเหลือนักเรียนยากจน             นางสาวปนิดา  โมสิกะ 
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กิจกรรม 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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. 

20. การกำกับติดตามดูแลพฤติกรรม
นักเรียน 

            นางสาวนัทธมน  ขุนเชื้อ 

21. วันลอยกระทง             นางเกศกมล  ยอดหวิด 

22. พิธีไหว้ครู             นางเกศกมล  ยอดหวิด 

23. แห่เทียนพรรษา             นางสาวนัทธมน  ขุนเชื้อ 

24. วันขึ้นปีใหม่             นางเกศกมล  ยอดหวิด 

25. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและ  
     คณะกรรมการนักเรียน 

             

     25.1 เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน                      นายศราวุธ  แก้วบุตร 

     25.2 ค่ายผู้นำนักเรียน             นายศราวุธ  แก้วบุตร 

     25.3 ยุวอาสาประชาธิปไตย 
            นายอดุม  หลำเบ็ญส๊ะ 

     25.4 ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
            คณะกรรมการนักเรียน  
 

            นายศราวุธ  แก้วบุตร 

     25.5 พัฒนาสำนักงานสภานักเรียน             นายศราวุธ  แก้วบุตร 
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กิจกรรม 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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. 

     25.6 ประชุมสัมมนา  สรุปผลการ 
           ดำเนินงาน และทำแผนปฏิบัติ 
           การสภานักเรียน 
                 

          
4.25.9 ส่งเสริมแนวทางป้องกัน
ความรุนแรงจาก  
         Bully 
4.25.10 การเลิกใช้ถุงพลาสติก
ในโรงเรยีน 

 

    
 

       นายศราวุธ  แก้วบุตร 

     25.7 ส่งเสริมใหเ้ด็กไทยรู้ทันก่อน 
           แบ่งปันข่าวปลอม (Fake New) 
 
 

            นายศราวุธ  แก้วบุตร 

     25.8 จิตอาสาเพ่ือสร้างสังคมแห่ง 
           ความสุขแบ่งปันรอยยิ้ม 
 

            นางเกศกมล  ยอดหวิด 

     25.9 ส่งเสริมแนวทางปอ้งกันความ 
           รนุแรงจาก  Bully 

            นายอุดม  หลำเบ็ญส๊ะ 

     25.10 การเลิกใช้ถุงพลาสติกใน 
            โรงเรียน 

            นายศราวุธ  แก้วบุตร 

26. ส่งเสริมการออม             นางสาวศิรมิา  แซ่เข่า 

27. ประกอบศาสนกจิวันพระ             นางอุชญา  สังแสตมป์ 

28. กิจกรรมปัจฉิมนเิทศ             นางสาวปนิดา  โมสิกะ 

ประเมินผล สรุปผล รายงานโครงการ             นายชยณัฐ  เพชรนุ่ม 
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6. งบประมาณและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
 

กิจกรรม งบอนุมัติ 
ค่าใช้จ่ายจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

หมาย
เหตุ ค่าของ 

ที่ระลกึ 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าเช่า
เหมา 

1. กิจกรรมเข้าค่ายกิจกรรม 
    พัฒนาผู้เรียน                                            

145,000 
 

 145,000   
 

 

2. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียนในกิจกรรมเครื่องแบบฯ 

40,000 
 

4,500 28,000 7,500  
 

 

3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ 

0 
 

    
 

 

4. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

240,000 
 

 240,000   
 

 

5. ค่ายวิทยาศาสตร์ ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่ 

20,000 
 

7,200 12,800   
 

 

6. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทาง
สังคมศาสตรใ์นท้องถิน่ 

20,000 
 

 4,000 6,000  10,000  

7. ศึกษาแหล่งประกอบการ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพ 

15,000 
 

2,000 3,500 4,500  5,000  

8. ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
กลุ่มสาระฯภาษาไทย 

20,000 
 

1,000  9,000  10,000  

9. On tour travel 20,000  4,800  2,200  13,000  
10. เข้าค่ายคุณธรรมนักเรียน ม.4 40,000  6,000 30,000   4,000  
11. มอบรางวัลแห่งความดี 2,500    2,500    
12. อบรมคุณธรรมจริยธรรม และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
6,000 

 
6,000    

 
 

13. อบรมนักเรียนระดับชั้น 0        
14. ปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่ม.1

และม.4 
20,000 

 
1,200 18,800   

 
 

15. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเข้า
ใหม่ ม.1 และ ม.4 

2,500 
 

 2,500   
 

 

16. เข้าค่ายส่งเสริมคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

56,000 
 

21,600 34,400   
 

 

17. ปรับพฤติกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 10,000   9,500 500    
18. เยี่ยมบ้านนักเรียน 40,000  40,000      
19. ช่วยเหลือนักเรียนยากจน 0       เงินปัจจัย 
20. การกำกับติดตามดูแลพฤติกรรม

นักเรียน 
15,000 

 
  15,000  
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กิจกรรม งบอนุมัติ 
ค่าใช้จ่ายจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

หมาย
เหตุ ค่าของ 

ที่ระลกึ 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าเช่า
เหมา 

21. วันลอยกระทง 5,000 3,100  1,200 700    
22. พิธีไหว้ครู 2,000   300 700  1,000  
23. แห่เทียนพรรษา 7,000   7,000     
24. วันขึ้นปีใหม่ 7,000 4,012  1,350 138  1,500  
25. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย

และคณะกรรมการนักเรียน 
 

 
    

 
 

     25.1 เลือกตั้งคณะกรรมการ 
            นักเรียน          

3,000 
 

 2,500 500  
 

 

     25.2 ค่ายผู้นำนักเรียน 20,000  6,000 9,000 5,000    
     25.3 ยุวอาสาประชาธิปไตย 0        
     25.4 ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา   
           คณะกรรมการนักเรียน  

8,000 500  3,500   4,000  

     25.5 พัฒนาสำนักงานสภา 
           นักเรียน 

7,400 
 

   7,400 
 

 

     25.6 ประชุมสัมมนา สรุปผล 
           การดำเนินงาน และทำ 
           แผนปฏิบัติการสภานร. 

4,000 
 

 2,250 1,750  
 

 

     25.7 ส่งเสริมใหเ้ด็กไทยรู้ทัน 
           ก่อนแบ่งปันข่าวปลอม  

0 
 

    
 

 

     25.8 จิตอาสาเพ่ือสร้างสังคม 
          แห่งความสุขแบ่งปนัรอยยิ้ม 

1,600 
 

  1,600  
 

 

     25.9 ส่งเสริมแนวทางป้องกัน 
           ความรนุแรงจาก Bully 

0 
 

    
 

 

     25.10 การเลิกใช้ถงุพลาสติก 
            ในโรงเรียน 

1,000 
 

  1,000  
 

 

26. ส่งเสริมการออม 3,000    3,000    
27. ประกอบศาสนกิจวันพระ 3,000    3,000    
28. ปัจฉิมนิเทศ 20,000   20,000     

รวม 804,00 7,612 100,300 575,600 64,588 7,400 48,500 40,000 
 
7.  งบประมาณ 
 งบประมาณท้ังหมดที่ได้รบัจัดสรร  804,00  บาท (เงินปัจจัย 40,000บาท) 
 
8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นายชยณัฐ  เพชรนุ่ม 
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9. สถานที่ดำเนินงาน 

  โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา และสถานที่จัดกิจกรรม 

10. การวัดผลและประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
มีการดำเนินกจิกรรมในโครงการ 100 % 

 
ประเมินเอกสาร (รายงานการ
ดำเนินกิจกรรม) 

 
แบบรายงานการจัดกิจกรรม
แต่ละกิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 
กิจกรรมทุกกิจกรรมดำเนินงานเสร็จสิ้นได้ผล
ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแต่ละ
กิจกรรม 

 
ประเมินเอกสาร(รายงานการ
ดำเนินกจิกรรม) 

 
แบบรายงานการจัดกิจกรรม
แตล่ะกิจกรรม 

ความพงึพอใจ 
มีความพึงพอใจต่อผลงานหรือความสำเร็จ
ของกิจกรรมร้อยละ 80 

 
ประเมินจากการทำกิจกรรม 

 

 
แบบประเมิน 

 

 
 
     ลงชื่อ                                            ผู้เสนอโครงการ     
                (นายชยณัฐ  เพชรนุม่)                                               
 
 
 

     ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
                           (นายสาโรจ แก้วมณี)                                               
         รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
 
     ลงชื่อ     ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                                            (นายวิรัช  ชูสิน) 
       ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 
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โครงการที ่4 ส่งเสริมผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
ประจำปีงบประมาณ  2564 
 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน  
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ข้อ 1, 4 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนบริหารและการจัดการ 

 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3 ดำเนินงานพฒันาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก 
                กลุ่มเป้าหมาย 
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมคีุณภาพ 
 

6 วาระการพัฒนาการศึกษาของ สพม.16   นักเรียนดี ข้อ 1  
       นักเรียนเกง่  ข้อ 1, 3 
       นักเรียนมีความสุข  ข้อ 1,2 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน    
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรยีนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ   
 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง     
 
1.  หลักการและเหตุผล 

พระราชดำรัสพระราชทานแก่ครูและนักเรียนจิตรลดา  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2523  “.....กิจการทุกอย่าง
รวมทั้งการดำรงชีวิตที่ดี  จะต้องปรับปรุงตลอดเวลา  และการปรับตัวนี้จะต้องมีความเพียรและอดทนเป็นที่ตั้ง ถ้า
คนเราไม่มีความเพียร  ไม่มีความอดทนก็อาจจะท้อใจไปโดยง่าย เมื่อท้อใจไปแล้วไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรือง
แน่ๆ  นอกจากเปน็คนทีเ่คราะห์ดีเหลือเกินหรืออย่างที่เขาว่ากันว่า  คนนี้เขาฝ่าฟันอุปสรรคมาได้ด้วยดี  เรากินบุญ
เก่า เราสร้างต่อไป คือ ทำความดีย่อมหมดเช่นเดียวกัน  เราสะสมอาหารไว้สำหรับไม่อด  แต่ว่าถ้าเราไม่หากิน
ต่อไป  ไม่หาอาหารมา  อาหารที่สะสมเอาไว้ย่อมหมดไป  แล้วเราย่อมโซอดตาย  ฉะนั้น ความรู้หรือความสามารถ  
ความดีทั้งหลาย  เราต้องสะสมเพ่ิมเติมอยู่เรื่อย ๆ ทั้งที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ถ้าขาดอาหารเราย่อมผอมลง หิว
เป็นทุกข์  ถ้าทำดีสิ่งที่สุจริตด้วยความสามารถ ด้วยความอดทน  พากเพียร  เราอาจจะไม่ผอมโซเพราะว่าคนที่
ทำบุญดีนั้น  งานชีวิตมันจะง่ายขึ้นคนที่กินบุญเก่าไม่มีความสามารถที่จะทำมาหากิน  ในที่สุดถ้ามีบุญมาแล้วกิน
บุญก็ยังดมีีสะสมเอาไว้  แตว่่าวันหนึ่งก็หมดไป...” 
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 จากพระราชดำรัสข้างต้น หมายถึง การดำรงชีวิตให้มีความสุข  ด้วยความพากเพียร  ความพยายาม  
ความอดทนการดำรงให้มีความสุขภาพกาย สุขภาพจิต  ทำให้ผู้เรียนสนุกกับการเล่าเรียน  ทำกิจกรรมและ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2545 หมวด 1ความมุ่งหมายและ
หลักการ  มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา  ความรู้และคุณภาพ  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข  จากข้อความข้างต้นโรงเรียนในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งทางด้านร่างกาย 
จิตใจ  เพ่ือสร้างความสุขให้เกิดเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียน  และส่งผลให้เรียนรู้อย่างมีความสุขและเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและสุนทรียภาพต่อไป  โรงเรียนจึงได้จัดส่งเสริมผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี
และสุนทรียภาพขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้นักเรียนมีสภาพร่างกาย  และสุขภาพที่ดี  มียาและเวชภัณฑ์ในการบริการอนามัยในโรงเรียน 
2. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนและบุคลากรรู้ถึงวิธีการดูและรักษาสุขภาพร่างกายและอารมณ์ของตนเอง  และ

เพ่ือลดปัญหาทางสาธารณสุขในชุมชน 
3. เพ่ือเสริมสร้างสุขนิสัยที่ดีเกี่ยวกับโภชนาการ  ส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรได้รับประทานอาหาร

ตามหลักโภชนาการมีมาตรฐานสุขภาพท่ีสูงขึ้น  และอำนวยความสะดวกให้บริการแก่บคุลากรและชุมชน 
4. เพือ่ลดปริมาณขยะในโรงเรียน  ลดการใช้โฟม  และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
5. เพ่ือให้นักเรียนเกิดความภูมิใจในความสามารถและความถนัดของตนเอง  มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 

มีความสามัคคี  มีระเบียบวินัย 
6. เพ่ือเสริมสร้างความรู้และสร้างทักษะพ้ืนฐานทางด้านดนตรี  นาฏศิลป์  และทัศนศิลป์  ส่งเสริมให้

นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  สร้างเจตคติที่ดีทางด้านดนตรีไทย  ดนตรีสากล  นาฏศิลป์  และทัศนศิลป์  
นักเรียนไดเ้รียนรู้งานทีต่นเองถนัดจากวิทยากร  และได้เรียนรู้จากสถานที่จริง 

7. เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านดนตรีไทยให้แก่นักเรียนที่มีความสนใจ  การใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์แลกระตุ้นศักยภาพของนักเรียนให้กล้าแสดงออก  นำความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเองจนสามารถแข่งขัน
ทักษะได ้

8. เพ่ือจัดซื้อชุดหางเครื่องสำหรับการแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง  ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  และ
ส่งเสริมความสามารถทางด้านดนตรีให้แก่นักเรียนที่มีความสนใจ 

9. เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้และความเข้าใจในโทษของยาเสพติด  ความรุนแรงของโรคภัย  อุบัติเหตุ
และปัญหาทางเพศ  นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์  ต่อต้าน  และป้องกันจากภัยยาเสพติด  โรคภัย  อุบัติเหตุ
และปัญหาทางเพศ  และหาแนวทางการป้องกันแก่เยาวชน 

10. เพ่ือสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

11. เพื่อให้นักเรียนมีสภาพร่างกายที่แข็งแรง  รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  และส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านกีฬาให้แก่ผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 
 

3.  เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  กิจกรรมทุกกิจกรรม ดำเนินงานเสร็จสิ้น 100%  

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ทุกกิจกรรมดำเนินงานเสร็จสิ้นได้ผลตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม 

4.  ข้ันตอนการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมครูและคณะกรรมการภายในโครงการ 
2. เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
3. วางแผนการดำเนินงาน 
4. ปฏิบัติงานตามแผน 

4.1 กิจกรรมจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์                                            
4.2 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
4.3 กิจกรรมพัฒนางานโภชนาการ 

    4.4 กิจกรรมโรงเรียนปลอดโฟม 
    4.5 กิจกรรมแข่งขนักีฬาสีภายใน 
    4.6 กิจกรรมวิ่งเพ่ือสุขภาพ 
    4.7 กิจกรรมค่ายสานสัมพันธ์สาระศิลป์ ครั้งที่ 9 
    4.8 กิจกรรมส่งเสริมการแสดงวงดนตรีไทยกันเกราสังคีต 
    4.9 กิจกรรมจัดซื้อชุดการแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง 

4.10 กิจกรรมปลอดอบายมุขและสิ่งเสพติด 
4.10.1 ใครสูบบุหรี่ยกมือขึน้ 
4.10.2 วันรณรงคอ์บายมุขและสิ่งเสพติด 

    4.11 กิจกรรมโรงเรียนคาร์บอนต่ำ หอ้งเรียนสีเขยีว 
4.11 กิจกรรมสร้างพลังกาย 

5. ติดตามผลการจัดกจิกรรม 
6. ประเมินผลแต่ละกิจกรรม 
7. สรุปรายงานผล/จัดทำSAR 

ก.ย.63 
ต.ค.63 

ส.ค.63 – ก.ย.63 
 

ต.ค.63 – ส.ค.64 
ต.ค.63 – ก.ย.64 
ต.ค.63 – ก.ย.64 
ต.ค.63 – ก.ย.64 
ต.ค.63 – ส.ค.64 
ต.ค.63 – ส.ค.64 
ต.ค.63 – ก.ย.64 
ต.ค.63 – ก.ย.64 
ต.ค.63 – ก.ค.64 

 
ต.ค.63 – ก.ย.64 
ต.ค.63 – ก.ย.64 
พ.ย.63 – ก.ย.64 
พ.ย.63 – ส.ค.64 
ต.ค.63 – ส.ค.64 
ต.ค.62 – ส.ค.63 

ก.ย.62 

ครูทุกคนในโครงการ 
นางสาวสรารัตน์  อินทรสุวรรณ ์
ครูทุกคนในโครงการ 
 
นางสาวสรารัตน์  อินทรสุวรรณ ์
นางสาววิภาดา  จิตแจ่ม 
นางสาวโศภิษฐา  คงชื่น 
นางสาวอุไร  สันหมาน 
นายสมชาย  บุญแก้ว 
นายสมชาย  บุญแก้ว 
นางปิตุพร  ธรรมโร 
นางสาวสรารัตน์  อินทรสุวรรณ ์
นายกิตติฑัต  คงสี 
 
ว่าที่ ร.ต.สมชาย  เพชรนุ่ม 
ว่าที ่ร.ต.สมชาย  เพชรนุ่ม 
นางอรนุช  บุญสนิท 
นายสมชาย  บุญแก้ว 
ครผูู้รับผิดชอบกิจกรรม 
ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
 

นางสาวสรารัตน์  อินทรสุวรรณ ์
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5. ระยะเวลาในการดำเนินการ 

กิจกรรม 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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                                นางสาวสรารัตน์  อินทรสุวรรณ ์

2. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ             นางสาววิภาดา  จติแจ่ม 

3. กิจกรรมพัฒนางานโภชนาการ             นางสาวโศภิษฐา  คงชื่น 
 4. กิจกรรมโรงเรียนปลอดโฟม             นางสาวอุไร  สันหมาน 

5. กิจกรรมแข่งขันกฬีาสีภายใน             นายสมชาย  บุญแก้ว 

6. กิจกรรมวิ่งเพ่ือสุขภาพ             นายสมชาย  บุญแก้ว 

7. กิจกรรมค่ายสานสัมพันธ์สาระศิลป์ครั้งที่ 9             นางปตุิพร  ธรรมโร 
8. กิจกรรมส่งเสริมการแสดงวงดนตรีไทย

กันเกราสังคีต 
            นางสาวสรารัตน์  อินทรสุวรรณ ์

9. กิจกรรมจัดซื้อชุดการแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง             นายกติติฑตั  คงสี 
10. กิจกรรมปลอดอบายมขุและสิ่งเสพติด              

10.1 ใครติดบุหรี่ยกมือขึ้น             ว่าที่ร.ต.สมชาย  เพชรนุ่ม 
 10.2 วันรณรงค์อบายมุขและสิ่งเสพติด 

 
            ว่าที่ร.ต.สมชาย  เพชรนุ่ม 

 
 

11. กิจกรรมโรงเรียนคาร์บอนต่ำ ห้องเรียนสี
เขียว 

            นางอรนุช  บญุสนิท 

12.กิจกรรมกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
 

            นายสมชาย  บุญแก้ว 

ประเมินผล สรุปผล รายงานโครงการ             นางสาวสรารัตน์  อินทรสุวรรณ ์
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6. งบประมาณและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
 

กิจกรรม งบอนุมัติ 
ค่าใช้จ่ายจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

หมาย
เหตุ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสด ุ

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าเช่า 
เหมา 

ค่าของ
รางวัล 

1. กิจกรรมจดัซ้ือยาและ
เวชภัณฑ์                    

7,000  7,000   
  

 

2. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 3,000 1920 600 480     
3. กิจกรรมพัฒนางาน

โภชนาการ 
14,000 2,000 500 4,500  7,000 

 
 

4. กิจกรรมโรงเรียนปลอดโฟม 10,000 1,000 2,000   7,000   
5. กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน 123,250  3,250 120,000     

6. กิจกรรมวิ่งเพ่ือสุขภาพ 10,000  10,000      
7. กิจกรรมค่ายสานสัมพันธ์

สาระศลิป์ครั้งที่ 9 
30,000 9,600    20,400 

 
 

8. กิจกรรมส่งเสริมการแสดงวง
ดนตรีไทยกันเกราสังคตี 

17,300 4,000 1,100  6,200 6,000 
 

 

9. กิจกรรมจัดซื้อชุดการแสดงวง
ดนตรีลูกทุ่ง 

20,000    20,000 
  

 

10. กิจกรรมปลอดอบายมุขและ
สิ่งเสพติด 

     
  

 

    10.1 ตรวจสารเสพติด 2,000   2,000     
10.2 วันรณรงค์อบายมุข

และสิ่งเสพติด 
2,000   2,000  

  
 

10.3 ใครสูบบุหรี่ยกมือขึ้น 1,000   1,000     
11. กิจกรรมโรงเรียนคาร์บอนต่ำ 
     ห้องเรียนสีเขียว 

10,000   500   9,500  

12.กิจกรรมกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 6,000  2,000 4,000     
รวม 255,550 18,520 26,450 134,480 26,200 40,400 9,500  

 

7.  งบประมาณ 
 งบประมาณท้ังหมดที่ได้รับจัดสรร  255,550  บาท 
 
8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นางสาวสรารัตน์  อินทรสุวรรณ์ 
 
9. สถานที่ดำเนินงาน 

  โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี๒ สงขลา และสถานที่จัดกิจกรรม 
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10. การวัดผลและประเมินผล  

ตัวชีวั้ดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
มีการดำเนินกจิกรรมในโครงการ 100% 

 
ประเมินเอกสาร  
(รายงานการดำเนินกิจกรรม) 

 
แบบรายงานการจัดกิจกรรม
แตล่ะกิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 
กิจกรรมทุกกิจกรรมดำเนินงานเสร็จสิ้นได้ผล
ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแต่ละ
กิจกรรม 

 
ประเมนิเอกสาร  
(รายงานการดำเนินกิจกรรม) 

 
แบบรายงานการจัดกิจกรรม
แต่ละกิจกรรม 

ความพึงพอใจ 
มีความพึงพอใจต่อผลงานหรือความสำเร็จ
ของกิจกรรมร้อยละ 80 

 
ประเมินจากการทำกิจกรรม 

 

 
แบบประเมิน 

 

 
 
 
     ลงชื่อ                                            ผู้เสนอโครงการ     
              (นางสาวสรารัตน์  อินทรสุวรรณ์)                                               
 
 
 
 

     ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
                           (นายสาโรจ  แก้วมณี)                                               
         รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
 
 
     ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                            (นายวิรัช  ชูสิน) 
       ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 
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โครงการที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ  2564 
 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ข้อ 2,3,5,6 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนบริหารและการจัดการ 

 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบนำเสนอผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

6 วาระการพัฒนาการศึกษาของ สพม.16  การบริหารจัดการ  ข้อท่ี 3,4,5,6 
     นักเรียนเกง่  ข้อ 1 
     ครูมืออาชีพ  ข้อ 3 
สนองกลยทุธ์โรงเรียน    

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

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง     
 
1.  หลักการและเหตุผล 

จากพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 
สิงหาคม 2539  ความว่า “.....ปัญหาทุกอย่างไม่ว่าเล็กหรือใหญ่มีทางแก้ไขได้ ถ้ารู้จักคิดได้ดี ปฏิบัติได้ถูก  การคิด
ได้ดีนั้น มิใช่การคิดได้ด้วยลูกคิดหรือสมองกล เพราะถึงโลกเราในปัจจุบันจะวิวัฒนาการไปมากเพียงใดก็ตาม ก็ยัง
ไมมี่เครื่องมือวิเศษอันได้ สามารถขบคิดแก้ไขปัญหาต่างๆ ไดอ้ย่างสมบูรณ์ การขบคิดวินิจฉัยปัญหาจึงต้องอาศัยใช้
สติปัญญา คือคิดด้วยสติรู้ตัวอยู่เสมอ เพ่ือหยุดป้องกันความประมาทพลาดผิด และอคติต่างๆ      มิให้เกิดขึ้น ช่วย
ให้การใช้ปัญญาพิจารณาปัญหาต่างๆ เป็นไปอย่างเที่ยงตรง ทำให้เหตุการณ์ เห็นผลที่ เกี่ยวเนื่องกันเป็น
กระบวนการได้อย่างกระจ่างชัดทุกข้ันตอนและวินิจฉัยได้ถูกต้องว่าปัญหาที่แท้อยู่ตรงไหน จะปฏิบัติแก้ไขด้วยวิธีใด 
ส่วนการปฏิบัติได้ถูกต้องนั้นก็คือ การปฏิบัติแก้ไขได้ถูกต้องตามหลักวิชา หลักเหตุผลและหลักธรรม การคิดได้ถูก
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เป็นเรื่องที่เป็นเหตุเป็นผลประกอบกันและส่งเสริมสนับสนุนกัน เป็นปัจจัยสำคัญในการแก้ปัญหา ทั้งในการ
ดำรงชีวิตและการปฏิบัติกิจการงาน.....”  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9 การจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลัก มีเอกภาพด้าน
นโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ  มีการกระจายอำนาจไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
และประเภทการศึกษา  มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา 

จากหลักการและเหตุผลที่นำมากล่าวข้างต้น เป็นเสมือนวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการบริหารจัด
การศกึษา การเปลี่ยนแปลงนโยบายมาสู่การปฏิบัติเพ่ือให้เกิดเป็นรูปธรรม ตามที่กล่าวว่าเอกภาพทุกด้าน มีความ
หลากหลายในการปฏิบัติ หมายถึงการแปลงไปสู่รูปธรรม  ขึ้นอยู่กับบริบทของสถานศึกษามีความพร้อมด้านใด แต่
นำไปสู่นโยบายเดียวกัน โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาด้านระบบการ
บริหารจัดการด้านการศกึษา เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นแหล่งวิทยาการให้กับชุมชน  

2.  วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตร  สู่การจัดการเรียนการสอนให้กับบุคลากรครู  และ
ปรับหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และประเมินการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา 
 2. เพ่ือวางแผนจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร จัดทำตารางการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน
ในแตล่ะภาคเรียน และกำกับติดตามการเข้าเรียนของนักเรียนและการจัดการเรียนการสอนของครู 

3. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นรูปธรรม  และโรงเรียนมีเครื่องมือในการบริหาร
จดัการภายในอย่างมีคุณภาพ 

 4. เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานบริหารทั่วไปให้บรรลุเป้าหมาย จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
ของกลุม่บริหารงาน  สำนักงานและให้การปฏิบัติงานสำนักงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

5. เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและให้มีวัสดุอุปกรณเ์พียงพอในการดำเนินงาน 
 6. เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมาย  เพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
และประสิทธิภาพในการทำงานให้มีประสิทธิผล 
 7. เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาระบบการบริหารจัดการสำนักงานกลุ่มงบประมาณให้บรรลุเป้าหมาย จัดหา
วัสดุ อุปกรณ์ท่ีจำเป็นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้ให้เกดิประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพ 
 8. เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ  แบบแผน  ถูกต้องตามขั้นตอนการดำเนินงานธุรการและ
สารบรรณ และสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานและการให้บริการ  
 9. เพ่ือให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 10. เพ่ือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน  วัสดุสิ้นเปลือง เพ่ืออำนวยความสะดวกในงานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  ดำเนินงานอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ 
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 11. เพ่ือให้มีการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ในปัจจุบัน  จัดทำข้อมูล
เกี่ยวกับงานทะเบียนวัดผลให้เป็นระบบ ครอบคลุม มีความทันสมัย ทันต่อการใช้งาน และให้บริการแก่ผู้มาติดต่อขอ
เอกสารเกิดความสะดวกและทันเวลาที่กำหนด 
 12. เพ่ือจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเพ่ือการจัดทำสถิติข้อมูลสารสนเทศ   และประกอบการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 

13. เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้ทราบข่างสารความรู้และกิจกรรมต่างๆ  เพ่ือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์งาน กิจกรรมโรงเรียนสู่สาธารณชน  และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

 

3.  เป้าหมาย 

 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  กิจกรรมทุกกิจกรรม ดำเนินงานเสร็จสิ้น 100% 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  กิจกรรมทุกกิจกรรมดำเนินงานเสร็จสิ้นไดผ้ลตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม 

4.  ข้ันตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมครูและคณะกรรมการภายในโครงการ 
2. เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
3. วางแผนการดำเนินงาน 
4. ปฏิบัติงานตามแผน 

4.1  กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 
4.2  กิจกรรมการจดัการเรียนการสอน 
4.3  กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564 
4.4  กิจกรรมพัฒนางานสำนักงานบริหารงานทั่วไป 
4.5  กิจกรรมพัฒนางานสำนักงานบุคลากร 
4.6  กิจกรรมจดัซ้ือวัสดุอุปกรณ์สำนักงานวิชาการ 
4.7  กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานงบประมาณ 
4.8  กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานกิจการ 
4.9  กิจกรรมพัฒนางานสารบรรณ 
4.10  กิจกรรมพัฒนางานรับนักเรียน 
4.11 กิจกรรมพัฒนางานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4.12 กิจกรรมพัฒนางานทะเบียน-วัดผล 
4.13 กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศนักเรียน 
4.14 กิจกรรมพัฒนาระบบการให้บริการงาน

ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
5. ติดตามผลการจัดกิจกรรม 
6. ประเมินผลแต่ละกิจกรรม 
7. สรุปรายงานผล/จัดทำSAR 

ส.ค.63 
ส.ค.63 

ส.ค.63 – ก.ย.64 
 

ต.ค.63 – ส.ค.64 
ต.ค.63 – ส.ค.64 
ก.ย.63 – ก.ย.64 
ต.ค.63 – ส.ค.64 
ม.ค.64 , พ.ค.64 
ต.ค.63 – ส.ค.64 
ต.ค.63 – ส.ค.64 
ต.ค.63 – ส.ค.64 
ต.ค.63 – ส.ค.64 
ธ.ค.63 - พ.ค.64 
ต.ค.63 – ส.ค.64 
พ.ย.63 – ส.ค.64 
ต.ค.63 – ส.ค.64 
ต.ค.63 – ส.ค.64 

 
ต.ค.63 – ส.ค.64 
ต.ค.63 – ส.ค.64 

ก.ย.64 

ครทุูกคนในโครงการ 
นางสาวนันทินี เครือจันทร์ 
ครูทุกคนในโครงการ 
 
นางสาวผกาทิพย์  ยันตะสิริ 
นางซารียา  จิสวัสดิ์ 
นางสาวนันทินี เครือจันทร์ 
นางปิตุพร  ธรรมโร 
นางภัคนลิน ทองศรีจันทร์ 
นายเชิดศักดิ์  อ่อนรักษ์ 
นางสาววิลาวัณย์  ไชยเสนะ 
นางเกศกมล  ยอดหวิด 
นางสาวพิรุณพร  ศิริรัตน์ 
นางกัลยารัตน์  อิสระทะ 
นายอุดม  หลำเบ็ลส๊ะ 
นางสุภาพรรณ์ สุวรรณโณ 
นางสาวขนิษฐา บุญเตโช 
นายธีรภัทร  ไกรแก้ว 
 
ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
นางสาวนันทินี เครือจันทร์ 
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5.  ระยะเวลาในการดำเนินการ   . 

กิจกรรม 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา              นางสาวผกาทิพย์  ยันตะสริ ิ

2. กิจกรรมการจัดการเรยีนการสอน 
             นางซารียา  จิสวัสดิ์ 

3. กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการ  
   ประจำปีงบประมาณ 2564 

 
            นางสาวนันทนิี เครือจันทร์ 

4. กิจกรรมพัฒนางานสำนักงาน  
   บริหารงานทั่วไป 

             นางปิตุพร  ธรรมโร 

5. กิจกรรมพัฒนางานสำนักงานบุคลากร              นางภัคนลิน ทองศรีจันทร ์

6. กิจกรรมจดัซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน  
    วิชาการ 
 

             นายเชิดศักด์ิ  อ่อนรักษ์ 

7. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 
   งบประมาณ 

             นางสาววิลาวณัย์  ไชยเสนะ 

8. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 
   กิจการนักเรียน 

             นางเกศกมล  ยอดหวดิ 

9. กิจกรรมพัฒนางานสารบรรณ              นางสาวพิรุณพร  ศิริรตัน์ 

10. กิจกรรมพัฒนางานรบันักเรียน              นางกัลยารัตน์ อิสระทะ 
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กิจกรรม 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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. กิจกรรมพัฒนางานกิจกรรมพัฒนา 
     ผู้เรียน 
 

             นายอุดม  หลำเบ็ลส๊ะ 

12. กิจกรรมพัฒนางานทะเบียน-วัดผล 
             นางสุภาพรรณ์ สุวรรณโณ 

13. กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ  
     นักเรียน 

             นางสาวขนษิฐา  บุญเตโช 

14. กิจกรรมพัฒนาระบบการให้บริการ 
     งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

             นายธีรภัทร  ไกรแก้ว 

ประเมินผล สรุปผล รายงานโครงการ 
             

นางสาวนันทินี เครือจันทร ์
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6. งบประมาณและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

กิจกรรม 
งบ

อนุมัติ 

ค่าใช้จ่ายจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
หมาย
เหตุ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าจ้าง/
เช่าเหมา 

1. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 
    สถานศึกษา 

20,000 4,200 10,800 5,000  
 

 

2. กิจกรรมการจดัการเรียน   
    การสอน 

25,000    16,050 8,950  

3. กิจกรรมจดัทำแผนปฏิบัตกิาร   
   ประจำปีงบประมาณ 2564 

30,000   8,810  21,190  

4. กิจกรรมพัฒนางาน 
   สำนักงานบริหารงานทัว่ไป 

47,000   42,000  5,000  

5. กิจกรรมพัฒนางาน 
   สำนักงานบุคลากร 

30,000   30,000  
 

 

6. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์    
   สำนักงานวิชาการ 

80,000   42,300 37,700 
 

 

7. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์   
   สำนักงานงบประมาณ 

50,000   50,000  
 

 

8. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์   
   สำนักงานกิจการนักเรียน 

21,000   21,000  
 

 

9. กิจกรรมพัฒนางาน 
    สารบรรณ 

50,000   27,520 22,480 
 

 

10. กิจกรรมพัฒนางานรับ  
   นักเรยีน 

50,000   26,000 8,000 16,000  

11. กิจกรรมพัฒนางานกิจกรรม  
   พัฒนาผู้เรียน 

20,000   5,000 15,000 
 

 

12.กิจกรรมพัฒนางาน 
   ทะเบียน-วัดผล 

78,450  9,500 50,065 18,435 450  

13. กิจกรรมพัฒนาระบบ 
   สารสนเทศนักเรียน 

5,000  1,050 2,950  1,000  

14. กิจกรรมพัฒนาระบบการ 
   ให้บริการงานประชาสัมพันธ์ 
   โรงเรียน 

31,000   50  
 

30,950  

รวม 537,450   4,200 21,350 310,695 117,665 83,540  
 
7.  งบประมาณ 

 งบประมาณท้ังหมดที่ได้รับจัดสรร  537,450  บาท 
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8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 นางสาวนันทินี  เครือจันทร์ 

9. สถานทีด่ำเนินงาน 

  โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา และสถานที่จัดกิจกรรม 

10. การวัดผลและประเมินผล  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
มีการดำเนินกิจกรรมในโครงการ 100% 

 
ประเมินเอกสาร 
(รายงานการดำเนินกิจกรรม) 

 
แบบรายงานการจัดกิจกรรม
แตล่ะกิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 
ทุกกิจกรรมดำเนินการเสร็จตามเวลาที่
กำหนดและตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 

 
ประเมินเอกสาร 
(รายงานการดำเนินกิจกรรม) 

 
แบบประเมินความสำเร็จของ
กิจกรรม 

ความพึงพอใจ 
มีความพึงพอใจต่อผลงานหรือความสำเร็จ
ของกิจกรรมร้อยละ 80 

 
ประเมินจากการทำกิจกรรม 

 

 
แบบประเมิน 

 

 
 
 
     ลงชื่อ                                            ผู้เสนอโครงการ     
                (นางสาวนันทินี  เครอืจันทร)์      
                                        
 
 

     ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
                              (นางกรธิดา  สงนุ้ย)                                               
        รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
 
 
 
     ลงชื่อ     ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                                            (นายวิรัช  ชูสิน) 
       ผู้อำนวยการโรงเรียนมธัยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 
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โครงการที่ 6 พัฒนาครู บุคลากรและองค์กร 
ประจำปีงบประมาณ  2564    . 
 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    

กลยุทธ์ที่ 1 พฒันาคุณภาพผู้เรียน   
กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อ 1,2,3,4,5,6  
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนข้อ 1,2,3,4 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจทีส่ถานศึกษากำหนดชัดเจน 

          2.2 มรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก 
               กลุ่มเป้าหมาย 
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3.1 จัดการเรยีนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

6 วาระการพัฒนาการศึกษาของ สพม.16   การบริหารจัดการ 
  ครูมืออาชีพ  
  นักเรียนเก่ง ข้อ 3 
  นักเรยีนดี 
  นักเรียนมีความสุข ข้อ 2 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่     โครงการต่อเนือ่ง     
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1.  หลักการและเหตุผล 
จากพระบรมราโชวาทพระราชทานแด่คณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน เมื่อวันที่ 11

กรกฏาคม 2522  ความว่า “....การศึกษาที่ดีด้านวิชาการเป็นรากฐานและปัจจัยสำหรับการสร้างสรรค์แต่การที่จะ
เอาวิชาการมาสร้างสรรค์ให้สำเร็จได้นั้น จำเป็นที่สุดจะต้องอาศัยการศึกษาที่มีด้านอ่ืนๆ เข้ามาประกอบอุดหนุน 
การศึกษาด้านอ่ืน ๆนั้นหมายถึงการศึกษาอบรมทุกอย่างทั้งทางด้านความคิด จิตใจ และการประพฤติปฏิบัติอัน
เป็นตัวสำคัญในการฝึกขัดเกลาให้บุคคลมีความคิด ความฉลาด หนักแน่นในเหตุผลและสุจริต  ละเอียดรอบคอบ 
รู้จักตัดสินใจตามแนวทางที่ถูกต้องเป็นธรรม  และที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือความขยันหมั่นเพียร อุตสาหะขวนขวายที่
จะลงมือทำทุกอย่างไม่ว่าเล็กหรือใหญ่  ง่ายหรือยากด้วยตนเอง ดังนั้นผู้ทำหน้าที่ให้การศึกษาจึงต้องสำนึก
ตระหนักอยู่เสมอที่จะต้องให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนให้ครบทุกๆด้าน ไม่ปล่อยให้ขาดตกบกพร่อง นักเรียน
ทั้งหลายต้องเข้าใจว่าการที่อุตส่าห์เล่าเรียนต้องมีความขยันมาโดยตลอดนั้นเท่ากับแต่ละคนได้ฝึกฝนความ
ขยันหมั่นเพียร เพ่ือสร้างความเจริญและความสำเร็จของชิวิตไว้ส่วนหนึ่งแล้ว.........” จากพระบรมราโชวาทข้างต้น
พระองค์ให้ความสำคัญของการจัดการศึกษาทางด้านวิชาการควบคู่กับคุณธรรมในการจัดการศึกษาและผู้เรียนมัก
หมั่นพยายาม  การศึกษาสร้างคนพัฒนาคน หากคนไม่มีคุณภาพการสร้างชาติก็ไม่สำเร็จ ความรู้คืออำนาจ 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  การบำรุงรักษาและการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา 
ภูมิปัญญาไทย การประยุกต์ใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และด้านภาษา  เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ทักษะใน
การประกอบอาชีพและทักษะในการดำรงชีวิต  การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและ
ความถนัดของผู้เรียน คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ์ การ
ประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการ
ปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น  รักการอ่าน จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ ได้สมดุลกัน 
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการสอน และอำนวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้และความรอบรู้    รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้     โรงเรียนมัธยม 
สิริวัณวรี๒ สงขลา จึงต้องการที่จะพัฒนาครู เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเป้าหมายหลักสูตร  พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มสาระต่าง ๆให้สูงขึ้นในมาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร ซึ่งผลการประเมินรอบที่สองของ สมศ. อยู่ในระดับพอใช้ โรงเรียนจึงต้องพัฒนา
ครู  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล  ฉะนั้นต้องมีการอบรม นิเทศ เพ่ือพัฒนาครูสู่ผู้เรียน 

2.  วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองในวิชาชีพ   ปฏิบัติหน้าที่ตามความรู้ความสามารถ
อย่างเต็มที่  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์  และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
เป็นบุคคลที่แสวงหาความรู้ใหม่ๆ มีเทคนิคในการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทันยุคสมัย 

2. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของโรงเรียนได้แสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และ
จดักิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสต่าง ๆ ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ  

3. เพ่ือแสดงความจงรักภักดี  และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและเสริมสร้างประสบการณ์และให้ขวัญ
กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่บุคลากร 
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4. เพ่ือแสดงความจงรักภักดี และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเสริมสร้างประสบการณ์ มีความรัก 
ความศรัทธา และความภาคภูมิใจต่อสถาบัน 
 5. เพ่ือสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในโรงเรียน เสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน   
 6. เพ่ือให้มีบุคลากรสนับสนุนด้านการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ และให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
 7. เพ่ือให้ครูและบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้ เข้ารับการอบรมและไป
ศึกษาดงูาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 

8. เพ่ือให้ครูและบุคลากรกลุ่มงบประมาณได้เข้าร่วมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาตนเองและ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน 
 9. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
 10. เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ได้เลือกเรียนตาม             
ความถนัดและความสนใจ และให้ผู้เรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

11. เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรมตามพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชริราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร พัฒนาครูให้สามารถจัดการ
เรียนรู้แบบเชิงรุกโดยใช้กระบวนการ PLC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC : 
Professional Learning Community) ให้เกิดขึ้นในโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒  สงขลา 
3.  เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  กิจกรรมทุกกิจกรรม ดำเนินงานเสร็จสิ้น 100% 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  กิจกรรมทุกกิจกรรมดำเนินงานเสร็จสิ้นได้ผลตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม 

4.  ข้ันตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมครูและคณะกรรมการภายในโครงการ 
2. เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
3. วางแผนการดำเนินงาน 
4. ปฏิบัติงานตามแผน 

4.1  กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
4.2  กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ 
4.3  กิจกรรมประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานกลุ่มโรงเรียน

ในพระราชปูถัมภ์ฯ 
4.4  กิจกรรมรับพระราชทานประกาศนียบัตรร่วมกับกลุ่ม 
      โรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ    
4.5 กิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพและขวัญกำลังใจ 

ส.ค.63 
ส.ค.63 

ส.ค.63 – ก.ย.63 
 

ต.ค.63 – ก.ย.64 
ต.ค.63 – ก.ย.64 

ธ.ค.64 
 

มี.ค.64 
 

ต.ค.63 – ก.ย.64 

ครูทุกคนในโครงการ 
นางภัคนลิน  ทองศรีจันทร์ 
ครูทุกคนในโครงการ 
 

นางอรนุช  บุญสนิท 
นางวนีัส  ฆังคะมะโน 
นางภัคนลิน  ทองศรีจันทร์ 
 
นางภัคนลิน  ทองศรีจันทร์ 
 
นายกิตติทัต  คงสี 
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กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
4.6  กิจกรรมจา้งลูกจ้างชั่วคราว 
4.7  กิจกรรมพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการงานอาชีพ      
4.8  กิจกรรมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน กลุ่มงาน 
      งบประมาณ 
4.9  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
4.10 กิจกรรมจ้างวิทยากรท้องถิ่น 
4.11 กิจกรรม PLC 

5. ติดตามผลการจัดกิจกรรม 
6. ประเมินผลแต่ละกิจกรรม 
7. สรุปรายงานผล/จัดทำSAR 

ต.ค.63 – ก.ย.64 
ต.ค.63 – ส.ค.64 
ต.ค.63 – ส.ค.64 

 
พ.ย.63 – ก.ย.64 
ต.ค.63 – ก.ย.64 
ต.ค.63 – ส.ค.64 
ต.ค.63 – ส.ค.64 
ต.ค.63 – ส.ค.64 

ก.ย.64 

นางภัคนลิน  ทองศรีจันทร์ 
นางจินตนา  สุขอ้น 
นางอัณณ์ญาลักษณ์  ภูมพินัธ ์
 
นางอัณณ์ญาลักษณ์  ภูมิพนัธ ์
นางสาวกุญลดา จันทร์สว่าง 
นางสาวพาฝัน  บูรณธรรม 
นางภัคนลิน  ทองศรีจันทร์ 
ครูทุกคนในโครงการ 
นางภัคนลิน  ทองศรจีันทร์ 
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5.  ระยะเวลาในการดำเนินการ  

กิจกรรม 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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             นางอรนุช  บุญสนิท 
2. กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ             นางวนีัส  ฆังคะมะโน 
3. กิจกรรมประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน
กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ 

            นางภัคนลิน  ทองศรีจันทร์ 

4. กิจกรรมรับพระราชทานประกาศนีย 
บัตรร่วมกับกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ ์
 

            นางภัคนลิน  ทองศรีจันทร์ 

5. กิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพและ
ขวัญกำลังใจ 

            นายกิตติทัต  คงสี 

6. กิจกรรมจ้างลูกจ้างชั่วคราว             นางภัคนลิน  ทองศรีจันทร์ 

7. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการ
งานอาชีพ 

            นางจินตนา  สุขอ้น 

8. กิจกรรมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
กลุ่มงานงบประมาณ     

            นางอัณณ์ญาลักษณ์  ภูมิพนัธ ์

9.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
 

            นางอัณณ์ญาลักษณ์  ภูมพินัธ ์

10.กิจกรรมจา้งวิทยากรท้องถิ่น             นายเชิดศักดิ์  อ่อนรักษ์ 
4.11 กิจกรม PLC             นางสาวกุญลดา จันทร์สว่าง 

ประเมินผล สรุปผล รายงานโครงการ             นางภัคนลิน  ทองศรีจันทร์ 
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6. งบประมาณและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

กิจกรรม งบอนุมัติ 
ค่าใช้จ่ายจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

หมาย
เหตุ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

1. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 240,500  240,500    

2. กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ 79,500  79,500    
3. กิจกรรมประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน
กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ 

100,000  100,000    

4. กิจกรรมรับพระราชทานประกาศนียบัตร
ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ 

20,000  20,000    

5. กิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพและ
ขวัญกำลังใจ 

0      

6. กิจกรรมจา้งลูกจ้างชั่วคราว 1,000,000  1,000,000    
7. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการ
งานอาชีพ 

0      

8. กิจกรรมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน กลุ่ม
งานงบประมาณ     

20,000   20,000    

9. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

0      

10.กิจกรรมจ้างวิทยากรท้องถิ่น 10,000 10,000     
11. กิจกรม PLC 5,000   5,000   

รวม 1,475,000 10,000 1,460,000 5,000   
 
7.  งบประมาณ 

 งบประมาณท้ังหมดที่ได้รับจัดสรร  1,475,000 บาท 

8.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 

 นางภัคนลิน  ทองศรีจันทร์ 
 

9. สถานที่ดำเนินงาน 

  โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา และสถานที่จัดกิจกรรม 
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10. การวัดผลและประเมินผล  
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
มีการดำเนินกิจกรรมในโครงการ 100% 

 
ประเมินเอกสาร (รายงานการ
ดำเนินกิจกรรม) 

 
แบบรายงานการจัดกิจกรรม
แต่ละกิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 
ทุกกิจกรรมดำเนินการเสร็จตามเวลาที่
กำหนดและตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 

 
ประเมินเอกสาร(รายงานการ
ดำเนินกิจกรรม) 

 
แบบประเมินความสำเร็จของ
กิจกรรม 

ความพงึพอใจ 
มีความพึงพอใจต่อผลงานหรือความสำเร็จ
ของกิจกรรมร้อยละ 80 

 
ประเมินจากการทำกิจกรรม 

 

 
แบบประเมิน 

 

 
 
 
     ลงชื่อ                                            ผู้เสนอโครงการ     
                 (นางภัคนลิน  ทองศรีจันทร์)                                               
  
 
 
 

     ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
                               (นายสาโรจ  แก้วมณี)                                               
            รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
 
 
 
     ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                            ( นายวิรชั  ชสูิน ) 
       ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 
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โครงการที ่7 พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม   
ประจำปีงบประมาณ  2564   
 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    

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

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนบริหารและการจัดการ 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

6 วาระการพัฒนาการศึกษาของ สพม.16  โรงเรียนสวย 
      การบริหารจัดการ ข้อ 5,6 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง     
 
1.  หลักการและเหตุผล 

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 11กรกฎาคม  2539  
ความว่า  “.........งานของชาตินั้นมีมากมายหลายด้าน  ครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจ สังคม  ศิลปวัฒนธรรม การเมือง
การปกครองและจำเป็นต้องมีผู้มีความรู้ความสามารถในแต่ละด้านสามารถปฏิบัติบริหารให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีใน
ทุกด้าน  ถ้าเปรียบให้เห็นชัด ก็ขอเปรียบเทียบเหมือนวงดนตรีวงหนึ่ง ซึ่งต้องประกอบด้วยดนตรีประเภทต่างๆ มี
เครื่องดีด สี ตี เป่า เป็นต้น และมีผู้เชี่ยวชาญในเครื่องดนตรีนั้น ๆ เป็นผู้ปฏิบัติให้กลมกลืน ไพเราะและถูกจังหวะ
จะโคน จึงเป็นวงดนตรีที่สมบูรณ์แบบได้ เพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาความสามารถไม่ว่า จะทำงานด้านใด เป็นงานเล็ก
หรืองานใหญ่ ง่าย ยาก จะต้องถือว่างานทุกอย่างมีความสำคัญเท่าเทียมกันและต้องตั้งใจกระทำให้ดีที่สุด ด้วย
ความรับผิดชอบและอุตสาหะ  วิริยะ โดยมุ่งมั่นพึงความสำเร็จของงาน เป็นจุดมุ่งหมายสำคัญ..........”  จากพระ
บรมราโชวาทข้างต้น  การบริหารจัดการศึกษาก็เช่นกัน ต้องมีองค์ประกอบของการเรียนรู้ที่จัดเป็นกระบวนการที่
หลากลาย ความรู้ต้องอยู่ทุกสถานที่ การจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้มีส่วนสำคัญในยุคปัจจุบัน  
หรือจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่ผู้เรียนเห็น ครูพูดไม่ได้ ซึ่งเป็นประสบการณ์ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนมีส่วน
สำคัญของการจัดบรรยากาศให้เอ้ือต่อการจัดกระบวนการเรียนการสอน  ไม่ว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด 
ห้องกลุ่มสาระวิชาต่างๆ บรรยากาศนอกห้องเรียนก็เป็นแหล่งเรียนรู้เป็นสู่ธรรมชาติซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  มาตรา  25  ความว่า รัฐจะต้องส่งเสริมการ
ดำเนินงานและจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ 
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สวนสาธารณะ  สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการแหล่งข้อมูล
และแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ อย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 

ฉะนั้น โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี๒ สงขลา ซึ่งได้ก่อตั้งมาเป็นเวลาเกือบ 30 ปี  สภาพอาคารและห้องเรียน
อยู่ในระยะที่ต้องซ่อมแซมจึงมีความจำเป็นต้องจัดทำห้องต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน  เกิดความปลอดภัย 
ให้มีบรรยากาศสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  

2.  วัตถุประสงค์  

 1. เพ่ือพัฒนา ปรับปรุงอาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ย่อย ดังนี้  
1.1 เพ่ือพัฒนาอาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งปลูกสร้างในโรงเรียนให้มีความมั่นคง แข็งแรง 

ปลอดภัย และสามารถเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ   
1.2  เพ่ีอพัฒนา ปรับปรุงสถานที่ สภาพแวดล้อม ให้มีความสะอาด สวยงาม ร่มรื่น มีสิ่งอำนวยความ

สะดวก และให้นักเรียน คุณครู สามารถใช้บริเวณโรงเรียนและพ้ืนที่ต่าง ๆ ในการทำกิจกรรมได้
อย่างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ 

1.3 เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภคของโรงเรียนให้สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
      และมีความปลอดภัย 
1.4  เพ่ือให้มีวัสดุ อุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการใช้ในการจัดสถานที่เพ่ือเตรียมการจัดกิจกรรมพิเศษใน

วาระต่างๆของโรงเรียน และให้สถานที่มีความสวยงามและพร้อมต่อการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ 
ของโรงเรียน 

1.5  เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้ทราบข่าวสารความรู้และกิจกรรมต่างๆ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรมโรงเรียนสู่สาธารณชน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน
กับชุมชน 

1.6  เพ่ือให้การดำเนินการเรื่องการทำความสะอาดเขตพ้ืนที่โดยความรับผิดชอบของนักเรียนทุกชั้น
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้นักเรียนเกิดความตระหนักในการช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด
ของโรงเรียนและให้นักเรียนเกิดความตระหนักในการคัดแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือให้มีการบริหารงานยานพาหนะอย่างมีประสิทธิภาพ มีการดำเนินการตรวจสภาพ ซ่อมแซม บำรุง   
   พาหนะโรงเรียนที่ชำรุดเสียหาย และดำเนินการต่อ พรบ.ประกันภัย และภาษีประจำปี 

3. เพ่ือพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้สามารถใช้ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) ให้บุคลากรในฝ่ายกลุ่มงานงบประมาณใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตในการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์และมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นจากเดิม และพัฒนาบุคลากรผู้จัดเก็บขอ้มูลสารสนเทศสถานศึกษาให้สามารถใช้งานระบบต่างๆ 
และจัดเก็บข้อมูลของสถานศึกษาตามท่ีสถานศึกษาได้กำหนด 

4. เพ่ือให้โรงเรียนมีห้องเรียนคุณภาพทางวิทยาศาสตร์เหมาะสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ    
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
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5. เพ่ือปรับปรุง พัฒนาสื่อและส่งเสริมสื่อ นวัตรรมเทคโนโลยีที่จำเป็นด้านคณิตศาสตร์  พัฒนาการ
ดำเนินงานห้องเรียนคุณภาพคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด   และพัฒนาการเรียนการสอนของครูให้สามารถ
ใช้สื่อและนวัตกรรมและอุปกรณใ์นการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

6. เพ่ือให้สถานศึกษามีห้องพยาบาลที่ได้มาตรฐานเป็นแหล่งให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ผู้เรียน และ
ครู ให้สถานศึกษามีเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการให้บริการด้านสุขภาพนอนามัยเพ่ิมขึ้นและ
เพียงพอต่อจำนวน นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน 

7. เพ่ือให้ห้องสมุดมีบรรยากาศท่ีดีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้า  
8. เพ่ือสร้างแหล่งเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ให้กับผู้เรียน และจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่สะอาด 

สวยงามและเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ                                                    

3.  เปา้หมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  กิจกรรมทุกกิจกรรม ดำเนินงานเสร็จสิ้น 100% 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  กิจกรรมทุกกิจกรรมดำเนินงานเสร็จสิ้นได้ผลตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม 

4.  ขั้นตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมครูและคณะกรรมการภายในโครงการ 
2. เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
3. วางแผนการดำเนินงาน 
4. ปฏิบัติงานตามแผน 

4.1  กิจกรรมพัฒนางานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
      4.1.1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร 
              ประกอบ 
      4.1.2 ปรับปรุงพฒันาสถานที่ บริเวณโรงเรียนและ 
              สภาพแวดล้อม 
       4.1.3 ปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของ 
              โรงเรียน 
      4.1.4 ปรับปรุงพัฒนาสถานที่กิจกรรมพิเศษของ   
              โรงเรียน 
      4.1.5 พัฒนาระบบการให้บริการของศูนย์เทคโนโลยี 
              การศึกษา 
      4.1.6 ปรับปรุงระบบการทำความสะอาดเขตพื้นที่ของ  
              นักเรียนและความสะอาดของโรงเรียน 
4.2  กิจกรรมพัฒนายานพาหนะโรงเรียน 
4.3  กิจกรรมพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ห้อง  
      สำนักงานงบประมาณ 

ส.ค.63 
ส.ค.63 

ส.ค.63 – ก.ย.64 
 
 

ต.ค.63 – ส.ค.64 
 

ต.ค.63 – ส.ค.64 
 

ต.ค.63 – ส.ค.64 
 

ต.ค.63 – ส.ค.64 
 

ต.ค.63 – ส.ค.64 
 

ต.ค.63 – ส.ค.64 
 

ต.ค.63 – ส.ค.64 
ต.ค.63 – มี.ค.64 

 

ครูทุกคนในโครงการ 
นายรอหมาด  หมันดี 
ครูทุกคนในโครงการ 
 
 
นายณัฐพล  ศรีสวัสดิ์ 
 

นายทรรศนะ  สุขธรณ์ 
 
นายณัฐพล  ศรีสวัสดิ์ 
 
นางสิริกานต์ สุขธรณ์ 
 
นายชยณัฐ เพชรนุ่ม  
 
นายศราวุธ  แก้วบุตร 
 

นายมูญาฮีดีน  เลงสะ 
นางกมลรัศมิ์  แก้วละเอียด 
 



67 
 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
4.4  กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ 
4.5  กิจกรรมพัฒนาสื่อเทคโนโลยีห้องเรียนคุณภาพ 
      คณิตศาสตร์ 
4.6  กิจกรรมปรับปรุงสำนักงานพยาบาล 
4.7  กิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้  
      ห้องสมุด 
4.8  เสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

5. ติดตามผลการจัดกิจกรรม 
6. ประเมินผลแต่ละกิจกรรม 
7. สรุปรายงานผล/จัดทำSAR 

พ.ย.63 – ม.ค.64 
พ.ย.63 – ส.ค.64 

 
ต.ค.63 – ส.ค.64 
ต.ค.63 – ส.ค.64 

 
พ.ย.63 – ส.ค.64 
ต.ค.63 – ส.ค.64 
ต.ค.63 – ส.ค.64 

ก.ย.64 

นางอรนุช  บุญสนิท 
นายเทีย่งทอง ไชยสวัสดิ์ 
 
นางสาวสรารัตน์  อินทรสุวรรณ ์
นางสาวสุจินต์  การ่อแก้ว 
 
นางวีนัส  ฆังคะมะโน 
นายรอหมาด  หมันดี 
ครผูู้รับผิดชอบกิจกรรม 
นายรอหมาด  หมันดี 
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5.  ระยะเวลาในการดำเนินการ   

กิจกรรม 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคาร ประกอบ 
 

            นายณัฐพล  ศรีสวัสดิ์ 

4.1.2 ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ บริเวณ
โรงเรียนและสภาพแวดล้อม 

            นายทรรศนะ สุขธรณ์ 

4.1.3 ปรับปรุงพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคของโรงเรียน 
 

            นายณัฐพล  ศรีสวัสดิ์ 

4.1.4 ปรับปรุงพัฒนาสถานที่กจิกรรม
พิเศษของโรงเรียน 
 

            นางสิริกานต์  สุขธรณ์ 

4.1.5 พัฒนาระบบการให้บริการของศูนย์
เทคโนโลยีการศึกษา 
 

            นายชยณัฐ  เพชรนุ่ม 

4.1.6 ปรับปรุงระบบการทำความสะอาด
เขตพ้ืนทีข่องนักเรียนและความสะอาด
ของโรงเรียน 
 

 
           นายศราวุธ  แก้วบุตร 

4.2 กิจกรรมพัฒนายานพาหนะโรงเรียน             นายมูญาฮีดีน  เลงสะ 

4.3 กิจกรรมพัฒนาระบบเครือข่ายคอม 
     พิวเตอร์ห้องสำนักงานงบประมาณ 
 

            นางกมลรัศมิ ์ แก้วละเอียด 

4.4 กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ
วิทยาศาสตร์ 

            นางอรนุช บุญสนิท 
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กิจกรรม 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 กิจกรรมพัฒนาสื่อเทคโนโลยี  
     หอ้งเรียนคุณภาพคณิตศาสตร์ 
 

            นายเที่ยงทอง  ไชยสวัสดิ์ 

4.6 กิจกรรมปรับปรุงสำนักงานพยาบาล             นางสาวสรารัตน์ อินทรสุวรรณ ์

4.7  กิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศแห่ง
การเรียนรู้ห้องสมุด 

            นางสาวสุจินต์  การ่อแก้ว 

4.8  เสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
 

            นางวีนัส  ฆังคะมะโน 

ประเมินผล สรุปผล รายงานโครงการ             นายรอหมาด  หมนัดี 
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6. งบประมาณและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  

กิจกรรม งบอนุมัติ 
ค่าใช้จ่ายจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

หมายเหตุ ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
1.1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร   
     เรียนและอาคาร ประกอบ 

247,000   247,000   

1.2 ปรับปรุงพัฒนาสถานที่      
     บริเวณโรงเรียนและสภาพ   
     แวดล้อม 

221,000   221,000   

1.3 ปรับปรุงพัฒนาระบบ 
     สาธารณูปโภคของโรงเรียน 

211,000   211,000   

1.4 ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ 
     กิจกรรมพิเศษของโรงเรียน 

121,000   121,000   

1.5 พัฒนาระบบการให้บริการ 
    ของศูนยเ์ทคโนโลยีการศึกษา 

174,400   174,400   

1.6 ปรับปรุงระบบการทำความ 
     สะอาดเขตพ้ืนที่ของนักเรียน 
    และความสะอาดของโรงเรียน 

41,000   41,000   

2. กิจกรรมพัฒนายานพาหนะ 
   โรงเรียน 

90,000   90,000   

3.กิจกรรมพัฒนาระบบเครือข่าย  
  คอมพิวเตอร์ห้องสำนักงาน 
  งบประมาณ 

40,000  3,000  16,500 20,500  

4. กิจกรรมพัฒนาห้องเรียน 
   คุณภาพวิทยาศาสตร์ 

20,000    20,000  

5. กิจกรรมพัฒนาสื่อเทคโนโลยี  
   ห้องเรียนคุณภาพคณิตศาสตร์ 

35,000    35,000  

6. กิจกรรมปรับปรุงสำนักงาน 
   พยาบาล 

18,000  3,485 715 13,800  

7.กิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศ 
  แห่งการเรียนรู้ห้องสมุด 

18,000    18,000  

8.เสริมสร้างบรรยากาศแห่งการ 
  เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

5,000  3,210 1,790   

รวม 1,241,400  9,695 1,124,405 107,300  
 

7.  งบประมาณ 
 งบประมาณท้ังหมดที่ได้รับจัดสรร  1,241,400  บาท 
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8.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 

  นายรอหมาด  หมนัดี 

9. สถานที่ดำเนินงาน 

  โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา และสถานที่จัดกิจกรรม 

10. การวัดผลและประเมินผล  

ตัวชีวั้ดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
มีการดำเนินกิจกรรมในโครงการ 100% 

 
ประเมินเอกสาร 
(รายงานการดำเนินกิจกรรม) 

 
แบบรายงานการจัดกิจกรรม
แต่ละกิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 
ทุกกิจกรรมดำเนินการเสร็จตามเวลาที่
กำหนดและตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ 

 
ประเมินเอกสาร 
(รายงานการดำเนินกิจกรรม) 

 
แบบประเมินความสำเร็จของ
กิจกรรม 

ความพึงพอใจ 
มีความพึงพอใจต่อผลงานหรือความสำเร็จ
ของกิจกรรมร้อยละ 80 

 
ประเมินจากการทำกิจกรรม 

 

 
แบบประเมิน 

 

 
 
 
     ลงชื่อ                                            ผู้เสนอโครงการ     
                  (นายรอหมาด  หมันดี)                                               
 
 
 

     ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
                               (นายสาโรจ  แก้วมณี)                                               
            รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
 
 
     ลงชื่อ     ผู้อนมุัติโครงการ 
                                                            ( นายวิรชั  ชสูิน ) 
       ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 
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โครงการที่ 8 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประจำปีงบประมาณ  2564 
 
สนองกลยทุธ์โรงเรียน    

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4 พฒันาการบริหารจัดการโรงเรียนคณุภาพ 

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อ 4 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนบริหารและการจัดการ 
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

6 วาระการพัฒนาการศึกษาของ สพม.16  การบริหารจัดการ ข้อ 5 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง     
 
1.  หลักการและเหตุผล 

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม  2539  
ความว่า  “.........งานของชาตินั้นมีมากมายหลายด้าน  ครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจ สังคม  ศิลปวัฒนธรรม การเมือง
การปกครองและจำเป็นต้องมีผู้มีความรู้ความสามารถในแต่ละด้านสามารถปฏิบัติบริหารให้สำเร็จลุล่วง ไปด้วยดี
ในทุกด้าน  ถ้าเปรียบให้เห็นชัด ก็ขอเปรียบเทียบเหมือนวงดนตรีวงหนึ่ง ซึ่งต้องประกอบด้วยดนตรีประเภทต่างๆ 
มีเครื่องดีด สี ตี เป่า เป็นต้น และมีผู้เชี่ยวชาญในเครื่องดนตรีนั้น ๆ เป็นผู้ปฏิบัติให้กลมกลืน ไพเราะและถูกจังหวะ
จะโคน จึงเป็นวงดนตรีที่สมบูรณ์แบบได้ เพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาความสามารถไม่ว่าจะทำงานด้านใด เป็นงานเล็ก
หรืองานใหญ่ ง่าย ยาก จะต้องถือว่างานทุกอย่างมีความสำคัญเท่าเทียมกันและต้องตั้งใจกระทำให้ดีที่สุด ด้วย
ความรับผิดชอบและอุตสาหะ  วิริยะ  โดยมุ่งมั่นพึงความสำเร็จของงานเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญ..........”  จากพระ
บรมราโชวาทข้างต้น  การบริหารจัดการศึกษาก็เช่นกัน ต้องมีองค์ประกอบของการเรียนรู้ที่จัดเป็นกระบวนการที่
หลากลาย ความรู้ต้องอยู่ทุกสถานที่ การจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้มีส่วนสำคัญในยุคปัจจุบัน  
หรือจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่ผู้เรียนเห็น ครูพูดไม่ได้ ซึ่งเป็นประสบการณ์ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนมีส่วน
สำคัญของการจัดบรรยากาศให้เอ้ือต่อการจัดกระบวนการเรียนการสอน  ไม่ว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด 
ห้องกลุ่มสาระวิชาต่างๆ บรรยากาศนอกห้องเรียนก็เป็นแหล่งเรียนรู้เป็นสู่ธรรมชาติซ่ึงพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  มาตรา  25  ความว่า รัฐจะต้องส่งเสริมการ
ดำเนินงานและจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน  พิพิธภัณฑ์  หอศิลป์  สวน
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สัตว์ สวนสาธารณะ  สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ
แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ อย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 

ฉะนั้น  โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ซึ่งได้ก่อตั้งมาเป็นเวลาเกือบ 30 ปี  สภาพอาคารและห้องเรียน
อยู่ในระยะที่ต้องซ่อมแซมจึงมีความจำเป็นต้องจัดทำห้องต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเกิดความปลอดภัย 
ให้มีบรรยากาศสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  

2.  วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้นักเรียนมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีอุปกรณ์เพียงพอและพร้อมสำหรับการใช้งาน 
2. เพ่ือให้ครูและนักเรียนมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับโปรแกรมประยุกต์  หรือการจัดการเทคโนโลยี

การสื่อสารใหม่ๆ  สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้มาเผยแพร่  ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมให้นักเรียน
แกนนำที่เป็นคนดีและมีความรู้ให้ได้มีองค์ความรู้ใหม่ๆ  เพ่ือนำไปต่อยอดสร้างผลงานหรือเป็นแนวทางใน
การศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

3. เพ่ือส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ มาใช้ในห้องเรียน    
ครูสามารถสร้างนวัตกรรมสู่ห้องเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้เชิงบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและจัดค่ายองคค์วามรู้ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ให้กับครูและนักเรยีน 

4. เพ่ือซ่อมแซม อุปกรณ์ด้านโสตทัศนศึกษาที่ชำรุด และจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์   โสตทัศนศึกษาที่ขาดแคลน 
และปรับปรุง เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ ของศูนย์คอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ห้องปฏิบั ติการ
คอมพิวเตอร์ 1-4 และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ทีม่ีความจำเป็นในการใช้การเรียนการสอน 

5. เพ่ือให้ครูสามารถรวบรวมสื่อ ICT จากแหล่งต่างๆ  และสามารถดึงมาใช้ประกอบการจัดการเรียนการ
สอนได้ ให้ครูสามารถสร้างสื่อ สำหรับการเรียนการสอน ที่มีประสิทธิภาพได้และส่งเสริมการพัฒนาครูในด้าน
ความรู้เกี่ยวกับ ICT 
 

3.  เปา้หมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  กิจกรรมทุกกิจกรรม ดำเนินงานเสร็จสิ้น 100% 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  กิจกรรมทุกกิจกรรมดำเนินงานเสร็จสิ้นได้ผลตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม 

4.  ข้ันตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมครูและคณะกรรมการภายในโครงการ 
2. เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
3. วางแผนการดำเนินงาน 
4. ปฏิบัติงานตามแผน 

4.1  กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  

ส.ค.63 
ส.ค.63 

ส.ค.63 – ก.ย.64 
 

ต.ค.63 – ส.ค.64 

ครูทุกคนในโครงการ 
นายธีรภัทร  ไกรแก้ว 
ครูทุกคนในโครงการ 
 
นายชยณัฐ  เพชรนุ่ม 
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กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
4.2  กิจกรรมส่งเสริมความรู้ครูและนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
4.3  กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสู่สะเต็มศึกษา 
4.4  กิจกรรมซ่อมบำรุงศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา 
4.5  กิจกรรมอบรมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
      DLIT 

5. ติดตามผลการจัดกิจกรรม 
6. ประเมินผลแต่ละกจิกรรม 
7. สรุปรายงานผล/จัดทำSAR 

ต.ค.63 – ส.ค.64 
ต.ค.63 – ส.ค.64 
ต.ค.63 – ส.ค.64 
ต.ค.63 – ส.ค.64 

 
ต.ค.63 – ส.ค.64 
ต.ค.63 – ส.ค.64 

ก.ย.64 

นางสาววิลาวัณย์  ไชยเสนะ
นายธีรภัทร  ไกรแก้ว 
นายกัณฑสิทธิ์  พรหมน้ำดำ  
นางสาววิลาวัณย์  ไชยเสนะ 
 
นายธีรภัทร  ไกรแก้วครู
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
นายธีรภัทร  ไกรแก้ว 

 
 
 
 
 



75 
 

5.  ระยะเวลาในการดำเนินการ  

กิจกรรม 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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. กิจกรรมส่งเสริมความรู้ครูและนักเรียนสู่
ความเป็นเลิศ 

            นางสาววิลาวัณย์  ไชยเสนะ 

3. กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสู่
สะเต็มศึกษา 

            นายธีรภัทร  ไกรแก้ว 

4. กิจกรรมซ่อมบำรุงศูนย์เทคโนโลยีทาง
การศึกษา 

            นายกัณฑสิทธิ์  พรหมน้ำดำ 

5. กิจกรรมอบรมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี DLIT 
 

      DLIT 
 

            นางสาววิลาวัณย์  ไชยเสนะ 

ประเมินผล สรุปผล รายงานโครงการ             นายธีรภัทร  ไกรแก้ว 
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6. งบประมาณและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
 

กิจกรรม งบอนุมัติ 

ค่าใช้จ่ายจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

หมายเหตุ ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 

1. กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติ 
   การคอมพิวเตอร์ 

605,406  605,406    

2. กิจกรรมส่งเสริมความรู้ครู  
    และนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 40,000    40,000  

3. กิจกรรมพัฒนาทักษะด้าน 
   เทคโนโลยีสู่สะเต็มศึกษา 

30,000   30,000   

4. กิจกรรมซ่อมบำรุงศูนย์ 
   เทคโนโลยีทางการศึกษา 67,594    67,594  

5. กิจกรรมอบรมพัฒนาสื่อ 
   นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
   DLIT 

40,000 9,000 27,600 3,400   

รวม 783,000 9,000 633,006 33,400 107,594  
 
7.  งบประมาณ 

 งบประมาณท้ังหมดที่ได้รับจัดสรร  783,000 บาท 
 
8.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 

 นายธีรภัทร  ไกรแก้ว 
  
9. สถานที่ดำเนินงาน 

  โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา และสถานที่จัดกิจกรรม 
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10. การวัดผลและประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
มีการดำเนินกิจกรรมในโครงการ 100% 

 
ประเมินเอกสาร  
(รายงานการดำเนินกิจกรรม) 

 
แบบรายงานการจัดกิจกรรม
แตล่ะกิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 
ทุกกิจกรรมดำเนินการเสร็จตามเวลาที่
กำหนดและตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ 

 
ประเมินเอกสาร(รายงานการ
ดำเนินกิจกรรม) 

 
แบบประเมินความสำเร็จของ
กิจกรรม 

ความพึงพอใจ 
มีความพึงพอใจต่อผลงานหรือความสำเร็จ
ของกิจกรรมร้อยละ 80 

 
ประเมินจากการทำกิจกรรม 

 

 
แบบประเมิน 

 

 
 
 
     ลงชื่อ                                            ผู้เสนอโครงการ     
                  (นายธีรภัทร  ไกรแก้ว)                                               
 
 
 

     ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                (นางกรธิดา  สงนุ้ย)                                               
         รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
 
 
     ลงชื่อ     ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                                                (นายวิรัช  ชูสิน) 
       ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 
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โครงการที่ 9 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ประจำปีงบประมาณ  2564    . 
 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

      2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 

      3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
      3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

6 วาระการพัฒนาการศึกษาของ สพม.16  โรงเรียนสวย 
นักเรียนเก่ง 
นักเรียนดี 
ครูมืออาชีพ ข้อ 2,3 

     การบริหารจัดการ ข้อ 4,5,6 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน    
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที ่3 พัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนคณุภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 
 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง     
 
1.  หลักการและเหตุผล 

จากพระบรมราโชวาทพระราชทานแด่คณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน เมื่อวันที่ 11
กรกฏาคม 2522  ความว่า “....การศึกษาที่ดีด้านวิชาการเป็นรากฐานและปัจจัยสำหรับการสรา้งสรรค์แต่การที่จะ
เอาวิชาการมาสร้างสรรค์ให้สำเร็จได้นั้น จำเป็นที่สุดจะต้องอาศัยการศึกษาที่มีด้านอ่ืนๆ เข้ามาประกอบอุดหนุน 
การศึกษาด้านอ่ืน ๆนั้นหมายถึงการศึกษาอบรมทุกอย่างทั้งทางด้านความคิด จิตใจ และการประพฤติปฏิบัติอัน
เป็นตัวสำคัญในการฝึกขัดเกลาให้บุคคลมีความคิด ความฉลาด หนักแน่นในเหตุผลและสุจริต  ละเอียดรอบคอบ 
รู้จักตัดสินใจตามแนวทางที่ถูกต้องเป็นธรรม  และที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือความขยันหมั่นเพียร อุตสาหะขวนขวายที่
จะลงมือทำทุกอย่างไม่ว่าเล็กหรือใหญ่  ง่ายหรือยากด้วยตนเอง ดังนั้นผู้ทำหน้าที่ให้การศึกษาจึงต้องสำนึก
ตระหนักอยู่เสมอที่จะต้องให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนให้ครบทุกๆด้าน ไม่ปล่อยให้ขาดตกบกพร่อง นักเรียน
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ทั้งหลายต้องเข้าใจว่าการที่ อุตส่าห์เล่าเรียนต้องมีความขยันมาโดยตลอดนั้นเท่ากับแต่ละคนได้ฝึกฝนความ
ขยันหมั่นเพียร เพ่ือสร้างความเจริญและความสำเร็จของชีวิตไว้ส่วนหนึ่งแล้ว.........” จากพระบรมราโชวาทข้างต้น
พระองค์ให้ความสำคัญของการจัดการศึกษาทางด้านวิชาการควบคู่กับคุณธรรมในการจัดการศึกษาและผู้เรียนมัก
หมั่นพยายาม  การศึกษาสร้างคนพัฒนาคน หากคนไม่มีคุณภาพการสร้างชาติก็ไม่สำเร็จ ความรู้คืออำนาจ 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  การบำรุงรักษาและการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา 
ภูมิปัญญาไทย การประยุกต์ใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และด้านภาษา  เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ทักษะใน
การประกอบอาชีพและทักษะในการดำรงชีวิต  การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและ
ความถนัดของผู้เรียน คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ์ การ
ประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการ
ปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น  รักการอ่าน จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ ได้สมดุลกัน 
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการสอน และอำนวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้และความรอบรู้  รวมทั้งสามารถใช้การวิจัย   เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้    โรงเรียนมัธยม 
สิริวัณวรี๒ สงขลา จึงต้องการที่จะพัฒนาครู เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเป้าหมายหลักสูตร  พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มสาระต่าง ๆให้สูงขึ้นในมาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร ซึ่งผลการประเมินรอบที่สองของ สมศ. อยู่ในระดับพอใช้ โรงเรียนจึงต้องพัฒนา
ครู  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล  ฉะนั้นต้องมีการอบรม นิเทศ เพ่ือพัฒนาครูสู่ผู้เรียน 

2.  วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้นักเรียนมีวัสดุ  อุปกรณ์ใช้ประกอบการกิจกรรมในการสืบเสาะหาความรู้ มีความสุขในการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์  และเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ในวิชาวิทยาศาสตร์ 
 2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน ขยัน อดทน ทำงานกับผู้อ่ืนได้ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
รายวิชาคหกรรมเพ่ิมข้ึน 

3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน ขยัน อดทน ทำงานกับผู้อ่ืนได้ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
รายวิชาเกษตรกรรมเพ่ิมข้ึน 

4. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการทำงานอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ  ปลูกฝัง
คุณลักษณะที่ดีในการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
การเรียนรายวิชาช่างอุตสาหกรรม 

5. เพ่ือให้กลุ่มเพ่ือนที่ปรึกษา YC มีความรู้ด้านจิตวิทยาแนะแนวเพ่ือช่วยตนเองและเพ่ือนๆ และป้องกัน
ปัญหาแก้ไขปัญหาทีข่ัดขวางและเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้และพัฒนาการเรียนของนักเรียน 

6. เพื่อจัดซื้อและพัฒนาสื่อการจัดการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 
   6.1 เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 
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   6.2 เพ่ือลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการผลิตสื่อ มีสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ิมมากข้ึน  นักเรียนม ี
         ความสนใจในการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมเพิ่มมากข้ึน 
   6.3 เพือ่ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนให้มีคุณภาพความพร้อมและเพียงพอ  สะดวกเหมาะสมต่อการ 
        ใช้งานในรายวิชาศิลปะ 
   6.4 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน ภาษามลายูและภาษาอังกฤษ 
   6.5 เพ่ือพัฒนาห้องสมุดให้มีสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเอื้อต่อการเรียนรู้ 

 6.6 เพ่ือปรับปรุงสื่อสำหรับใช้ในการเรียนการสอนวิชาแนะแนว 
   6.7 เพ่ือปรับปรุง พัฒนาอุปกรณ์สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีที่จำเป็นและมีสื่อใช้ในการจัดการเรียน 
        คณิตศาสตร์ 
   6.8 เพ่ือเพ่ือซื้อชุดการแสดง  และปรับปรุงชุดการแสดง  อุปกรณ์การแสดงให้สภาพพร้อมใช้งาน 
   6.9 เพ่ือปรับปรุงเครื่องดนตรีวงโยธวาทิตใหม้ีมาตรฐานพร้อมให้บริการต่อชุมชนและสังคม 

7. เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 
   7.1 เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานของกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 
   7.2 เพ่ือจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
   7.3 เพ่ือจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   7.4 เพ่ือจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
   7.5 เพ่ือจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
   7.6 เพ่ือจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
   7.7 เพ่ือจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานของกลุ่มสาระการเรยีนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
   7.9 เพ่ือจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานของสำนักงานห้องสมุด 
 

3.  เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  กิจกรรมทุกกิจกรรม ดำเนินงานเสร็จสิ้น 100%  

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ทุกกิจกรรมดำเนินงานเสร็จสิ้นได้ผลตามวัตถปุระสงค ์และเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม 

4.  ข้ันตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมครูและคณะกรรมการภายในโครงการ 
2. เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
3. วางแผนการดำเนินงาน 
4. ปฏิบัติงานตามแผน 
4.1 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ์                                           
4.2 กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการสอนวิชาการงานอาชีพ 
     (คหกรรม)                                            
4.3 กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการสอนวิชาการงานอาชีพ 
     (เกษตรกรรม) 

ก.ย.63 
ต.ค.63 

ส.ค.63 – ก.ย.64 
ต.ค.63 – ส.ค.64 
ม.ค.64 – ก.พ.64 
ต.ค.63 – ก.ค.64 

 
ต.ค.63 – ก.ค.64 

 

ครูทุกคนในโครงการ 
นางสมเนตร  ชูบำรุง 
ครูทุกคนในโครงการ 
 
นางอรนุช  บุญสนิท 
นางสวาท  กระจายศรี 
 
นางสาวมูหนะ  หล้าหลี 
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กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
4.4 กิจกรรมส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้งานช่าง

อุตสาหกรรม  
4.5 กิจกรรมการพฒันานักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา 
4.6 กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระ 

4.6.1 กิจกรรมจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย 
4.6.2 กิจกรรมพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมกลุ่ม

สาระสังคมศึกษาฯ 
4.6.3 กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนศิลปะ 
4.6.4 กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน      
        ภาษาต่างประเทศ 
4.6.5 กิจกรรมพัฒนาสื่อเทคโนโลยีห้องสมุด 
4.6.6 กิจกรรมปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนแนะแนว 
4.6.7 กิจกรรมจดัซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ

คณิตศาสตร์ 
4.6.8 กิจกรรมจัดซื้อชุดการแสดงนาฏศิลป์

เครื่องประดับและเครื่องสำอาง 
4.6.9 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์วงโยธวาทิต 

4.7 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กลุ่มสาระ 
4.7.1 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กลุ่มสาระภาษาไทย 
4.7.2 กจิกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
4.7.3 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4.7.4 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
4.7.5 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กลุ่มสาระ

ภาษาต่างประเทศ 
4.7.6 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กลุ่มสาระสุขศึกษา

และพลศึกษา 
4.7.7 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กลุ่มสาระศิลปะ 
4.7.8 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงานกลุ่มสาระ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
4.7.9 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ห้องสมุด 
4.7.10 กิจกรรมจัดซื้อหนังสือวารสาร 

5. ติดตามผลการจัดกิจกรรม 
6. ประเมินผลแต่ละกิจกรรม 
7. สรุปรายงานผล/จัดทำSAR 

ต.ค.63 – ก.ค.64 
 

พ.ย.63 – ส.ค.63 
 

ม.ค.64 
ม.ค.64 – มี.ค.64 

 
พ.ค.64 
ต.ค.63 

 
ต.ค.63 – ส.ค.64 

ก.ค.64 
ธ.ค.63 – มิ.ย.64 

 
ต.ค.63 – ก.ค.64 

 
ต.ค.63 – ก.ค.64 

 
มิ.ย.64 

พ.ย.63 – ส.ค.64 
พ.ย.63 – ส.ค.64 

 
ม.ค.64 – มี.ค.64 
ต.ค.63 – ส.ค.64 

 
ต.ค.63 – ส.ค.64 

 
ต.ค.63 – ส.ค.64 
ต.ค.63 – ส.ค.64 

 
ต.ค.63 – ส.ค.64 
ต.ค.63 – ส.ค.64 
ต.ค.63 – ส.ค.64 
ต.ค.63 – ส.ค.64 

ก.ย.64 

นายณัฐพล  ศรีสวัสดิ์ 
 
นางสาวปนิดา โมสิกะ 
 
นางกัลยา  เรืองณรงค์ 
นายวัชรพล  ทองขจร 

 
นางสาวสรารัตน์  อินทรสุวรรณ ์
นางสมเนตร  ชูบำรุง 
 
นายวัชรพล  ทองขจร 

นางสาวปนิดา  โมสิกะ 
นายเที่ยงทอง  ไชยสวัสดิ์ 
 
นางสาวชนิตรน์ันท์  ปล้องใหม ่
 
นายกิตติฑัต  คงสี 
 
นางสิริกานต์  สุขธรณ์ 
นางสาวศิริมา  แซ่เข่า 
นางสาวผกาทิพย์  ยันตะสิริ 
 
นางสุชัญญา  สักพันธ์ 
นางสาวซูไฮลา  ลีแงดายี 
 
นายสมชาย  บุญแก้ว 
 
นายกิตติฑัต  คงศรี 
นางจินตนา  สุขอ้น 
 
นางสาวสุจินต์  การ่อแก้ว 
นางสาวสุจินต์  การ่อแก้ว 
นางสมเนตร  ชูบำรุง 
ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
นางสมเนตร  ชูบำรุง 
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5. ระยะเวลาในการดำเนินการ   . 

กิจกรรม 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 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                                                       นางอรนุช  บุญสนิท 
2. กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการสอนวิชาการงานอาชีพ(คหกรรม)                                            
 

4.4 กิจกรรมส่งเสริมการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

            นางสวาท  กระจายศรี 
3. กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการสอนวิชาการงานอาชีพ(เกษตรกรรม) 
 

            นางสาวมูหนะ  หล้าหลี 
4. กิจกรรมส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้งานช่างอุตสาหกรรม 
  
       
    นายพนมยงค ์ นวลพรหม 

            นายณัฐพล  ศรีสวัสดิ์ 
5. กิจกรรมการพัฒนานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา             นางสาวปนิดา โมสิกะ 

 6. กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรยีนการสอนกลุ่มสาระ              
6.1 กิจกรรมจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย             นางกัลยา  เรืองณรงค์ 
6.2 กิจกรรมพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมกลุ่มสาระฯสงัคม             นายวัชรพล  ทองขจร 
6.3 กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนศิลปะ              นางสาวสรารัตน์ อินทรสุวรรณ ์

 6.4 กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ              นางสมเนตร  ชูบำรุง 

6.5 กิจกรรมพัฒนาสื่อเทคโนโลยีห้องสมุด             นายวัชรพล  ทองขจร 
6.6 กิจกรรมปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนแนะแนวในโรงเรียน 
 

            นางสาวปนิดา โมสิกะ 

    6.7 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์             นายเที่ยงทอง  ไชยสวัสดิ์ 
 6.8 กิจกรรมจัดซื้อชุดการแสดงนาฏศิลป์เครื่องประดับและ

เครื่องสำอาง 
            น.ส.ชนิตรน์ันท์ ปล้องใหม ่

6.9 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์วงโยธวาทิต             นายกิตติฑตั  คงส ี

7. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กลุ่มสาระ              

7.1 กจิกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
     4.6.2 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 
     4.6.3 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 

            นางสิริกานต์  สุขธรณ์ 
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กิจกรรม 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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. 

7.2 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
      

            นางสาวศิริมา  แซ่เข่า 
 

7.3กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์             นางสาวผกาทิพย์  ยนัตะสิร ิ

7.4 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา             นางสุชัญญา  สักพันธ์ 
 

7.5 กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 
           นางจินตนา  สุขอ้น 

7.6 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาตา่งประเทศ 

 

 
           นางสาวซูไฮลา  ลีแงดายี 

7.7 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

            นายสมชาย  บุญแก้ว 

7.8 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ             นายกิตติฑัต  คงสี 

7.9 กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ห้องสมุด             นางสาวสุจินต์  การร่อแก้ว 

7.10 กิจกรรมจัดซื้อหนังสือ วารสาร             นางสาวสุจินต์  การร่อแก้ว 

ประเมินผล สรุปผล รายงานโครงการ             นางสมเนตร  ชูบำรุง 
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6. งบประมาณและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

กิจกรรม งบอนุมัติ 
ค่าใช้จ่ายจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

หมายเหตุ ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
ค่าจ้าง/
เช่าเหมา 

1. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์                                           

80,000   80,000  
 

 

2. กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการ
สอนวิชาการงานอาชีพ(คหกรรม)                                            

20,000   20,000  
 

 

3. กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการ 
สอนวิชาการงานอาชพี(เกษตรกรรม) 20,000   20,000    

4. กิจกรรมส่งเสริมการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้งานชา่งอุตสาหกรรม 

25,000   25,000    

5. กิจกรรมการพัฒนานักเรียน
เพ่ือนที่ปรึกษา 

10,000  10,000   
 

 

6. กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนกลุ่มสาระ 

     
 

 

6.1 กิจกรรมจัดซื้อสื่อการเรียน
การสอนภาษาไทย 

20,000   1,000 18,000 1,000  

6.2 กิจกรรมพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
และนวัตกรรมกลุ่มสาระฯสังคม 

22,000   6,000 16,000 
 

 

6.3 กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนศิลปะ 

5,000  1,530 3,470  
 

 

6.4 กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนภาษาต่างประเทศ 

40,000   20,000 20,000 
 

 

6.5 กิจกรรมพัฒนาสื่อเทคโนโลยี 
ห้องสมุด 

20,000   5,000 15,000 
 

 

6.6 กิจกรรมปรบัปรุงสื่อการเรียน
การสอนแนะแนวในโรงเรียน 

5,000   5,000  
 

 

6.7 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ อปุกรณ์
ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 

15,000   15,000  
 

 

6.8 กิจกรรมจัดซื้อชุดการแสดง
นาฏศิลป์เครื่องประดับเครื่องสำอาง 

30,000  11,400  18,600 
 

 

6.9 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซม
อุปกรณว์งโยธวาทิต 

30,000  4,300 15,700  10,000  

7. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
กลุ่มสาระ 

     
 

 

7.1 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

10,000   10,000  
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กิจกรรม งบอนุมัติ 
ค่าใช้จ่ายจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

หมายเหตุ ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
ค่าจ้าง/
เช่าเหมา 

7.2 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

10,000   10,000  
 

 

7.3กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

10,000   10,000  
 

 

7.4 กจิกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

10,000   10,000  
 

 

7.5 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษา 
ต่างประเทศ 

10,000   10,000  
 

 

7.6 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

130,000   130,000  
 

 

7.7 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
กลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ 

18,000 10,000  8,000  
 

 

7.8 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

7,000   7,000  
 

 

7.9 กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์
ห้องสมุด 

10,000   10,000  
 

 

7.10 กิจกรรมจัดซื้อหนังสือวารสาร 30,000   30,000    
รวม 587,000 10,000 27,230 451,170 87,600 11,000  

 

7.  งบประมาณ 

 งบประมาณท้ังหมดที่ได้รับจัดสรร  587,000  บาท 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 นางสมเนตร  ชูบำรุง 

9. สถานที่ดำเนินงาน 

  โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา และสถานที่จัดกิจกรรม 
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10. การวัดผลและประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
มีการดำเนินกิจกรรมในโครงการ 100% 

 
ประเมินเอกสาร (รายงานการ
ดำเนินกิจกรรม) 

 
แบบรายงานการจัดกิจกรรม
แต่ละกิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 
กิจกรรมทุกกิจกรรมดำเนินงานเสร็จสิ้นได้ผล
ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแต่ละ
กิจกรรม 

 
ประเมินเอกสาร(รายงานการ
ดำเนินกิจกรรม) 

 
แบบรายงานการจัดกิจกรรม
แต่ละกิจกรรม 

ความพึงพอใจ 
มีความพึงพอใจต่อผลงานหรือความสำเร็จ
ของกิจกรรมร้อยละ 80 

 
ประเมินจากการทำกิจกรรม 

 

 
แบบประเมิน 

 

 
 
 
     ลงชื่อ                                            ผู้เสนอโครงการ     
                (นางสมเนตร  ชูบำรงุ) 
 
 
 

     ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
                           (นางกรธิดา  สงนุ้ย)                                               
         รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
 
 
     ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                            (นายวิรัช  ชูสิน) 
       ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 
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โครงการที่ 10 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
ประจำปีงบประมาณ  2564    . 
 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทกัษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถจัดกจิกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ 

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อ 6 
 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนบริหารและการจัดการ 
 2.2 มรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก 

     กลุ่มเป้าหมาย 
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคญั 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

6 วาระการพัฒนาการศึกษาของ สพม.16   การบริหารจัดการ ข้อ 1,3 
     ครูมอือาชีพ ข้อ 1,2,3,4 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง     
 
1.  หลักการและเหตุผล 

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานแก่ผู้นำเยาวชนจากจังหวัดต่างๆ  76 จังหวัด ณ ศาลาดุสิตาลัย    
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2514 ความว่า “......พวกเราทั้งหลายจึงต้องรู้จักรู้ว่าแต่ละชุมชนอยู่ได้ด้วยตนเองถ้าอยาก
อยู่ให้ดีขึ้น ให้มีความเจริญ ให้มีความเป็นอยู่ดีกินดี  มีรายได้มากขึ้น จะต้องแลกเปลี่ยนระหว่างชุมชน ระหว่าง
หมู่บ้าน ระหว่างจังหวัด ระหว่างประเทศ จะต้องมีความสามัคคี ความสามัคคีปรองดองกันระหว่างบุคคล ใน
ประเทศ จึงมีความสำคัญสำหรับทุกคนและต้องร่วมกันสร้างไม่ใช่ว่าต่างคนต่างอยู่ ทุกคนได้รับความรู้ในทาง
วิชาการ ได้รับความสามัคคีว่าต้องรวบรวมกำลัง 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
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ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและ
สถาบันทางสังคมอ่ืน ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีการ
จัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญา และวิทยาการต่างๆ เพ่ือ
พัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งหาวิธีสนับสนุน  ให้มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน 

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน การใช้แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  โดยให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนช่วยในการบริหารจัดการความรู้ ได้รับความร่วมมือ ไม่ว่าจะเป็น
ผู้ปกครองเครือข่าย คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครองนักเรียน และหน่วยงานภายนอก  การจัดกิจกรรมของ
โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนความรู้กับชุมชน จึงมีความจำเป็นในการส่งเสริมให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการศึกษาในทุกๆ ด้าน  เพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนต่อไป   

2.  วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือให้ครูผู้สอนจัดกระบวนการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองและพัฒนา 
ผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน 
 2. เพ่ือให้สถานศึกษามีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพโดยต้นสังกัด  และให้สถานศึกษามีการพัฒนา
งานอย่างเปน็ระบบ 
          3. เพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการทำวิจัยในชั้นเรียน และส่งเสริมให้ครูสามารถใช้การวิจัยในชั้นเรียน
แก้ปัญหาการจดัการเรียนการสอน 
 4. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานและชุมชน   ส่งเสริมและสนับสนุนให้
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาการศึกษา 
 5. เพ่ือเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในทอ้งถิ่น และเป็นแหล่งวิทยาการใน
การแสวงหาความรู้และให้บริการชุมชน 
 6. เพ่ือเป็นติดตามนิเทศการสอนของครูในกลุม่สาระภาษาต่างประเทศ 

3.  เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  กิจกรรมทุกกิจกรรม ดำเนินงานเสร็จสิ้น 100% 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  กิจกรรมทุกกิจกรรมดำเนินงานเสร็จสิ้นได้ผลตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม 

4.  ข้ันตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมครูและคณะกรรมการภายในโครงการ 
2. เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
3. วางแผนการดำเนินงาน 

ส.ค.63 
ส.ค.63 

ส.ค.63 – ก.ย.64 

ครทูุกคนในโครงการ 
นางปิตุพร  ธรรมโร 
ครทุูกคนในโครงการ 
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กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
4. ปฏิบัติงานตามแผน 

4.1 กิจกรรมนิเทศภายใน 
4.2 กิจกรรมพัฒนาการบริหารระบบประกันคณุภาพภายใน     
4.3 กิจกรรมส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา  
     คุณภาพการศึกษา 
4.4 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
4.5 กิจกรรมงานสัมพันธช์ุมชน 
4.6 กิจกรรมนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
     ภาษาต่างประเทศ 

5. ติดตามผลการจัดกจิกรรม 
6. ประเมินผลแต่ละกิจกรรม 
7. สรุปรายงานผล/จัดทำSAR 

 
ส.ค.63 , ก.พ.64 
ต.ค.63 – ก.ย.64 
ต.ค.63 – ส.ค.64 

 
ต.ค.63 – ส.ค.64 
ต.ค.63 – ส.ค.64 
พ.ย.63 – ม.ค.64 

 
ต.ค.63 – ส.ค.64 
ต.ค.63 – ส.ค.64 

ก.ย.64 

 
นางสมเนตร  ชูบำรุง 
นางสมเนตร  ชูบำรุง 
นายเที่ยงทอง ไชยสวัสดิ์ 
 
นายนิพัทธ์  นะระโต 
นายรอหมาด  หมันดี 
นางอุชญา  สังแสตมป์ 
 
นางปิตุพร  ธรรมโร 
ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
นางปิตุพร  ธรรมโร 
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5.  ระยะเวลาในการดำเนินการ   . 

กิจกรรม 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ผู้รับผดิชอบ 
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             นางสมเนตร  ชูบำรุง 
2. กิจกรรมพัฒนาการบริหารระบบ
ประกันคุณภาพภายใน 
 

            นางสมเนตร  ชูบำรุง 

3. กิจกรรมส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม 
   เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

            นายเที่ยงทอง ไชยสวัสดิ์ 

4. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ 
    สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

            นายนิพทัธ์  นะระโต 

5. กิจกรรมงานสัมพันธ์ชุมชน             นายรอหมาด  หมันดี 

6. กิจกรรมนิเทศการจัดกิจกรรมการ 
   เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

            นางอุชญา  สังแสตมป์ 

ประเมินผล สรุปผล รายงานโครงการ             นางปิตุพร  ธรรมโร 
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6. งบประมาณและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

กิจกรรม งบอนุมัติ 
ค่าใช้จ่ายจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

หมายเหตุ ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
1. กิจกรรมนเิทศภายใน 20,000  7,970 6,530   
2. กิจกรรมพัฒนาการบริหาร
ระบบประกันคุณภาพภายใน 

15,000    15,000  

3. กิจกรรมส่งเสริมงานวิจัย 
   และนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา 
   คุณภาพการศึกษา 

10,000   10,000   

4. กิจกรรมประชุมคณะกรรม  
   การสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 

8,000  3,000 5,000   

5. กิจกรรมงานสัมพันธ์ชุมชน 5,000  4,505 495   
6. กิจกรรมนิเทศการจัด 
   กิจกรรมการเรียนรู้ภาษา  
   ต่างประเทศ 

0      

รวม 58,000  15,475 22,025 15,000  
 

7.  งบประมาณ 
 งบประมาณท้ังหมดที่ได้รับจัดสรร  58,000  บาท 

8.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 

 นางปิตุพร  ธรรมโร 
 

9. สถานทีด่ำเนินงาน 
  โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี๒ สงขลา และสถานที่จัดกิจกรรม 

10. การวัดผลและประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
มีการดำเนินกจิกรรมในโครงการ 100% 

 
ประเมินเอกสาร  
(รายงานการดำเนินกิจกรรม) 

 
แบบรายงานการจัดกิจกรรม
แต่ละกิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 
ทุกกิจกรรมดำเนินการเสร็จตามเวลาที่
กำหนดและตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ 

 
ประเมินเอกสาร(รายงานการ
ดำเนินกิจกรรม) 

 
แบบประเมินความสำเร็จของ
กิจกรรม 

ความพึงพอใจ 
มีความพึงพอใจต่อผลงานหรือความสำเร็จ
ของกิจกรรมร้อยละ 80 

 
ประเมินจากการทำกิจกรรม 

 

 
แบบประเมิน 
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     ลงชื่อ                                            ผู้เสนอโครงการ     
                     (นางปิตุพร  ธรรมโร)                                               
 
 
 

     ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
                              (นายสาโรจ  แก้วมณี)                                               
         รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทัว่ไป. 
 
 
 
     ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                             ( นายวริัช  ชูสิน ) 
       ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 
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โครงการที่ 11 โครงการยกระดับคุณภาพสถานศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ  2564 
 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 

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

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนบริหารและการจัดการ 
 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่ม  
                เป้าหมาย 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

           3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรุ้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

6 วาระการพัฒนาการศึกษาของ สพม.16   นักเรียนดี ข้อ 1,2 
     นักเรียนเก่ง ข้อ 2 
     นักเรียนมีความสุข  ข้อ 1,2 
     โรงเรียนสวย 
     ครูมืออาชีพ ข้อ 3 
 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง     
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1.  หลักการและเหตุผล 
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2503  

และพระราชทานแก่คณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2522 ความว่า “.....
ครู อาจารย์นั้นใช่ว่าจะมีความรู้ในทางวิชาการและในการสอนเท่านั้นก็หาไม่จะต้องรู้อบรมเด็กในด้านศีลธรรม 
จรรยาและวัฒนธรรม รวมทั้งให้มีความสำนึกรับผิดชอบในหน้าที่ด้วย......” 
 “....การศึกษาที่ดีในด้านวิชาการเป็นทั้งรากฐานและปัจจัยสำหรับการสร้างสรรค์ แต่การที่จะเอาวิชาการ
มาสร้างสรรค์ให้สำเร็จได้นั้น หมายถึง การศึกษาอบรมทุก ๆ อย่าง ทั้งความคิด จิตใจ และการประพฤติปฏิบัติอัน
เป็นตัวสำคัญในการฝึกฝน  ขัดเกลาให้บุคคลมีความฉลาดหนักแน่นในเหตุผลและความสุจริต ละเอียดรอบคอบ 
รู้จักรับผิดชอบ รู้จักตัดสินใจตามทางที่ถูกต้องเป็นธรรมและสำคัญอย่างยิ่งก็คือความขยันหมั่นเพียร อุตสาหะ  
ขวนขวายที่จะทำ  การลงมือทำทุกอย่างไม่ว่าเล็ก ใหญ่ ง่าย ยาก ด้วยตนเอง ดังนั้นผู้ทำหน้าที่ให้การศึกษาจึงต้อง
สำนึกตระหนักอยู่เสมอ  ที่จะต้องให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนให้ครบถ้วนทุกด้าน ไม่ปล่อยให้ขาดตกบกพร่อง 
นักเรียนทั้งหลายก็ต้องเข้าใจว่า การที่อุตส่าห์เล่าเรียนด้วยความหมั่นขยันมาโดยตลอดนั้น  เท่ ากับแต่ละคนได้
ฝึกฝนความขยันหมั่นเพียรเพือ่สร้างความเจริญและความสำเรจ็ของชีวิตไว้ส่วนหนึ่งแล้ว ..” 

จากพระบรมราโชวาทพระองค์ทรงเล็งเห็นความสำคัญด้านวิชาการประกอบกับผลการพัฒนาการศึกษาปี 
พ.ศ. 2556 ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา พบว่า ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่ำกว่าร้อยละ 50 โดย
ภาพรวม  สำหรับผลการประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่สามของโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา  ในมาตรฐาน
ที่ 5  อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวที่มีความจำเป็นต้องพัฒนาเป็นอันดับแรก  ซึ่งจะนำไปสู่การ
พัฒนาผลการจัดการศึกษา  สร้างให้นักเรียนเป็นคนมสีติปัญญา โรงเรียนจึงมีการดำเนินการวางแผน โครงการและ
กิจกรรม เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้มีการพัฒนาตามเปา้หมายที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง 

 

2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียน  ครู  ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเป็นผู้ที่มี
คุณธรรม  จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  และให้การดำเนินเกี่ยวกับการศึกษาประกอบด้วยคุณธรรม  จริยธรรม 

2. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล จัดการเรียนรู้สาระเพ่ิมเติมวิชา 
IS ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ความเข้าใจในวัตถุประสงค์  เป้าหมายของการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  และให้ผู้เรียนมีทักษะดำเนินชีวิตในฐานะประชากรที่มีคุณภาพของอาเซียนและ
ประชาคมโลก 

3. เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเข้าใจแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี  
๒ สงขลา  สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  และเพ่ือสร้างจิตสำนึกให้
นักเรียนมีความรักและเห็นคุณค่าของพืชพรรณและทรัพยากร 

4. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในทักษะการฟัง  พูด  อ่าน เขียน  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนให้สูงขึ้น ตลอดจนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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5. เพ่ือให้มีบุคลากรครูในการจัดการเรียนการสอนของโครงการอย่างเพียงพอ  ตามมาตรฐานการจัดการ
เรียนการสอนของโครงการ  และเปิดโอกาสให้นักเรียนในชุมชนได้ศึกษาในห้องเรียนพิเศษสองภาษา 

6. เพ่ือจัดปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เหมาะแก่การเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้า ส่งเสริมการ
เรียนรู้  สร้างนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน  และเพ่ือประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของโครงการให้ชุมชนได้รับ
ทราบ 

7. เพ่ือให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  เรียนรู้ภาษาและ
วัฒนธรรมโดยการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนรู้  ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง และพัฒนาการ
เรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาที่เหมาะสม 

8. เพ่ือฝึกให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  กระบวนการคิด  การจัดการ 
การเผชิญสถานการณ์จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  ได้แก ่ ศูนย์วิทยาศาสตร์   กิจกรรมจากสถาบันต่างๆและให้นักเรียน
มีความรัก สามัคคี ความเป็นผู้นำ ผู้ตาม รู้จักแก้ปัญหา มีคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสม 

 

3.  เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  กิจกรรมทุกกิจกรรม ดำเนินงานเสร็จสิ้น 100% 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  กิจกรรมทุกกิจกรรมดำเนินงานเสร็จสิ้นได้ผลตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม 

4.  ข้ันตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมครูและคณะกรรมการภายในโครงการ 
2. เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
3. วางแผนการดำเนินงาน 
4. ปฏิบัติงานตามแผน 

4.1  กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม  
4.2  กิจกรรมโรงเรียนมาตรฐานสากล World Class  
      Standard School 
4.3  กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์ 
4.4  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการ 
      เรียนนักเรียนโครงการ MEP 
4.5  กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโครงการ MEP 
4.6  กิจกรรมพัฒนาบรรยากาศสภาพแวดล้อมและการ

ประชาสัมพันธ์ห้องเรียนสองภาษา (MEP) 
4.7  กิจกรรมทัศนศึกษาสร้างเสริมประสบการณ์และ 
      สังคมแห่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
4.8  กิจกรรมส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ของนักเรียน

กลุ่มวิทย์ - คณิต ระดับ ม.ต้น 

ส.ค.63 
ส.ค.63 

ส.ค.63 – ก.ย.63 
 

พ.ย.63 – ส.ค.64 
พ.ย.63 – ส.ค.64 

 
ม.ค.64 – ก.ค.64 
ต.ค.63 – ส.ค.64 

 
ต.ค.63 – ส.ค.64 
ม.ค.64 – ส.ค.64 

 
ม.ค.64 – ส.ค.64 

 
ต.ค.63 – ส.ค.64 

 

ครูทุกคนในโครงการ 
นางสาวฟูไรดา ธรรมนิยมกุล 
ครูทกุคนในโครงการ 
 
นางอุชญา   สังแสตมป์ 
นางสาวขนิษฐา  บุญเตโช 
 
นายเชิดศักดิ์  อ่อนรักษ์ 
นางสาวฟูไรดา ธรรมนิยมกุล 
 
นางสาวฟูไรดา ธรรมนิยมกุล 
นางสาวฟูไรดา ธรรมนิยมกุล 
 
นางสาวฟูไรดา ธรรมนิยมกุล 

 
นางสาวพาฝัน  บูรณะธรรม 
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กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
4.9  กิจกรรมการพัฒนาห้องปฏิบัติการ  สื่อ  นวัตกรรม  

และเทคโนโลยี  เพ่ือเป็นห้องเรียนคุณภาพ SMA 
4.10 กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์  สร้าง

นวัตกรรมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสม 
5. ติดตามผลการจดักิจกรรม 
6. ประเมินผลแต่ละกิจกรรม 
7. สรุปรายงานผล/จัดทำSAR 

ต.ค.63 – ส.ค.64 
 

ต.ค.63 – ส.ค.64 
 

ต.ค.62 – ส.ค.63 
ต.ค.62 – ส.ค.63 

ก.ย.63 

นางสาวพาฝัน  บูรณะธรรม 
 
นางสาวพาฝัน  บูรณะธรรม 
 
นางสาวฟูไรดา ธรรมนิยมกุล 
ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
นางสาวฟูไรดา ธรรมนิยมกุล 
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5.  ระยะเวลาในการดำเนินการ   

กิจกรรม 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ผู้รับผดิชอบ 
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 
 

            นายสาวขนิษฐา  บุญเตโช 

3. กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์             นายเชิดศักดิ์  อ่อนรักษ์ 

4. กิจกรรมพัฒนาคณุภาพและผลสัมฤทธิ์ 
   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 

            นางสาวพาฝัน  บูรณะธรรม 

9. กิจกรรมการพัฒนาห้องปฏิบัตกิาร  สื่อ  
นวัตกรรม  และเทคโนโลยี  เพ่ือเป็น
ห้องเรียนคุณภาพ SMA 

            นางสาวพาฝัน  บูรณะธรรม 
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กิจกรรม 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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. 

10. กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดเชิง
สร้างสรรค์  สร้างนวัตกรรมและ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสม 

 
           นางสาวพาฝัน  บูรณะธรรม 

ประเมินผล สรุปผล รายงานโครงการ             นางสาวฟูไรดา ธรรมนิยมกุล 
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6. งบประมาณและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
 

กิจกรรม งบอนุมัติ 
ค่าใช้จ่ายจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

หมาย
เหตุ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสด ุ

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าจ้าง/
เช่าเหมา 

1. กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 50,000 21,000 5,000 16,000  8,000  

2. กิจกรรมโรงเรียนมาตรฐาน   
   สากล World Class  
   Standard School 

50,000 9,600 15,500 12,400  12,500  

3. กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์ 5,000 2,400 1,100 1,500    

4. กิจกรรมพัฒนาคณุภาพและ 
   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   นักเรียนโครงการ MEP 

134,000 1,200 45,990 27,510 15,300 44,000  

5. กิจกรรมการจัดการเรียนการ
สอนโครงการ MEP 708,000     708,000  

6. กิจกรรมพัฒนาบรรยากาศ  
   แหล่งเรียนรู้และการประชา  
   สัมพันธ์ (MEP) 

134,000   7,300 120,500 6,200  

7. กิจกรรมทัศนศกึษาสร้าง
เสริมประสบการณ์และสังคม
แห่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

100,000     100,000  

8. กิจกรรมส่งเสริม
ประสบการณ์  
   และการเรียนรู้ของนักเรียน 
   กลุ่มวิทย์ – คณิต ระดับ ม.
ต้น 

436,000  359,390 76,610    

9. กิจกรรมการพัฒนา
หอ้งปฏิบัติการ  สื่อ  
นวัตกรรม  และเทคโนโลยี  
เพ่ือเป็นห้องเรียนคุณภาพ 
SMA 

200,000   200,000    

10. กิจกรรมพัฒนาทักษะการ
คิดเชิงสร้างสรรค์  สร้าง
นวัตกรรมและพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมที่
เหมาะสม 

120,000  11,000 109,000    

รวม 1,937,000 34,200 437,980 450,320 135,800 878,700  

 



100 
 

7.  งบประมาณ 

 งบประมาณท้ังหมดที่ได้รับจัดสรร  1,937,000  บาท 
 
8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 นางสาวฟูไรดา ธรรมนิยมกุล 
 
9. สถานที่ดำเนินงาน 

  โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี๒ สงขลา และสถานที่จัดกิจกรรม 

10. การวัดผลและประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
มีการดำเนินกิจกรรมในโครงการ 100% 

 
ประเมินเอกสาร (รายงานการ
ดำเนินกิจกรรม) 

 
แบบรายงานการจัดกิจกรรม
แตล่ะกิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 
ทุกกิจกรรมดำเนินการเสร็จตามเวลาที่
กำหนดและตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ 

 
ประเมินเอกสาร(รายงานการ
ดำเนินกิจกรรม) 

 
แบบประเมินความสำเร็จของ
กิจกรรม 

ความพึงพอใจ 
มีความพึงพอใจต่อผลงานหรือความสำเร็จ
ของกิจกรรมร้อยละ 80 

 
ประเมินจากการทำกจิกรรม 

 

 
แบบประเมิน 

 

 
 
     ลงชื่อ                                            ผู้เสนอโครงการ     
                (นางสาวฟูไรดา   ธรรมนิยมกุล)                                               
 
 

     ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
                               (นางกรธิดา  สงนุ้ย)                                               
                รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 
 
 
     ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                              (นายวิรัช  ชูสิน) 
       ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 
 


