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ส่วนที่  1    บทน ำ 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 

โรงเรียนวฒุิชัยวิทยา ต้ังอยู่เลขท่ี 55 หมู่ท่ี5 ต าบลดอน อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 94130 
โทรศัพท์073-466133 โทรสาร 073-466133e-mail:Wuttichaischool2560@gmail.com 
 website :www.Wuttichaischool.comสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เปิดสอน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง 6 มีเขตพื้นท่ีบริการ  4  ต าบลของอ าเภอปะนาเระ   ได้แก่  ต าบลคอกกระบือ    
ต าบลดอน  ต าบลควนและต าบลท่าน้ า 
 

 2.  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา  ต้ังอยู่หมู่ท่ี 5 ต าบลดอน  อ าเภอปะนาเระ  จังหวัดปัตตานี   มีพื้นท่ีรวมท้ังส้ิน  
จ านวน   52 ไร่ เปิดท าการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา  2497   โดยมีช่ือว่า “โรงเรียนดอนปะนาเระ” เป็น
โรงเรียนล าดับท่ี 6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดปัตตานี  ใช้ช่ืออักษรย่อว่า ป.น. 6  ผู้ท่ีเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงให้
เปิดโรงเรียนขึ้นมาคือพระวุฒิชัยธรรมธาดาสมัยเมื่อมีสมณศักด์ิเป็นพระวุฒิชัยธรรมธารีท่านได้ด าเนินการ
ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการศึกษา จัดหาสถานท่ี จัดหาครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียนและครุภัณฑ์การศึกษาอื่นๆ 
จนโรงเรียนสามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอนได้มีนายพิณ อินทกาญจน์  เป็นครูใหญ่คนแรก มีนักเรียนในปี
การศึกษาแรก  จ านวน  45 คน 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2511  ได้เปล่ียนช่ือจากโรงเรียนดอนปะนาเระ  มาเป็นโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา  ในปี
การศึกษา 2523  กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ และในปี
การศึกษา 2536 กรมสามัญได้อนุมัติให้เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาพาณิชยการอีก 1 
หลักสูตร  โรงเรียนได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนจนมีความก้าวหน้าไปตามล าดับขั้น จนได้รับรางวัล
พระราชทานในปีการศึกษา 2527  และ 2528   
 

ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม 
1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ  สังคมชนบท  มีประชากร 3,586  คน  บริเวณใกล้เคียง

โดยรอบโรงเรียนได้แก่  อบต.ดอน  วัด  มัสยิด  สถานีอนามัย  อาชีพหลักของชุมชน  คือ  ท านา  เนื่องจาก  
สภาพโดยท่ัวไปเป็นที่ราบลุ่มเหมาะกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   ประเพณี/
วัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยท่ัวไป   คือ  งานสงกรานต์  งานชักพระ   
 2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาช้ัน  ม.3  ร้อยละ  60  ประกอบอาชีพท านาท่ีเหลือท าสวน  และ
รับจ้าง  ร้อยละ  80  นับถือศาสนาอิสลาม  รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัว  72,000 บาทต่อปี  เฉล่ียต่อครอบครัว  
4 คน 
 3. โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 

 3.1 โรงเรียนต้ังอยู่ในชุมชน  ใกล้กับ   
1. โรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนธิยาคาร) 
2. ศูนย์เด็กวัยก่อนอนุบาล  ต าบลดอน 
3. องค์การบริหารส่วนต าบล ดอน 
4. ศูนย์ราชการต าบลดอน 
5. วัดดอนกลาง/วัดดอนตะวันออก 
6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอน 
7. มัสยิดบ้านคลอง 

mailto:Wuttichaischool2560@gmail.com
http://www.wuttichaischool.com/
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3.2  โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก  
 1.หน่วยงานราชการ   สถานศึกษา  ผู้น าชุมชน  ผู้น าหมู่บ้าน  ผู้ปกครองนักเรียนวัด  มัสยิด และ ชุมชน 
 2.มูลนิธิวุฒิชัยธรรมธาดา 
 

3.3โรงเรียนอยู่ห่างไกลจากแหล่งอบายมุข   สถานเริงรมย์  มีสภาพแวดล้อมท่ีดี     หากแต่การรับรู้ด้านการ
ส่ือสารความก้าวหน้าทางอินเตอร์เน็ต  การสืบค้นข้อมูลจากเทคโนโลยียังไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
เนื่องจากมีเครื่องคอมพิวเตอร์น้อย หากแต่โรงเรียนได้การสนับสนุนจากชุมชน หน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง  และ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอน  ในการสนับสนุนงบประมาณ  และจัดหาครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นให้กับโรงเรียน 
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3. แผนผังโรงเรียน 
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4.ข้อมูลผู้บริหำร 
 1. ผู้อ านวยการโรงเรียน นายจ านงค์     แสงหวัง 
โทรศัพท์  084 – 8622707 วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  (ศษ.ม)   สาขา  การบริหารการศึกษาด ารงต าแหน่ง
ท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่ วันท่ี  1 มีนาคม  2556    จนถึงปัจจุบัน    เป็นเวลา  8  ปี   
 2. หัวหน้าฝ่ายบริหารท้ัง  5ฝ่าย 
 2.1ช่ือ-สกุล  นางมารียา  อุมาลี    วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาโท ( ศษ.ม.)    
   โทรศัพท์  :  087 – 3952515  รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 2.2ช่ือ-สกุล  นางสาวพิญฌาดา  อินทรศิริ  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี  (ค.อ.บ.)               
   โทรศัพท์  :   099-3648009 รับผิดชอบกลุ่มบริหารทั่วไป 
 2.3 ช่ือ-สกุล  นางปาตีเมาะ  สุหลง  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี (ศษ.บ.)                                   
   โทรศัพท์  :  080 – 0553177รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 2.4 ช่ือ-สกุล  นางนงเยาว์   ยังพลขันธ์วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี ( ค.บ.) 
   โทรศัพท์ : 086-2922969 รับผิดชอบกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 2.5 ช่ือ-สกุล   นายพิชัย   บัวแก้ววุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี ( ค.บ.) 
   โทรศัพท์ : 089-5955335 รับผิดชอบกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 

5.  ข้อมูลนักเรียนและจ ำนวนห้องเรียน ( ณ  วันท่ี 1  มิถุนำยน 2564 ) 
 1) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน   103  คน  จ าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้นเรียน จ ำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
ชำย หญิง 

ม.1 1 8 12 20 

ม.2 1 10 9 19 

ม.3 1 10 18 28 

ม.4 2 13 6 19 

ม.5 2 5 8 13 

ม.6 2 5 6 11 

รวมทั้งหมด 9 51 59 110 
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6.ข้อมูลครู  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
 
ล ำดับ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ 

1. นางสุทิสา          พิก าพล ครูช านาญการพิเศษ ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

2. นางนงเยาว์        ยังพลขันธ์ ครูช านาญการ ค.บ.ฟิสิกส์ 

3. นางจิตรา          ชฎารัตน์ ครูช านาญการ ค.บ.ภาษาไทย 

4. นางจริยา          ปวีณานันท์ ครูช านาญการ ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

5. นายพิชัย           บัวแก้ว ครูช านาญการ ค.บ.พลศึกษา 

6. นางปาตีเมาะ      สุหลง คศ. 1 ศษ.บ.คณิตศาสตร์ 

7. นางสาวซูไวบะห์    ตอรี คศ. 1 ศษ.บ. ศิลปะ 

8. นางมารีนา        มะแซ คศ. 1 ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 

9. นางสาวเอธิมา   บุญธรรม คศ. 1 ค.บ. ชีววิทยา 

10. นางมารียา    อุมาลี ครูผู้ช่วย ค.บ. เคมี 

11. นางสาวพิญฌาดา  อินทรศิริ     ครูผู้ช่วย ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหกรรม 

12. นางสาวฮาซียะห์   สือตาปิ ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา 

13. นางสาวสุภางค์ เพชรจันทรโท พนักงานราชการ ศษ.บ สุขศึกษา 

14. นางสาวฟาตีมะฮ์   เจ๊ะแว พนักงานราชการ ศษ.บ. ( ครุศาสตร์อิสลาม ) 

15. นางสาวนูรียะห์   จูเลาะ พนักงานราชการ ค.บ.ภาษาไทย 

16. นางสาวซูไฮนีย์    วาจิ ครูอัตราจ้าง วท.บ.เคมีอุตสาหกรรม 

17. นางสาวฉัตรทริกา หลงพรหม ครูอัตราจ้าง ค.บ. สังคมศึกษา 

18. นางสาวกชกร     แก้วทอง ลูกจ้างช่ัวคราว ปวส. (การบัญชี) 

19. นางสาวภิญญดา  บุญพรหม ครูอัตราจ้าง วท.บ.ชีววิทยา 

20. นายธนภัทร   เทพเสาร์ ครูอัตราจ้าง ค.บ.ภาษาไทย 

21. นางสาวสิริกานต์  ผลิพันธ์ ครูอัตราจ้าง ศษ.บ.ภาษาจีน 
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7.  ข้อมูลอำคำรและสิ่งก่อสร้ำง 
มอีาคารเรียนและอาคารประกอบ   14 รายการ  ได้แก่     
- อาคารเรียน   จ านวน   4  หลัง    

 - อาคารประกอบ   จ านวน   2  หลัง       
 - ห้องน้ าผู้ชายและผู้หญิง  จ านวน   2  หลัง       
 - สนามฟุตบอล   จ านวน   1  สนาม    
 - สนามวอลเลย์บอล  จ านวน   2  สนาม  
 - สนามเปตอง   จ านวน   2  สนาม   
 - หอพักประชารัฐ ( กินนอน )  จ านวน   1  หลัง 
8. ข้อมูลงบประมำณ 

งบประมาณ  (รายรับ –รายจ่าย) 
รำยได้ บำท รำยจ่ำย บำท 

เงินอุดหนุน 560,000 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 
  - ค่าสาธารณูปโภค 
  - งบกลาง  

410,000 
130,000 
20,000 

เงินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 130,000 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 130,000 
เงินรายได้สถานศึกษา 600,000 - ค่าจ้างบุคลากร 

- งบอื่นๆ 

560,000 
40,000 

รวม 1,290,000 รวม 1,290,000 
 

9. ผลงำนที่ประสบผลส ำเร็จในปีที่ผ่ำนมำ 
ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่

มอบรำงวัล 
ครู 
1. นางปาตตีเมาะ สุหลง 
 

ครูผู้สอนนักเรียน ระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันต่อ
สมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับชาติ 

สพฐ. 

2. น.ส.ซูไวบะห์ ตอร ี
3. นายพิชัย บัวแก้ว 

ผู้ฝึกสอนกีฬาปันจักสีลัต ทีมอ าเภอปะนาเระ โครงการแข่งขันกีฬา
และการออกก าลังกายเพื่อสันติสุข 

จังหวัดปัตตานี 

4.นางปาตีเมาะ สุหลง ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงนิ กิจกรรมการแข่งขัน
ต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับช้ัน ม.4 – ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 

จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

5.นางนงเยาว์ ยังพลขันธ ์ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงนิ กิจกรรมการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับช้ัน ม.4 – ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

สพม.15 

6.น.ส.ซูไวบะห์ ตอร ี
 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการ
แข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ระดับช้ัน ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

สพม.15 
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ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบ

รำงวัล 
ครู 
7.น.ส.ซูไวบะห์ ตอร ี ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการ

แข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับช้ัน ม.4 – ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

สพม.15 

8.น.ส.ซูไวบะห์ ตอร ี
 
 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการ
แข่งขันวาดภาพลายเส้น(Drawing) ระดับช้ัน ม.4 – ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

สพม.15 

9.น.ส.ซูไวบะห์ ตอร ี ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงนิ รองชนะเลิศอันดับ
ท่ี2 กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม ระดับช้ัน ม.4 – ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

สพม.15 

10.น.ส.เอธิมา บุญธรรม 
 
 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงนิ กิจกรรมการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับช้ัน ม.4 –  
ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

สพม.15 

11.นางนงเยาว์ ยังพลขันธ์ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงนิ กิจกรรมการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับช้ัน ม.4 –  
ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

สพม.15 

12.น.ส.เอธิมา บุญธรรม ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี2 กิจกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ 
ระดับช้ัน ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

สพม.15 

13.นางนงเยาว์ ยังพลขันธ์ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี2 กิจกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ 
ระดับช้ัน ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

สพม.15 

14.นางมารีนา มะแซ ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับท่ี1 
กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor 
ระดับช้ัน ม.1-3 มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยี 

สพม.15 

15.นางปาตีเมาะ สุหลง ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการ
แข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับช้ัน ม.1-3 มหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี 

สพม.15 

16.น.ส.เอธิมา บุญธรรม ครูผู้สอนนักเรียนได้เข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขันอจัฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับช้ัน ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

สพม.15 

17.นางสุทิสา พิก าพล ครูผู้สอนนักเรียนได้เข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขันอจัฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับช้ัน ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

สพม.15 
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ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบ

รำงวัล 
ครู 
18.นางปาตีเมาะ สุหลง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ

อันดับท่ี1กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) 
ระดับช้ัน ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

สพม.15 

19.นางปาตีเมาะ สุหลง ครูผู้สอนนักเรียนได้เข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขันซโูดกุ ระดับช้ัน ม.
1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

สพม.15 

20.นางปาตีเมาะ สุหลง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับช้ัน ม.4 – ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

สพม.15 

21.น.ส.สุภางค์ เพ็ชรจันทรโท ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงนิ ชนะเลิศกิจกรรม
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับช้ัน ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

สพม.15 

22.น.ส.สุภางค์ เพ็ชรจันทรโท ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงนิ ชนะเลิศกิจกรรม
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับช้ัน ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

สพม.15 

23.น.ส.ฉัตรทริกา หลงพรหม 
24.น.ส.สุภางคื เพ็ชรจันทรโท 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงนิ รองชนะเลิศอันดับ
ท่ี2 กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับช้ัน ม.4 – ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

สพม.15 

25.น.ส.ฉัตรทริกา หลงพรหม 
26.น.ส.สุภางค์ เพ็ชรจันทรโท 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงนิ รองชนะเลิศอันดับ
ท่ี2 กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับช้ัน ม.1 – ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

สพม.15 
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ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบ
รำงวัล 

นักเรียน 
1.ด.ช.ณภัทร รักมณ ี
2.ด.ช.ตะวัน แวเถาะ 
3.ด.ช.ธนพร เจริญพานิช 

รางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 กิจกรรมการ
แข่งขันประติมากรรม ระดับช้ัน ม.1-3 มหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี 

สพม.15 

4.ด.ญ.วิชญาพร พลอยด า 
5.ด.ญ.สุนิสา มณีเพ่ิม 

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 กิจกรรมการ
แข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ระดับช้ัน ม.1-3 มหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี 

สพม.15 

6.ด.ช.ทัญวัฒน์ วงศ์จันทร์ 
 

รางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับท่ี1 กิจกรรมการแข่งขัน
การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับช้ัน ม.1-3 
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี 

สพม.15 

7.ด.ญ.พิมพ์บัว สาระร ุ รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับช้ัน ม.1-3 มหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี 

สพม.15 
 

8.ด.ช.ตะวัน แวเถาะ ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต ประเภทการต่อสู้ยุวชน อายุ
13 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี รุ่น A ชาย 

จังหวัดปัตตานี 

9.น.ส.กัลยกร แสนสุข ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับท่ี1  ประเภทการต่อสู้เยาวชน อายุ 
18 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี รุ่น F หญิง 

จังหวัดปัตตานี 

10.ด.ช.จิรเมธ พูลเงิน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1  ประเภทการต่อสู้ยุวชน อายุ13 
ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี รุ่น F ชาย 

จังหวัดปัตตานี 

11.ด.ช.วุฒิพงษ์ เสดสีกาง ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1  ประเภทการต่อสู้ยุวชน อายุ13 
ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี รุ่น D ชาย 

จังหวัดปัตตานี 

12.ด.ช.ณัฐวุฒิ อินทองมาก ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2  ประเภทการต่อสู้ยุวชน อายุ13 
ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี รุ่น B ชาย 

จังหวัดปัตตานี 

13.ด.ช.ซันวาร์ แวเถาะ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2  ประเภทการต่อสู้ยุวชน อายุ13 
ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี รุ่น A ชาย 

จังหวัดปัตตานี 

14.ด.ช.ทินกร ยศศิริ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2  ประเภทการต่อสู้ยุวชน อายุ13 
ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี รุ่น F ชาย 

จังหวัดปัตตานี 

15.นายนิติภูมิ สุวรรณชาตร ี ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ประเภทการต่อสู้เยาวชน อายุ18 ปี แต่ไม่
เกิน 20 ปี รุ่น F ชาย 

จงัหวดัปัตตานี 

15.ด.ญ.ฮารีม แวเถาะ ได้เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ระดับช้ัน ม.1 – ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

สพม.15 

16.ด.ช.ยศสุนทร บุญทศ 
17.พงศกร มะโนปล้ืม 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี1 กิจกรรมการ
แข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับช้ัน ม.1 – ม.3 งาน
สิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

สพม.15 

18.น.ส.พิมพ์บัว สาระรุ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันต่อ
สมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับช้ัน ม.4 – ม.6 งานสิลป
หัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

สพม.15 
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ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบ

รำงวัล 
นักเรียน 
20.ด.ช.ก้องภพ ป่านแก้ว ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับท่ี2 กิจกรรมการ

แข่งขนัเวทคณิต ระดับช้ัน ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

สพม.15 

30.น.ส.อริสา แสงอร่าม 
31.น.ส.หทัยรัตน์ แว่สู้ 
32.นายธัญญภัทร บุญประกอบ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับท่ี2 กิจกรรม
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4 – ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

สพม.15 

21.นายอานนท์ เสดสีกาง 
22.น.ส.อมราวดี คารวะสุนทร 
23.น.ส.มนทกานต์ หนูบังเกิด 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

สพม.15 

24.ด.ญ.สุภัสสรา รัตนเรืองสี 
25.ด.ช.ภานุวัชร์ เส้งสีแดง 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 
ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

สพม.15 

26.น.ส.วิศินี ศรีรัตน์ 
27.นายทัญวัฒน์ วงศ์จันทร์ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับท่ี2 กิจกรรมการ
ประกวดมารยาทไทย ระดับช้ัน ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

สพม.15 

28.ด.ญ.เหมือนฝัน ศรีด า 
29.ด.ช.ณรงค์ศักด์ิ แดงเพ็ง 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับท่ี2 กิจกรรมการ
ประกวดมารยาทไทย ระดับช้ัน ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

สพม.15 
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        ส่วนที่ 2 ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 
วิสัยทัศน์ 
 

 โรงเรียนวฒุิชัยวิทยา มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและส่งเสริม 
การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

พันธกิจ 
1.  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ให้กับผู้เรียน 
2.  พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4.  ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 
6. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

เป้ำประสงค์ 
1. ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
2. สถานศึกษามีการจัดการท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
3. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตลอดชีวิต 
4. สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกอบอาชีพ 
6. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 

กลยุทธ์ของโรงเรียน 
     กลยุทธ์ที่1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
     กลยุทธ์ที่2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     กลยุทธ์ที่3  สร้างโอกาสและทางเลือกให้กับประชากรทุกคนได้รับการการศึกษาอย่างท่ัวถึงและให้ผู้เรียนได้รับ   

 โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
     กลยุทธ์ที่4พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
     กลยุทธ์ที่5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
     กลยุทธ์ที่6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 

อัตลักษณ์  :  มารยาทดี 
 

เอกลักษณ์ :    โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม 
 

ปรัชญำของโรงเรียน  : ปญญา   นราน   รตตน  
 

                  ปัญญาประดุจแก้วอันประเสริฐของมนุษย ์
 

คติพจน์ของโรงเรียน  : 
 

                   เรียนดี  ประพฤติดี  มีคุณธรรม 
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 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไข
เพิ่มเติม ( ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2545 และนโยบายด้านการจัดการศึกษาของรัฐบาลท่ีได้แถลงต่อรัฐสภาต่างมีอุดมการณ์
และหลักการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และเพื่อให้คนไทยท้ังปวงได้รับ
โอกาสเท่าเทียมกันทางการศึกษา พัฒนาคนได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต อันเป็นเงื่อนไขไปสู่ระบบเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ท่ีพึงประสงค์ 
 อุดมการณ์ส าคัญของการจัดการศึกษาคือ การจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิตและการสร้างสังคมไทยให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้การศึกษาท่ีสร้างคุณภาพชีวิตและสังคมบูรณาการอย่างสมดุล ระหว่างปัญญาธรรม คุณธรรม 
และวัฒนธรรม เป็นการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคนไทยท้ังปวง มุ่งสร้างพื้นฐานท่ีดีในวัยเด็ก ปลูกฝังความเป็นสมาชิกท่ี
ดีของสังคมต้ังแต่วัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อการท างานท่ีมีคุณภาพ โดยให้สังคม
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน และสามารถตรวจสอบได้อย่างมั่นใจ
ว่าการศึกษาเป็นกระบวนการของการพฒันาชีวิตและสังคมเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
สามารถพึ่งตนเองและพึ่งกันเองได้ และสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ 
 

 เพื่อให้เป็นไปตามอุดมการณ์และหลักการในการจัดการศึกษาดังกล่าว จึงได้ก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งช้ี
ไว้ 3 มาตรฐาน 11  ตัวบ่งช้ีได้แก่ 
มำตรฐำนที่ 1  คุณลักษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค์ ท้ังในฐานะพลเมืองและพลโลก( มี 5 ตัวบ่งช้ี) 
มำตรฐำนที่ 2 แนวการจัดการศึกษา ( มี 3 ตัวบ่งช้ี) 
มำตรฐำนที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ / สังคมแห่งความรู้ ( มี 3 ตัวบ่งช้ี) 
 

มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของสังคมไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐำนะพลเมืองและพลโลก( คนไทยเป็นคนเก่ง คน
ดี และมีควำมสุข ) 
 เป้าหมายของการจัดการศึกษาอยู่ท่ีการพัฒนาคนไทยทุกคนให้เป็น     “ คนเก่ง คนดี และ 
มีความสุข “  โดยมีการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับช่วงวัย พัฒนาคนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ตรงตามความ
ต้องการ ท้ังในด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และทักษะ คุณธรรมและจิตส านึกท่ีพึงประสงค์ 
และอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 
 

ตัวบ่งชี้ 
 1.1 ก ำลังกำย ก ำลังใจที่สมบูรณ์ 
  1.1.1 คนไทยมีสุขภาพกายและจิตท่ีดี มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาเจริญเติบโต
อย่างสมบูรณ์ตามเกณฑ์การพัฒนาในแต่ละช่วงวัย 
 1.2 ควำมรู้และทักษะท่ีจ ำเป็นและเพียงพอในกำรด ำรงชีวิตและกำรพัฒนำสังคม 
  1.2.1 คนไทยได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพของตนเอง 
  1.2.2 คนไทยมีงานท าและน าความรู้ไปใช้ในการสร้างงานและสร้างประโยชน์ให้สังคม 
 1.3 ทักษะกำรเรียนรู้และกำรปรับตัว 
  1.3.1 คนไทยสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ รู้ทันโลก รวมท้ังมีความสามารถในการ
ใช้แหล่งความรู้และส่ือต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม 
  1.3.2 คนไทยสามารถปรับตัวได้มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
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 1.4 ทักษะทำงสังคม 
  1.4.1 คนไทยเข้าใจและเคารพในธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและสังคม มีทักษะและความสามารถท่ี
จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 
  1.4.2 คนไทยมีความรับผิดชอบ เข้าใจ ยอมรับ และตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง
กัน สามารถแก้ปัญหาในฐานะสมาชิกของสังคมไทยและสังคมโลกโดยสันติวิธี 
 1.5 คุณธรรม จิตสำธำรณะ และจิตส ำนึกในควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
  1.5.1 คนไทยด าเนินชีวิตโดยกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต 
  15.2 คนไทยมีความรับผิดชอบทางศีลธรรมและสังคม มีจิตรส านึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย 
มีความภูมิใจในชนชาติไทย รักแผ่นดินไทย และปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย เป็นสมาชิกท่ีดี เป็น
อาสาสมัครเพื่อชุมชนและสังคมในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 
 

มำตรฐำนที่ 2 แนวกำรจัดกำรศึกษำ  ( จัดกำรเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนำผู้เรียนเป็นส ำคัญและกำรบริหำรโดยใช้
สถำนศึกษำเป็นฐำน ) 
 การจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนเห็นแบบอย่างท่ีดี ได้ฝึกการคิด ได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงท่ีหลากหลาย ตรงตามความต้องการ และมีความสุขในการเรียนรู้ ครู คณาจารย์รู้จักผู้เรียนเป็น
รายบุคคล เตรียมการสอนและใช้ส่ือท่ีผสมผสานความรู้สากลกับภูมิปัญญาไทย จัดบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ 
จัดหาและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย และพัฒนาความคิดของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและสร้างสรรคความ
ส าเร็จของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญขึ้นอยู่กับ  
 1. ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ผู้เรียน ครูคณาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปกครูและสมาชิกชุมชน 
 2. ปัจจัยด้านการบริหาร ได้แก่หลักการบริหารจัดการและหลักธรรมาภิบาล 
 

ตัวบ่งชี้ 
 2.1 กำรจัดหลักสูตรกำรเรียนรู้และสภำพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนำตำมธรรมชำติและเต็ม
ตำมศักยภำพ 
  2.1.1 มีการจัดหลักสูตรที่หลากหลายตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เรียนทุกระบบ สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
  2.1.2 ผู้เรียนมีโอกาส / สามารถเข้าถึงหลักสูตรต่าง ๆ ท่ีจัดไว้อย่างท่ัวถึง 
  2.1.3 องค์กรท่ีให้บริการทางการศึกษามีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานท่ี มี
การส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัย 
  2.1.4 มีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ส่ือเพื่อการเรียนรู้ และการให้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศทุกรูปแบบท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 

 2.2 มีกำรพัฒนำผู้บริหำร ครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบและมีคุณภำพ  
  2.2.1 ผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 
  2.2.2 ผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม มีความพึงพอใจในการ
ท างานและผูกพันกับงานมีอัตราการออกจากงานและอัตราความผิดทางวินัยน้อยลง 
  2.2.3 มีแนวโน้มในการรวมตัวจัดต้ังองค์กรอิสระเพื่อสร้างเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะกลุ่ม และ
ติดตามการด าเนินงานของบุคลากรและสถานศึกษา ตลอดจนการส่ังสมองค์ความรู้ท่ีหลากหลาย 
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 2.3 มีกำรบริหำรจัดกำรที่ใช้สถำนศึกษำเป็นฐำน 
  2.3.1 องค์กร ชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามสภาพท้องถิ่น สภาพปัญญา
และความต้องการท่ีแท้จริงของผู้เรียน 
  2.3.2 ผู้รับบริการ / ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มมีความพึงพอใจต่อการจัดบริการทางการศึกษาของ
สถานศึกษา 
  2.3.3 มีการก าหนดระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษา เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และสามารถรองรับการประเมินภายนอกได้ 
 

มำตรฐำนที่ 3 แนวกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ / สังคมแห่งควำมรู้ 
( กำรสร้ำงวิถีกำรเรียนรู้ และแหล่งกำรเรียนรู้ให้เข้มแข็ง ) 
 การเรียนรู้ ความรู้ นวัตกรรม ส่ือ และเทคโนโลยี เป็นปัจจัยส าคัญของการพัฒนาสู่สังคมแห่งความรู้ การ
ส่งเสริมและสร้างกลไกเพื่อให้คนไทยทุกคนมีโอกาสและทางเลือกท่ีจะเข้าถึงปัจจัยและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิตด้วยรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลาย โดยการได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคม จะน ามาซึ่งการ
พัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และขีดความสามารถของคนไทยในการพัฒนาประเทศรวมท้ังการเพิ่มศักยภาพการ
แข่งขันของประเทศ 
 

ตัวบ่งชี้ 
 3.1 กำรบริหำรวิชำกำรและกำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำกับชุมชนให้เป็นสังคมแหง่กำร
เรียนรู้ / สังคมแห่งควำมรู้ 
  3.1.1 สถานศึกษาร่วมมือกับบุคลากรและองค์กรในชุมชนท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทุกระดับร่วมจัด
ปัจจัยและกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน และให้บริการทางวิชาการท่ีเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาคนในชุมชน 
เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา และคนไทยมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3.1.2 ชุมชนซึ่งเป็นท่ีต้ังขององค์กรท่ีให้บริการทางการศึกษามีสถานภาพเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ มีความปลอดภัย ละความขัดแย้ง มีสันติสุขและมีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 
 

 3.2 กำรศึกษำวิจัย สร้ำงเสริม สนับสนุนแหล่งกำรเรียนรู้และกลไกกำรเรียนรู้ 
  3.2.1  ศึกษาวิจัย  ส ารวจ  จัดหา และจัดต้ังแหล่งเรียนการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ 
  3.2.2 ระดมทรัพยากร(บุคลากร งบประมาณ อาคารสถานท่ี ส่ิงอ านวยความสะดวก ภูมิปัญญา
และอื่นๆ) และความร่วมมือจากภายในและภายนอกสถานศึกษา ในการสร้างกลไกการเรียนรู้ทุกประเภท เพื่อให้
คนไทยสามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้และสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตได้จริง 
  3.2.3  ศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และการพัฒนาประเทศ 
 

 3.3 กำรสร้ำงและกำรจัดกำรควำมรู้ในทุกระดับทุกมิติของสังคม 
  3.3.1 ครอบครัว ชุมชน องค์กรทุกระดับและองค์กรท่ีจัดการศึกษามีการสร้างและใช้ความรู้ มี
การแลกเปล่ียนเรียนรู้จนกลายเป็นวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ 
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มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 โดยได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน ดังนี้ 

มำตรฐำนที่ 1คุณภาพของผู้เรียน 
มำตรฐำนที่ 2กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
มำตรฐำนที่ 3กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
มำตรฐำนที่ 4ระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
คุณภาพของผู้เรียน หมายถึง ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ทักษะตาม

หลักสูตรสถานศึกษา และมีพัฒนาการในด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน สมรรถนะท่ีส าคัญ และคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละ

ระดับช้ัน 
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

และแก้ปัญหา 
3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ

วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง การด าเนินการบริหารและจัดการ

ของสถานศึกษาท่ีครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านข้อมูลสารสนเทศ และ 
ด้านสภาพแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจด้าน
คุณภาพการศึกษา 

1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

1) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย 
และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
2) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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3) การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน 
4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส ำคัญ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอนตาม

หลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ตามความสนใจ ความต้องการ และความถนัด
ของผู้เรียน โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลาย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล สร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนทุกคน มีส่วนร่วม มีการตรวจสอบ และประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ 

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
2. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 

มำตรฐำนที่ 4 ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิผล 
ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล หมายถึง การวางระบบการจัดการคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ร่วมรับผิดและรับชอบต่อผล
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานส่งผลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาการใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
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ส่วนที่ 3 กำรจัดสรรงบประมำณ 
3.1 รำยละเอียดของแผนงำน ( กลยุทธ์ระดับองค์กร) โครงการ/กิจกรรม และประมาณการงบประมาณจ าแนก
ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา 
 

1. ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป (100,000 บำท ) 
กำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการวุฒิชัยให้โอกาส 50,000 ครูสุภางค์ 
2. โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 30,000 ครูพิชัย 

3. โครงการชุมชนสัมพันธ์  3,000 ครูธนภัทร 

4.  โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร 
 

23,000 
(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 

ครูสุภางค์ 
 

        กิจกรรม 1  งานสารบรรณ 7,000 ครูกชกร 
        กิจกรรม 2  งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 4,000 ครูมารีนา 

        กิจกรรม 3  งานอนามัยโรงเรียน 2,000 ครูสุภางค์ 

        กิจกรรม 4   ระบบควบคุมภายใน 3,000 ครูซูไฮนีย ์

        กิจกรรม 5   งานโสตบริการ 4,000 ครูพิชัย 

5. โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักเรียนผู้ปกครอง 3,000 ครูฟาตีมะฮ์ 

6.โครงการปัจฉมินิเทศนักเรียนช้ัน ม.3 และม.6 3,000 ครูฟาตีมะฮ์ 

7.โครงการส่งเสริมมาตรการการเรียนรู้สู้ภัยโควิด-19 36,000 ครูสุภางค์ 

8.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการนักเรียน 3,000 ครูธนภัทร 
 

2. ด้ำนกำรด ำเนินงำนบริหำรงบประมำณ ( 20,000 บำท จำกเงินอุดหนุนรำยหัว และ 130,000 บำท ) 
 

กำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
1.โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการการด าเนินงานฝ่าย
บริหารงบประมาณ 

 

20,000 
(ถัวเฉลี่ยทุกรายการใน 

กิจกรรม 1-4) 

ครูนงเยาว์ 
 
 

    กิจกรรม 1   พัฒนาระบบงานนโยบายและแผน 3,000 ครูจริยา 

    กิจกรรม 2   กิจกรรมพัฒนาระบบงานการเงนิ 5,000 ครูนงเยาว์ 

    กิจกรรม 3   กิจกรรมพัฒนาระบบงานบัญช ี 5,000 ครูจริยา 

    กิจกรรม 4   กิจกรรมพัฒนาการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 7,000 ครูเอธิมา 

2. โครงการควบคุมดูแลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคในโรงเรียน                                                           130,000 ครูนงเยาว์ 
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3.  ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล (20,000บำท จำกเงินอุดหนุนรำยหัว และ 560,000บำท จำกเงินรำยได้
สถำนศึกษำ) 
 

กำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำ งบประมำณ หมำยเหตุ 
1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและสรรหา 
     อัตราก าลัง 2 

560,000 
 

ครูปาตีเมาะ 
 

            กิจกรรม 1  จัดจ้างครูในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน 
            กิจกรรม 2  อบรมพัฒนาครู 

(560,000 เงินรายได้
สถานศึกษา) 20,000 

ครูปาตีเมาะ 
ครูซูไฮนีย ์

 
4. ด้ำนกำรบริหำรงำนวิชำกำร ( 170,000 บำท จำกเงินอุดหนุนรำยหัว) 

กำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
1. โครงการนิเทศภายใน  500 ครูมารียา 

2. โครงการพัฒนาทักษะเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 3,000 ครูมารียา 

     กิจกรรม1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ 
     กิจกรรม2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีน 
     กิจกรรม3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 
     กิจกรรม4 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร์ (ชีววิทยา) 
    กิจกรรม6 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
     กิจกรรม7 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศิลปะ 
     กิจกรรม8 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย 
     กิจกรรม9 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการงานอาชีพ 
     กิจกรรม 10 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศาสนาแลวัฒนธรรม 
     กิจกรรม 11 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา 
     กิจกรรม 12 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

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

ครูจริยา 
ครูสิริกานต์ 
ครูนงเยาว์ 
ครูเอธิมา 
ครูสุทิสา 

ครูซูไวบะห ์
ครูจิตรา 

ครูพิญฌาดา 
ครูฮาซียะห์ 

ครูพิชัย 
ครูปาตีเมาะ 

3. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
        กิจกรรม 1 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
        กิจกรรม 2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
        กิจกรรม 3 พัฒนากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

13,000 ครูสุทิสา 
ครูสุทิสา 
ครูสุทิสา 
ครูสุทิสา 

4.  โครงการพัฒนางานทะเบียน วัดผลและประเมินผล 18,000 ครูมารีนา 

5.  โครงการพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายใน 500 ครูปาตีเมาะ 

6.  โครงการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียน 500 ครูมารียา 

7.  โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 1,000 ครูมารีนา 

8. โครงการพัฒนาการบริการแนะแนว 8,000 ครูสุทิสา 
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กำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
9. โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 2,000 ครูสุทิสา 
10.  โครงการพัฒนาระบบงานรับนักเรียน 3,000 ครูฟาตีมะฮ์ 
11. โครงการเปิดบ้านวิชาการวุฒิชัยวิทยา 12,000 ครูสุทิสา 
12. โครงการคุณธรรมสร้างความดี 
            กิจกรรม 1 ค่ายพุทธบุตร 
            กิจกรรม 2 คนเก่งคนดีศรีวุฒิชัย 
            กิจกรรม 3 ธรรมศึกษาในสถานศึกษา 
            กิจกรรม 4 วันส าคัญทางศาสนา 

3,500 
1,000 
200 

1,000 
1,300 

ครูสุภางค์ 
ครูฉัตรทริกา 
ครูสุภางค์ 
ครูสุภางค์ 

ครูฟาตีมะฮ์ 
13. โครงการแข่งขันคิดเลขเร็ว A-Math  1,000 ครูปาตีเมาะ 
14.โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10,000 ครูมารีนา 
15. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการงานอาชีพ  9,500 ครูพิญฌาดา 
16. โครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน(เงินจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 70,000 ครูฮาซียะห์ 
17. โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(เงินจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
 
         กิจกรรม 1 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีและผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
         กิจกรรม 2 กิจกรรมชุมนุมวิชาการ 
         กิจกรรม 3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
         กิจกรรม 4 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ 
         กิจกรรม 5 การแข่งขันวิชาการ 

60,000 
(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 

35,000 
3,000 
2,000 
15,000 
5,000 

ครูมารียา 
 

ครูพิชัย 
ครูพิชัย 

ครูมารีนา 
ครูมารียา 
ครูมารียา 

18. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 5,000 ครูมารีนา 
19. โครงการพัฒนาห้องสมุดเฉลิมพระเกียรต ิ 5,000 ครูนูรียะห ์
20. โครงการส่งเสริมกีฬาภายในและภายนอกโรงเรียน   25,000 ครูพิชัย 
21. โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และการวดัประเมินผลการเรียนรู้ 16,000 ครูมารียา 
22. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 1,000 ครูมารียา 
23. โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ 1,000 ครูธนภัทร 
24. โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 2,000 ครูสิริกานต์ 
25. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน ICT 5,000 ครูมารีนา 
26. โครงการส่งเสริมและพัฒนาห้องเรียนชีววิทยา 1,000 ครูเอธิมา 
27. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
      กิจกรรม 1 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
      กิจกรรม 2 พัฒนากลุ่มสาระสังคมศึกษา 

6,000 
(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 

ครูฮาซียะห์ 
 

ครูฉัตรทริกา 
ครูฟาตีมะฮ์ 

28.พัฒนาแบบเรียนเพื่อการเรียนการสอนภาษาจีน 20,000 ครูสิริกานต์ 
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5.  ด้ำนกำรบริหำรกิจกำรนักเรียน (40,000 บำท จำกเงินอุดหนุนรำยหัว ) 
 

กำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
1.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 40,000 

(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
ครูพิชัย 

     กิจกรรม 1  กิจกรรมวันส าคัญ 
     กิจกรรม 2  งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ 
     กิจกรรม 3  ส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน 
     กิจกรรม 4  งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียนการปกครองนักเรียน 
     กิจกรรม 5  ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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ส่วนที่1 ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป 
 

ชื่อโครงกำร   วุฒิชัยวิทยาให้โอกาส 
แผนงำน   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อท่ี 2 
สนองกลยุทธ์ สพม.15  ข้อท่ี 2 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน  ข้อท่ี  3 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ ท่ี 13 ข้อท่ี 13.1,13.2 
ลักษณะโครงกำร  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นายกรณ์  พรรครักษ์    นางจริยา  ปวีณานันท์   นางสาวสุภางค์  เพ็ชรจันทรโท 

นางสาวกชกร  แก้วทอง   นางสาวภิญญดา  บุญพรหม  
 นางสาวฉัตรทริกา  หลงพรหม    นายธนภัทร   เทพเสาร์   
 นางสาวสิริกานต์   พลพันธ์     นางสาวซูไฮนีย์   วาจิ 
ระยะเวลำด ำเนินงำน  16 พฤษภาคม 2564 - 30 เมษายน 2565 
งบประมำณ  50,000  บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
            
1. หลักกำรและเหตุผล 

การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์  โดยการพัฒนาการเรียนรู้  ต้ังแต่เกิด
จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต  ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาของชีวิต     การแก้ปัญหาทักษะการท างาน หรือสร้างสรรค์
นวัตกรรมในการด ารงชีวิต  คนท่ีขาดการศึกษา  หรือการเรียนรู้ จะไม่สามารถใช้องค์ความรู้ในการแก้ปัญหา  และ
การด ารงชีวิตอย่างราบรื่น  ดังนั้นมนุษย์จะต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเกิดการผสมผสานระหว่างการศึกษาใน
ระบบ  การศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพได้อย่างต่อเนื่องและตลอด
ชีวิตตามแนวทางการจัดการศึกษา  ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542  แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2553  ดังนี้ 
    มาตรา  4      “การศึกษาตลอดชีวิต” 
    มาตรา  15     การจัดการศึกษาได้ท้ัง  3  ระบบ  และเป็นการศึกษาแบบยืดหยุ่น 
    มาตรา  39     และกฎว่าด้วยการกระจายอ านาจ  ปี 2550  (โรงเรียนเป็นนิติบุคคล)   และ   รัฐธรรมนญู 
 แห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550 
    มาตรา  49   บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปี  ท่ีรัฐจัดให้อย่างท่ัวถึง  และมี
คุณภาพ ซึ่งทางโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา  ได้ส ารวจพบว่านักเรียนแต่ละปีท่ีเข้าเรียน ม.1  และ  ม.4  ส่วนหนึ่งท่ีไม่
สามารถจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาข้ันพื้นฐาน   ซึ่งท าให้นักเรียนเหล่านั้นเสียโอกาสทางการศึกษา  มา
จากสาเหตุออกกลางคัน  การตั้งครรภ์  ติด 0 , ร , มส  และทะเลาะวิวาท  เป็นต้น 
 ด้วยเหตุนี้  โรงเรียนวุฒิชัยวิทยาได้คิดแก้ปัญหาเหล่านี้  จึงได้เสนอขอจัดด าเนินงานโครงการนี้ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
2.1  เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต 
2.2  เพื่อเป็นแนวทางในสถานศึกษา  ดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้  ครอบคลุมทุกคน 
2.3  เพื่อให้โอกาสนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์  ได้ส าเร็จการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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3. สถำนที่ด ำเนินงำน  
โรงเรียนวฒุิชัยวิทยาต าบลดอน  อ าเภอปะนาเระ  จังหวัดปัตตานี 
 

4. เป้ำหมำยผู้รับบริกำร 
 4.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณนักเรียนท่ีพลาดโอกาสการศึกษาในระบบ  จ านวน 500 คน  
 4.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพนักเรียนท่ีพลาดโอกาสการศึกษาในระบบ  สามารถจบการศึกษา 
    และสามารถไปศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
 4.3เป้ำหมำยเชิงเวลำ งาน/โครงการด าเนินได้ตามช่วงเวลาท่ีก าหนดไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 

 5.วิธีด ำเนินงำน/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรม ระยะเวลำ จ ำนวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 

1.เสนอแผนงาน/โครงการ พฤษภาคม 2564 - นางสาวสุภางค์ เพ็ชรจันทรโท 
2.ด าเนินการตามแผน 
   2.1 รับสมัครนักเรียน 
   2.2 จัดการเรียนการสอน 
   2.3 จัดสอบวัดผลประเมินผล 

มิ.ย.2564 – เม.ย. 2565  นางสาวสุภางค์ เพ็ชรจันทรโท 
นางจริยา      ปวีณานันท์ 
นางสาวภิญญดา  บุญพรหม 
นางสาวฉัตรทริกา  หลงพรหม 
นายธนภัทร  เทพเสาร์ 
นางสาวสิริกานต์   พลพันธ์ 

3.ก ากับติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

กรกฎาคม 2564 - 
เมษายน 2565 

 นางจริยา        ปวีณานันท์ 
นางสาวสุภางค์  เพ็ชรจันทรโท 

4. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน เมษายน 2565  นางสาวซูไฮนีย์   วาจิ 
นางสาวกชกร   แก้วทอง 

 

 6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปีการศึกษาเริ่มต้ังแต่  วันท่ี 16 พฤษภาคม 2564 ถึง 30 เมษายน 2565 
 

7. แผนกำรด ำเนินกำร    
แผนการและกิจกรรมด าเนินการ ปีการศึกษา 2564 
 

8. รำยละเอียดงบประมำณโครงกำร 
 งบประมาณท่ีใช้         จ านวน         50,000  บาท    จ าแนกได้ดังนี ้
  7.1 เงินอุดหนุนการศึกษา          -         บาท 

7.2 เงินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน      -        บาท 
  7.3 เงินรายได้สถานศึกษา     50,000    บาท 
  7.4 เงินอื่น ๆ                           -         บาท 
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9. กำรประเมินผล 
ตัวชีว้ัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1.  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีปัญหามีสถานท่ีเรียน จ านวนผู้สมัครเรียน ใช้แบบส ารวจ 

2.  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการเรียนดีขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใช้แบบส ารวจ 

3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีสามารถจบหลักสูตร ผลการจบหลักสูตร ใช้แบบส ารวจ 

 
10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
 1.นักเรียนท่ีพลาดโอกาสทางการศึกษา มีสถานท่ีเรียนได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อ 
 2.นักเรียนท่ีร่วมโครงการสามารถจบหลักสูตร และสามารถไปศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
 3.สามารถช่วยแก้ปัญหาให้นักเรียน ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ  
 
 
 
 
 
 
ลงชื่อสุภางค์  เพ็ชรจันทรโท                       ลงชื่อพิญฌาดา  อินทรศิริ 

(นางสาวสุภางค์  เพ็ชรจันทรโท)                       (นางสาวพิญฌาดา  อินทรศิริ) 
        ผู้เสนอโครงการ                  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลงชื่อนูรียะห์  จูเลาะ                                            ลงชื่อ 
(นางสาวนูรียะห์ จูเลาะ)                               (นายจ านงค์   แสงหวัง) 

  หัวหน้าแผนงาน                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนวฒุิชัยวิทยา 
                                                                                                ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงกำร   ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่    4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์ สพม. 15  ท่ี 1พัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นระบบด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
กลยุทธ์โรงเรียน   ท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ลักษณะโครงกำร  ต่อเนื่อง 
กลุ่มบริหำรที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ     นายพิชัย  บัวแก้ว 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  16 พฤษภาคม 2564  ถึง  30 เมษายน 2565 
งบประมำณ   30,000  บาท 
             
1. หลักกำรและเหตุผล 
 อาคารสถานท่ี  บรรยากาศ  และส่ิงแวดล้อมของสถานศึกษา เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน และเป็นปัจจัยส าคัญในการส่งเสริมการสอนของครู โรงเรียนจึงจ าเป็นต้องมีการจัดสร้างอาคารและจัด
สภาพแวดล้อม  บริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน  ต้องท าการวางแผนอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม
ให้สอดคล้องกับหลักสูตร  กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ ต้องจัดหาและพัฒนา
อาคารสถานท่ีเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ  และพัฒนาส่ิงท่ีมีอยู่ให้ปลอดภัย  ใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับ
แผนงานโครงการและกิจกรรมของโรงเรียน  และผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้วย 
 

2. วัตถุประสงค์   
 เพื่อจัดสร้าง ปรับปรุง พัฒนา อาคารสถานท่ี และส่ิงแวดล้อมให้ทันสมัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 

3. สถำนที่ด ำเนินงำน 
 โรงเรียนวฒุิชัยวิทยา  ต าบลดอน   อ าเภอปะนาเระ   จังหวัดปัตตานี 
 

4. เป้ำหมำย     
เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
 1.สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เพียงพอต่อการบริการของนักเรียนและครูที่ใช้บริการ 
 2.สถานศึกษามีอาคาร สถานท่ี หอประชุม สนามกีฬา เพียงพอต่อการบริการของผู้ใช้บริการ 
 3. สถานศึกษามีสภาพส่ิงแวดล้อมท่ีสวยงาม เพียงพอต่อการบริการของนักเรียน ครู แลชุมชน 
 

เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
 1. สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคาร สถานท่ี ห้องน้ า ห้องส้วม 
 2. สถานศึกษามีหอประชุม สนามกีฬา มีสภาพแวดล้อมท่ีสะอาด สวยงาม มั่นคง แข็งแรง เหมาะ

ส าหรับส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 

เป้ำหมำยเชิงเวลำ 
 งาน/โครงการด าเนินได้ตามช่วงเวลาท่ีก าหนดไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
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5. ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
5.1 เสนอโครงการ  
5.2 ประชุมช้ีแจง 
5.3 แต่งต้ังคณะท างาน 
5.4 ด าเนินงานตามโครงการ 
5.5 สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 
5.6 จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ 
 

6.  วิธีกำรด ำเนินงำน/ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรม ระยะเวลา จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 

1.เสนอแผนงาน/โครงการ พ.ค.2664 - นายพิชัย  บัวแก้ว 
2.ด าเนินงานตามแผน 
   2.1การปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานท่ี/
ส่ิงแวดล้อม 
   2.2 ด าเนินงานด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
   2.3 ด าเนินงานด้านโสตและประชาสัมพันธ์ 
   2.4 การด าเนินงานด้านรักษาความปลอดภัย 

พ.ค2564- 
เม.ย 2565 

30,000 นายพิชัย บัวแก้ว 
นางสาวพิญฌาดา  อินทรศิริ 
นางสาวซูไวบะห์ ตอร ี
นางสาวสุภางค์ เพ็ชรจันทรโท 
นางสาวภิญญดา บุญพรหม
นางสาวฉัตรทริการ  หลงพรหม 
นายธนภัทร   เทพเสาร์ 
นางสาวกรกช   แก้วทอง 
นางสาวสิริกานต์   พลพันธ์ 

3.รายงานสรุปผลการด าเนินงาน   นายพิชัย บัวแก้ว 
นางสาวกรกช   แก้วทอง 
นางสาวสิริกานต์   พลพันธ์ 

 

7.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 วันท่ี 16 พฤษภาคม 2564  ถึง วันท่ี 31 เมษายน 2565 
 

8. รำยละเอียดงบประมำณโครงกำร 
 งบประมาณท่ีใช้ จ านวน  30,000   บาท  จ าแนกได้ดังนี ้
  เงินอุดหนุนการศึกษา            -    บาท 
  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      -           บาท 
  เงินรายได้สถานศึกษา  30,000  บาท 
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9.กำรประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือ 
1.สภาพของอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียนดียิ่งขึน้ 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ แบบสอบถาม 

2.วัสดุ อุปกรณ์เทคโนโลยีของโรงเรียนพัฒนาและ
ทันสมัยดียิ่งค้น 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ แบบสอบถาม 

3.งานโสตทัศนศึกษาและการประชาสัมพันธ์ของ
โรงเรียนดียิ่งขึน้ 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ แบบสอบถาม 

4.ครู นักเรียนมีความเช่ือมั่นในความปลอดภัยของ
การใช้อาคารสถานท่ี 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ แบบสอบถาม 

 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนสะอาดสวยงามมั่นคง แข็งแรงดียิ่งขึ้น 
 2.เทคโนโลยีของโรงเรียนมีการปรับปรุงพัฒนาดียิ่งขึ้น 
 3.โสตทัศนศึกษาและการประชาสัมพันธ์ของโรงเรยีนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
 4.ครู นักเรียนท่ีใช้บริการอาคารสถานท่ีในโรงเรียนมีความปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 
          ลงชื่อพิชัย  บัวแก้ว                  ลงชื่อ    พญิฌาดา  อินทรศิริ 
           (นายพิชัย  บัวแก้ว)       (นางสาวพิญฌาดา อินทรศิริ) 
             ผู้เสนอโครงการ                                                                 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
     
 
 
 
 
 
      
       ลงชื่อนูรียะห์ จูเลาะ                                             ลงชื่อ    
      (นางสาวนูรียะห์ จูเลาะ)                                                           (นายจ านงค์    แสงหวัง) 
            หัวหน้าแผนงาน                                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 
                                                                                                ผู้อนุมัติโครงการ 
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ชื่อโครงกำร  สัมพันธ์ชุมชน 
แผนงำน  แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อท่ี...3 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี...5 
สอดคล้องกับมำตรฐำน   ด้านการจัดการศึกษา  มาตรฐานท่ี 9, 13   ตัวบ่งช้ีท่ี9.1,9.2,9.3, 13.2 
ลักษณะงำน/โครงกำร ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร     นายพิชัย   บัวแก้ว  นางสาวพิญฌาดา  อินทรศิริ  นายธนภัทร  เทพเสาร์   
   นางสาวฉัตรทริกา  หลงพหรม  นางสาวภิญญดา บุญพรหม   
   นางสาวสุภางค์ เพ็ชรจันทรโท 
งบประมำณ  3,000  บาท 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักกำรและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕  มีแนวทางการจัดการศึกษาตามมาตราท่ี  ๒๙   ให้
สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชนองค์กรชุมชน องค์กรท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันการศึกษาสถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการ
เรียนรู้ภายในชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีจัดการศึกษาอบรมมีการแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสารและรู้จักเลือกสรรภูมิ
ปัญญาและวิทยากรต่าง ๆเพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ   รวมท้ังวิธีการ
สนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชนกับโรงเรียน   

โรงเรียนวุฒิชัยวิทยาเห็นความส าคัญในการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างชุมชนกับโรงเรียนเพราะโรงเรียน
มีความจ าเป็นต้องให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยมีการประสานงาน   ก าหนดแนวทางในการ
พัฒนาโรงเรียน  ใช้สถานท่ีในชุมชนจัดเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน  จึงได้จัดให้มีการ
ด าเนินงานโครงการนี้ขึ้น 

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

     2.2 เพื่อให้โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาได้บรรลุตามมาตรฐานและเป้าหมายท่ีก าหนด 
2.3 เพื่อให้ชุมชนเกิดความพึงพอใจภาคภูมิใจ ศรัทธา เช่ือมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 

3. เป้ำหมำย 
 3.1เชิงปริมำณ  

 3.1.1.ผู้ปกครอง ชุมชนร้อยละ  90  เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

 3.2เชิงคุณภำพ 
 3.2.1 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา 
 3.2.2 โรงเรียนประสบความส าเร็จในการจัดการศึกษาตามมาตรฐานและเป้าหมายท่ีก าหนด 
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4. วิธีกำรด ำเนินงำน/ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
 

กิจกรรมและรำยละเอียดกำร
ใช้งบประมำณ 

งบประมำณจ ำแนกตำมรำยจ่ำย 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ค่ำตอบแทน ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ 

1. กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา 
 

 500 - ภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 

นางสาวภิญญดา บุญพรหม 
นายธนภัทร เทพเสาร์ 

2. กิจกรรมกีฬาชุมชน
สัมพันธ์ 

- 
 

500 
 

- ก.ย. 64 นางสาวภิญญดา บุญพรหม 
นายพิชัย  บัวแก้ว 

3. กิจกรรมระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษา 
 

- 
 

250 
 

- 
 
 

ก.ย. 64 
 

นางสาวภิญญดา บุญพรหม 
นายธนภัทร เทพเสาร์ 

4. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง - 500 - ภาคเรียนละ 
1 ครั้ง 

นางสาวภิญญดา บุญพรหม 

นายธนภัทร เทพเสาร์ 

5.งานมูลนิธิพระวุฒิชัยธรรม
ธาดา 

- - 500 ตลอดภาคเรียน นายธนภัทร เทพเสาร์
นางสาวภิญญดา บุญพรหม 

6. การด าเนินงานด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 

 500  ธ.ค.64 นายธนภัทร เทพเสาร์ 
นางสาวฉัตรทริกา  หลงพหรม 

7. กิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา 
 

 250  ตลอดภาคเรียน นางสาวฉัตรทริกา หลงพรหม   
นางสาวสุภางค์ เพ็ชรจันทรโท 

รวม 3,000  บาท ( สามพันบาทถ้วน ) 
 

5. กำรประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัด 
1. ร้อยละความพึงพอใจของชุมชนท่ี
มีต่อโรงเรียน 

1.สอบถามสังเกตสัมภาษณ์ 
 

1.แบบสอบถามแบบสังเกต 
 

2. ร้อยละของผู้ปกครองชุมชน ใน
ความร่วมมือสนับสนุนการศึกษา 

2.ประเมินความพึงพอใจในการจัด
การศึกษา 

2.แบบประเมินความพึงพอใจใน
การจัดการศึกษา 

 

6. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 วันท่ี16 พฤษภาคม 2564  ถึงวันท่ี 30  เมษายน 2565 
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7. รำยละเอียดงบประมำณโครงกำร 
  งบประมาณท่ีใช้           จ านวน  3,000 บาท  จ าแนกได้ ดังนี ้
   7.1 เงินอุดหนุนการศึกษา             3,000       บาท 
   7.2 เงินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน         -             บาท 
   7.3 เงินรายได้สถานศึกษา     -           บาท 
   7.4 เงินอื่น ๆ      -              บาท 
 

8. กำรประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือ 

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ใช้แบบสอบถาม 

การจัดกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ใช้แบบสอบถาม 

การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ใช้แบบสอบถาม 

การประชุมผู้ปกครอง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ใช้แบบสอบถาม 

การด าเนินงานมูลนิธีพระวุฒิชัยธรรมธาดา ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ใช้แบบสอบถาม 

การด าเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ใช้แบบสอบถาม 

กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ใช้แบบสอบถาม 

 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

นักเรียน ครู ผู้บริหำร อื่นๆ 
1.ได้รับการสนับสนุนด้าน
ทุนการศึกษา 
2.นักเรียนเกิดขวัญและ
ก าลังใจในการศึกษา 
3.เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง ง่ายต่อการ
ดูแลนักเรียน 

1.ได้รับความคุ้นเคยเป็น
กันเองกับบุคคลในชุมชน 
2.ครูมีขวัญก าลังใจในการ
ท างานพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่องการท างานมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

1.ได้รับการสนับสนุนใน
การบริหารจัดการศึกษา 
2.ผู้บริหารสามารถ
บริหารจดัการศึกษา
บรรลุตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด 

1.ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมต่างๆและสร้างความ
ภาคภูมิใจ เช่ือมั่น ศรัทธา ใน
การบริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 
2.โรงเรียนเกิดการพฒันา
อย่างต่อเนื่อง 
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        ลงชื่อ  ธนภัทร  เทพเสาร์        ลงชื่อพิญฌาดา  อินทรศิริ 
           ( นายธนภัทร เทพเสาร์ )         (นางสาวพิญฌาดา  อินทรศิริ) 
               ผู้เสนอโครงการ          หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลงชื่อนูรียะห์   จูเลาะ                   ลงชื่อ    
(นางสาวนูรียะห์ จูเลาะ)                 (นายจ านงค์  แสงหวัง) 
    หัวหน้าแผนงาน          ผู้อ านวยการโรงเรียนวฒุิชัยวิทยา 
                                                                                                  ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงกำร   พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร 
แผนงำน   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อท่ี 4 
สนองกลยุทธ์ สพม.15  ข้อท่ี 4 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน  ข้อท่ี  5 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ  ท่ี 12ข้อท่ี 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6 
ลักษณะโครงกำร  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นายพิชัย   บัวแก้ว ,  นางปาตีเมาะ  สุหลง  ,  นางสาวกชกร  แก้วทอง   
 นางสาวซูไฮนีย์  วาจิ  ,  นางสาวสุภางค์    เพ็ชรจันทร์โท   
ระยะเวลำด ำเนินงำน  16 พฤษภาคม 2564 - 30 เมษายน 2565 
งบประมำณ  23,000  บาท  (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
           
1. หลักกำรและเหตุผล 
 เพื่อให้ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการองค์กรของโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา ได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการจัดโครงสร้างการบริหาร ท่ีมีความ
คล่องตัวสูง สามารถปรับเปล่ียนยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม มีการบริหารเชิงกลยุทธ์  และยึดประสิทธิภาพของ
การพัฒนาระบบการบริหารขององค์กรในทุกฝ่ายของการท างาน ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การพัฒนามีการตรวจสอบถ่วงดุล มีระบบและการด าเนินการประกันคุณภาพภายในเป็นไปตามระเบียบ ตามกฎ
ของกระทรวง ทางโรงเรียนจึงจัดท าโครงการขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
1.เพื่อจัดระบบระเบียบการบริหารงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไปให้มีประสิทธิภาพ 

 2.เพื่อการให้บริการที่ดีกับองค์กร 
3.เพื่อควบคุม ตรวจสอบการบริหารงาน งานบริหารทั่วไป ให้เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ถูกต้อง โปร่งใส

สามารถตรวจสอบได้ 
 

3. สถำนที่ด ำเนินกำร  
โรงเรียนวฒุิชัยวิทยาต าบลดอน   อ าเภอปะนาเระ   จังหวัดปัตตานี 
 

4. เป้ำหมำยผู้รับบริกำร  
 4.1 เชิงปริมาณ  

-  เพื่อวางแผนออกแบบการจัดระบบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน ระบบการ 
ท างานและการบริหารงานของสถานศึกษา 

4.2 เชิงคุณภาพ  
 -  เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรให้ครอบคลุมโครงสร้าง ภารกิจ บุคลากร  

เทคโนโลยีและกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา 
4.3เป้าหมายเชิงเวลา  

  - โรงเรียนสามารถด าเนินการบริหารจัดการให้เป็นไปตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ   
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5.วิธีกำรด ำเนินงำน/ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 
ท่ี 

กิจกรรม 
สำมำรถไปสู่ควำมส ำเร็จตำมตัวบ่งชี้ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

 
งบประมำณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมกำร(Planning) พ.ค.64- เม.ย.65   
 1.1  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ  - น.ส.สุภางค์ เพ็ชรจันทรโท 
 1.2  เสนอโครงการ  - น.ส.สุภางค์ เพ็ชรจันทรโท 
 1.3  ประชุมแต่งต้ังคณะด าเนินการ  - นางปาตีเมาะ  สุหลง 
2 ขั้นด ำเนินกำร (Do)    
 -จัดท าระบบงานสารบรรรณ  7,000 นางสาวกชกร  แก้วทอง 
 -งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน  4,000 นางมารีนา  มะแซ 
 -งานอนามัยโรงเรียน  2,000 น.ส.สุภางค์ เพ็ชรจันทรโท 
 -งานระบบควบคุมภายใน  3,000 นางสาวซูไฮนีย ์  วาจิ 
 -งานโสตบริการ  4,000 นายพิชัย   บัวแก้ว 
3 ขั้นตรวจสอบ(Check)    
 - ประเมินความพึงพอใจ  - น.ส.สุภางค์ เพ็ชรจันทรโท 
4 ขั้นรำยงำน (Action)    
 -  สรุปรายงานผลการด าเนินงาน  - น.ส.กชกร   แก้วทอง 
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5. วิธีกำรด ำเนินกำร 
กิจกรรมที่ 1  งำนสำรบรรณ (8,000) 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร ระยะเวลำ 
งบประมำณ  

ผู้รับผิดชอบ ค่ำตอบ 
แทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ รวม 

1.ขั้นเตรียมการ(Planning) 
-  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
-  เสนอโครงการ 
-  ประชุมแต่งต้ังคณะกรรมการ 
2.ขั้นด าเนินการ (Do)   
-ศึกษาวิเคราะห์สภาพงานสาร
บรรณของสถานศึกษา 
-  วางแผนออกแบบระบบงาน
สารบรรณ 
-  จัดบุคลากรรับผิดชอบและ
พัฒนา 
-  จัดหา Hardware  และ
Software  
-  จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
-  จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
พัสดุครุภัณฑ์ 
-  ด าเนินการงานธุรการตาม
ระบบท่ีก าหนด 
 
3.ขั้นติดตามประเมินผล 
-ประเมินผลการด าเนินงาน 
 
4.ขั้นน าเสนอและเผยแพร่ 
-รายงานการด าเนินงาน 
 

พ.ค.64 
มี.ค.65 

 
 
 ตลอดปี
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 มี.ค.65 
 
 
พ.ค.64-
ม.ีค 65 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 

1,000 
2,000 

 
    - 

1,000 
 
- 
 

- 
 
- 

 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
 
- 

- 
 

1,000 
 
- 
 

1,000 
 

1,000 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
 
- 

 
 

นางสาวกชกร  แก้วทอง 
 
 
 
นางสาวกชกร  แก้วทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวกชกร  แก้วทอง 
 
 
นางสาวกชกร  แก้วทอง 
 
 

รวม 3,000 1,000 3,000 7,000 
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กิจกรรมที่ 2 งำนประชำสัมพันธ์โรงเรียน (4,000) 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร ระยะเวลำ 
งบประมำณ  

ผู้รับผิดชอบ ค่ำตอบ 
แทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ รวม 

1.ขั้นเตรียมการ(Planning) 
-  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
-  เสนอโครงการ 
-  ประชุมแต่งต้ังคณะด าเนินการ 
 
2.ขั้นด าเนินการ (Do)   
- ศึกษาความต้องการในการ
เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลและผลงาน
ของสถานศึกษา 
- วางแผนการประชาสัมพันธ์โดย
การมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน 
องค์กรในท้องถิ่น 
- จัดให้มีเครือข่ายการ
ประสานงานประชาสัมพันธ์ 
- พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบงาน
ประชาสัมพันธ์ 
- สร้างกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ในหลากหลาย
รูปแบบ  
 
3.ขั้นติดตามประเมินผล 
-ประเมินผลการด าเนินงาน 
 
4.ขั้นน าเสนอและเผยแพร่ 
-รายงานการด าเนินงาน 
 

 
พ.ค.64 

 
 
 
ตลอดปี
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 มี.ค.65 
 
 
พ.ค.64 - 
มี.ค.65 

 
- 
- 
- 
 
 
- 
 
 

500 
 
 

1,500 
 

    
 
    
    - 
 
 

- 
 
 
- 

 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
- 
- 
- 

 
 

- 
500 

 
  500 
 
 
- 
 

 
 

1000 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
 

นางมารีนา  มะแซ 
 
 
 
 

นางมารีนา  มะแซ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางมารีนา  มะแซ 
 
 

นางมารีนา  มะแซ 

รวม 2,000 - 2,000 4,000 
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กิจกรรมที่ 3 งำนอนำมัยโรงเรียน (4,000) 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร ระยะเวลำ 
งบประมำณ  

ผู้รับผิดชอบ ค่ำตอบ 
แทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ รวม 

1.ขั้นเตรียมการ(Planning) 
-  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
-  เสนอโครงการ 
-  ประชุมแต่งต้ังคณะด าเนินการ 
 
2.ขั้นด าเนินการ (Do)   
- งานบริการอนามัยโรงเรียน 
- งานสุขศึกษาในโรงเรียน 
- งานข้อมูลสารสนเทศด้าน
สุขภาพอนามัยผู้เรียน 
 
3.ขั้นติดตามประเมินผล 
-ประเมินผลการด าเนินงาน 
 
4.ขั้นน าเสนอและเผยแพร่ 
-รายงานการด าเนิน 

 พ.ค.64 
 
 
 
 
ตลอดปี
การศึกษา 
 
 
 
 
ตลอดปี
การศึกษา 
 
พ.ค.64-
มี.ค 65 

 
- 
- 
- 
 
 
- 
 
 

 
 

 
 
 

 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

 
- 
- 
- 

 
 

500 
  500 
 1,000 
 
 
 
 
 

 

 
 

นางสาวสุภางค์ เพ็ชรจันทรโท 

 
 
 
 
 
นางสาวสุภางค์ เพ็ชรจันทรโท 

 
 
 
 
นางสาวสุภางค์ เพ็ชรจันทรโท 
 
 
นางสาวสุภางค์ เพ็ชรจันทรโท 

รวม  - 2,000 2,000 
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กิจกรรมที่ 4 ระบบควบคุมภำยใน (3,000) 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร ระยะเวลำ 
งบประมำณ  

ผู้รับผิดชอบ ค่ำตอบ 
แทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ รวม 

1.ขั้นเตรียมการ(Planning) 
-  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
-  เสนอโครงการ 
-  ประชุมแต่งต้ังคณะด าเนินการ 
 
2.ขั้นด าเนินการ (Do)   
- จัดท า ปย 2-1 
- แบบสอบถาม 4 ด้าน 
- จัดท า ปม 
- จัดท า ปย 3 ,แบบติดตามปย 3 
- จัดท า ปย 2, ปย 1 
- ค าส่ังโรงเรียนวฒุิชัยวิทยา 
 
3.ขั้นติดตามประเมินผล 
-ประเมินผลการด าเนินงาน 
 
4.ขั้นน าเสนอและเผยแพร่ 
-รายงานการด าเนิน 

 พ.ค.64 
 
 
 
 
ตลอดปี
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
พ.ค.64-
มี.ค 65 
 
มี.ค.65 

 
- 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 

 
 

 
 

 
- 
 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
 
 
 

 
- 
- 
- 

 
 
3,000 

- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 

 

 
 

นางสาวซูไฮนีย ์ วาจิ 
 
 
 
 
นางสาวซูไฮนีย ์  วาจิ 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวซูไฮนีย ์  วาจิ 
 
 
นางสาวซูไฮนีย ์  วาจิ 

รวม  - 3,000 3,000 
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กิจกรรมที่ 5 งำนโสตบริกำร (4,000) 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร ระยะเวลำ 
งบประมำณ  

ผู้รับผิดชอบ ค่ำตอบ 
แทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ รวม 

1.ขั้นเตรียมการ(Planning) 
-  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
-  เสนอโครงการ 
-  ประชุมแต่งต้ังคณะด าเนินการ 
 
2.ขั้นด าเนินการ (Do)  
- ส ารวจอุปกรณ์  ส ารวจราคา 
-ส่ังซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีได้เสนอ 
-พัฒนาระบบเสียง  
-ค่าบ ารุงรักษาส่ือโสตทัศนูปกรณ์ 
-อุปกรณ์เสริมอื่น ๆ 
 
3.ขั้นติดตามประเมินผล 
-ประเมินผลการด าเนินงาน 
 
4.ขั้นน าเสนอและเผยแพร่ 
-รายงานการด าเนิน 

 พ.ค.64 
 
 
 
 
พ.ค.64-
มี.ค 65 
 
 
 
 
 
พ.ค64-
มี.ค.65 
 
มี.ค 65 

 
- 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 

 
 

 
 

 
- 
 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
 
 
 

 
- 
- 
- 

 
 

- 
2,000 
2,000 

- 
 
 
 
 

 

 
 

นายพิชัย   บัวแก้ว 
 
 
 
 
 
นายพิชัย   บัวแก้ว 
 
 
 
 
 
นายพิชัย   บัวแก้ว 
 
 
นายพิชัย   บัวแก้ว 
 
 รวม   4,000 4,000 

 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปีการศึกษา วันท่ี 16 พฤษภาคม 2564 ถึง 30 เมษายน 2565 
 

7. รำยละเอียดงบประมำณโครงกำร 
 งบประมาณรายจ่ายเงิน ประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2564  จ านวน 23,000  บาท 
 7.1 เงินอุดหนุนการศึกษา       จ านวน        -    บาท  
 7.2 เงินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน      จ านวน        -    บาท 
 7.3 เงินรายได้สถานศึกษา                          จ านวน 23,000    บาท 
 7.4 เงินอื่นๆ                           จ านวน      -       บาท 
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9. กำรประเมินผล 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือ 

1. งานสารบรรณ  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ใช้แบบสอบถาม 
2.งานการรับนักเรียน   ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ใช้แบบสอบถาม 
3.งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน                 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ใช้แบบสอบถาม 
4. งานอนามัยโรงเรียน  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ใช้แบบสอบถาม 
5. งานระบบควบคุมภายใน ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ใช้แบบสอบถาม 
6.งานรับ-ส่งนักเรียนและอาหารกลางวัน ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ใช้แบบสอบถาม 
7. งานโสตบริการ  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ใช้แบบสอบถาม 

 
10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
 1.  การด าเนินของโรงเรียน มีระบบ ระเบียบ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 2.  การด าเนินงาน มีการควบคุม ตรวจสอบการบริหารงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง  
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 
 
 
 
 
ลงชื่อสุภางค์  เพ็ชรจันทรโท                       ลงชื่อพิญฌาดา  อินทรศิริ 
(นางสาวสุภางค์  เพ็ชรจันทรโท)             (นางสาวพิญฌาดา  อินทรศิริ) 

     ผู้เสนอโครงการ                          หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  
 
 
 
 
 
 
 
ลงชื่อนูรียะห์ จูเลาะ                                       ลงชื่อ 
 (นางสาวนูรียะห์ จูเลาะ)       (นายจ านงค์     แสงหวัง) 
  หัวหน้าแผนงาน                                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนวุฒิชัยวทิยา 

                      ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงกำร  ปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง  
แผนงำน (ฝ่ำย)   บริหารทั่วไป  
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  นโยบายท่ี 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ ลด
   ความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา  

กลยุทธ์ที ่1 ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิน่ ภาคเอกชน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
   ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี  
สนองกลยุทธ์ สพม.15  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
   การจัดการศึกษา  

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุก 
   ภาคส่วน  
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานท่ี 1 ตัวบ่งช้ีท่ี1.2 ข้อ 1,2,3,4  
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง  
ผูรั้บผิดชอบโครงกำร  นางสาวฟาตีมะฮ์  เจ๊ะแว  
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 มิถุนายน 2564    ถึง    31 พฤษภาคม 2565  
งบประมำณ   3,000 บาท  
              
1. หลักกำรและเหตุผล  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาโดยยึดหลักว่า ผู้เรียน 
ทุกคนมีความรู้ความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ ผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษา ต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง บุคคล ฝึก
ทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้ มาใช้ในการแก้ปัญหา และ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริงประกอบกับมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมและเทคโนโลยี ก่อให้เกิดท้ังผลดี
และผลเสียต่อการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน จ าเป็นต้องปรับเปล่ียนวิธีการด าเนินชีวิตให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และมีความสุข  

การปฐมนิเทศ คือ การแนะน าให้นักเรียนใหม่ได้ทราบถึงกฎระเบียบข้อบังคับวินัย ผู้บริหาร ตลอด จนถึง
การปฏิบัติตัวของนักเรียนท่ีต้องเข้ามาอยู่ในโรงเรียน การปฐมนิเทศนับว่าเป็นกิจกรรมท่ีมีความส าคัญยิ่ง ท่ีจะต้อง
จัดขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของโรงเรียน โครงสร้างขององค์กร ผู้บริหารและ บุคลากร 
รับทราบถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับ วินัย การปฏิบัติตัวของนักเรียน ตลอดจนช่วยปลูกฝังทัศนคติ ให้มีความรู้สึกท่ีดี
ต่อโรงเรียน และเพื่อนนักเรียน ด้วยเหตุนี้ โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา จึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียนต้ังแต่ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ขึ้น 

 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองรู้เรื่องประวัติความเป็นมาของโรงเรียนและแนะน้าโครงสร้างของ 
รายวิชา โครงสร้างขององค์กร ผู้บริหารและบุคลากร อาคารสถานท่ี กฎระเบียบ ข้อบังคับ วินัย ตลอดจนถึง 
การปฏิบัติตัวของนักเรียน 

2.2 เพื่อปลูกฝังทัศนคติแก่นักเรียนใหม่ ให้มีความรู้สึกท่ีดีต่อโรงเรียน และเพื่อนนักเรียน 
 

3. สถำนที่ด ำเนินกำร 

โรงเรียนวฒุิชัยวิทยา 55 หมู่ท่ี 5 ต าบลดอน อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 
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4. เป้ำหมำยโครงกำร 

4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
4.1.1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 105 คน 

4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
4.2.1 ร้อยละ 90 นักเรียนและผู้ปกครองรู้เรื่องประวัติความเป็นมาของโรงเรียนและแนะน้า 

โครงสร้างของรายวิชา โครงสร้างขององค์กร ผู้บริหารและบุคลากร อาคารสถานท่ี กฎระเบียบ ข้อบังคับ วินัย  
ตลอดจนถึงการปฏิบัติตัวของนักเรียน  

4.3 เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

มำตรฐำนที่ ข้อที่ 

ร้อยละของ 
นักเรียนที่ได้ 

ระดับคุณภำพ 
 

มาตรฐานท่ี 1  
คุณภาพของ 
ผู้เรียน 
 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 90 90 
 2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 90 90 
 3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 90 90 
 4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 90 90 

 

5. วิธีกำรด ำเนินงำน / ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
P (Plan)  
ขั้นวางแผน 

- ประชุมครูเพื่อวางแผนและก าหนด 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ  
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- มอบหมายหน้าท ี่ 

มิถุนายน 2564 นางสาวฟาตีมะฮ์ 
เจ๊ะแว 

D (Do) 
ขั้นด าเนินการ 

- จัดหาวัสดุท่ีใช้ในโครงการได้แก่ ป้าย 
โครงการ จัดเวที และวัสดุอื่นๆ ท่ีจ้าเป็น  
- ด าเนินการปฏิบัติตามโครงการโดยให้ 
ความรู้ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน 
และแนะน าโครงสร้างของรายวิชา 
โครงสร้างขององค์กร ผู้บริหารและ 
บุคลากร อาคารสถานท่ี กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ วินัย ตลอดจนถึงการปฏิบัติตัว 
ของนักเรียน 

กรกฎาคม 2564 นางสาวฟาตีมะฮ์ 
เจ๊ะแว 

C (Check)  
ขั้นก ากับติดตาม 

- ก ากับติดตามการด าเนินการตามแผน    
ท่ีจัดเตรียมไว้ 

สิงหาคม 2564 นางสาวฟาตีมะฮ์ 
เจ๊ะแว 

A (Action)  
ขั้นน าข้อมูลไปใช้ 

- สรุปผลการจัดท าโครงการและ 
ประเมินผล เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนา 
โครงการครั้งต่อไป 

มกราคม 2565 นางสาวฟาตีมะฮ์ 
เจ๊ะแว 
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6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี) เริ่มจาก 1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565 
 

7. รำยละเอียดงบประมำณโครงกำร 
งบประมาณท่ีใช้ จ านวน  3,000  บาท จ าแนกได้ดังนี้ 

  7.1 เงินอุดหนุนการศึกษา   -  บาท 
  7.2 เงินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน   -  บาท 
  7.3 เงินรายได้สถานศึกษา  3,000  บาท 
  7.4 อื่นๆ    -  บาท 
 

8. กำรประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือกำรประเมิน 

1. ด้านปริมาณ 
นักเรียนจ้านวน 105 คน 

- ประเมินความพึงพอใจ - ประเมินความพึงพอใจ 

2. ด้านคุณภาพ 
นักเรียนและผู้ปกครองรู้เรื่อง
ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน
และแนะน าโครงสร้างของรายวิชา 
โครงสร้างขององค์กร ผู้บริหารและ
บุคลากร อาคารสถานท่ี 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ วินัย ตลอด
จนถึงการปฏิบัติตัวของนักเรียน 

- ประเมินความพึงพอใจ - ประเมินความพึงพอใจ 

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

9.1 นักเรียนและผู้ปกครองรู้เรื่องประวัติความเป็นมาของโรงเรียนและแนะน้าโครงสร้างของรายวิชา  
โครงสร้างขององค์กร ผู้บริหารและบุคลากร อาคารสถานท่ี กฎระเบียบ ข้อบังคับ วินัย ตลอดจนถึงการ 
ปฏิบัติตัวของนักเรียน 

9.2 นักเรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่อโรงเรียน และเพื่อนนักเรียน 
 
 

     ลงช่ือฟาตีมะฮ์ เจ๊ะแว                 ลงช่ือพิญฌาดา อินทรศิริ 
   ( นางสาวฟาตีมะฮ์ เจ๊ะแว )                                               ( นางสาวพิญฌาดา อินทรศิริ) 

ผู้เสนอโครงการ                                                         หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 
 
 

      ลงช่ือนูรียะห์  จูเลาะ           ลงช่ือ 
    ( นางสาวนูรียะห์  จูเลาะ )                    ( นายจ านงค์ แสงหวัง ) 
          หัวหน้าแผนงาน              ผู้อ านวยการโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 

         ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงกำร  ปัจฉิมนิเทศนักเรียนช้ัน ม.3 และม.6 
แผนงำน (ฝ่ำย)   บริหารทั่วไป  
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการ 
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกท่ีดีมีคุณธรรม
จริยธรรม 

สนองกลยุทธ์ สพม.15 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  และ วิถีชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจ
   พอเพียง 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานท่ี 1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 ข้อ 1,2,3,4 
ลักษณะโครงกำร โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางสาวฟาตีมะฮ์ เจ๊ะแว 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 3 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 13 มีนาคม  2565 
งบประมำณ   3,000  บาท 
             
1. หลักกำรและเหตุผล 

โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ของการศึกษาข้ันพื้นฐานในทุกๆปีการศึกษา โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา ได้ผลิตนักเรียนให้จบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) 
และช้ันม.6  ซึ่งเป็นช้ันสูงสุดของโรงเรียน  ซึ่งจะต้องส าเร็จการศึกษาและเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและลูกศิษย์ซึ่งเคยอบรม ส่ังสอนกัน
มาโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา จึงได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนช้ัน ม.3 และ ม.6 ท่ีจบการศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2564 โดยมีผู้บริหารและคณะครูร่วมสร้างขวัญและก าลังใจอย่างพร้อมเพรียง 

 

2. วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการเรียน 
2.  เพื่อเสริมสร้างขวัญลก าลังใจให้กับนักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษา 
3.  เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จ 
4.  เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างครูกับนักเรียน 
5.  เพื่อให้นักเรียนเกิดทัศนคติท่ีดีต่อโรงเรียน 
6.  เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียนรุ่นต่อไป 
 

3. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 โรงเรียนวฒุิชัยวิทยา 55 หมู่ท่ี 5ต าบลดอน อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 
 

4. เป้ำหมำยโครงกำร 
 4.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
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 4.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
  1. นักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาช้ันสูงสุดของโรงเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จ 
              ของตน 

2. นักเรียนมีขวัญและกาลังใจในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
3. นักเรียนเป็นตัวอย่างท่ีดีให้กับนักเรียนรุ่นต่อไป 

4.3 เป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

มำตรฐำนที่ ข้อที่ 
ร้อยละของนักเรียนที่ได้

ระดับคุณภำพ 
มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพ
ของผู้เรียน 

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

       1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

80 

       2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 80 
       3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

80 

       4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 80 
 
5. วิธีกำรด ำเนินงำน / ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
P (Plan) 
ขั้นวางแผน  

- ประชุมครูทุกท่านเพื่อวางแผนและก าหนดระยะเวลา
ด าเนินโครงการ 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
-วางแผนรูปแบบด าเนินงาน 
- มอบหมายหน้าท่ี 
- จัดหาวัสดุท่ีใช้ในโครงการได้แก่ ป้ายโครงการ จัด
เวที และวัสดุอื่นๆ ท่ีจ าเป็น 

3 ก.พ. 64 - 27 
ก.พ. 64 

 

นางสาวฟาตีมะฮ์ 
เจ๊ะแว 

D (Do) 
ขั้น
ด าเนินการ  

- ด าเนินงานตามโครงการ 28 ก.พ. 64 
นางสาวฟาตีมะฮ์ 

เจ๊ะแว 

C (Check) 
ขั้นก ากับ
ติดตาม 

- ก ากับติดตามการด าเนินการตามแผน  
ท่ีจัดเตรียมไว้ 28 ก.พ. 64 

นางสาวฟาตีมะฮ์ 
เจ๊ะแว 

A  (Action) 
ขั้นน าข้อมูลไป
ใช้ 

- สรุปผลการจัดท าโครงการและประเมินผล  เพื่อ
น าไปใช้ในการพัฒนาโครงการครั้งต่อไป 

9 มี.ค. 64 – 13 
มี.ค. 64 

นางสาวฟาตีมะฮ์ 
เจ๊ะแว 

 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี) เริ่มจาก 3 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 13 มีนาคม  2563 
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7. รำยละเอียดงบประมำณโครงกำร 
 งบประมาณท่ีใช้  จ านวน 3,000 บาท   จ าแนกได้ดังนี้ 

  7.1 เงินอุดหนุนการศึกษา           -       บาท 
  7.2 เงินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน       -       บาท 
  7.3 เงินรายได้สถานศึกษา       3,000     บาท 
  7.4 อื่นๆ                               -        บาท 

 

8. กำรประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน 
เคร่ืองมือกำร

ประเมิน 

1. ด้านปริมาณ 
นักเรียนจ านวน 105 คน 

 
-    ประเมินความ

พึงพอใจ 

 
-    แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

2.   ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาช้ันสูงสุดของโรงเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจในความส าเร็จของตนอยู่ในระดับ "มากท่ีสุด" 
2. นักเรียนมีขวัญและกาลังใจในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
อยู่ในระดับ "มาก" 
3. นักเรียนเป็นตัวอย่างท่ีดีให้กับนักเรียนรุ่นต่อไป อยู่ในระดับ 
"มาก" 

 
 

-    ประเมินความ
พึงพอใจ 

 
 

-    แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. นักเรียนท่ีจบการศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จ 
2. ครูและนักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
3. นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อโรงเรียน 
4. นักเรียนเห็นความส าคัญของการเรียนท่ีจะศึกษาต่อ 
5. นักเรียนเป็นแรงจูงใจต่อนักเรียนรุ่น ต่อ ๆ ไป 

 
 

  ลงชื่อ ฟาตีมะฮ์ เจ๊ะแว                     ลงชื่อ มารียา   อุมาลี 
  ( นางสาวฟาตีมะฮ์ เจ๊ะแว )                                         (นางมารียา   อุมาลี ) 
          ผู้เสนอโครงการ                                                             หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
  
 

ลงชื่อ นูรียะห์ จูเลาะ      ลงชื่อ 
  ( นางสาวนูรียะห์ จูเลาะ )             (นายจ านงค์    แสงหวัง) 
      หัวหน้าแผนงาน                                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 
                                                                             ผู้อนุมัติโครงการ 
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หน่วยงำน   โรงเรียนวฒุิชัยวิทยา 
โครงกำร   ส่งเสริมมาตรการการเรียนรู้สู้ภัยโควิด-19 
กลยุทธ์    5 พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาค 
ผู้รับผดิชอบโครงกำร  นางสาวสุภางค์  เพ็ชรจันทรโท 
ลักษณะโครงกำร                ใหม่ 
งบประมำณ   3,000  บาท    
ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร ตลอดปีการศึกษา 2564 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลกักำรและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) มีแนวโน้มการแพร่ระบาดท่ี
เพิ่มมากขึ้น และประเทศไทยอาจเข้าสู่การระบาดในระยะท่ี 3 โดยองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาด
ของโรคดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดย
ค าแนะน าของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ จึงได้ประกาศให้โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)  
เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 17 
มีนาคม พ.ศ.2563 ได้ก าหนดมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคดังกล่าว ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0211.3/ว1538 เรื่อง การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในเขตพื้นท่ีจังหวัด และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0211.3/ว1733 เรื่อง มาตรการป้องกัน และลดความเส่ียงในการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน 
 ท้ังนี้โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา ได้จัดโครงการส่งเสริมมาตรการการเรี ยนรู้ สู้ภัยโควิด-19 และเพื่อความ
ปลอดภัยของครู บุคคลากร และนักเรียนทุกคน ท่ีจะได้ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างปลอดภัย  
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อคัดกรองผู้ท่ีมาจากพื้นท่ีเส่ียง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือเข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน/
โรงเรียน 
 2.2 เพื่อเฝ้าระวังโรคติดต่อภายในหมู่บ้าน/ชุมชน/โรงเรียน 
 2.3 เพื่อเป็นการป้องกันกลุ่มเส่ียงในหมู่บ้าน/ชุมชน/โรงเรียน 
 

3. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมาณ  
  จัดท าระบบข้อมูลการให้บริการด้านสุขภาพอย่างเป็นระบบให้กับนักเรียนและบุคลากรใน
 สถานศึกษาให้ครบอย่างน้อย 80 % 
 เชิงคุณภาพ 
  บุคลากรของโรงเรียน นักเรียนมีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง ท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ 
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4. กิจกรรม/ระยะเวลำที่ด ำเนินกำร 
 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลำ จ ำนวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 
1.จัดท าโครงการเสนอหัวหน้าวิชาการ
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

18 พ.ค 64 –  
20 พ.ค 64 

- นางสาวสุภางค์  เพ็ชรจันทรโท 

2.จัดท าเอกสาร อุปกรณ์ส าหรับการ
ด าเนินงาน 
 

20 พ.ค 64 –  
30 มิ.ย 64 

3,000 นางสาวสุภางค์  เพ็ชรจันทรโท  

3. สรุปประเมินผลการด าเนินโครงการ 
 
 

30 มิ.ย 64  นางสาวสุภางค์  เพ็ชรจันทรโท 

 
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2564 
 

6. รำยละเอียดงบประมำณโครงกำร 
 งบประมาณท่ีใช้  จ านวน 3,000  บาท   จ าแนกได้ดังนี้ 
  งบประมาณท่ีใช้  จ านวน 3,000 บาท   จ าแนกได้ดังนี้ 
  7.1 เงินอุดหนุนการศึกษา           3,000        บาท 
  7.2 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       -             บาท 
  7.3 เงินรายได้สถานศึกษา           -             บาท 
  7.4 อื่นๆ                               -            บาท 
 

7. กำรประเมินผล  
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนวุฒิชัยวิทยามีความรู้ความเข้าใจ
ด้านสุขอนามัยให้ปลอดภัยจากโควิด-19ท่ีถูกต้อง 

95 % 

ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนวุฒิชัยวิทยามีสุขภาวะท่ีดี 95 % 
 
 

8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 8.1 นักเรียนมีสุขภาพกาย มีสุขภาพจิตดีมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ รู้จักป้องกัน ตนเองจากโรคระบาด
โควิด-19 
 8.2 นักเรียนรู้จักวิธีการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรคระบาดโควิด-19 
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         ลงชื่อสุภางค์ เพ็ชรจันทรโท       ลงชื่อพิญฌาดา   อินทรศิริ 
       ( นางสาวสุภางค์ เพ็ชรจันทรโท )                           (นางสาวพิญฌาดา  อินทรศิริ ) 
              ผู้เสนอโครงการ                                                     หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ลงชื่อนูรียะห์  จูเลาะกา                       ลงช่ือ         
        ( นางสาวนูรียะห์ จูเลาะ )         ( นายจ านงค์   แสงหวัง ) 
          หัวหน้าแผนงาน                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนวฒุิชัยวทิยา 
                                                                                             ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงกำร   โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการนักเรียน 
แผนงำน   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อท่ี 4 
สนองกลยุทธ์ สพม.15  ข้อท่ี 4 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน  ข้อท่ี  5 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ ท่ี 12 ข้อท่ี 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6 
ลักษณะโครงกำร  ใหม่                        
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นายธนภัทร  เทพเสาร์ 
ระยะเวลำด ำเนินงำน  15 พฤษภาคม 2564 - 30 เมษายน 2565 
งบประมำณ  36,000 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
            
1. หลักกำรและเหตุผล 

 ปัจจุบันมีนักเรียนเป็นจ านวนมากท่ีเข้ามาเรียนโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา ท้ังท่ีมีบ้านอยู่ใกล้และไกลโรงเรียน 
รวมถึงผู้ปกครองมีภารกิจในการท างานไม่สามารถมารับ - ส่งนักเรียนได้ ทางโรงเรียนจึงจัดโครงการบริการรถรับ – 
ส่งนักเรียน เพื่อให้เกิดความสะดวก และปลอดภัยแก่ตัวนักเรียน รวมถึงการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง ซึ่ง
โรงเรียนวุฒิชัยวิทยาได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการจัดท าโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการ
นักเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ทางโรงเรียนจึงท าโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการนักเรียน
ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง และบริการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง 
 2. เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ในการเดินทางมาเรียน 
 

3. สถำนที่ด ำเนินกำร  
 โรงเรียนวฒุิชัยวิทยา  ต าบลดอน  อ าเภอปะนาเระ  จังหวัดปัตตานี 
 

4. เป้ำหมำยผู้รับบริกำร  
 4.1 เชิงปริมาณ  
  -   ร้อยละ 85 ผู้ปกครองน านักเรียนมาใช้บริการรถรับ – ส่ง กับโรงเรียน  

4.2 เชิงคุณภาพ  
-  จัดบริการรถรับ – ส่งนักเรียนได้อย่างดีมีความปลอดภัย บริการดี มีระบบ ผู้ปกครองน าบุตร

หลานมาใช้บริการ 
4.3เป้าหมายเชิงเวลา  

       ร้อยละ 85 สามารถด าเนินงานได้ตามเวลาท่ีก าหนด  
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5.  วิธีกำรด ำเนินงำน / ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร ระยะเวลำ 
งบประมำณ  

ผู้รับผิดชอบ ค่ำตอบ 
แทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำ
วัสดุ 

รวม 

1.ขั้นเตรียมการ(Planning) 
-  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
-  เสนอโครงการ 
-  ประชุมแต่งต้ังคณะด าเนินการ 
 
2.ขั้นด าเนินการ (Do)  
- บริการรถรับ-ส่งนักเรียน 
 
 
3.ขั้นติดตามประเมินผล 
-ประเมินผลการด าเนินงาน 
 
 
4.ขั้นน าเสนอและเผยแพร่ 
-รายงานการด าเนิน 

 พ.ค. 64 
 
 
 
 
ตลอดปี
การศึกษา 
 
 
พ.ค. 64-
มี.ค 65 
 
 
มี.ค.64 

 
- 
- 
- 
 

36,000 
 
 
- 
 
 

    - 
 

 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
- 
- 
- 

 
 

- 
 
 
  - 
 

 
- 

 
 

นายธนภัทร  เทพเสาร์ 
 
 
 
 
นายธนภัทร  เทพเสาร์ 
 
 
 
นายธนภัทร  เทพเสาร์ 
 
 
 
นายธนภัทร  เทพเสาร์ 
 

รวม 36,000 - - 36,000 
 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปีการศึกษา วันท่ี 16 พฤษภาคม 2564 ถึง 30 เมษายน 2565 
 
7. รำยละเอียดงบประมำณโครงกำร 
 งบประมาณรายจ่ายเงิน ประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2562  จ านวน 36,000  บาท 
 7.1 เงินอุดหนุนการศึกษา   จ านวน   36,000  บาท  
 7.2 เงินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน    จ านวน        -   บาท 
 7.3 เงินรายได้สถานศึกษา                 จ านวน        -        บาท 
 7.4 เงินอื่นๆ     จ านวน        -          บาท 
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8. กำรประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือ 

 -  จัดบริการรถรับ – ส่งนักเรียนได้อย่างดีมีความ
ปลอดภัย บริการดี มีระบบ ผู้ปกครองน าบุตร
หลานมาใช้บริการ 

ส ารวจความพึงพอใจ แบบสอบถาม 

 -   ร้อยละ 85 ผู้ปกครองน านักเรียนมาใช้บริการรถ
รับ – ส่ง กับโรงเรียน 

สรุปผลการด าเนินงาน แบบประเมินผล 

 
10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
 1.  โรงเรียนสามารถด าเนินการตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการนักเรียนแบบยั่งยืนได้ 
 2.  โรงเรียนสามารถเป็นต้นแบบให้แก่โรงเรียนอื่น ๆ ได้ 
 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ ธนภัทร  เทพเสาร์                     ลงชื่อพิญฌาดา  อินทรศิริ 
  ( นายธนภัทร  เทพเสาร์ )                               (นางสาวพิญฌาดา  อินทรศิริ) 

         ผู้เสนอโครงการ                          หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  
 
 

 
 
 
 
ลงชื่อนูรียะห์  จูเลาะ                                        ลงชื่อ 
(นางสาวนูรียะห์  จูเลาะ)                (นายจ านงค์   แสงหวัง) 
 หัวหน้าแผนงาน                              ผู้อ านวยการโรงเรียนวฒุิชัยวิทยา 

               ผู้อนุมัติโครงการ 
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ส่วนที่2 ด้ำนกำรด ำเนินงำนบริหำรงบประมำณ 
 

โครงกำร     การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณ ประจ าปีการศึกษา 2564 
แผนงำน  แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. นโยบายท่ี 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด
   ความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม  
เพียงพอ 

สนองกลยุทธ์ สพม. 15 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมใน
   การจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจาก 

ทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์ที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

สนองมำตรฐำนกำรศึกษำที่ข้อ   8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด 
ประสิทธิผล 

ลักษณะโครงกำร    ใหม ่        ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร      นางนงเยาว์  ยังพลขันธ์  ,  นางจริยา    ปวีณานันท์ , นางสาวเอธิมา บุญธรรม   

นางสาวซูไวบะห์  ตอรี, นางสาวนูรียะห์ จูเลาะ, นางสาวฉัตรทริกา  หลงพรหม 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 เมษายน 2564 –  31  มีนาคม    2565 
งบประมำณ   20,000  บาท   
              
1. หลักกำรและเหตุผล 
   การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาเน้นการบริหารที่มีความคล่องตัวโปร่งใสตรวจสอบได้ให้
การสนับสนุน และส่งเสริมการด าเนินการของฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่างๆ ของโรงเรียนให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพอีกท้ังต้องปฏิบัติอยู่ภายใต้กฎ ระเบียบท่ีทางราชการก าหนด ต้องประสานความเข้าใจในระเบียบ
การปฏิบัติสามารถตรวจสอบให้เกิดความถูกต้อง และสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามนโยบายของโรงเรียน 
 

 2. วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงานภายในโรงเรียนให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
  2) เพื่อให้การด าเนินงานเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี งานพัสดุและสินทรัพย์ ปฏิบัติได้ถูกต้องตาม
ระเบียบของทางราชการและมีความคล่องตัว โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
  3) เพื่อให้มีระบบการตรวจสอบภายใน สามารถตรวจสอบได้มีความถูกต้อง โปร่งใสและก ากับติดตาม
ให้ทุกส่วนด าเนินการตามแผน 
   4) เพื่อให้โรงเรียนมีแผนการปฏิบัติการประจ าปีและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
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3.  สถำนที่ด ำเนินกำร 
 โรงเรียนวฒุิชัยวิทยา  ต าบลดอน   อ าเภอปะนาเระ   จังหวัดปัตตานี 
 

4.  เป้ำหมำยเชิงปริมำณและคุณภำพ 
 4.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
   งานทุกงานในกลุ่มบริหารงบประมาณได้รับการพัฒนา มีความพร้อมในการให้บริการแก่ ทุกฝ่าย/
กลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่างๆ 
 4.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
   การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารงบประมาณเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ นโยบาย
และมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน มีความคล่องตัว โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 

4.3 เป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
มำตรฐำนที่ ข้อที่ ร้อยละของนักเรียน/

ครูที่ได้ระดับคุณภำพ 
2 2.2 มีระบบกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพกำรศึกษำ 80 

 
5.   วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
 

งำน/กิจกรรมที่ส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
1) งำนพัฒนำระบบนโยบำยและแผน ตลอดปี 

การศึกษา 
3,000  

น.ส.นูรียะห์  จูเลาะ 
น.ส.ฉัตรทิกา หลงพรหม (1) จัดท าแผนงาน โครงการต่างๆของโรงเรียน   

(2) ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและตามแผนงาน /โครงการ 

  

(3) การจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทสของกลุ่ม
งาน 

  

(4) สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน   
 

2) งำนกำรเงิน ตลอดปี 
การศึกษา 

6,000  
นางนงเยาว์  ยังพลขันธ ์

 (1) เก็บรักษาเงิน การน าส่งคลัง    
 (2) รับและจ่ายเงินงบประมาณเงินนอก เงิน

งบประมาณ 
   

 (3) ตรวจสอบเอกสารขอเบิกเงิน    
 (4) จัดท าเอกสารหลักฐานในการรับจ่ายเงินทุก

ประเภท 
   

 (5) เก็บรักษาบัญชีธนาคารและเอกสารทางการ
เงินของโรงเรียน 

   

 (6) จัดท าทะเบียนคุมเงิน คุมเช็ค    
 (7) จัดท ารายงานทางการเงิน      
 (8) สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน    
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งำน/กิจกรรมที่ส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
3) งำนบัญชี 
 

ตลอดปี 
การศึกษา 

4,000 นางจริยา ปวีณานันท์ 

 (1) ตรวจสอบเอกสารทางการเงิน ลงทะเบียน
รับจ่ายเงิน เก็บรักษาหลักฐาน 

   

 (2) จัดท าบัญชีเงินทุกประเภท    
 (3) จัดท าทะเบียนคุมเงินให้เป็นปัจจุบัน    
 (4) จัดเก็บใบส าคัญการจ่ายเงิน    
 (5) จัดท าทะเบียนรายงานคงเหลือ    
 (6) รวบรวมทะเบียนเกี่ยวกับการเงินการบญัชีเพื่อ

ใช้อ้างอิงและประชาสัมพันธ์ 
   

 (7) สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน    
4) งำนพัสดุและสินทรัพย ์ ตลอดปี 

การศึกษา 
7,000 นางสาวเอธิมา บุญธรรม 

นางสาวซูไวบะห์ ตอร ี
นายซอบรี ยูน ุ (1) ก าหนดรูปแบบรายงาน คุณลักษณะเฉพาะ

ของพัสดุเพื่อการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
  

 (2) ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบ    
 (3) เก็บรักษา ควบคุมการเบิกจ่าย    
 (4) ด าเนินการตรวจสอบพัสดุประจ าปี    
 (5) ตรวจสภาพครุภัณฑ์เพื่อซ่อมบ ารุง    
 (6) จัดท าทะเบียนท่ี ราชพัสดุ ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง 
   

 (7) จัดท าทะเบียนบ้านพักครู และจัดครูเข้าพัก    
 (8) สรุปและรายงานผลการด าเนินการ    
 

6.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
         ระยะเวลาในการด าเนินการ  1  ปีการศึกษา  เริ่มจาก 1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม  2565 
 

7.   รำยละเอียดงบประมำณโครงกำร 
งบประมำณที่ใช้  จ ำนวน  20,000 บำท  จ ำแนกได้ดังนี้ 
7.1  เงินอุดหนุนรายหัว  20,000   บาท 

      7.2  เงินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน               -  บาท 
      7.3  เงินรายได้สถานศึกษา                -  บาท 

7.4  อื่น ๆ  (งบกลาง)                       บาท 
 

ท่ี รำยกำร งบประมำณ 
1 งานพัฒนาระบบนโยบายและแผน 3,000 
2 งานการเงิน 6,000 
3 งานบัญชี 4,000 
4 งานพัสดุและสินทรัพย์ 7,000 
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8.   ผลกำรประเมิน 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ระดับ

ควำมส ำเร็จ 
วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือ 

1) ประสิทธิภาพในการส่งเสริม สนับสนุนการ
ด าเนินงานของฝ่าย/ กลุ่มสาระ/ งานต่างๆ 
ของโรงเรียน 

80% ตรวจสอบเอกสารและ
การจัดท าข้อมูล
เกี่ยวกับงาน
งบประมาณ 

1. แบบสอบถามความ
พึงพอใจ 

2. เอกสารเกี่ยวกับ
งานงบประมาณ 

2) งานการเงินรวดเร็ว โปร่งใส ผลการตรวจสอบ
ถูกต้องตามระเบียบ 

80% ตรวจสอบเอกสารด้าน
การเงิน 

แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

3) ประหยัด คุ้มค่า รวดเร็ว โปร่งใส ผลการ
ตรวจสอบบัญชีถูกต้องตามระเบียบ 

10% ตรวจสอบเอกสารด้าน
งานบัญชี 

แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

4) รวดเร็ว โปร่งใส ผลการตรวจสอบถูกต้องตาม
ระเบียบงานพัสดุและสินทรัพย์ 

80% ตรวจสอบเอกสารด้าน
พัสดุและสินทรัพย์ 

แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

5) การใช้เงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงาน
ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาผลการ
ตรวจสอบถูกต้องระเบียบ 

80% ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานต่างๆเกี่ยวกับ
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 

แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
 

6) ผลการตรวจสอบภายในถูกต้องตามระเบียบ 80% ตรวจสอบเอกสาร
ใบเสร็จรับเงินต่างๆ 

แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  1) การบริหารจัดการกลุ่มงานงบประมาณท่ีมีคุณภาพ สามารถสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงาน
ภายในโรงเรียนให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี 
  2) งานทุกงานในกลุ่มงานงบประมาณมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบการควบคุม ตรวจสอบท า
ให้การเดินงานถูกต้องตามระเบียบ สร้างความมั่นใจให้กับผู้ร่วมงาน 
 
 
   ลงชื่อ....................................     ลงชื่อ................................ ผู้เห็นชอบโครงการ 
        ( นางนงเยาว์  ยังพลขันธ์)       ( นางนงเยาว์  ยังพลขันธ์)  
    ผู้เสนอโครงการ                     หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
 
 
 
      
    ลงชื่อนูรียะห์  จูเลาะ       ลงชื่อ 

    ( นางสาวนูรียะห์ จูเลาะ )                      (นายจ านงค์  แสงหวัง) 
       หัวหน้าแผนงาน             ผู้อ านวยการโรงเรียนวฒุิชัยวิทยา 
         ผู้อนุมัติโครงการ  
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โครงกำร     ควบคุมดูแลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคในโรงเรียน 
แผนงำน  แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. นโยบายท่ี 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด
   ความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม  
เพียงพอ 

สนองกลยุทธ์ สพม. 15 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมใน
   การจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจาก 

ทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์ที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

สนองมำตรฐำนกำรศึกษำที่ข้อ   8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด 
ประสิทธิผล 

ลักษณะโครงกำร    ใหม ่        ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร      นางนงเยาว์  ยังพลขันธ์     นางสาวเอธิมา บุญธรรม   
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 เมษายน 2564 –  31  มีนาคม    2565 
งบประมำณ   130,000  บาท   
......................................................................................................................................................................... 
1. หลักกำรและเหตุผล 
          ปัจจุบันโรงเรียนใช้สาธารณูปโภคเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ปี จึงจ าเป็น
ท่ีจะต้องมีการวางแผนเพื่อให้ใช้สาธารณูปโภคต่างๆให้คุ้มค่า    

ดังนั้นในปีงการศึกษา  2564 โรงเรียนมีเป้าหมายท่ีจะควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายให้อยู่ในระดับเดียวกับ 
ปีงบประมาณ2563  หรือไม่เกินในอัตราร้อยละ  5 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
                2.1  เพื่อเป็นการควบคุมดูแลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคในโรงเรียน  
                2.2  เพื่อสนองนโยบายการประหยัดพลังงานของรัฐบาล  
                2.3  เพื่อให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนตระหนักถึงการประหยัดค่าสาธารณูปโภคและพลังงาน 
 

3.  สถำนที่ด ำเนินกำร 
 โรงเรียนวฒุิชัยวิทยา  ต าบลดอน   อ าเภอปะนาเระ  จังหวัดปัตตานี 
 

4.  เป้ำหมำยเชิงปริมำณและคุณภำพ 
 4.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
             ค่าไฟฟ้า,น้ าประปา และค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ไม่เกินในอัตราร้อยละ  5  ของรายจ่ายปีงบประมาณ  2563  
 4.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
    ค่าไฟฟ้า,น้ าประปา และค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ของโรงเรียนมีการบริหารจัดการค่าสาธารณูปโภคได้อย่าง
คุ้มค่า 
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4.3 เป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
มำตรฐำนที่ ข้อที่ ร้อยละของนักเรียน/

ครูที่ได้ระดับคุณภำพ 
2 2.2 มีระบบกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพกำรศึกษำ 80 

 
5.   วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
 

งำน/กิจกรรมที่ส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมคณะครูเพื่อวางแผน  ตลอดปี 

การศึกษา 
 นางนงเยาว์ ยังพลชันธ์  

น.ส.เอธิมา บุญธรรม 
2.จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติ   
3. ด าเนินการเบิกจ่ายค่าสาธรรณูปโภค 
4. จัดท าตารางการใช้ค่าสาธารณูปโภคของ
ปีงบประมาณ 2564 

 130,000  

5.ด าเนินการตามโครงการ  
6.รายงานข้อมูลสรธารณูปโภคต่อ สพม.และ สพฐ.   
7ติดตาม  ก ากับ  แก้ปัญหา  เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประสบผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และนโยบาย 

  
 
 

 
6.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
         ระยะเวลาในการด าเนินการ  1  ปีการศึกษา  เริ่มจาก 1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม  2565 
 
7.   รำยละเอียดงบประมำณโครงกำร 

งบประมำณที่ใช้  จ ำนวน  130,000 บำท  จ ำแนกได้ดังนี้ 
  7.1  เงินอุดหนุนรายหัว  130,000   บาท 

        7.2  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน               -  บาท 
        7.3  เงินรายได้สถานศึกษา                -  บาท 

 7.4  อื่น ๆ  (งบกลาง)                       บาท 
ท่ี รำยกำร งบประมำณ(ค่ำใช้สอย) 
1 ค่าไฟฟ้า 96,000 
2 ค่าน้ าประปา 6,050 
3 ค่าโทรศัพท์ 2,400 
4 ค่าอินเทอร์เน็ต 25,550 
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8.   ผลกำรประเมิน 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ระดับ

ควำมส ำเร็จ 
วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือ 

-  ค่าสาธารณูปโภคทุกรายการลดลง  
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 

80% เปรียบเทียบค่าใช้จ่าย  
ในแต่ละเดือน  
  

-  ตารางการ
เปรียบเทียบค่าใช้จ่าย  
ในแต่ละเดือน  

-  บุคลากรทุกคนในโรงเรียนร่วมมือ  
กันในการประหยัดค่าสาธารณูปโภค 

80%  แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

 
9.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
    9.1  โรงเรียนสามารถลดปริมาณการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคหรือเพิ่มขึ้นไม่เกินอัตราร้อยละ 5  ของ
ปีงบประมาณ  2563 
      9.2  บุคลากรทุกคนในโรงเรียนตระหนักและร่วมมือกันในการประหยัดพลังงาน 
 
 
 
 

 
 
   ลงชื่อ....................................     ลงชื่อ................................ ผู้เห็นชอบโครงการ 
        ( นางนงเยาว์  ยังพลขันธ์)       ( นางนงเยาว์  ยังพลขันธ์)  
    ผู้เสนอโครงการ                     หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
      
    ลงชื่อนูรียะห์  จูเลาะ           ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ 
   (นางสาวนูรียะห์  จูเลาะ)                      (นายจ านงค์  แสงหวัง) 
       หัวหน้าแผนงาน             ผู้อ านวยการโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 
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ส่วนที่3 ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
ชื่อโครงกำร   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและสรรหาอัตราก าลัง   
แผนงำน (ฝ่ำย)   บริหารงานบุคคล 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  นโยบายท่ี 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

   กลยุทธ์ที่ 1  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาท่ีผลิตครู ใน 
                         การผลิตและพัฒนาครูให้ตรงกับสาขาวิชา และสอดคล้องกับการพัฒนาใน

    ศตวรรษที่ 21 
                         กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มี 
                         สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธ์ที่ 3  น า Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และ
 บุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทท้ังระบบ 

สนองกลยุทธ์ สพม.15  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้ 
                                อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
                  กลยุทธ์ที่ 2   พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดย 
                                เช่ือมโยงกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการ 
                                        สอนอย่างมีคุณภาพ 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานท่ี2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

4.  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
ลักษณะโครงกำร     ใหม ่           ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางปาตีเมาะ    สุหลง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  17  พฤษภาคม  2564  -  30  เมษายน  2565 
งบประมำณ     560,000  บาท 
              
1.หลักกำรและเหตุผล  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี  2 ) พ.ศ.  2545 หมวด 9 มาตรา 
65  ได้เน้นให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ท้ังด้านผู้ผลิต และผู้ใช้เทคโนโลยี โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา ได้
ตระหนักให้ครูทุกคนปฏิบัติตามแนวทาง พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งการศึกษาต้องมีการปรับเปล่ียน
การเรียนการสอน ให้ทันกับการเปล่ียนแปลง ซึ่งการเปล่ียนแปลงนั้น จะเกิดขึ้นยาก หากครูขาดความรู้
ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อรับส่ิงใหม่ ๆ อย่างหลากหลาย และ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 ดังนั้น โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาข้ึนเพื่อพัฒนาให้ตรง
ตามความสามารถของแต่ละบุคคล บุคลากรทางการศึกษานับเป็นหัวใจส าคัญในการขับเคล่ือนกระบวนการเรียนรู้
และเป็นผู้สร้างกลยุทธ์ใหม่ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้เรียน การสร้าง
ขวัญและก าลังใจให้เกิดขึ้นกับครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้นโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา ตระหนักถึงความส าคัญ
ของก าลังบุคลากร จึงจัดให้มีโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาข้ึน 
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2.วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
    1.  เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
         คุณภาพ 
     2.  เพื่อให้มีครูและบุคลากรทางการศึกษาเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงาน 
     3.  เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจ กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติงานบริหาร 
          บุคลากรและมาตรฐานเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง  
 

3.สถำนที่ด ำเนินกำร           
 โรงเรียนวฒุิชัยวิทยา  55 หมู่ 5 ต าบลดอน อ าเภอปะนาเระ  จังหวัดปัตตานี 

 

4.เป้ำหมำยผู้รับบริกำร 
      4.1  เชิงปริมำณ 

-  ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  23  คน ได้รับการพัฒนา 
      4.2  เชิงคุณภำพ 
            -  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
      4.3  เป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
  

 
5.วิธีด ำเนินกำร 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนำบุคลำกร  (20,000) 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
 

ระยะเวลำ 
งบประมำณ  

รวม 
 

ผู้รับผิดชอบ ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 
1.ข้ันวางแผน 
- ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน 
- ออกแบบสอบถามความ
ต้องการออกค าสั่ง 

พ.ค. 2564  
 
 

 
 
 

นางปาตีเมาะ   สุหลง 
นางสาวซูไฮนีย์  วาจิ 

2. ข้ันปฏิบัติตามแผน 
- จัดการประชุมอบรมเชิง 
ปฏิบัติการ 

พ.ค. 2564 - 
ก.พ. 2565 

 20,000  20,000 

นางปาตีเมาะ   สุหลง 
นางสาวซูไฮนีย์  วาจิ 

 
 

3.ข้ันติดตามประเมินผล 
-แบบประเมินความถึงพอใจ 

ก.พ. -  มี.ค. 
2565 

    
นางปาตีเมาะ   สุหลง 
นางสาวซูไฮนีย์  วาจิ 

 

4.ข้ันน าเสนอ เผยแพร่ 
- รายงานผลการด าเนินการ 

มี.ค. 2565     
นางปาตีเมาะ   สุหลง 
นางสาวซูไฮนีย์  วาจิ 

 
รวมงบประมาณ  20,000  20,000  

มาตรฐานท่ี ข้อท่ี ร้อยละของนักเรียน / ครูที่ได้
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหาร 
และการจัดการ 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 

80 
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 กิจกรรมที่ 2 จัดจ้ำงครูสอนในวิชำที่ขำดแคลนและบุคลำกรในโรงเรียน (560,000) 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
 

ระยะเวลำ 
งบประมำณ  

รวม 
 

ผู้รับผิดชอบ ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 
1.ขั้นวางแผน 
- ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน 
- ออกแบบสอบถามความ
ต้องการ / ออกค าส่ัง 

พ.ค. 2564 – 
เม.ย. 2565 

 
 
 

 
 
 

นางปาตีเมาะ   สุหลง 
นางสาวซูไฮนีย์  วาจิ 

 

2. ข้ันปฏิบัติตามแผน 
- เขียนโครงการ 
-ขออนุมัติโครงการ 
- ด าเนินงานตามโครงการ 
- จัดหาและจัดจ้างครูและ
บุคลากรในโรงเรียน 

พ.ค.  2564 
–เม.ย. 2565 

560,000   560,000 
นางปาตีเมาะ   สุหลง 
นางสาวซูไฮนีย์  วาจิ 

 

3.ขั้นติดตามประเมินผล 
-สรุปผล ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

พ.ค. 2564 –
เม.ย. 2565 

    
นางปาตีเมาะ   สุหลง 
นางสาวซูไฮนีย์  วาจิ 

 
4.ขั้นน าเสนอ เผยแพร่ 
-สรุปรายงานผลต่อผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 

พ.ค. 2564 –
เม.ย. 2565 

    
นางปาตีเมาะ   สุหลง 
นางสาวซูไฮนีย์  วาจิ 

 
รวมงบประมาณ 560,000   560,000  

 
6.ระยะเวลำด ำเนินกำร 
    ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปีการศึกษา เริ่มจากวันท่ี 17 พฤษภาคม 2564  ถึง 30  เมษายน  2565 
 

7.รำยละเอียดงบประมำณโครงกำร 
          งบประมาณท่ีใช้      จ านวน  580,000  บาท  จ าแนกได้ดังนี้ 
 7.1  เงินอุดหนุนการศึกษา             จ านวน      20,000     บาท 
 7.2  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน         จ านวน          -         บาท  
 7.3  เงินรายได้สถานศึกษา             จ านวน     560,000     บาท 
 7.4  อื่นๆ 
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8.กำรประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
- ครูมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ คิด วิเคราะห์ และสร้าง
องค์ความรู้ เพื่อใช้พัฒนาการเรียนการสอน 
- ครูได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะทางวิชาการ 
- ครูมีเจตคติท่ีดีต่องานและวิชาชีพครู 
- ครูมีความเช่ือมั่นและมีก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี 

 
- แบบสอบถาม 

 
- แบบสอบถาม 

ผลลัพธ ์
- ครูสามารถแสวงหาความรู้ คิดวิเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้
เพื่อใช้พัฒนาการเรียนการสอน 
- ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- ครูได้รับการพัฒนาเพิ่มเติม เพิ่มพูนความรู้ และทักษะทาง
วิชาการ 
- ครูมีเจตคติท่ีดีต่องานและวิชาชีพครู 

 
- แบบสอบถาม 

 
- แบบสอบถาม 

 
9.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
        1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาจ านวน  23  คน สามารถออกแบบ และจัดการเรียนการสอน 
            ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
        2. บุคลากรทางการศึกษาเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงาน 
 
 
 
 
       ลงชื่อปาตีเมาะ  สุหลง                                                ลงชื่อ ปาตีเมาะ  สุหลง 
        (นางปาตีเมาะ   สุหลง )                                               (นางปาตีเมาะ   สุหลง ) 
             ผู้เสนอโครงการ                                                หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 
 
                                                                     
    ลงชื่อนูรียะห์  จูเลาะ                                          ลงชื่อ  
       (นางสาวนูรียะห์  จูเลาะ)                                          ( นายจ านงค์       แสงหวัง ) 
            หัวหน้าแผนงาน                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนวฒุิชัยวิทยา 
                                                                                    ผู้อนุมัติโครงการ               
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ส่วนที่4 ด้ำนกำรบริหำรงำนวิชำกำร 
ชื่อโครงกำร   นิเทศภายใน 
แผนงำน    บริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  นโยบายท่ี  3พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลยุทธ์ข้อท่ี 2  
สนองกลยุทธ์  สพม15  ยุทธศาสตร์ที่ 3การส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลยุทธ์ที่ 1 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี 4พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอน

อย่างมีคุณภาพ 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำที่ มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการข้อท่ี 2.3 – 2.5 
ลักษณะโครงกำร  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางมารียา  อุมาลี 
ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร  16  พฤษภาคม   2564  -  31  มีนาคม   2565 
งบประมำณ   500 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553  มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลัก
ว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา และมาตรา ๒๓ การจัดการศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบการศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญท้ังความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการ
ตามความเหมาะสม   

ภารกิจหลักของโรงเรียน คือ การจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 
เป็นการเรียนรู้ตามความต้องการ ตามความสนใจของผู้เรียนและเรียนรู้อย่างมีความสุข กระบวนการเรียนการสอน
ต้องยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยครูต้องปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนการสอนใหม่ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะ
ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้นั้น โรงเรียนต้องมีกระบวนการนิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ สามารถให้
ค าแนะน า ค าปรึกษาหารือและช่วยเหลือครูในการแก้ปัญหาการเรียนการสอน ตลอดจนส่งเสริมให้ครูได้ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์และวางแผนการสอนร่วมกันจนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองสร้างองค์ความรู้และเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
2. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

2.1เพื่อส่งเสริมให้ครูพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 
2.2 ครูจัดการสอนท่ียึดผู้เรียนเป็นส าคัญและประเมินผลโดยใช้เกณฑ์คะแนนท่ีชัดเจน 
2.3เพื่อส่งเสริมให้ครูพัฒนาและปรับปรุงบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
2.4เพื่อช่วยเหลือครูแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 
2.5เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เข้าสู่มาตรฐานตามท่ีก าหนดไว้ 

3. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 โรงเรียนวฒุิชัยวิทยา   อ าเภอปะนาเระ   จังหวัดปัตตานี 
4. เป้ำหมำยผู้รับบริกำร 
 4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  นิเทศติดตาม และให้ค าแนะน า ในด้านการจัดการเรียนการสอนของครู จ านวน 20 คน 
 4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ครูผู้สอน 20 คน ได้รับการพัฒนาและจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 4.3 เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
5. วิธีด ำเนินกำร 

  
 

มำตรฐำนที่ ข้อที่ 
ร้อยละของครู 

ที่ได้ระดับคุณภำพดี 

2 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 90 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

90 

3 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

90 

3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 90 

กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
 1. 

 
 
 
 

ขั้นเตรียมการมีขั้นตอนดังนี ้
1) ประชุมวางแผนจัดท าโครงการ 
2) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
3) แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 

เม.ย.64 – มิ.ย. 64 
เม.ย.64 
พ.ค.64 
มิ.ย.64 

 

นางมารียา  อุมาลี 
 

2. 
 

ขั้นด าเนินการ  มีข้ันตอนดังนี ้
1) จัดตารางการนิเทศ 
2) ตรวจเย่ียมช้ันเรียน 
3) นิเทศการสอน 

 

มิ.ย. 64 - ก.พ. 65 
รอบท่ี 1 มิ.ย. 64 - ก.ย. 64 
รอบท่ี 2 ธ.ค. 64 - ก.พ. 65 

นางมารียา  อุมาลี/ 
นางจริยา  ปวีณานันท์/ 

ฝ่ายบริหาร/ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
3. ขั้นประเมินผล  มีข้ันตอนดังนี้ 

1) จัดท ารายงานผลการนิเทศครู 2 
รอบต่อปีการศึกษา 

2) จัดส่งรายงานการจัดนิเทศภายใน 
ไปยัง สพม.15 

มิ.ย. 64 - ก.พ. 65 
มิ.ย. 64 - ก.พ. 65 

 
 มี.ค. 65 

นางมารียา  อุมาลี 
 

4. ขั้นปรับปรุงพัฒนา  มีข้ันตอนดังนี ้
1) ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ท าหน้าท่ี

นิเทศการสอน ให้ค าแนะน าแก่ครู
หลังจากจบการนิเทศแล้วในแต่ละ
รอบ 

2) ครูผู้ได้รับการนิเทศน าค าแนะน าไป
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ต่อไป 

3) จัดท าผลการด าเนินโครงการ 

มิ.ย. 64 - ก.พ. 65 
รอบท่ี 1 มิ.ย. 64 - ก.ย. 64 
รอบท่ี 2 ธ.ค. 64 - ก.พ. 65 

นางจริยา  ปวีณานันท์/ 
ฝ่ายบริหาร/ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
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6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ระยะเวลาในการด าเนินการ  10 เดือน   เริ่มจาก 16 พฤษภาคม 2564 ถึง  31 มีนาคม 2565 
7. รำยละเอียดงบประมำณของโครงกำร 

 งบประมาณท่ีใช้ จ านวน  500 บาท จ าแนกได้ดังนี้ 
7.1  เงินอุดหนุนรายหัว  500   บาท 
7.3 เงินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน           -  บาท 
7.3  เงินรายได้สถานศึกษา             -  บาท 

        7.4  อื่น ๆ     -  บาท 
 
8. กำรประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือกำรประเมิน 
1. ด้ำนปริมำณ 

ครู จ านวน 20 คน ได้รับการนิเทศ และให้
ค าแนะน า ในด้านการจัดการเรียนการสอน 

 
ผู้นิเทศท าการประเมิน

ครูผู้สอน 

 
แบบบันทึกการนิเทศ 

2. ด้ำนคุณภำพ 
1) ครูผู้สอนได้รับคะแนนการนิเทศในรอบท่ี 2 

มากกว่ารอบท่ี 1 
2) การนิเทศในรอบท่ี 2 ครูผู้สอนร้อยละ 90 

ได้รับคะแนนการประเมนิระดับดี 

 
ผู้นิเทศให้คะแนนแก่

ครูผู้สอน 

 
แบบบันทึกคะแนนการ
นิเทศการจัดการเรียน

การสอน รอบท่ี 1 และ 2 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือกำรประเมิน 
3. ด้ำนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

นักเรียนร้อยละ 70 มีผลการเรียนเพิ่มข้ึนใน
ภาคเรียนท่ี 2 

 
ท าการเปรียบผลการเรียน
ของนักเรียนประจ าภาค
เรียนท่ี 1 และ 2 ของ

รายวิชานั้นๆ 

 
ผลการเรียนท่ีนักเรียน
ได้รับ 

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

9.1ครูพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 
9.2 ครูจัดการสอนท่ียึดผู้เรียนเป็นส าคัญและประเมินผลโดยใช้เกณฑ์คะแนนท่ีชัดเจน 
9.3ครูพัฒนาและปรับปรุงบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
9.4ครูสามารถแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนได้ 
9.5คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 
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ลงชื่อ มารียา  อุมาลี     ลงชื่อมารียา  อุมาลี 

(นางมารียา  อุมาลี)                            (นางมารียา  อุมาลี) 
ผู้เสนอโครงการ             หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ นูรียะห์ จูเลาะ     ลงชื่อ 
(นางสาวนูรียะห์ จูเลาะ)                           (นายจ านงค์  แสงหวัง) 
    หัวหน้าแผนงาน             ผู้อ านวยการโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 

                ผู้อนุมัติโครงการ 
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ชื่อโครงกำร   พัฒนาทักษะเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 
แผนงำน    บริหารวิชาการ  
สนองกลยุทธ์ สพฐ. นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  กลยุทธ์ที่ 3 และ 6 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 3สร้างโอกาสและทางเลือกให้แก่ประชากรทุกคนให้ได้รับการศึกษา 

อย่างท่ัวถึง และให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ          
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำที่    มาตรฐานท่ี 3กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    ข้อท่ี 3.1 – 3.5 
ลักษณะโครงกำร  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางมารียา  อุมาลี 
ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร  16 พฤษภาคม 2564  -  31 มีนาคม2565 
งบประมำณ   4,000   บาท 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักกำรและเหตุผล 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้
เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุลท้ังด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่น
ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมท้ัง เจต
คติ ท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐาน
ความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  ดังนั้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ผู้เรียน
ต้องเรียนรู้จากประสบการณ์จริง คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น และเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

ด้วยหลักการและเหตุผลข้างต้นโรงเรียนจ าเป็นต้องจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เหมาะสมกับสติปัญญา และ
ความสามารถของนักเรียนเพื่อพัฒนาด้านทักษะพิสัย พุทธิพิ สัย จิตพิสัย น าไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้สูงขึ้นตามเป้าหมายของโรงเรียน และจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
วิชาชีพ และมีสุนทรียภาพ ด้านดนตรี กีฬา ศิลปะการแสดง รวมถึงการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ  ในการ
เตรียมพร้อมให้ผู้เรียนเป็นผู้ท่ีมีความพร้อมด้วยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้  ความสามารถ  ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถ  โดย
ส่งผู้เรียนเข้าประกวด/แข่งขันในโครงการแข่งขันวิชาการต่างๆ ตามศักยภาพของผู้เรียนท่ีได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ขีดความสามารถ 

 

2. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
1) เพื่อส่งนักเรียนท่ีมีทักษะทางวิชาการเข้าร่วมประกวด/แข่งขัน ในการแข่งขันวิชาการนอกโรงเรียน 
2) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนท่ีมีความสามารถได้มีโอกาสแสดงความสามารถและสร้างช่ือเสียงให้แก่โรงเรียน

และวงศ์ตระกูล 
3) เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีการค้นคว้าหาความรู้ด้านวิชาการอยู่เสมอ 

 

3. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 โรงเรียนวฒุิชัยวิทยา  อ าเภอปะนาเระ  จังหวัดปัตตานีและสนามแข่งขันวิชาการนอกโรงเรียน 
4. เป้ำหมำยผู้รับบริกำร 

4.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
1. ผู้เรียนร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาทักษะตามความสามารถของตนเอง 

          2. ครูร้อยละ 60 พัฒนานักเรียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการ 
3. นักเรียนร้อยละ  60  เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับจังหวัดและเขตพื้นท่ี 
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    4.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
2. ครูเกิดการพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
3. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเชิงวิชาการในการด ารงชีวิต ซึ่งเกิดจากการแข่งขัน

แลกเปล่ียนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมสถานศึกษาและต่างสถานศึกษา 
 

    4.3 เป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 
5. วิธีด ำเนินกำร 

 
 

มำตรฐำนที่ ข้อที่ 
ร้อยละของนักเรียน/ครู

ที่ได้ระดับคุณภำพดี 

2 
2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 

80 

3 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

80 

3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

80 

กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
 1. 

 
 
 
 

ขั้นเตรียมการมีขั้นตอนดังนี ้
-ประชุมวางแผนจัดท าโครงการ 
-เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 

เม.ย. 64 – มิ.ย. 64 
เม.ย. 64 
พ.ค. 64 
มิ.ย. 64 

 

นางมารียา  อุมาลี 
 

2. 
 

ขั้นด าเนินการ  มีข้ันตอนดังนี ้
-ครูจัดซ้อมนักเรียนท่ีจะเข้าแข่งขัน 
-นักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ปี พ.ศ 2563 
-นักเรียนเข้าแข่งขันกิจกรรมอื่นๆท่ีสนใจ 

มิ.ย. 64 – ม.ค. 65 
มิ.ย. 64 – ม.ค. 65 

ม.ค. 65 
 

มิ.ย. 64 – มี.ค. 65 
 

นางมารียา  อุมาลี/ 
ครูที่ปรึกษากิจกรรม 

3. ขั้นประเมินผล  มีข้ันตอนดังนี้ 
-จัดท าแบบสอบถามส าหรับนักเรียนและ
ครูที่ปรึกษากิจกรรม 
-จัดท ารายงานผลการจัดโครงการ 

มิ.ย. 64 - ก.พ. 65 
มิ.ย. 64 - ก.พ. 65 

 
 มี.ค. 65 

นางมารียา  อุมาลี/  
ครูที่ปรึกษากิจกรรม 

 

4. ขั้นปรับปรุงพัฒนา  มีข้ันตอนดังนี้          
-วิเคราะห์ผลการจัดโครงการจากรายงาน
ผลการจัดโครงการ แล้วน าข้อมูลไป
ปรับปรุงโครงการในปีการศึกษา 2564 
ต่อไป 

ก.พ. 65 – มี.ค. 65 
 

นางมารียา  อุมาลี 
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6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
    ระยะเวลาในการด าเนินการ  1  ปีการศึกษา   เริ่มจาก 16 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 
 

7. รำยละเอียดงบประมำณของโครงกำร 
งบประมาณท่ีใช้ จ านวน  4,000 บาท จ าแนกได้ดังนี ้
7.1  เงินอุดหนุนรายหัว  4,000   บาท 
7.4 เงินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน           -  บาท 
7.3  เงินรายได้สถานศึกษา             -  บาท 
7.4  อื่น ๆ     -  บาท 

 
8. กำรประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือกำรประเมิน 
4. ด้ำนปริมำณ 

1.1 ผู้เรียนร้อยละ 80 ได้รับการ
พัฒนาทักษะตามความสามารถของ
ตนเอง 

1.2 ครูร้อยละ 60 พัฒนา
นักเรียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน
วิชาการ 

 
1.1 ครูปรึกษาบันทึกช่ือ
นักเรียนท่ีร่วมกิจกรรม 
1.2 บันทึกรายช่ือครูที่ส่ง
นักเรียนร่วมการแข่งขัน 

 
1.1 แบบบันทึกรายช่ือผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
1.2 แบบบันทึกรายช่ือครูที่ส่ง
นักเรียนร่วมการแข่งขัน 

         1.3 นักเรียนร้อยละ 60 เป็น
ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับจังหวัดและเขต
พื้นท่ี 

1.3 ครูปรึกษาบันทึกช่ือ
นักเรียนท่ีร่วมกิจกรรม 

1.3 แบบบันทึกรายช่ือผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

5. ด้ำนคุณภำพ 
2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
2.2 ครูเกิดการพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็น
ครูมืออาชีพ 
2.3 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมี
ทักษะเชิงวิชาการในการด ารงชีวิต ซึ่งเกิด
จากการแข่งขันแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเพื่อน
ร่วมสถานศึกษาและต่างสถานศึกษา 

 
2.1 เปรียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนและ
หลังการเข้าร่วมแข่งขัน 
2.2, 2.3 ครูและนักเรียน
ท าแบบประเมินของ
โครงการ 
 

 
2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
และหลังการเข้าร่วมแข่งขัน 
2.2, 2.3 แบบประเมินของโครงการ 

 

6. ด้ำนมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
3.1  นักเรียนร้อยละ 80 ท่ีเข้าร่วมการ
แข่งขัน สามารถสร้างกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 

 
3.1 การสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน 

 

 
3.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน 
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9.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
9.1 นักเรียนมีทักษะทางวิชาการเข้าร่วมประกวด/แข่งขัน ในการแข่งขันวิชาการนอกโรงเรียนมากขึ้น 
9.2 นักเรียนได้รับโอกาสแสดงความสามารถและสร้างช่ือเสียงให้แก่โรงเรียนและวงศ์ตระกูล 
9.3 ครูและนักเรียนมีการค้นคว้าหาความรู้ด้านวิชาการอยู่เสมอ 

 
 
 
 
 
ลงชื่อ  มารียา  อุมาลี ลงชื่อ  มารียา  อุมาลี 

  (นางมารียา  อุมาลี) (นางมารียา อุมาลี) 
    ผู้เสนอโครงการ              หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 

 
 
 

 
 
 
 

ลงชื่อ   นูรียะห์ จูเลาะ                   ลงชื่อ 
 (นางสาวนูรียะห์ จูเลาะ)                               (นายจ านงค์  แสงหวัง) 
       หัวหน้าแผนงาน                           ผู้อ านวยการโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 

                               ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงกำร          ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
แผนงำน ( ฝ่าย )    ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.    กลยุทธ์ข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพละมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามลักสูตร 
                                  และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตร  
                                       การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ มำตรฐำนที่   5   ตัวบ่งชี้ที่  1 , 2 , 3 , 4 
ลักษณะโครงกำร    ใหม ่        ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร        นางจริยา  ปวีณานันท์  ,  นางสาวซูไฮนีย์  วาจิ 
งบประมำณ      2,000  บาท 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักกำรและเหตุผล 

 ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความจ าเป็นต่อการใช้ชีวิตประจ าวันของเรามากขึ้นท้ังในเรื่องการศึกษา
การท างานและการเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวัน  อีกท้ังภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลอีกภาษาหนึ่งท่ีนักเรียนจะต้องใช้
ในการสืบค้นข้อมูลในการเรียนรู้ในระดับท่ีสูงขึ้น  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีนักเรียนจะต้องมีความรู้ความสามารถและ
ทักษะในการส่ือสารและทักษะจ าเป็นพื้นฐานอื่น ๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ จึงต้องเร่งพัฒนานักเรียนให้เกิด
ทักษะให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน  และสามารถส่ือสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

2. วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร และเพิ่มทัศนคติท่ีดีในการเรียนภาษาอังกฤษ 
    2. เพื่อใหผู้้เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

3. สถำนที่ด ำเนินกำร 
          กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ( ภาษาอังกฤษ)โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 
 

4.  เป้ำหมำยผู้รับบริกำร 
 4.1    เป้ำหมำยเชิงปริมำณ          
            นักเรียนระดับช้ัน ม.ต้น  และ ม.ปลายของโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา  ทุกคนได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะในการเรียน  ภาษาอังกฤษ  
 4.2   เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ           
            นักเรียนประมาณร้อยละ 80  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรผลการประเมินการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน   และผลการทดสอบอื่นๆเป็นไปตามเกณฑ์ และมี
ทัศนคติท่ีดีในการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น               
 4.3   เป้ำหมำยเชิงเวลำ   
  1.  การด าเนินงานต่างๆของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศส าเร็จตามเวลาท่ีก าหนด ในปีการศึกษา 
2564 ร้อยละ  80 
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5.   วิธีกำรด ำเนินงำน / ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
                กิจกรรมส ำคัญ        ระยะเวลำ     จ ำนวนเงิน         ผู้รับผิดชอบ 
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
และกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำร
เรียนรู้ภำษำ 
อังกฤษ 
 1.ประชุมผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.จัดซื้อ – จัดหา  จัดท าส่ือวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนและการจัดกิจกรรมเสริมต่างๆ 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
ภาษาอังกฤษ  เช่น  ภาษาอังกฤษ 
วันละค า , ประกวดการ์ดอวยพรวัน 
ส าคัญ , ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 
และประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ 
เป็นต้น 
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
กลุ่มสาระ และการเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆในการเรียนของนักเรียน 
 
 

 
 
 
พฤษภาคม 2564 
 
มิถุนายน 2564 - 
มีนาคม 2565 
 
มิถุนายน  2564 - 
มีนาคม 2565 
 
 
 
มีนาคม  2565 

 
 
 
          - 
 
        2,000   

 
 
 
1.นางจริยา  ปวีณานันท์ 
2.นส.ซูไฮนีย์  วาจิ  

หมำยเหตุ       ค่าใช้จ่ายถัวเฉล่ียทุกรายการ 
 

6.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
            ตลอดปีการศึกษา 2564 โดยเริ่มจาก 16 พฤษภาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565   
 

7.  รำยละเอียดงบประมำณโครงกำร 
      งบประมาณท่ีใช้ จ านวน              2,000          บาท  จ าแนกได้ดังนี้ 
        7.1  เงินอุดหนุนการศึกษา          2,000          บาท 
        7.2  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน              -        บาท 
        7.3  เงินรายได้สถานศึกษา                  -        บาท 
        7.4  เงินอื่น ๆ                                 -        บาท 
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8. กำรประเมินผล 
                      ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ              วิธีกำรประเมิน           เคร่ืองมือ 
 
ผลผลิต (Outputs) 
     นักเรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นในการ
เรียนและเจตคติท่ีดีในการเรียนภาษาอังกฤษ
เพิ่มข้ึน 
ผลลัพธ(์Outcomes) 
     นักเรียนประมาณร้อยละ  80  มี
ผลสัมฤทธิ์และการประเมินต่างๆทางการเรียน
เป็นไปตามเกณฑ์ 
และมีทัศนคติท่ีดีในการเรียนภาษาอังกฤษ 
 

 
 
         - สังเกตพฤติกรรม 
         -  สอบถาม 
         - ทดสอบ 
 
        - สังเกตพฤติกรรม 
         -  สอบถาม 
         - ทดสอบ 

 
 

- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบทดสอบ 

 
         - แบบสังเกต 
         -  แบบสอบถาม 
         - แบบทดสอบ 

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ   

นักเรียนจ านวนประมาณร้อยละ  80  มีทัศนะคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ มีความรู้ความสามารถใน
การอ่าน  
คิด วิเคราะห์  และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
 
     
 
 

  ลงชื่อจริยา  ปวีณานันท์ ผู้เสนอโครงการ               ลงชื่อ มารียา  อุมาลี .ผู้เห็นชอบโครงการ 
             ( นางจริยา  ปวีณานันท์  )                                      ( นางมารียา  อุมาลี  )  
                                                                                 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
 
 

          
                ลงช่ือ  นูรียะห์        จูเลาะ 
                   ( นางสาวนูรียะห์  จูเลาะ ) 
                       หัวหน้าแผนงาน 
 
 
 
 
 
               ลงช่ือ                        ผู้อนุมัติงาน/โครงการ 

                              ( นายจ านงค์    แสงหวัง)     
                          ผู้อ านวยการโรงเรียนวุฒิชัยวทิยา 
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ชื่อโครงกำร     ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีน 
แผนงำน            บริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  กลยุทธ์ข้อท่ี 1 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน      กลยุทธ์ข้อท่ี 1 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  มาตรฐานท่ี 5 ตัวบ่งช้ีท่ี 1, 2, 3, 4 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวสิริกานต์ ผลิพันธ์ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  17  พฤษภาคม 2564 – 30  เมษายน 2565 
งบประมำณ   2,000 บาท 
 

1.  หลักกำรและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศมุ่งเน้นเตรียมนักเรียนเพื่อการส่ือสารทั้งในการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียนภาษาจีน เพื่อการศึกษาต่อในระดับ ท่ีสูงขึ้น และเพื่อเป็นการเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะ
หลากหลายในการท างานในกลุ่มประชาคมอาเซียน อีกท้ังเป็นการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนของคณาจารย์ให้พัฒนาในแนวทางเดียวกัน เพื่อส่งผลต่อผู้เรียนซึ่งเป็นผลผลิต 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1)เพื่อเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียนให้ได้ตามเกณฑ์การทดสอบ ระดับเขต และ

ระดับชาติ 
2)เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร 
3)เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่ือการเรียนการสอนให้เหมาะสม และเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน 
4)เพื่อให้ครูได้พัฒนาการเรียนการสอนผ่านงานวิจยั 
 

3. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 โรงเรียนวฒุิชัยวิทยา ต าบลดอน อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี  
 

4.  เป้ำหมำยผู้รับริกำร 
4.1  เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
 นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการ

ประเมินสมรรถนะ และผลการทดสอบอื่น ๆเป็นไปตามเกณฑ์ 
4.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกคนได้รับการส่งเสริมและ

พัฒนาการเรียนในวิชาภาษาจีน 
4.3 เป้ำหมำยเชิงเวลำ 
 ร้อยละ 80 ของกิจกรรม ด าเนินการจนส าเร็จ 
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5. วิธีกำรด ำเนินงำน / ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 

กิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมกำร 
   - ประชุมวางแผนเขียนโครงการอนุมัติ
โครงการ 

พ.ค.64 - 
 

นางสาวสิริกานต์ ผลิพันธ์ 

2. ขั้นด ำเนินกำร 
   - จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน
ติดตามผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
   - การวิจัยและพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาจีน 

- ผลิตส่ือนวัตกรรมประกอบการสอน   
 - ผลิตส่ือ นวัตกรรมการเรียนรู ้

- โคงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
นักเรียน 

พ.ค. 64 - มี.ค. 65 2,000 นางสาวสิริกานต์ ผลิพันธ์ 

3. ขั้นติดตำมประเมินผล มี.ค. 65 - นางสาวสิริกานต์ ผลิพันธ์ 
4. ขั้นน ำเสนอผล มี.ค. 65 - นางสาวสิริกานต์ ผลิพันธ์ 

 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

17  พฤษภาคม 2564 – 30  เมษายน 2565 
 

7. รำยละเอียดงบประมำณโครงกำร  
        งบประมาณท่ีใช้ จ านวน 2,000 บาท จ าแนกได้ดังนี้ 
  7.1 เงินอุดหนุนการศึกษา  2,000 บาท 
  7.2 เงินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน -        บาท 
  7.3 เงินรายได้สถานศึกษา  -        บาท 
  7.4 อื่นๆ   -        บาท 
 

8. กำรประเมินผลเม่ือสิ้นสุดโครงกำร 
       8.1 วิธีการ (สอบถาม  สังเกตการท ากิจกรรม  การประเมินสภาพจริง  ผลงานนักเรียน  ผลการสอบ ) 
       8.2 เครื่องมือ (แบบสอบถาม แบบสังเกต  แบบทดสอบ  ) 
 

9. ผลที่คำดว่ำจะรับ 
     นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการ

ประเมินสมรรถนะ และผลการทดสอบอื่น ๆเป็นไปตามเกณฑ์ 
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        ลงช่ือ สิริกานต์   ผลิพันธ์                                 ลงช่ือ มารียา  อุมาลี 
         (นางสาวสิริกานต์  ผลิพันธ์)                  (นางมารียา  อุมาลี) 
               ผู้เสนอโครงการ                    หัวหน้าบริหารฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ลงช่ือ นูรียะห์   จูเลาะ                       ลงช่ือ  
         (นางสาวนูรียะห์  จูเลาะ)                                (นายจ านงค์  แสงหวัง) 
              หัวหน้าแผนงาน                   ผู้อ านวยการโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงกำร     ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ (ฟสิิกส์) 
แผนงำน  แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สนองกลยุทธ์ สพม.15 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อ 
                              สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

กลยุทธ์ที่ 2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี  1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำที่ข้อ   3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ลักษณะโครงกำร    ใหม ่        ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร       นางนงเยาว์  ยังพลขนัธ์       
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 เมษายน 2564 –  31  มีนาคม    2565 
งบประมำณ   1,000  บาท 
......................................................................................................................................................................... 
1. หลักกำรและเหตุผล 

 จากการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ฝึก
การคิด การวิเคราะห์ และการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงท่ีหลากหลาย ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ แต่เนื่องจากในสภาพปัจจุบัน ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียน และค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง
น้อยลง ประกอบกับเทคโนโลยีมีความก้าวหน้า แต่ผู้เรียนใช้ในทางท่ีไม่ถูกต้องจึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ไม่เป็นท่ีน่าพอใจ ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จึงจัดท าโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านวทิยาศาสตร์
ฟิสิกส์  เพื่อช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ และฝึกฝนทักษะ 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ครบทุกขั้นตอนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีขึ้น 

 

2. วัตถุประสงค์ 
   2.1   เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ 
    2.2. เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
 2.3  เพื่อส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ อันจะน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ 
 

3. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 โรงเรียนวฒุิชัยวิทยา  ต าบลดอน   อ าเภอปะนาเระ   จังหวัดปัตตานี 
 

4.  เป้ำหมำยผู้รับบริกำร 
4.1    เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
1.  นักเรียนระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 4-6  ได้รับการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ร้อยละ 90 
2.  นักเรียนระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 4-6   เป็นผู้มีความรู้ กล้าแสดงออก มีทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ ตลอดจนมีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์สูงขึ้น ร้อยละ 80 
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4.2   เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ มีการคิดวิเคราะห์ ความคิด

สร้างสรรค์ เกิดทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ และมีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์อยู่ในเกณฑ์ดี 
2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ สูงขึ้น 
4.3   เป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 

มำตรฐำน
ท่ี 

ข้อที่ ร้อยละของนักเรียน/ครูที่
ได้ระดับคุณภำพ......... 

3 
 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

4 

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู ้

4 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 

4 

 
5.   วิธีกำรด ำเนินงำน /ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

กิจกรรม ระยะเวลำ จ ำนวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อส่ือ วัสดุ อุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ ส่งเสริมความเป็นเลิศในวิชา
วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์  

1 เม.ย. 64 
- 

31  มี.ค. 65 

2,000 นงเยาว์  ยังพลขันธ ์

 
6.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
         ระยะเวลาในการด าเนินการ  1  ปี  เริ่มจาก 1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม  2565 
 
7.   รำยละเอียดงบประมำณโครงกำร 

งบประมำณที่ใช้  จ ำนวน  1,000 บำท  จ ำแนกได้ดังนี้ 
  7.1  เงินอุดหนุนรายหัว  1,000   บาท 

        7.2  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน               -  บาท 
       7.3  เงินรายได้สถานศึกษา                -  บาท 
  7.4  อื่น ๆ                   -  บาท 
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8.  กำรประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
1.  นักเรียนระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 4-6  ได้รับการ

ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ร้อยละ 90 

2.  นักเรียนระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 4-6   เป็นผู้มี
ความรู้ กล้าแสดงออก มีทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
ตลอดจนมีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น ร้อยละ 80 
เชิงคุณภำพ 

1. นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีการพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ มีการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ 
เกิดทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ และมีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์
อยู่ในเกณฑ์ดี 

2.  ผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์
สูงขึ้น 

 

 
ประเมินผล 

สังเกต 
ส ารวจ 

 
 
 
 

ประเมินผล 
สังเกต 
ส ารวจ 

สัมภาษณ์ 
 
 
 

 

 
แบบประเมินผล 

แบบสังเกต 
แบบส ารวจ 

 
 
 
 

แบบประเมินผล 
แบบสังเกต 
แบบส ารวจ 

แบบสัมภาษณ์ 
 
 

 
 

 
9.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.  นักเรียนระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 4-6  ได้รับการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ  

2.  นักเรียนระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 4-6   เป็นผู้มีความรู้ กล้าแสดงออก มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ตลอดจนมีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ สูงขึ้น  

3.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์สูงขึ้น 
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  ลงชื่อ....................................         ลงชื่อมารียา  อุมาลี  
   ( นางนงเยาว์  ยังพลขันธ์)          ( นางมารียา    อุมาลี) 
      ผู้เสนอโครงการ                                   หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

     ลงชื่อนูรียะห์  จูเลาะ     ลงชื่อ. 
(นางสาวนูรียะห์  จูเลาะ)                    (นายจ านงค์  แสงหวัง) 
      หัวหน้าแผนงาน          ผู้อ านวยการโรงเรียนวฒุิชัยวิทยา 
         ผู้อนุมัติโครงการ  
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โครงกำร                     ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) 
แผนงำน                     แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สนองกลยุทธ สพฐ.        ข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม

ความสามารถด้านเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ สพม.15     ข้อท่ี1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน      ข้อท่ี1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำกำรศึกษำ  ข้อท่ี5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะจ าเป็นตามหลักสูตร 
ลักษณะโครงกำร            □ ใหม่    □ ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร       นางสาวเอธิมา บุญธรรม 
ระยะเวลำด ำเนินกำร        1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565 
งบประมำณ                   1,000 บาท 

1.หลักกำรและเหตุผล 

 แนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาต้องยึด
หลักการจัดการศึกษาว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ดี และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญ
ท่ีสุด การจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ เป็นโครงการท่ีรวบรวมกิจกรรมต่างๆด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมและ
ส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนพัฒนาในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะด้านวิทยาศาสตร์ และความความรู้ไปใช้ในระดับท่ีสูงขึ้น
ต่อไป 

              ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้เล็งเห็นความส าคัญในการจัดการเรียนรู้ จึงจัดท าโครงการ
พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)  เพื่อช่วยส่งเสริมกระบวนการการเรียนรูว้ชิาชีววิทยาท่ี
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ และฝึกฝนทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ครบทุกขั้นตอนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ท่ีดีขึ้น 

2.วัตถุประสงค์ 
    2.1  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความสนใจและความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ให้มีความเป็นเลิศ 
    2.3 เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนและสร้างเจตคติท่ีดีในรายวิชาชีววิทยา  

3. สถำนที่ด ำเนินกำร   
 โรงเรียนวฒุิชัยวิทยา  ต าบลดอน   อ าเภอปะนาเระ   จังหวัดปัตตานี 
 

4.เป้ำหมำยผู้รับบริกำร 
        4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
              1. ผู้เรียนท่ีมีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ ทุกคน 
              2.ผู้เรียนท่ีสามารถเข้าแข่งขันและได้รางวัล การประกวด/ทักษะ ทางวิทยาศาสตร์ ในรายการต่างๆ 
        4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 1.ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไป
ใช้ในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

               2.นักเรียนสามารถเข้าแข่งขันและได้รางวัล การประกวด/ทักษะ ทางวิทยาศาสตร์  
 4.3 เป้าหมายเชิงเวลา            ปีการศึกษา 2563 
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5. วิธีด ำเนินงำน / ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

กิจกรรม ระยะเวลำ จ ำนวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 
 พัฒนาทักษะใน
ปฏิบัติการชีววิทยา 

 
 
 

16 พค.64- 31 มีค.65 

 
 
 

1000 

 
 
 
ครูเอธิมา บุญธรรม กิจกรรมที่ 2  

ส่งเสริมอัจริยะภาพวิชา
ชีววิทยา 
 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ระยะเวลาในการด าเนินการ 1  ปี เริ่มจาก  1 เมษายน 2564- 31 มีนาคม 2565 
 

7. รำยละเอียดงบประมำณโครงกำร 
     งบประมาณท่ีใช้  จ านวน 1000 บาท จ าแนกดังนี้ 
           7.1 เงินอุดหนุนรายหัว                                       1000   บาท 
           7.2 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                -        บาท 
           7.3 เงินรายได้สถานศึกษา                                     -       บาท 
           7.4 อื่นๆ                                                         -       บาท 
 

8. กำรประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
ด้ำนปริมำณ 
1. ผู้เรียนท่ีมีความสนใจด้าน
วิทยาศาสตร์ ทุกคน 
 
2.ผู้เรียนท่ีสามารถเข้าแข่งขันและ
ได้รางวัล การประกวด/ทักษะ 
ทางวิทยาศาสตร์ ในรายการต่างๆ 
 

-จากผลการเรียนในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา 
 
-จากผลการเข้าแข่งขันและได้
รางวัล การประกวด/ทักษะ ทาง
วิทยาศาสตร์ ในรายการต่างๆ 

-แบบส ารวจผลการเรียนใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา 
-แบบส ารวจผลการเข้าแข่งขัน
และได้รางวัล การประกวด/
ทักษะ ทางวิทยาศาสตร์ ใน
รายการต่างๆ 

ด้ำนคุณภำพ 
1.ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพศักยภาพทางด้าน
วิทยาศาสตร์สามารถน าความรู้ท่ี
ได้รับไปใช้ในการศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 
2.นักเรียนสามารถเข้าแข่งขันและ
ได้รางวัล การประกวด/ทักษะ 
ทางวิทยาศาสตร์ 

-จากจ านวนนักเรียนท่ีเข้าศึกษา
ต่อในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
- จากนักเรียนท่ีเข้าแข่งขันและได้
รางวัล การประกวด/ทักษะ ทาง
วิทยาศาสตร์ 

--แบบส ารวจการเข้าศึกษาต่อของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี3 และ 
6 
-แบบส ารวจผลการเข้าแข่งขัน
และได้รางวัล การประกวด/
ทักษะ ทางวิทยาศาสตร์ ใน
รายการต่างๆ 
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9.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. สามารถส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความสนใจและความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ให้มีความเป็นเลิศมากยิ่งขึ้น 

2. นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนและเจตคติท่ีดีในรายวิชาชีววิทยา  

 

 

 

 

 

ลงชื่อเอธิมา  บุญธรรม ผู้เสนอโครงการ                      ลงชื่อมารียา  อุมาลี ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นางสาวเอธิมา   บุญธรรม)                                                ( นางมารียา  อุมาลี) 
                                                                                             (หัวหน้าฝ่ายวิชาการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ลงชื่อนูรียะห์  จูเลาะ                                                         ลงช่ือ 
 ( นางสาวนูรียะห์    จูเลาะ)                                                           (นายจ านงค์   แสงหวัง) 
         หัวหน้าแผนงาน                                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 
                                                                                                  ผู้อนุมัติโครงการ 
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ชื่อโครงกำร       ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ท่ัวไป)  
แผนงำน               จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สนองกลยุทธโรงเรียน    ข้อท่ี 3 
สนองกลยุทธ      สพฐ.ท่ี  3  สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 
   มาตรฐานท่ี 3   ข้อท่ี  3.1  ,  3.2   ,  3.3  ,  3.4 
                            มาตรฐานท่ี 4   ข้อท่ี  4.1  ,  4.2   ,  4.3  ,  4.4     
   มาตรฐานท่ี 5   ข้อท่ี  5.1  ,  5.2   ,  5.3  ,  5.4 
                             มาตรฐานท่ี 6   ข้อท่ี  6.1  ,  6.2   ,  6.3  ,  6.4 
ลักษณะงำน                            ใหม่               /     ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ          นางสุทิสา  พิก าพล    
ระยะเวลำ            ตลอดปีการศึกษา 
สถำนที่ด ำเนินงำน        กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  โรงเรียนวฒุิชัยวิทยา 
งบประมำณ            2,000  บาท 
                    

1.   หลักกำรและเหตุผล 
 เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  ต้องการจัดการศึกษาโดยยึดหลักว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด
ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  ดังนั้นกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน  ได้พัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  การจัดศึกษาต้องเน้นท้ังความรู้  คุณธรรม  และกระบวนการเรียนรู้ในเรื่อง
สาระความรู้  ให้บูรณาการความรู้และทักษะด้านต่างๆให้เหมาะสมกับแต่ละระดับการศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้
ให้จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับความสนใจ  ความถนัดของผู้เรียนและความแตกต่างระหว่างบุคคล
รวมท้ังทักษะ  กระบวนการคิด  การจัดการการเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์  ความรู้มาใช้ในการป้องกัน
และแก้ปัญหา  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง  ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆอย่างสมดุลและปลูกฝัง
คุณธรรม     ค่านิยมท่ีสอน  จัดบรรยากาศ  และส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียน 
 ดังนั้นในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จึงเห็นความส าคัญของการมีบรรยากาศในการเรียนการสอนท่ีดี  เพื่อเป็น
การกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการอยากเรียนรู้และเพื่อให้นักเรียนเป็นคนท่ีใฝ่รู้ใฝ่เรียน  สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง  
เป็นการเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในการเรียนวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก 
 

2.  จุดประสงค์ 
 1.  นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
        2.  มีส่ือ  -  อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน 
 3.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
 

3.  สถำนที่ด ำเนินงำน     
 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา  ต าบลดอน  อ าเภอปะนาเระ   จังหวัดปัตตานี 
 

4.  เป้ำหมำยผู้รับบริกำร 
 4.1  เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
  1.  นักเรียนร้อยละ 80  ใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆด้วยตนเอง 
         2.  นักเรียนร้อยละ  80  ได้รับการพัฒนาด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
  3.  มีส่ือ  -  อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน ร้อยละ  90 
  4.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 85 
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 4.2  เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
  1.  นักเรียนมีความสามารถในการเสาะแสวงหาความรู้ จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆด้วยตนเอง 
         2.  นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
  3.  มีส่ือ  -  อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน  
  4.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 4.3  เป้ำหมำยเชิงเวลำ 
  1.  สามารถด าเนินการตามแผนได้ภายในปีการศึกษา  2564 
 
5.  รำยละเอียดกิจกรรมและวิธีด ำเนินงำน 
  

วิธีกำรด ำเนินงำน ระเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมวางแผน เขียนโครงการ และขอ 
    อนุมัติโครงการ 

พ.ค.  2564 - คณะครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

2. ขั้นด าเนินการ 
   - จัดท า/ จัดหาส่ือประกอบการเรียนการสอน 

ตลอดปี
การศึกษา 

2,000 คณะครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

3.  ขั้นติดตามประเมินผล 
  -  ประเมินผลการด าเนินงาน 

มี.ค.  2565 - คณะครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

4.  ขั้นน าเสนอและเผยแพร่ 
  -  รายงานการด าเนินงาน 

พ.ค. 2564  - 
มี.ค. 2565 

- คณะครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

 
6.   ระยะเวลำด ำเนินกำร  พ.ค.  2564  -  มี.ค.  2565 
 
7.   รำยละเอียดงบประมำณโครงกำร 
      งบประมาณท่ีใช้จ านวน  2,000  บาท  จ าแนกได้ดังนี ้
       7.1  เงินอุดหนุนการศึกษา  2,000  บาท 
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8.  กำรประเมินผล 
 

ตังชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต(Outputs) 
  1.  นักเรียนได้รับการพัฒนาด้าน 
       ทักษะกระบวนการทาง 
       วิทยาศาสตร์ 
  2.  มีส่ือ – อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม 
       กับผู้เรียน 
  3.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ 
       เรียนสูง    
 

 
-  ประเมินทักษะกระบวนการ 
-  ประเมินส่ือและอุปกรณ์ 
- ประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ 
   และเขียน    
 
 

 
-  แบบประเมินทักษะ 
    กระบวนการ 
-  แบบประเมินส่ือ 
-  แบบประเมินการอ่าน  คิด     
    วิเคราะห์  และเขียน    
 
 

ผลลัพธ์(Outcomes) 
  1.  นักเรียนได้รับการพัฒนาด้าน 
       ทักษะกระบวนการทาง 
        วิทยาศาสตร์ 
  2.  มีส่ือ  -  อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม 
       กับผู้เรียน 
  3.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ 
       เรียนสูง 
    

 
-  ประเมินทักษะกระบวนการ 
-  ประเมินส่ือและอุปกรณ์ 
- ประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์   
   และเขียน    
 

 
-  แบบประเมินทักษะ 
    กระบวนการ 
-  แบบประเมินส่ือ 
-  แบบประเมินการอ่าน  คิด 
   วิเคราะห์  และเขียน    
 
 

 
9.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
      นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่พึงประสงค์  มีเจตคติ
ท่ีดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ มีผลสัมฤทธิทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 
 
 
        ลงชื่อสุทิสา พิก าพล                                            ลงชื่อมารียา อุมาลี ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (..นางสุทิสา  พิก าพล...)                                               (นางสาวมารียา  อุมาลี) 
             ผู้เสนอโครงการ                                                     หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
                                              
 
 
 
 
        ลงชื่อ.นูรียะห์  จูเลาะ                                          ลงช่ือ 
       (นางสาวนูรียะห์  จูเลาะ)                                             (.นายจ านงค์   แสงหวัง .) 
            หัวหน้าแผนงาน                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนวฒุิชัยวิทยา 
                                                                                      ผู้อนุมัติโครงการ 
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 โครงกำร                ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศิลปะ 
แผนงำน (ฝ่ำย)              วิชาการ  
สนองกลยุทธ์ สพฐ.         นโยบายท่ี 2   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
                                 กลยุทธ์ข้อท่ี 3   พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มี 
                                 ความเป็นเลิศด้านวิชาการ น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
สนองกลยุทธ์ สพม.15  ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้าง 
                                ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
                                 กลยุทธ์ข้อท่ี 1   เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วย 
                                 การปรับหลักสูตร การวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ข้อท่ี 1   พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตร 
                                 การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มำตรฐำนที่ 3        ตัวบ่งชี้ที่  3.1 , 3.2 , 3.3 , 3.4 , 3.5 
ลักษณะโครงกำร                     ใหม่                       ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร       นางสาวซูไวบะห์   ตอรี 
ระยะเวลำด ำเนินกำร        17 พฤษภาคม 2564     ถึง 15 เมษายน 2565 
งบประมำณ         2,000  บาท 
              
1. หลักกำรและเหตุผล 

 ในปัจจุบันการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2554 ได้ก าหนดให้
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมถึงจัดกิจกรรมท่ีเน้นทักษะพื้นฐานในด้านต่างๆ ให้กับ
นักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองให้มีศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ ซึ่งโรงเรียนได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการพัฒนาผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทางศิลปะมากขึ้น และได้ฝึก
ทักษะต่างๆ เกี่ยวกับศิลปะ รวมท้ังได้สร้างสรรค์งานศิลปะจากจินตนาการของตนเอง ซึ่งจะท าให้นักเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง และเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง 

 วิชาศิลปะพื้นฐาน เป็นวิชาท่ีว่าด้วยเรื่องของความคิดสร้างสรรค์  จินตนาการ และการแสดงออก  ท้ังงาน
ทัศนศิลป์  ดนตรี และนาฏศิลป์ เน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบปฏิบัติควบคู่กับทฤษฎี  เพื่อการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้  การฝึกทักษะ  การส่งเสริมความสามารถด้านทัศนศิลป์  ดนตรี  นาฏศิลป์  และแหล่งเรียนรู้
ทางศิลปะ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้าง อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย  โดยมุ่งให้พัฒนานักเรียนให้มี
ความเป็นเลิศตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศิลปะของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนวุฒิชัยวิทยาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจัดให้มีโครงการยกระดับ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนศิลปะขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 

     2.1    เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีข้ึน 
              2.2    เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์) 
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3. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 โรงเรียนวฒุิชัยวิทยา   55  หมู่ท่ี 5   ต าบลดอน  อ าเภอปะนาเระ   จังหวัดปัตตานี 
 

4. เป้ำหมำยโครงกำร 
 4.1   เป้าหมายเชิงปริมาณ 
                    4.1.1   นักเรียนจ านวน 110 คน 
           4.2   เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                     4.2.1   ผู้เรียนร้อยละ 80  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี และ 
                      นาฏศิลป์) ดีขึ้น  
                     4.2.2   ผู้เรียนร้อยละ 80  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียตามเกณฑ์ 
           4.3   เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มำตรฐำนที่ ข้อที่ 
ร้อยละของนักเรียนที่

ได้ระดับคุณภำพ 

มาตรฐานท่ี  3  
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ 
       น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

80 

3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 80 

3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 80 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา 
       ผู้เรียน 

80 

3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ 
       ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

80 

5. วิธีกำรด ำเนินงำน / ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
    -   ประชุมวางแผนการด าเนินงาน บันทึกรายการการ
จัดซื้อพัสดุ เพื่อขออนุมัติ 

พ.ค. 
2564 

นางสาวซูไวบะห์  ตอรี 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
    -   จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนศิลปะ 
    -   จัดการเรียนการสอน 

มิ.ย. 2564  
-  

มี.ค. 2565 
นางสาวซูไวบะห์  ตอรี 

3. ขั้นประเมินผล (Check) 
    -   ช้ินงาน 
    -   แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ 
    -   แบบประเมินความพึงพอใจ 

มิ.ย. 2564  
-  

มี.ค. 2565 
นางสาวซูไวบะห์  ตอรี 

4. ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
    -   รายงานผลการด าเนินการ 

เม.ย. 
2565 

นางสาวซูไวบะห์  ตอรี 
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6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี) เริ่มจาก 17 พฤษภาคม 2564     ถึง 15 เมษายน 2565 
 

7. รำยละเอียดงบประมำณโครงกำร 
 งบประมาณท่ีใช้     จ านวน    2,000    บาท                จ าแนกได้ดังนี้ 
                           7.1   เงินอุดหนุนการศึกษา            2,000       บาท 
                           7.2   เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน          -           บาท 
                           7.3   เงินรายได้สถานศึกษา               -           บาท 
                           7.4   อื่นๆ                                          -           บาท 
8. กำรประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือกำรประเมิน 

1.   ด้านปริมาณ 
      นักเรียนจ านวน 110 คน 

 
-    ประเมินความพึงพอใจ 

 
-    แบบประเมินความพึงพอใจ 

2.   ด้านคุณภาพ 
      -   ช้ินงานนักเรียน 
      -   แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ 
       
      -   แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
-    ประเมินชิ้นงาน 
-    ตรวจแบบฝึกหัดและ
แบบทดสอบ 
-    ประเมินความพึงพอใจ 

 
-   แบบประเมินชิ้นงาน 
-   แบบประเมินแบบฝึกหัดและ
แบบทดสอบ 
-    ประเมินความพึงพอใจ 

 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

   9.1   ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีข้ึน 
              9.2   เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์) 

 

ลงชื่อ         ซูไวบะห์   ตอรี                                                          ลงชื่อ     มารียา    อุมาลี 
         ( นางสาวซูไวบะห์   ตอรี )                                                          ( นางมารียา    อุมาลี ) 
                 ผู้เสนอโครงการ                                                                    หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 

 

 

 

ลงชื่อ         นูรียะห์  จูเลาะการ                                                     ลงชื่อ              
( นางสาวนูรียะห์  จูเลาะ )                                                           ( นายจ านงค์   แสงหวัง ) 
      หัวหน้าแผนงาน                                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนวฒุิชัยวทิยา 
                                                                                                ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงกำร   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาทางการเรียนภาษาไทย 
แผนงำน (ฝ่ำย)   บริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  กลยุทธ์ข้อท่ี 1  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ข้อท่ี 1  
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำของสถำนศึกษำ  มาตรฐานท่ี 5 ตัวบ่งช้ีท่ี 1 , 2 , 3, 4  
ลักษณะโครงกำร                     ใหม่  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสาวนูรียะห์  จูเลาะ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร   14 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มีนาคม 2565 
งบประมำณ   2,000 บาท 
              
1. หลักกำรและเหตุผล 
 ภาษาไทยมีความส าคัญท้ังในฐานะท่ีเป็นภาษาประจ าชาติ  เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ การใช้ภาษา
จึงเป็นทักษะท่ีผู้ใช้ต้องฝึกฝนให้เกิดความช านาญไม่ว่าจะเป็นการอ่าน คิดวิเคราะห์  การเขียน  การพูด  และการดู  
รวมท้ังต้องใช้ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางภาษาเพื่อส่ือสารให้เกิดประสิทธิภาพและใช้อย่างคล่องแคล่ว มี
วิจารณญาณ มีคุณธรรม และมีนิสัยรักการอ่าน  ถ้านักเรียนมีความรู้ความสามารถในกลุ่มนี้อย่างเหมาะสมกับ
ระดับช้ันแล้ว จะท าให้การเรียนการสอนในกลุ่มประสบการณ์อื่นจะด าเนินได้ด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ครูผู้สอนต้องเข้าใจและจัด
กิจการรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน และพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียน
เกิดการเรียน และพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจะเป็นตามหลักสูตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้น เรียนรู้
ด้วยตัวเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

3. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 โรงเรียนวฒุิชัยวิทยาต าบลดอน  อ าเภอปะนาเระ   จังหวัดปัตตานี 
 

4. เป้ำหมำยผู้รับบริกำร 
 4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการ
ประเมินสมรรถและผลการทดสอบอื่น ๆ เป็นไปตามเกณฑ์ 
 4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคนได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนภาษาไทย 
 4.3 เป้าหมายเชิงเวลา  
  ร้อยละ 80 ของกิจกรรม ด าเนินการจนส าเร็จ 
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5. วิธีกำรด ำเนินงำน / ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรม ระยะเวลำ จ ำนวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมกำร 
- ประชุมวางแผนเขียนโครงการ อนุมัติ

โครงการ 

 
มิ.ย. 64 

 

 
- 
 

นางสาวนูรียะห์ จูเลาะ 

2. ขั้นด ำเนินกำร 
- จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน 
- ส่งเสริมความเป็นเลิศในวิชาภาษาไทย 
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และส่ือการเรียนการ

สอนภาษาไทย 
- ผลิตส่ือ นวัตกรรมการเรียนรู ้

 
มิ.ย. 64 – มี.ค.65 

 
 

2,000 

 
นางสาวนูรียะห์ จูเลาะ 
 
 

3. ขั้นติดตำมประเมินผล มี.ค. 65 - นางสาวนูรียะห์ จูเลาะ 

4. ขั้นน ำเสนอผล 
- รายงานผลการด าเนินงาน 

 
มี.ค. 65 

 
- 

 
นางสาวนูรียะห์ จูเลาะ 
 

 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 14 มิถุนายน 2564 – 30 มีนาคม 2565 
 

7. รำยละเอียดงบประมำณโครงกำร 
งบประมาณท่ีใช้ จ านวน 2,000 บาท จ าแนกได้ ดังนี ้

  7.1 เงินอุดหนุนการศึกษา  2,000  บาท 
  7.2 เงินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน    -  บาท 
  7.3 เงินรายได้สถานศึกษา     -  บาท 
  7.4 อื่น ๆ       -  บาท 
 

8. กำรประเมินผล 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือ 

        นักเรียนทุกคนมีพัฒนาการ
เรียนรู้ภาษาไทยตรงเป้าหมายท่ี
ก าหนดและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เป็นไปตามเกณฑ์ 
 

- สังเกต 
- สอบถาม 
- สังเกต 

- แบบบันทึกต่าง ๆ  
- แบบส ารวจความ

ต้องการ 
- แบบประเมินความพึง

พอใจ 
 
 
 
 
 



91 
 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 นักเรียนจ านวนร้อยละ 80 มีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาไทย มีความรู้ความสามารถในการอ่าน      
คิดวิเคราะห์ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ นูรียะห์  จูเลาะ                  ลงชื่อมารียา  อุมาลี 
   (นางสาวนูรียะห์  จูเลาะ) (นางมารียา  อุมาลี) 
          ผู้เสนอโครงการ                                                                  หัวหน้าบริหารฝ่ายวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ลงชื่อ นูรียะห์  จูเลาะ                    ลงชื่อ   
    (นางสาวนูรียะห์  จูเลาะ)                                            (นายจ านงค์    แสงหวัง)  
          หัวหน้าแผนงาน                   ผู้อ านวยการโรงเรียนวฒุิชัยวิทยา 
                                  ผู้อนุมัติโครงการ 
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ชื่อโครงกำร  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพ 
แผนงำน    ฝ่ายบริหารงานวิชาการ  
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อท่ี   3พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มี 

ความเป็นเลิศด้านวิชาการ น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
สนองกลยุทธ์ สพม.15 ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้าง 

ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ข้อท่ี 1   เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วย 
การปรับหลักสูตร การวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม 

สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อท่ี  1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มำตรฐำนที่3ตัวบ่งชี้ที่3.1 , 3.2 , 3.3 , 3.4 , 3.5  
ลักษณะโครงกำร     ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร     นางสาวพิญฌาดา  อินทรศิริ 
ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร    16  พฤษภาคม   2564  -   30   เมษายน   2565 
งบประมำณ               1,500 บาท 
              
1. หลักกำรและเหตุผล 
 เพื่อฝึกฝนเพาะบ่มนักเรียนให้เป็นผู้มีความสามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัว  โดยผู้เรียนแสดงออก
ด้วยการท างานในครอบครัว เพื่อให้เกิดสัมพันธภาพท่ีอบอุ่น ฝึกทักษะการประกอบอาชีพโดยท างานบนพื้น
ฐานความรู้ ความเข้าใจ ตามกระบวนการเทคโนโลยี มาใช้ในการท างาน ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมใน
การท างานและการประกอบอาชีพ  
 

2. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 1.ฝึกทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนางานการเรียนวิชาการงานอาชีพ 
 2. ใช้ฝึกทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างาน 
 3.  ฝึกทักษะในการท างานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
 4.  เสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ 
 

3. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 โรงเรียนวฒุิชัยวิทยา   อ าเภอปะนาเระ    จังหวัดปัตตานี 
 

4. เป้ำหมำยผู้รับบริกำร 
4.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
1. นักเรียนท่ีเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการงานอาชีพมีวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกทักษะการท างานได้อย่าง

พอเพียง 
  4.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
           1. นักเรียนท่ีเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการงานอาชีพมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและปฎิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.3 เป้ำหมำยเชิงเวลำ 
  ร้อยละ  80  สามารถด าเนินงานได้ตามเวลาท่ีก าหนด 
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5. วิธีด ำเนินกำร 
1. ขั้นเตรียมการ   ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
2. ขั้นด าเนินการ   ตรวจสอบราคาวัสดุอุปกรณ์  ด าเนินการจัดช้ือ ตรวจรับพัสดุ  
3. ขั้นติดตามประเมินผล    ผลการปฏิบัติงานของผู้เรียน 
4. ขั้นน าเสนอ  เผยแพร่      รายงานผล    น าเสนอผลงาน 
 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
    ระยะเวลาในการด าเนินการเริ่มจาก   16  พฤษภาคม  2564   ถึง   30  เมษายน   2565 
 

7. แผนด ำเนินกำร 
   แผนการและกิจกรรมด าเนินการ   ปีการศึกษา  2564 
 
กิจกรรม ปีกำรศึกษำ  2564  

หมำย
เหตุ 

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

ประชุมวางแผน ......             
เตรียมวัสดุ ...... ...... ......          
ด าเนินการ ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ........ 
ประเมินผล     ......      ......  
รายงานผล            ...... 
 
8. รำยละเอียดงบประมำณของโครงกำร 
 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้   ประจ าปีการศึกษา2564         จ านวน  1,500    บาท 

9. กำรประเมินผล 
 1. แบบประเมินโครงการ 
 2. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 
 
10.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. นักเรียนมีจิตส านึก รักและเห็นคุณค่าในการเรียนวิชาการงานอาชีพ 
2.  นักเรียนมีจิตใจอ่อนโยนท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 

 3.  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นพื้นฐานของวิชาการและปัญญา 
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ลงชื่อ พิญฌาดา อินทรศิริ            ลงชื่อมารียา   อุมาลี 
          ผู้เสนอโครงการ                                                               (นางมารียา   อุมาลี) 
   (นางสาวพิญฌาดา  อินทรศิริ)                                            หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ลงชื่อนูรียะห์  จูเลาะ                        ลงชื่อ   
    (นางสาวนูรียะห์ จูเลาะ)                                                             (นายจ านงค์   แสงหวัง) 
       หัวหน้าแผนงาน                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 
                                                                                               ผู้อนุมัติโครงการ 
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ชื่อโครงกำร    ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม 
แผนงำน           บริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. กลยุทธ์ข้อท่ี 1 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ข้อท่ี 1 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ มาตรฐานท่ี 5 ตัวบ่งช้ีท่ี 1, 2, 3, 4 
ลักษณะโครงกำร โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวฮาซียะห์ สือตาปิ  ,นางสาวฟาตีมะฮ์ เจ๊ะแว, นางสาวฉัตรทริกา หลงพรหม 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 17  พฤษภาคม 2564 – 30  เมษายน 2565 
งบประมำณ  1,000 บาท 
 
1.  หลักกำรและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนด
ความมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาไว้ว่า “การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ี
สมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ  สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  และในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ  หน้าท่ีเสรีภาพ เคารพ
กฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีความภูมิใจในความเป็นไทย  รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วน
ร่วมและประเทศชาติ รวมท้ังส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬาภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
และมีความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม และจากการวิเคราะห์คุณภาพของผู้เรียน
และการจัดกระบวนการเรียนการสอนเมื่อส้ินปีการศึกษาพบว่า ครูยังจัดการเรียนการสอนไม่ตรงตามหลักสูตร 
มาตรฐานการเรียนและตัวชี้วัด ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ยังไม่น่าพึงพอใจ 
 ในปีการศึกษา 2564 จึงจ าเป็นจะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น ครูผู้สอนทุกคนจะต้องให้ความส าคัญโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างหลากหลาย
ตรงตามหลักสูตรและตัวชี้วัดตามท่ีหลักสูตรก าหนดไว้ โดยได้เพิ่มเติมวิธีการพัฒนาผู้เรียนมากขึ้น เพื่อน ามาใช้ใน
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้  พัฒนาผู้เรียนและช่วยเหลือแก้ปัญหาให้กับนักเรียนท่ีเรียนอ่อน จึงได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีควรจะเป็นตามหลักสูตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สูงขึ้น และนักเรียนทุกคนมีความเจริญงอกงามท้ังด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ เจตคติและค่านิยม การจัดการและการปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

 

3. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 โรงเรียนวฒุิชัยวิทยา ต าบลดอน อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 
  

4.  เป้ำหมำยผู้รับริกำร 
4.1  เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
 นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการ

ประเมินสมรรถนะ และผลการทดสอบอื่น ๆเป็นไปตามเกณฑ์ 
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4.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกคนได้รับการส่งเสริมและ

พัฒนาการเรียนในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
4.3 เป้ำหมำยเชิงเวลำ 
 ร้อยละ 80 ของกิจกรรม ด าเนินการจนส าเร็จ 

5. วิธีกำรด ำเนินงำน / ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 

กิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมกำร 
   - ประชุมวางแผนเขียนโครงการอนุมัติ
โครงการ 

พ.ค. 64 - 
นางสาวฮาซียะห์ สือตาปิ 
นางสาวฟาตีมะฮ์ เจะแว 
นางสาวฉัตรทริกา หลงพรหม 

2. ข้ันด ำเนินกำร 
   - จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน 
   - ส่งเสริมความเป็นเลิศในวิชาสังคม 
   - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และส่ือการเรียน
การสอนวิชาสังคม 
   - ผลิตส่ือ นวัตกรรมการเรียนรู้ 

พ.ค. 64 - มี.ค. 65 1,000 
นางสาวฮาซียะห์ สือตาปิ 
นางสาวฟาตีมะฮ์ เจะแว 

นางสาวฉัตรทริกา หลงพรหม 

3. ข้ันติดตำมประเมินผล 
มี.ค. 65 - 

นางสาวฮาซียะห์ สือตาปิ 
นางสาวฟาตีมะฮ์ เจะแว 
นางสาวฉัตรทริกา หลงพรหม 

4. ข้ันน ำเสนอผล 
มี.ค. 65 - 

นางสาวฮาซียะห์ สือตาปิ 
นางสาวฟาตีมะฮ์ เจะแว 
นางสาวฉัตรทริกา หลงพรหม 

 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ระยะเวลาเริ่มปฏิบัติงาน  17  พฤษภาคม 2564   –   30  เมษายน 2565 
 

7. รำยละเอียดงบประมำณโครงกำร  
        งบประมาณท่ีใช้ จ านวน 1,000 บาท จ าแนกได้ดังนี ้
  7.1 เงินอุดหนุนการศึกษา  1,000   บาท 
  7.2 เงินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน -          บาท 
  7.3 เงินรายได้สถานศึกษา  -          บาท 
  7.4 อื่นๆ   -          บาท 
 

8. กำรประเมินผลเม่ือสิ้นสุดโครงกำร 
       8.1 วิธีการ (สอบถาม  สังเกตการท ากิจกรรม  การประเมินสภาพจริง  ผลงานนักเรียน  ผลการสอบ ) 
       8.2 เครื่องมือ (แบบสอบถาม แบบสังเกต  แบบทดสอบ  ) 
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9. ผลที่คำดว่ำจะรับ 
     นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการ

ประเมินสมรรถนะ และผลการทดสอบอื่น ๆเป็นไปตามเกณฑ์ 
 
 
 
                                  
 
 
        ลงชื่อ ฮาซียะห์  สือตาปิ                                 ลงชื่อ มารียา  อุมาลี 
         (นางสาวฮาซียะห์  สือตาปิ)                  (นางมารียา  อุมาลี) 
               ผู้เสนอโครงการ                    หัวหน้าบริหารฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ลงชื่อ นูรียะห์   จูเลาะ                       ลงชื่อ  
         (นางสาวนูรียะห์  จูเลาะ)                                (นายจ านงค์  แสงหวัง) 
              หัวหน้าแผนงาน                   ผู้อ านวยการโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงกำร  ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
กลุ่มงำน  งานบริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธ์สพฐ. (ข้อท่ี) 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองกลยุทธ์สพม.15 (ข้อท่ี) 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับประเภท 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำที่4  ข้อท่ี 3 , 4 
ลักษณะโครงกำร ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นายพิชัย  บัวแก้ว   นางสาวสุภางค์  เพ็ชรจันทรโท 
ระยะเวลำด ำเนินงำน 16 พฤษภาคม 2564 - 30 เมษายน  2565 
งบประมำณ  1,000  บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
1.  หลักกำรและเหตุผล 
 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นภารกิจส าคัญของสถานศึกษา ซึ่งคุณภาพการศึกษาเป็น
เป้าหมายส าคัญของการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา 
เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพสูงสู่มาตรฐานสากลและทัดเทียมกับนานาชาติอีกท้ังส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ด าเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552 -2561) เป็นการ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ ซึ่งระบุไว้ใน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ โดยก าหนดตัวช้ีวัด
ความส าเร็จให้สถานศึกษายกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 ด้วยตระหนักในปัญหาดังกล่าว จึงจ าเปนอยางยิ่งท่ีจะตองพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น จึงไดจัดท าโครงการนี้ขึ้นโดยเนนการมีสวนรวมของครูผู้สอนและบุคลากรทุกฝ่าย 
เพื่อจนพัฒนาศักยภาพนักเรียนใหมีความสามารถดานเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรูไดตอไป 

 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนแก่ผู้เรียน 
2. เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาให้เพียงพอกับนักเรียน 
 

3. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 โรงเรียนวฒุิชัยวิทยา   ต าบลดอน  อ าเภอปะนาเระ  จังหวัดปัตตานี 
 

4 เป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ   
      นักเรียนช้ัน ม.1 – ม.6 มีส่ือและวัสดุอุปกรณ์เพียงพอในการเรียน 
เชิงคุณภำพ   
      นักเรียนมีพัฒนาการการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
      นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
เชิงเวลำ     
     ร้อยละ95สามารถด าเนินการได้ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในโครงการ 
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5. ข้ันตอนกำรด ำเนินงำนและระยะเวลำ 

 
6. ระยะเวลำด ำเนินงำน 
 ระยะเวลาต้ังแต่เดือน สิงหาคม 2564 - มีนาคม 2565 
 

7.  งบประมำณ 
 ได้งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  2564  ปรากฏใน
แผนงานวิชาการ  จ านวน  1,000 บาท 

กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
(บาท) 

งบด าเนินการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

- จัดหาหรือจัดซื้ออุปกรณ์กลุ่มสาระ 
  การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

1,000 - - 1,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 1,000 - - 1,000 
หมายเหตุ  ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 
 
8. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 

- มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีเพียงพอและมีคุณภาพ 
-ร้อยละ70นักเรียนมีพฒันาการเรียนรูไ้ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- การตรวจสอบ 
- แบบประเมินการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้
- แบบทดสอบ 

- แบบสอบถาม 
-แบบตรวจรับการจัดซื้อ 

 
 
 
 
 

กิจกรรม ระยะเวลำ จ ำนวน
เงิน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. 
2. 
3. 
4. 
 
 

5. 

ประชุมปรึกษาหารือการจัดท า
โครงการ 
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินงานตามแผนงาน  
- ส ารวจความต้องการส่ือและอุปกรณ์ 
- จัดหาหรือจัดซื้อส่ือและวัสดุอุปกรณ์ 
สรุปผลโครงการ 

เม.ย. 64 
เม.ย. 64 
พ.ค. 64 
พ.ค. – มิ.ย. 64 
มิ.ย. – ก.ค. 64 
ส.ค. 64 มี.ค.65 

 
 

1,000 

 
 

นายพิชัย  บัวแก้ว 
นางสาวสุภางค์ เพ็ชรจันทรโท 
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9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.นักเรียน ม.3 และ ม.6 มีพัฒนาการในการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
 2.นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพและเพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
             ลงชื่อ พิชัย  บัวแก้ว      ลงชื่อมารียา  อุมาลี 
             ( นายพิชัย  บัวแก้ว )       (นางสาวมารียา  อุมาลี) 
               ผู้เสนอโครงการ                                                           หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ลงชื่อนูรียะห์  จูเลาะ                                                  ลงชื่อ 
           (นางสาวนูรียะห์ จูเลาะ)                                                     (นายจ านงค์  แสงหวัง) 
                หัวหน้าแผนงาน                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 

                                                                             ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงกำร  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
แผนงำน (ฝ่ำย)  วิชาการ  
สนองกลยุทธ์ สพฐ. นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็น   

เลิศด้านวิชาการ น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 กลยุทธ์ข้อท่ี 3 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มี
 ความเป็นเลิศด้านวิชาการ น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สนองกลยุทธ์ สพม.15 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้าง 
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ที่ 2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้น 
  พื้นฐาน 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มำตรฐำนที่1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 (1) , (2) 
ลักษณะโครงกำร โครงการเนื่อง                        
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางปาตีเมาะ  สุหลง      
ระยะเวลำด ำเนินกำร     17  พ.ค. 2564  ถึง 31 มี.ค. 2565 
งบประมำณ   2,000  บาท 
              
1. หลักกำรและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  หมวด 4 ว่าด้วยการศึกษา  มาตรา 22 การจัดการศึกษา  
ต้องยึดหลักว่าด้วยผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด  
กระบวนการจัดการเรียนการสอนจึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะการคิดค านวณ การแก้โจทย์ปัญหาและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
 ด้วยหลักการและเหตุผลข้างต้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เห็นความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ให้สูงขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 1. เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น 
 2. เพื่อให้นักเรียนช้ัน ม.3 และ ม.6 มีผลการสอบ O-net ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติ 
 3. เพื่อแก้ปัญหานักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
 

3. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 โรงเรียนวฒุิชัยวิทยา 55 หมู่ท่ี 5 ต าบลดอน อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 
 

4. เป้ำหมำยโครงกำร 
4.1เป้าหมายเชิงปริมาณ 
     - นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น 
    2. นักเรียนช้ัน ม.3 และ ม.6 มีผลการสอบ O-net ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติ 
    3. นักเรียนมีทักษะการคิดค านวณ การแก้โจทย์ได้ดีขึ้น 
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มำตรฐำนที่ ข้อที่ 
ร้อยละของนักเรียนที่

ได้ระดับคุณภำพ 
มาตรฐานท่ี  1  
คุณภาพของ
ผู้เรียน 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิด
ค านวณ 

80 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

80 

 
5. วิธีกำรด ำเนินงำน / ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลำ จ ำนวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดท าโครงการเสนอหัวหน้าวิชาการ ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

พ.ย. 64  นางปาตีเมาะ  สุหลง 

2. ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พ.ย. 64  

นางปาตีเมาะ  สุหลง 

3. จัดท าเอกสาร อุปกรณ์ส าหรับการด าเนินงาน พ.ย. 64 700 

4. เตรียมความพร้อมนักเรียนโดยการทดสอบก่อน
เรียน 

พ.ย. 64  

5. สรุปเนื้อหา O-net ม.3 , ม.6 โดยการสอนในคาบ 
และท าแบบฝึกหัดพร้อมกัน 

พ.ย. 64 – 
ก.พ. 65 

 

6. จัดการแข่งขันเนื้อหา O-net ม.3 , ม.6 
มี.ค. 65 –  
มี.ค. 65 

500 

7. ประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัล มี.ค. 65 800 

8. สรุปประเมินผลการด าเนินโครงการ 
มี.ค. 65 –  
มี.ค. 65 

 นางปาตีเมาะ  สุหลง 

 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี) เริ่มจาก 17 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 
 

7. รำยละเอียดงบประมำณโครงกำร 
งบประมาณท่ีใช้  จ านวน 2,000บาท   จ าแนกได้ดังนี ้

7.1 เงินอุดหนุนการศึกษา        2,000       บาท 
7.2 เงินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน       -             บาท 
7.3 เงินรายได้สถานศึกษา           -             บาท 
7.4 อื่นๆ                                -             บาท 
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8. กำรประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือกำรประเมิน 

1. ด้านปริมาณ 
   นักเรียนโรงเรียนวฒุิชัย 

ตรวจแบบทดสอบ แบบทดสอบ 

2. ด้านคุณภาพ 
   ร้อยละ 30 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์สูงขึ้น 

ตรวจแบบทดสอบ แบบทดสอบ 

3. ร้อยละ 3 นักเรียนช้ัน ม.3 และ ม.6 มีคะแนนเฉล่ียผล    
การสอบ O-net ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติ 

ตรวจแบบทดสอบ แบบทดสอบ 

4. ร้อยละ 70 นักเรียนมีทักษะการคิดค านวณ การแก้โจทย์
ได้ดีขึ้น 

ตรวจแบบทดสอบ แบบทดสอบ 

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น 
 2. นักเรียนช้ัน ม.3 และ ม.6 มีผลการสอบ O-net ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติ 
 3. สามารถแก้ปัญหานักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้ 
 
 
 
 
 
ลงชื่อปาตีเมาะ  สุหลง                     ลงชื่อมารียา   อุมาลี 
  ( นางปาตีเมาะ  สุหลง )                                             ( นางมารียา   อุมาลี ) 
       ผู้เสนอโครงการ                                                                 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลงชื่อนูรียะห์ จูเลาะ     ร             ลงชื่อ   
 (นางสาวนูรียะห์ จูเลาะ )                              ( นายจ านงค์   แสงหวัง ) 
    หัวหน้าแผนงาน                                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนวฒุิชัยวิทยา 
                                                                                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
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ชื่อโครงกำร        โครงการส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์           
แผนงำน               จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ข้อท่ี 3 
สนองกลยุทธ      สพฐ.ท่ี  3  สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 
   มาตรฐานท่ี 3   ข้อท่ี  3.1  ,  3.2   ,  3.3  ,  3.4 
                            มาตรฐานท่ี 4   ข้อท่ี  4.1  ,  4.2   ,  4.3  ,  4.4     
   มาตรฐานท่ี 5   ข้อท่ี  5.1  ,  5.2   ,  5.3  ,  5.4 
                               มาตรฐานท่ี 6   ข้อท่ี  6.1  ,  6.2   ,  6.3  ,  6.4 
ลักษณะงำน                            ใหม่               /     ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ          นางสุทิสา  พิก าพล   และคณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
ระยะเวลำ             ตลอดปีการศึกษา 
สถำนที่ด ำเนินงำน        กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  โรงเรียนวฒุิชัยวิทยา 
งบประมำณ            13,000  บาท 
                     

1.   หลักกำรและเหตุผล 
    เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  ต้องการจัดการศึกษาโดยยึดหลักว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด
ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  ดังนั้นกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน  ได้พัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  การจัดศึกษาต้องเน้นท้ังความรู้  คุณธรรม  และกระบวนการเรียนรู้ในเรื่อง
สาระความรู้  ให้บูรณาการความรู้และทักษะด้านต่างๆให้เหมาะสมกับแต่ละระดับการศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้
ให้จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับความสนใจ  ความถนัดของผู้เรียน  และความแตกต่างระหว่างบุคคล
รวมท้ังทักษะ  กระบวนการคิด  การจัดการการเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์  ความรู้มาใช้ในการป้องกัน
และแก้ปัญหา  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง  ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆอย่างสมดุลและปลูกฝัง
คุณธรรม     ค่านิยมท่ีสอน  จัดบรรยากาศ  และส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียน 
 ดังนั้นในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จึงเห็นความส าคัญของการมีบรรยากาศในการเรียนการสอนท่ีดี  เพื่อเป็น
การกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการอยากเรียนรู้และเพื่อให้นักเรียนเป็นคนท่ีใฝ่รู้ใฝ่เรียน  สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง  
เป็นการเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในการเรียนวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก 
 

2.  จุดประสงค์ 
 1.  นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
        2.  มีส่ือ  -  อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน 
 3.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
 4.  นักเรียนได้รับความรู้จากการศึกษาป้ายนิเทศและป้ายความรู้ 
 

3.  สถำนที่ด ำเนินงำน     
 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์   และแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 
 

4.  เป้ำหมำยผู้รับบริกำร 
 4.1  เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
  1.  นักเรียนร้อยละ 80  ใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆด้วยตนเอง 
         2.  นักเรียนร้อยละ  80  ได้รับการพัฒนาด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
  3.  มีส่ือ  -  อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน ร้อยละ  90 
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  4.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 85 
  5.  นักเรียนได้รับความรู้จากการศึกษาป้ายนิเทศและป้ายความรู้  ร้อยละ  85 
 4.2  เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
  1.  นักเรียนมีความสามารถในการเสาะแสวงหาความรู้ จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆด้วยตนเอง 
         2.  นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
  3.  มีส่ือ  -  อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน  
  4.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  5.  นักเรียนได้รับความรู้จากการศึกษาป้ายนิเทศและป้ายความรู้   
  4.3  เป้ำหมำยเชิงเวลำ 
  1.  สามารถด าเนินการตามแผนได้ภายในปีการศึกษา  2564 
 

5.  รำยละเอียดกิจกรรมและวิธีด ำเนินงำน 
 กิจกรรมที่ 1   ปรับปรุงบรรยากาศทางการเรียนในห้องปฏิบัติการสาระวิทยาศาสตร์ 

วิธีกำรด ำเนินงำน ระเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมวางแผน เขียนโครงการ และขอ 
    อนุมัติโครงการ 

พ.ค.  2564 - คณะครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

2. ขั้นด าเนินการ 
   - ปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์     

ตลอดปี
การศึกษา 

10,000 คณะครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

3.  ขั้นติดตามประเมินผล 
  -  ประเมินผลการด าเนินงาน 

มี.ค.  2565 - คณะครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

4.  ขั้นน าเสนอและเผยแพร่ 
  -  รายงานการด าเนินงาน 

พ.ค. 25634- 
มี.ค. 2565 

- คณะครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

 
กิจกรรมที่ 2   ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

วิธีกำรด ำเนินงำน ระเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมวางแผน เขียนโครงการ และขอ 
    อนุมัติโครงการ 

พ.ค.  2564 - คณะครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

2. ขั้นด าเนินการ 
    -  ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

ส.ค.  2564 1,000 คณะครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

3.  ขั้นติดตามประเมินผล 
  -  ประเมินผลการด าเนินงาน 

ก.ย.  2564 - คณะครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

4.  ขั้นน าเสนอและเผยแพร่ 
  -  รายงานการด าเนินงาน 

ก.ย.  2564 - คณะครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 
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กิจกรรมที่ 3   สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
วิธีกำรด ำเนินงำน ระเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมวางแผน เขียนโครงการ และขอ 
    อนุมัติโครงการ 

พ.ค.  2564 1,000 นางสุทิสา  พิก าพล 

2. ขั้นด าเนินการ 
    -  น านักเรียนเข้าร่วมงานสัปดาห์ 
       วิทยาศาสตร์ที่ ตามสถานท่ีจัดงาน 

18 สิงหาคม 2564  นางสุทิสา  พิก าพล 
 

3.  ขั้นติดตามประเมินผล 
  -  ประเมินผลการด าเนินงาน 

มี.ค.  2565 - นางสุทิสา  พิก าพล 

4.  ขั้นน าเสนอและเผยแพร่ 
  -  รายงานการด าเนินงาน 

มี.ค. 2565 - นางสุทิสา  พิก าพล 

 
6.   ระยะเวลำด ำเนินกำร  พ.ค.  2564  -  มี.ค.  2565 
 

7.   รำยละเอียดงบประมำณโครงกำร 
      งบประมาณท่ีใช้จ านวน  13,000  บาท  จ าแนกได้ดังนี้ 
       7.1  เงินอุดหนุนการศึกษา  13,000  บาท 
 

8.  กำรประเมินผล 
ตังชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต(Outputs) 
  1.  นักเรียนได้รับการพัฒนาด้าน 
       ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
  2.  มีส่ือ – อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน 
  3.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
   4.  นักเรียนได้รับความรู้จากการศึกษาป้าย
นิเทศและป้ายความรู้ 
 

 
-  ประเมินทักษะกระบวนการ 
-  ประเมินส่ือและอุปกรณ์ 
- ประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ 
   และเขียน    
-  สังเกตความสนใจต่อป้ายนิเทศ 
    และป้ายความรู้ 
 

 
-  แบบประเมินทักษะ 
    กระบวนการ 
-  แบบประเมินส่ือ 
-  แบบประเมินการอ่าน  คิด     
    วิเคราะห์  และเขียน    
-  แบบประเมินความสนใจต่อ 
   ป้ายนิเทศและป้ายความรู้ 

ผลลัพธ์(Outcomes) 
  1.  นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
  2.  มีส่ือ  -  อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน 
  3.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
   4.  นักเรียนได้รับความรู้จากการศึกษาป้าย
นิเทศและป้ายความรู้     
 

 
-  ประเมินทักษะกระบวนการ 
-  ประเมินส่ือและอุปกรณ์ 
- ประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์   
   และเขียน    
-  สังเกตความสนใจต่อป้ายนิเทศ 
   และป้ายความรู้ 

 
-  แบบประเมินทักษะ 
    กระบวนการ 
-  แบบประเมินส่ือ 
-  แบบประเมินการอ่าน  คิด 
   วิเคราะห์  และเขียน    
-  แบบประเมินความสนใจต่อ 
   ป้ายนิเทศและป้ายความรู้ 
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9.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
      นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่พึงประสงค์  มีเจตคติ
ท่ีดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 
       ลงชื่อสุทิสา พิก าพล                                              ลงชื่อมารียา อุมาลี ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (..นางสุทิสา  พิก าพล...)                                                (นางสาวมารียา อุมาลี) 
             ผู้เสนอโครงการ                                                      หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ลงชื่อนูรียะห์ จูเลาะ                                           ลงชื่อ 
       (นางสาวนูรียะห์ จูเลาะ)                                           (.นายจ านงค์   แสงหวัง .) 
            หัวหน้าแผนงาน                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนวฒุิชัยวิทยา 
                                                                                  ผู้อนุมัติโครงการ 
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ชื่อโครงกำร   พัฒนางานทะเบียน วัดผลและประเมินผล 
แผนงำน     ฝ่ายบริหารงานวิชาการ  
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  นโยบายท่ี 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์  สพม.15 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน มี

ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำที่    มาตรฐานท่ี 2 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 , 2.3 
ลักษณะโครงกำร  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางมารีนา  มะแซ 
ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร  16  พฤษภาคม   2564  -   30   เมษายน   2565 
งบประมำณ   18,000 บาท 
              
1. หลักกำรและเหตุผล 
 การวัดผลประเมินผลเป็นกระบวนการเรียนรู้ ท่ีประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนท้ังในระดับห้องเรียน  
สถานศึกษา   เขตพื้นท่ีการศึกษา   และในระดับประเทศ   ท าให้ทราบผลการจัดการของโรงเรียนว่าอยู่ในระดับใด 
 

2. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 1. เพื่อวัดผลผู้เรียนในระดับห้องเรียน 
 2. เพื่อวัดผลผู้เรียนในระดับโรงเรียน 
 3. เพื่อวัดผลผู้เรียนระดับประเทศ 
 4. เพื่อจัดท าเอกสารทางวัดผล 
 

3. สถำนที่ด ำเนินกำร 
โรงเรียนวฒุิชัยวิทยา   อ าเภอปะนาเระ    จังหวัดปัตตานี 
 

4. เป้ำหมำยผู้รับบริกำร 
4.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 

1. ผู้เรียนร้อยละ 95  ผ่านการประเมินระดับช้ันเรยีน 
  2. ผู้เรียนร้อยละ  90  ผ่านการประเมินระดับโรงเรียน 

3. ผู้เรียนร้อยละ  50  ผ่านการประเมินระดับชาติ 
4. ผู้เรียนร้อยละ  90  ได้รับเอกสารการประเมินผล 

4.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
2. นักเรียนได้รับเอกสารทางวัดผล 

 4.3 เป้ำหมำยเชิงเวลำ 
  ร้อยละ  80  สามารถด าเนินงานได้ตามเวลาท่ีก าหนด 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1. ขั้นเตรียมการ ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
 2. ขั้นด าเนินการ ประเมินผลระดับช้ันเรียน    ระดับโรงเรียน   ระดับชาติ   ออกเอกสารหลักฐาน 
 3. ขั้นติดตามประเมินผล ผลการประเมินในระดับต่างๆ 
 4. ขั้นน าเสนอ  เผยแพร่  รายงานผล  น าเสนอผลงาน 
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6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
             ระยะเวลาในการด าเนินการ เริ่มจาก  16  พฤษภาคม  2564    ถึง   31  มีนาคม   2565 
 

7. แผนด ำเนินกำร 
    แผนการและกิจกรรมด าเนินการ   ปีการศึกษา  2564 
 
กิจกรรม ปีการศึกษา  2564  

หมาย
เหตุ 

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

ประชุมวางแผน ......             
ประเมินผลระดับ
ห้องเรียน   โรงเรียน 

  ......   ......   ......  ......   

ประเมินผลระดับชาติ          ......    
ประเมินผล           ......   
รายงานผล           ......   
 
8. รำยละเอียดงบประมำณของโครงกำร 
 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564     จ านวน 18,000     บาท 
 

9. กำรประเมินผล 
 1. ผลทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกระดับ 
 2. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 
 

10.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
   1. นักเรียนร้อยละ  90  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
   2  นักเรียนร้อยละ  90  ได้รับเอกสารทางการวัดผล 
 
        ลงชื่อมารีนา  มะแซ                ลงชื่อมารียา  อุมาลี 
         (นางมารีนา  มะแซ)                                                             (นางมารียา  อุมาลี) 
           ผู้เสนอโครงการ                                                             หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
     ลงชื่อนูรียะห์  จูเลาะ                     ลงชื่อ   
    (นางสาวนูรียะห์ จูเลาะ)           (นายจ านงค์      แสงหวัง) 
       หัวหน้าแผนงาน                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 
                                                                                                 ผู้อนุมัติโครงการ 
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ชื่อโครงกำร      พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
แผนงำน    ฝ่ายบริหารงานวิชาการ  
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อท่ี   3   พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์  สพม15  ข้อท่ี  3 การส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน     ข้อท่ี  5   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมจาก
    ทุกภาคส่วน 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ลักษณะโครงกำร  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสาวฮาซียะห์  สือตาปิ  นางปาตีเมาะ  สุหลง และนางสาวฟาตีมะฮ์  เจะแว 
ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร   17  พฤษภาคม   2564  -   30   เมษายน   2565 
งบประมำณ   500   บาท 
              
1. หลักกำรและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติก าหนดให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริการการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้ปกครอง  ชุมชน  สังคม  ว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมี
คุณภาพ 
 

2. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
      1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
      2. จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
      3. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
      4. ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
      5. น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
      6. จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
 

3. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 โรงเรียนวฒุิชัยวิทยา   อ าเภอปะนาเระ    จังหวัดปัตตานี 
 

4. เป้ำหมำยผู้รับบริกำร 
    4.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
            1. 85% ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 2. 85% ได้จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  3. 85% ได้จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
           4. 85% ได้ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
           5. 85% ได้น าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
            6. 85% ได้จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
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   4.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
          1. ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
          2. ผู้ปกครอง   ชุมชน  สังคม  เช่ือมั่นในคุณภาพการศึกษา 
 

  4.3 เป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
มำตรฐำน

ท่ี 

ข้อที่ ร้อยละของนักเรียน/ครูที่
ได้ระดับคุณภำพ 

2 2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 85 
 
5. วิธีด ำเนินกำร 

วิธีกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมกำร (Plan) 
1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

พฤษภาคม 2564 ครูปาตีเมาะ 

ครูฮาซียะห์ 
ครูฟาตีมะฮ์ 

ขั้นด ำเนินกำร (Do) 
1. จัดท ากรอบมาตรฐานของสถานศึกษา  ข้อมูล
สารสนเทศ  ติดตามตรวจสอบ  รายงานประจ าปี 

มิถุนายน 2564 – 
กุมภาพันธ์ 2565 

ครูทุกคน 

ขั้นประเมินผล (Check) 
1. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 ครูปาตีเมาะ 

ครูฮาซียะห์ 
ครูฟาตีมะฮ์ 

ขั้นปรับปรุงพัฒนำ (Action) 
1. รายงานผล    น าเสนอผลงาน 

 ครูปาตีเมาะ 

ครูฮาซียะห์ 
ครูฟาตีมะฮ์ 

 
 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
    ระยะเวลาในการด าเนินการ  1  ปีการศึกษา   เริ่มจาก   17  พฤษภาคม  2564   ถึง  31  มีนาคม   2565 
 

7. รำยละเอียดงบประมำณของโครงกำร 
 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้   ประจ าปีการศึกษา  2564       จ านวน   500     บาท 
 

8. กำรประเมินผล  
ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือกำรประเมิน 

1. ด้านปริมาณ 1. ประเมินความพึงพอใจ 1. แบบประเมินความพึงใจ 

2. ด้านคุณภาพ 1. ประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษา 

2. แบบทดสอบ 
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9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
   1. ร้อยละ  85  ได้ข้อมูลสารสนทศเพื่อการบริหาร 
   2.  ผู้ปกครองชุมชน  สังคมร้อยละ  80  เช่ือมั่นในคุณภาพของสถานศึกษา 
 
 
 
 
   
 
 ลงชื่อ   ปาตีเมาะ  สุหลง                        ลงชื่อ มารียา  อุมาลี  

     (นางสาวปาตีเมาะ สุหลง)                                     (นางมารียา  อุมาลี) 
           ผู้เสนอโครงการ                       หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ลงชื่อ นูรียะห์ จูเลาะ             ลงชื่อ   
    (นางสาวนูรียะห์ จูเลาะ )                                       (นายจ านงค์  แสงหวัง) 
      หัวหน้าแผนงาน                               ผู้อ านวยการโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 
                         ผู้อนุมัติโครงการ  
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ชื่อโครงกำร  ส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียน 
แผนงำน   บริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. นโยบายท่ี  2พัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลยุทธ์ข้อท่ี 4, 5, 6 และ 7 

นโยบายท่ี  3พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลยุทธ์ข้อท่ี 2  
สนองกลยุทธ์  สพม15 ยุทธศาสตร์ที่ 2พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการการศึกษาเพื่อสร้าง 
                               ขีดความสามารถในการแข่งขันกลยุทธ์ที่ 1 - 4 
                               ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลยุทธ์ท่ี 1 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา   

ขั้นพื้นฐาน 
กลยุทธ์ข้อท่ี 4พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอน                      
อย่างมีคุณภาพ 

สนองมำตรฐำนกำรศึกษำที่   มาตรฐานท่ี 1คุณภาพของผู้เรียนข้อท่ี 1.1 – 1.2 
ลักษณะโครงกำร    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร    นางมารียา  อุมาลี 
ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร   16  พฤษภาคม   2564  -  31  มีนาคม   2565 
งบประมำณ    500   บาท 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  มาตรา 24 และมาตรา 30 ได้ให้ความส าคัญกับการน า
วิจัยในช้ันเรียนไปใช้ในกิจกรมการเรียนการสอน โดยก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ
สนับสนุนให้ผู้สอนจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และส่ิงอ านวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ และใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ท้ังนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากส่ือ
การเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการต่างๆ นอกจากนี้สถานศึกษาควรพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับ
การศึกษา 

วิจัยในช้ันเรียน นอกจากจะท าให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ได้อย่างสอดคล้องกับสภาพความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้เรียนซึ่งก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนแล้ว  ยังเป็นเครื่องมือท่ีแสดงถึงคุณภาพของครูตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู ซึ่งถือเป็นวิชาชีพชั้นสูงด้วย  

 

2. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
2.1เพื่อส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
2.2 เพื่อน าผลมาใช้ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน                                   
2.3 เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึน 
 

3. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 โรงเรียนวฒุิชัยวิทยา   อ าเภอปะนาเระ  จังหวัดปัตตานี 
 

4. เป้ำหมำยผู้รับบริกำร 
 4.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
  ครูผู้สอนร้อยละ 100 ได้จัดท าวิจัยในช้ันเรียน 
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 4.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
   1. ครูร้อยละ 90 ใช้กระบวนการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และจัดท า

รายงานการวิจัยในช้ันเรียนอย่างเป็นระบบ ภาคเรียนละ 1 เรื่อง 
2. ครูร้อยละ 80 น าผลการวิจัยในช้ันเรียนมาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่

ผู้เรียน 
3. นักเรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึน 

 4.3 เป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

5. วิธีกำรด ำเนินงำน 

  
 
 

มำตรฐำนที่ ข้อที่ ร้อยละของนักเรียน/ครู 
ที่ได้ระดับคุณภำพดี 

1 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มข้ึน 70 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียนอยู่ในระดับดี 80 

2 
2.4 การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพเพิ่มขึ้น 

80 

3 3.5 ตรวจสอบแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

90 

กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
 1. 

 
 
 
 

ขั้นเตรียมการมีขั้นตอนดังนี ้
1. ประชุมวางแผนจัดท าโครงการ 
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
3. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 

เม.ย.64 – มิ.ย. 64 
เม.ย.64 
พ.ค.64 
พ.ค.64 

นางมารียา  อุมาลี 
 

2. 
 

ขั้นด าเนินการ  มีข้ันตอนดังนี ้
1. ครูด าเนินการศึกษาวิจัยในช้ันเรียน 
2. ครูจัดท ารายงานวิจัยในช้ันเรียน 

มิ.ย. 64 - ก.พ. 65 
เทอม 1 มิ.ย. 64 - ก.ย. 65 
เทอม 2 ธ.ค. 64 – มี.ค. 65 

ครูผู้สอนทุกคน 
ฝ่ายบริหาร/ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 

3. ขั้นประเมินผล  มีข้ันตอนดังนี้ 
1. จัดท ารายงานผลการจัดท าวิจัยในช้ัน
เรียน  
2. จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ 

ต.ค. 64 -  มี.ค. 65 
ต.ค. 64 – มี.ค. 65 

 
30 มี.ค. 65 

 
 

นางมารียา  อุมาลี 
 

4. ขั้นปรับปรุงพัฒนา  มีข้ันตอนดังนี ้
1. วิเคราะห์ผลการด าเนินโครงการ 
2. ปรับปรุงแก้ไขโครงการในปี

การศึกษา 2564 ให้ดีขึ้น 

มี.ค. 65 
มี.ค. 65 
มี.ค. 65 

 
นางมารียา  อุมาลี 
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6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ระยะเวลาในการด าเนินการ  1 ปีการศึกษา   เริ่มจาก 16 พฤษภาคม 2564 ถึง  31 มีนาคม 2565 

7. รำยละเอียดงบประมำณของโครงกำร 
งบประมำณที่ใช้ จ ำนวน  500บำท จ ำแนกได้ดังตำรำงนี้ 
ท่ี รำยกำร รำคำต่อหน่วย จ ำนวน รำคำรวม 
1 กระดาษ A4 80 แกรม 500 แผ่น รีมละ 135 บาท 2 รีม 270บาท 
2 กระดาษหนังช้างA450 แผ่น ห่อละ 150 บาท 1 ห่อ 150บาท 
3 สมุดปกน้ าเงินเบอร์ 2 เล่มละ 40 บาท 2 เล่ม 80 บาท 

รวมเงินท้ังหมด 500บาท 
 
8. กำรประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือกำรประเมิน 
7 ด้ำนปริมำณ 

ครูผู้สอนร้อยละ 100 ได้จัดท าวิจัยในช้ันเรียน 
ครูผู้สอนส่งงานวิจัยให้แก่
ฝ่ายวิชาการอย่างน้อย 1 

เรื่อง/ภาคเรียน 

 
แบบบันทึกการส่งวิจัยในช้ัน

เรียน 

8 ด้ำนคุณภำพ 
1). ครูร้อยละ 90 ใช้กระบวนการศึกษาวิจัย
เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และ
จัดท ารายงานการวิจัยในช้ันเรียนอย่างเป็น
ระบบ ภาคเรียนละ 1 เรื่อง 
2). ครูร้อยละ ๘๐ น าผลการวิจัยในช้ันเรียน
มาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้เรียน 

 
1, 2 ครูผู้สอนส่งรายงาน
วิจัยในช้ันเรียนให้แก่ฝ่าย
วิชาการอย่างน้อย 1 เรื่องต่อ
ภาคเรียน 

 
1, 2 แบบบันทึกการส่ง
รายงานวิจัยในช้ันเรียน 

9 ด้ำนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
นักเรียนร้อยละ 70 มีผลการเรียนเพิ่มข้ึน 

ท าการเปรียบผลการเรียน
ของนักเรียนประจ าภาค
เรียนท่ี 1 และ 2 ของ

รายวิชานั้นๆ 

ผลการเรียนท่ีนักเรียนได้รับ
ภาคเรียนท่ี 1 และ 2 ของ

รายวิชานั้นๆ 

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

9.1ครูได้ใช้กระบวนการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
9.2 ครูได้น าผลมาใช้ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน                                   
9.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึน 
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     ลงชื่อมารียา  อุมาลี                           ลงชื่อมารียา  อุมาลี 

    (นางมารียา  อุมาลี)                                                 (นางมารียา  อุมาลี) 
      ผู้เสนอโครงการ                                  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ลงชื่อ นูรียะห์ จูเลาะ                         ลงชื่อ                                     
(นางสาวนูรียะห์ จูเลาะ)                                               (นายจ านงค์  แสงหวัง) 

     หัวหน้าแผนงาน                               ผู้อ านวยการโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 
                                                                                                      ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงกำร              พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
แผนงำน (ฝ่ำย)              วิชาการ  
สนองกลยุทธ์ สพฐ.         นโยบายท่ี 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า  Digital 

Technology มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การ
น าเทคโนโลยี Big Data เพื่อเช่ือมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ต้ังแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู 
ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นมาวิเคราะห์เพื่อให้
สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ 
และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของประเทศต่อไป 

สนองกลยุทธ์ สพม.15 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา 

     กลยุทธ์ที่ 1.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที ่2.2 , 2.3 
ลักษณะโครงกำร    โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร    นางมารีนา   มะแซ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร        16 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 
งบประมำณ      1,000  บาท 
              
1. หลักกำรและเหตุผล 

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับสภาพการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาการเป็นการสร้างกลยุทธ์ใหญ่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของบุคคล ผู้เรียนต้องมีศักยภาพให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
 โรงเรียนจึงจ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการส่ือสารเพื่อการบริหาร และการ
เรียนการสอนให้ทันต่อเหตุการณ์โลกปัจจุบัน ดังนั้น ทางโรงเรียนบ้านนาพู่จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 

2.วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อสร้างและพัฒนาข้อมูลระบบสารสนเทศของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
2.2 เพื่อรวบรวมข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานและจ าเป็นในการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของสถานศึกษา 
2.3 เพื่อเป็นแหล่งให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่บุคลากรและผู้สนใจ 
 

3. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 โรงเรียนวฒุิชัยวิทยา 55 หมู่ท่ี 5 ต าบลดอน อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 
 
4. เป้ำหมำยโครงกำร 

4.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
- โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนเป็นปัจจุบัน 

- โรงเรียนมีเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่าง
เป็นปัจจุบัน 1 เว็บไซต์ 
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4.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
- โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศท่ีสมบูรณ์ ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
-โรงเรียนสามารถน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

- โรงเรียนให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่คณะครู นักเรียนบุคคลและหน่วยงานอื่นได้ 
4.3 เป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

มำตรฐำนที่ ข้อที่ 
ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้

ระดับคุณภำพ 
มาตรฐานท่ี  2  
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 80 
2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

80 

  
  
  

 
5. วิธีกำรด ำเนินงำน / ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

กิจกรรม 
ปีการศึกษา 2564 หมายเหตุ 

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

ประชุมวางแผน ......            

จัดกิจกรรม  ...... ...... ...... ......  ...... ...... ...... ......   

ประเมินผล             

รายงานผล     ......      ......  

 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี) เริ่มจาก 16 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 
 
7. รำยละเอียดงบประมำณโครงกำร 

งบประมาณท่ีใช้  จ านวน 1,000 บาท   จ าแนกได้ดังนี้ 
7.1 เงินอุดหนุนการศึกษา        1,000       บาท 
7.2 เงินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน       -           บาท 
7.3 เงินรายได้สถานศึกษา           -           บาท 
7.4 อื่นๆ                              -           บาท 
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8. กำรประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือกำรประเมิน 

1.ด้ำนปริมำณ 
นักเรียนโรงเรียนวฒุิชัย 

1.การส ารวจ 
2. การบันทึก 

 

1.แบบการส ารวจ 
2. แบบการบันทึก 

 

2. ด้ำนคุณภำพ 
1.  โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศท่ีครบถ้วน
สมบูรณ์  ครอบคลุมในทุกด้าน 
2. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผน
พัฒนาโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
3. โรงเรียนข้อมูลสารสนเทศให้บริการแก่ นักเรียน 
บุคคลและหน่วยงานอื่น 

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

9.1 มีข้อมูลระบบสารสนเทศของโรงเรียนท่ีสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
9.2 เป็นแหล่งให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่บุคลากรและผู้สนใจ 

 
 
 
 
         ลงชื่อมารีนา  มะแซ         ลงชื่อมารียา   อุมาลี 
         (นางมารีนา  มะแซ)                                                 (นางมารียา   อุมาลี ) 
            ผู้เสนอโครงการ                                                               หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
     ลงชื่อนูรียะห์  จูเลาะ กา     รลงชื่อ  
     ( นางนูรียะห์  จูเลาะ )           ( นายจ านงค์   แสงหวัง ) 
         หัวหน้าแผนงาน                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนวุฒิชัยวทิยา 
                                                                                               ผู้อนุมัติโครงการ 
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ชื่อโครงกำร                  โครงการพัฒนาการบริการแนะแนว 
แผนงำน   วิชาการ 
สนองกลยุทธ์  .สพฐ.    ข้อท่ี  2   
สนองกลยุทธ์  สพม. 15   ข้อท่ี  2   
ลักษณะกลยุทธ์โรงเรียนที่   2  ,  3  ,  6    
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ      มำตรฐำนที่  1  ข้อท่ี 1.4 ,1.5 ,1.6  
                                        มำตรฐำนที่  2 ข้อท่ี 2.1 ,2.2 ,2.3 ,2.4   
                                        มำตรฐำนที่  3  ข้อท่ี 3.1 ,3.3   
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางสุทิสา  พิก าพล 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  16  พฤษภาคม 2564   -    30  มีนาคม  2565 
สถำนที่ด ำเนินงำน             โรงเรียนวฒุิชัยวิทยา 
งบประมำณ                       8,000  บาท 
              
1. หลักกำรและเหตุผล 
วิสัยทัศน์การศึกษาไทยมุ่งให้คนไทยพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  สามารถพึ่งตนเองได้  เป็นคนดีมี
ปัญญาอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  การแนะแนวเป็นกระบวนการหนึ่งของการศึกษาแก่นักเรียน  เพื่อให้
ผู้เรียนมีบุคลิกภาพ  มนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีต่อครอบครัว  เพื่อน  ครู  และผู้อื่น  โดยมีจุดหมายเพื่อพัฒนานักเรียนใน
ทุกด้าน  ให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้บริการแนะแนวแก่นักเรียนในด้าน 
  -  คุณธรรม  จริยธรรม 
  -  การปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันในสังคม 
  -  การเลือกศึกษาต่อในอนาคต 
      

3.  สถำนที่ด ำเนินกำร     
 ห้องแนะแนว  โรงเรียนวฒุิชัยวิทยา   ต าบลดอน   อ าเภอปะนาเระ   จังหวัดปัตตานี 
 

4.  เป้ำหมำย 
 4.1  เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
          1.  นักเรียนโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา  ได้รับการบริการแนะแนว  100%  
          4.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
      1.  นักเรียนโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา    ร้อยละ  98  นักเรียนเป็นคนดี  ปฏิบัติตนอยู่ในสังคมอย่าง
เหมาะสม  และได้รับการศึกษาต่อในสถาบันที่ดี  และเหมาะสม 
         4.3 เป้ำหมำยเชิงเวลำ 
        1.  การด าเนินโครงการลุล่วง  100% 
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5.  วิธีกำรด ำเนินกำร 
รำยละเอียด กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินงำน/ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ รวม ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. ขั้นเตรียมการ 
-  ศึกษาสภาพปัญหา 
-  ประชุมวางแผน 
-  แต่งต้ังคณะท างาน 
-  เสนอขออนุมัติโครงการ 

พ.ค.  
2564 

- - - - ผู้บริหารโรงเรียน 
ครูฝ่ายแนะแนว 

คณะครูทุกคน 

2. ขั้นด าเนินงาน 
2.1. จัดห้องแนะแนว 
2.2 จัดซื้ออุปกรณ์  และ
จัดท าเครื่องมือการแนะ
แนว 
2.3  จัดท าหลักสูตรแนะ
แนว 
2.4  จัดท าเอกสาร  แผ่น
พับ  จุลสาร  เกี่ยวกับการ
แนะแนวด้านต่างๆ 
2.5 จัดท าเอกสารการรับ
สมัครนักเรียน 
 

 
มิ.ย.   64 
 มิ.ย.   64 

 
 

ก.ค.  64 
        
 ธ.ค.   64 
 
 
ก.พ.  65 

  
2,000 
3,000 

 
 
 

600 
 

700 
 
 

500 

  นางสุทิสา  พิก าพล 

3.ขั้นติดตามและ
ประเมินผล 
1.  ตรวจสอบการ
ด าเนินงานของโครงการ 
2.  ติดตามผลและ
ประเมินผล 
3.  สรุปผล  รายงานผล 
4.  น าผลไปปรับปรุงแก้ไข
ในปีต่อไป 

 
 
ก.พ.   65 

 
ก.ย.  65 

 
ก.ย.  65 
ก.ย.  65 

- - - - นางสุทิสา  พิก าพล 

4.ขั้นน าเสนอและเผยแพร่ ก.ย.  65 
 

- 1,000 - - นางสุทิสา  พิก าพล 

รวมงบประมาณ 8,000  บาท 
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6.  กำรประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้ 
ด้ำนผลผลิต(Oytputs) 
นักเรียนทุกคนทุกช้ันได้รับการบริการ
แนะแนวในด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
ด้านผลลัพธ์(Outcome) 
นักเรียนเป็นคนดี  ปฏิบัติตนอยู่ใน
สังคมอย่างเหมาะสม  และได้รับ
การศึกษาต่อในสถาบันที่ดี  และ
เหมาะสม 
  

-  สังเกต 
- บันทึก 
-  ส ารวจ 

-  แบบสังเกต 
-  แบบบันทึก 
-  แบบส ารวจ 

 
  7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.  นักเรียนเป็นคนดี  ปฏิบัติตนอยู่ในสังคมอย่างเหมาะสม  ได้รับการศึกษาต่อในสถาบันที่ดีและ
เหมาะสม   
 
 
 
 
    ลงชื่อ สุทิสา พิก าพล                                                       ลงชื่อ มารียา   อุมาลี 
  (  นางสุทิสา      พิก าพล  )                                                  ( นางมารียา  อุมาลี ) 
       ผู้เสนอโครงการ                                                       หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
                                                   
 
       
 
 
      ลงชื่อ   นูรียะห์ จูเลาะ              ลงชื่อ  ผู้อนุมัติโครงการ 
   ( นางสาวนูรียะห์  จูเลาะ )          ( นายจ านงค์    แสงหวัง) 
   หัวหน้าแผนงาน              ผู้อ านวยการโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา  
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ชื่อโครงกำร  ส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
แผนงำน    จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สนองกลยุทธ  สพฐ.ข้อท่ี        สพม.ข้อท่ี               ร.ร.ข้อท่ี 
ลักษณะงำน              /     ใหม่                   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ       นางสุทิสา  พิก าพล    
ระยะเวลำ   /   ช่วงท่ี  1  (2 ม.ค. - 31 มี.ค.)   
สถำนที่ด ำเนินงำน        โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 
งบประมำณ      2,000  บาท 
              
1.   หลักกำรและเหตุผล 

 เด็กและเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษ เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีประมาณค่ามิได้ของประเทศชาติ หากได้รับ 
การส่งเสริมอย่างเต็มท่ี และถูกวิธี เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ จะสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้อย่าง
อเนกอนันต์  
        กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เล็งเห็นว่าการด าเนินโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี
ความส าคัญอย่างยิ่ง โดยมีเป้าหมายท่ีจะค้นหา เด็กและเยาวชน ท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มาให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้วยวิธกีาร และรูปแบบท่ีหลากหลาย ตามความถนัด และความสนใจ
ของแต่ละคน เพื่อพัฒนาเด็ก และเยาวชน เหล่านี้ให้เพิ่มพูน ศักยภาพทางวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง 
จนสามารถน าวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  

2.  วัตถุประสงค์ 

        1. เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเข้าใจถึงบทบาทของ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติและมนุษยชาติ 
        2. เพื่อส่งเสริมและเสาะหา คัดเลือก  ผู้มีความสามารถพิเศษ และผู้มีอัจฉริยภาพ ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ให้มีศักยภาพสูงขึ้น 
 

3.  เป้ำหมำย 
          เชิงคุณภำพ 
          1.  นร.มีความทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น                
          2. นร.เห็นความส าคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    
       เชิงปริมำณ 
        1.  นร.เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 10 % 
4.  สถำนที่ด ำเนินงำน 

     โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา   อ าเภอปะนาเระ  จังหวัดปัตตานี 
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5.   วิธีกำรด ำเนินงำน 
ขั้นตอน ระยะเวลำ สถำนที ่ ผู้เก่ียวข้อง หมำยเหตุ 

1. ประชุมวางแผน พฤศจิกายน โรงเรียนวฒุิชัยวิทยา ครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

 

2. ข้ันด ำเนินกำร 
   - ซักซ้อมทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์แก่นักเรียน 
   - แข่งทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

มกราคม โรงเรียนวฒุิชัยวิทยา ครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

 

4. ประเมินผล กุมภาพันธ ์ โรงเรียนวฒุิชัยวิทยา ครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

 

 

6.  หน่วยงำน/ผู้รับผิดชอบ 
     งานแนะแนว  กลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 
 

7.  ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 
     เริ่ม    มกราคม   2565 ส้ินสุดโครงการ  กุมภาพันธ์    2565 
 

8.  งบประมำณ    
      งบประมาณท้ังส้ิน  ...........2,000.-........บาท 

ล าดับท่ี รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย รวมราคา 
1. วัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขันทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 2,000 2,000 

 
9.  กำรประเมินผล 
       1. การสังเกต 
       2. ผลการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
 
10.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
 1.  ปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้มีใจรักวิทยาศาสตร์เพิ่มข้ึน 
            2.  นักเรียนมีการพฒันาทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น   
 
11.  ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 
              นักเรียนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น 
 
 
 

 



125 
 

 

 
        ลงชื่อสุทิสา  พิก าพล                                     ลงชื่อมารียา อุมาลี ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (..นางสุทิสา  พิก าพล...)                                          (นางสาวมารียา  อุมาลี) 
             ผู้เสนอโครงการ                                                หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ลงชื่อนูรียะห์  จูเลาะ                                           ลงชื่อ 
       (นางสาวนูรียะห์ จูเลาะ)                                          (.นายจ านงค์   แสงหวัง .) 
            หัวหน้าแผนงาน                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนวฒุิชัยวิทยา 
                                                                                      ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงกำร     พัฒนาระบบงานรับนักเรียน 
แผนงำน(ฝ่ำย)    วิชาการ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.   กลยุทธ์ที่ 1 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 6 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ  มาตรฐานท่ี 2   ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3,3,4 
ลักษณะโครงกำร                     ใหม่   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร   นางสาวฟาตีมะฮ์ เจ๊ะแว 
งบประมำณ    3,000 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 นโยบายการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งส่งเสริมให้โรงเรียนจัดการศึกษาให้กับ
นักเรียนได้มีโอกาสเข้าเรียน และจบการศึกษาภาคบังคับทุกคน โรงเรียนวุฒิชัยวิทยาได้จัดการศึกษาใน    ระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยด าเนินการรับนักเรียนเข้าเรียนทุกปี
การศึกษาตามนโยบายการรับนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในการด าเนินงานมีการประชาสัมพันธ์แจ้งให้
ผู้ปกครองนักเรียน สถานศึกษา ท้องถิ่น ประชาชน รับทราบการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาโดยท่ัวกัน  

           โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา โดยงานรับนักเรียน  ฝ่ายบริหารวิชาการ จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบรับ
นักเรียน และงานส ามะโนประชากร เพื่อด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการรับนักเรียน และติดตามนักเรียนท่ีอยู่ในวัย
การศึกษาภาคบังคับให้เข้าในสถานศึกษา เพื่อให้ประชาชน ผู้ปกครอง นักเรียน ทราบก าหนดการรับเด็กเข้าเรียน
อย่างท่ัวถึง และด าเนินการจัดเก็บข้อมูลประชากร เพื่อจัดท าฐานข้อมูลนั กเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และวางแผนการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อในช้ัน ม.1 ม.4 ในปี
การศึกษา 2564 ให้สอดคล้องเหมาะสมกับนโยบายของแผนการรับนักเรียนของ กระทรวง , สพฐ. และตามบริบท
ของโรงเรียนท่ีสามารถรับนักเรียนได้ ด้วยความถูกต้องตามระเบียบการรับนักเรียน โปร่งใสและยุติธรรม 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อให้เด็กท่ีอยู่ในวัยเรียนได้เข้ารับการศึกษาอย่างต่อเนื่องในสถานศึกษาตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนดไว้ 
 2.2  เพื่อคัดกรองนักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา เข้าเรียนต่อระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ในปีการศึกษา 2564  ตามประกาศระเบียบการรับสมัครของโรงเรียน 

2.3  เพื่อรับนักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ในเขตพื้นท่ีบริการและนอกเขตพื้นท่ีบริการเข้าเรียนต่อ
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ในปีการศึกษา 2564 ตามประกาศระเบียบ  การรับสมัครของโรงเรียน 

2.4 เพื่อรับนักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จากโรงเรียนอื่นเข้าเรียนต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ตาม
ประกาศระเบียบการรับสมัครของโรงเรียน 

2.5 เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการรับนักเรียนให้รวดเร็วและง่ายต่อการน ามาใช้ในการบริหาร 
 

3. สถำนที่ด ำเนินงำน 
 โรงเรียนวฒุิชัยวิทยาต าบลดอน    อ าเภอปะนาเระ   จังหวัดปัตตานี 
 

4. เป้ำหมำยผู้รับบริกำร 
 4.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
  รับนักเรียนตามนโยบายของโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 1 ห้องเรียน 
จ านวน 19 คน และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 20 คน 



127 
 

 4.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
  รับนักเรียนตามนโยบายของโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษา  ปีท่ี 
4  ตามนโยบายของโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา ร้อยละ 100 
   
5. วิธีกำรด ำเนินงำน/ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำ
ณ (บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมกำร 
   - ประชุมวางแผนเตรียมการ 
   - ศึกษานโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน
ประจ าปีการศึกษา 2564 
   - ก าหนดหน้าท่ีภาระงานของคณะกรรมการ 

 
เม.ย. 64 

 
- 

 
นางสาวฟาตีมะฮ์ เจ๊ะแว 

ขั้นด ำเนินกำร 
   - จัดประชุมเตรียมการของคณะกรรมการและ
ช้ีแจงแนวการด าเนินงาน 
   - ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน 
   - จัดท าเอกสาร/แบบฟอร์ม 
   - ด าเนินการรับนักเรียน 

 
เม.ย.64 – เม.ย.65 

 

 
 
 

1,000 
2,000 

  
นางสาวฟาตีมะฮ์ เจ๊ะแว 

ขั้นติดตำมและประเมินผล  
- ประเมินผลการด าเนินงาน 

 
เม.ย.64 – เม.ย.65 

 

 
- 

 
นางสาวฟาตีมะฮ์ เจ๊ะแว 

ขั้นน ำเสนอและเผยแพร่ 
- รายงานการด าเนินงาน 

ตลอดปีการศึกษา - นางสาวฟาตีมะฮ์ เจ๊ะแว 

 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ระยะเวลาเริ่มด าเนินงาน  19 เมษายน 2564 – 30 เมษายน 2565 
 

7. รำยละเอียดงบประมำณ 
 งบประมารที่ใช้จ านวน 3,000 บาท  จ าแนกได้ดังนี้ 
  7.1 เงินอุดหนุนรายหัว        -         บาท 
  7.2  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน        -         บาท 
  7.3 เงินรายได้สถานศึกษา         3,000   บาท 
  7.4  เงินอื่น ๆ  
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8. กำรประเมินผล  
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือ 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    รับนักเรียนตามนโยบายของโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 19 คน 
และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 20 
คน 

ดูจากรายงานการรับ
สมัคร 

รายงานผลการรับสมัคร 

 2.    รับนักเรียนตามนโยบายของโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษา  ปีท่ี 4  ตาม
นโยบายของโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา ร้อยละ 90 

ดูจากรายงานการรับ
สมัคร 

รายงานผลการรับสมัคร 

 9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 9.1  รับนักเรียนตามนโยบายของโรงเรียนวฒุิชัยวทิยา  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  จ านวน 19 คน  และช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4  จ านวน  20  คน 
 9.2  ระบบการรับนักเรียนมีประสิทธิภาพ  จ านวนนักเรียนเข้าเรียนเพิ่มมากขึ้น ออกกลางคันน้อยลง 
  
 
 
ลงชื่อ ฟาตีมะฮ์ เจ๊ะแว                  ลงชื่อมารียา  อุมาลี 
   (นางสาวฟาตีมะฮ์ เจ๊ะแว)   (นางมารียา  อุมาลี) 
          ผู้เสนอโครงการ                                                                  หัวหน้าบริหารฝ่ายวิชาการ 

 
 
 
 
 

 
 

 
ลงชื่อ นูรียะห์  จูเลาะ            ลงชื่อ   
    (นางสาวนูรียะห์  จูเลาะ)                                            (นายจ านงค์    แสงหวัง)  
          หัวหน้าแผนงาน                   ผู้อ านวยการโรงเรียนวฒุิชัยวิทยา 
                                  ผู้อนุมัติโครงการ 
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ชื่อโครงกำร  เปิดบ้านวิชาการวุฒิชัยวิทยา 
แผนงำน    จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สนองกลยุทธ  สพฐ.ข้อท่ี        สพม.ข้อท่ี               ร.ร.ข้อท่ี 
ลักษณะงำน              /     ใหม่             √     ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ       นางสุทิสา  พิก าพล    
ระยะเวลำ    /   ช่วงท่ี  1  (2 ม.ค. - 31 มี.ค.2565)   
สถำนที่ด ำเนินงำน        โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 
งบประมำณ      12,000  บาท 
              
1.   หลักกำรและเหตุผล 

 เป้าหมายส าคัญของการจัดการศึกษา คือการจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิตและการสร้างสังคม ชุมชน ให้
เป็นสังคม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้ตรงตามความต้องการ
ของผู้เรียนโดยการศึกษาเป็นกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคม เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน ดังนั้นสถานศึกษาจึงแสวงหาการมีส่วนร่วมมือระหว่างบ้าน องค์กรต่างๆท้ังภาครัฐและเอกชนเพื่อ
พัฒนาวิถีการเรียนรู้ของผู้เรียนและชุมชน มีการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเป็นส่ือในการแลกเปล่ียนเรี ยนรู้
และประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรต่างๆ อย่างท่ัวถึง ปัจจุบันในองค์กรการ
เรียนรู้มีการแข่งขันสูง ดังนั้นทางโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา  เห็นความส าคัญในการจัดงาน Open House  ให้
ผู้ปกครองและนักเรียนได้เข้ามาร่วมงาน กิจกรรมเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
วุฒิชัยวิทยา  และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนใหม่ ในปีการศึกษาต่อไปในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
1และ4  

2.  วัตถุประสงค์ 

            1. เพื่อให้ ครู  และนักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลการรับนักเรียน และแนวทางในการรับนักเรียน
โดยตรงจากทางโรงเรียน 
          2. เพื่อสร้างความเข้าใจและสานสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียนในเขตบริการและโรงเรียนในพื้นท่ีใกล้เคียง 
และครู  นักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ในการเลือกสถานศึกษาให้บุตร
หลาน 
3.  เป้ำหมำย 
          เชิงคุณภำพ 
          1.  นร.มีความสนใจในการเรียนต่อในโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา                
          2. นร.เห็นความส าคัญของการศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษา 
    
       เชิงปริมำณ 
        1.  นร.เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 100   คน 
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4.  สถำนที่ด ำเนินงำน 

     โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา   อ าเภอปะนาเระ  จังหวัดปัตตานี 

5.   วิธีกำรด ำเนินงำน 

ขั้นตอน ระยะเวลำ สถำนที ่ ผู้เก่ียวข้อง หมำยเหตุ 
1. ประชุมวางแผน พฤศจิกายน โรงเรียนวฒุิชัยวิทยา ครูทุกท่าน  
2. ก าหนดการวัน 
Open House  

มกราคม โรงเรียนวฒุิชัยวิทยา ครูสุทิสา พิก าพล  

3. จัดกิจกรรม Open 
House 

กุมภาพันธ ์ โรงเรียนวฒุิชัยวิทยา บุคคลากรโรงเรียนวุฒิ
ชัยวิทยาทุกคน 

 

4. ประเมินผล กุมภาพันธ ์ โรงเรียนวฒุิชัยวิทยา ครูสุทิสา พิก าพล  
 

6.  หน่วยงำน/ผู้รับผิดชอบ 

      งานแนะแนว  กลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนวฒุิชัยวิทยา 

7.  ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 

      เริ่ม    มกราคม   2564    ส้ินสุดโครงการ  กุมภาพันธ์    2564 
8.  งบประมำณ    

      งบประมาณท้ังส้ิน  ...........12,000.-........บาท 

ล าดับท่ี รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย รวมราคา 
1. แผ่นพับประชาสัมพันธ์   400 
2. ป้ายไวนิล   1,500 
3. ค่าอาหารว่าง(120X20)   2,400 
4. ค่าอาหารกลางวัน(120X35)   4,200 
5. ค่าตอบแทน   2,000 
6. ของรางวัล   5,000 

 

9.  กำรประเมินผล 

       1. การสังเกต 
       2. แบบสอบถามผู้ปกครองท่ีมาเย่ียมชม  
       3. ผลการสมัครเข้าเรียนของนักเรียนใหม ่
 
 

http://swis.acs.ac.th/html_edu/cgi-bin/acs/calendar/print_time.php?id_cal=11711
http://swis.acs.ac.th/html_edu/cgi-bin/acs/calendar/print_time.php?id_cal=11711
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10.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
  -  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  80% 
  -  มีนักเรียนสมัครเข้าเรียนต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1และ 4 เพิ่มขึ้น 
 
11.  ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 
              มีนักเรียนสมัครเข้าเรียนต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1และ 4 เพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
        ลงชื่อสุทิสา พิก าพล                                         ลงชื่อมารียา อุมาลี ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (..นางสุทิสา  พิก าพล...)                                                 ( นางมารียา อุมาลี ) 
             ผู้เสนอโครงการ                                                   หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
                       
 
 
 
 
 
                  
 
          ลงชื่อนูรียะห์ จูเลาะ                                          ลงชื่อ 
       (นางสาวนูรียะห์ จูเลาะ)                                           (.นายจ านงค์   แสงหวัง .) 
            หัวหน้าแผนงาน                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนวฒุิชัยวิทยา 
                                                                                      ผู้อนุมัติโครงการ 
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ชื่อโครงกำร                      คุณธรรมสร้างความดี 
แผนงำน                          วิชาการ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.       ข้อท่ี 1   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน          ข้อท่ี  3   
สนองกลยุทธ์สพม.15          ข้อท่ี 3 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ  มาตรฐานท่ี 2 ข้อท่ี  1,  4        
ลักษณะโครงกำร                ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร           นางสาวสุภางค์  เพ็ชรจันทรโท , นางสาวฉัตรทริกา หลงพรหม 
    นางสาวฟาตีมะฮ์  เจ๊ะแว 
ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร     16  พฤษภาคม  2564 -  31  มีนาคม  2565 
งบประมำณ                     3,500 บาท 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักกำรและเหตุผล 
   เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียน ให้นักเรียนได้สัมผัสกับหลักธรรม การประพฤติตนให้เป็นบุคคล
ท่ีมีมารยาทดี ระเบียบวินัยเด่น ตลอดท้ังการรู้จักเสียสละแบ่งบัน มีจิตใจท่ีดีงาม มีสุนทรียภาพ และตระหนักใน
คุณค่าของการปฏิบัติตนท่ีดีในสังคม โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน เน้นการฟังธรรม การปฏิบัติ
ธรรม การมีสุนทรียภาพ มีเจตคติท่ีดี และการมีมารยาท เป็นคนท่ีท าความดีในโรงเรียนและสังคมประเทศชาติ  
 

2.วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้บุคลากร นักเรียน ได้เห็นคุณค่าทางคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 2. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกอบรมจิตใจอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ 
 3. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับวันส าคัญทางศาสนาและประเพณีท่ีดีงาม 
 4. เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าในการกระท าคุณงามความดี 
 

3.สถำนที่ด ำเนินกำร 
 โรงเรียนวฒุิชัยวิทยาต าบลดอน   อ าเภอปะนาเระ   จังหวัดปัตตานี 
 

4. เป้ำหมำย 
     4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
           นักเรียนโรงเรียนวฒุิชัยวิทยาร้อยละ85 มีความรู้ความเข้าใจในหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา 
     4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
     4.3  เป้าหมายเชิงเวลา 
          งาน/โครงการด าเนินได้ตามช่วงเวลาท่ีก าหนดไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
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5.  วิธีด ำเนินงำน/ข้ันตอนกำรด ำเนนิงำน 
กิจกรรมที่ 1 ค่ำยพุทธบุตร 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
ระยะเวล

ำ 

งบประมำณ  
ผู้รับผิดชอบ ค่ำตอบ 

แทน 
ค่ำใช้
สอย 

ค่ำ
วัสดุ 

รวม 

1.ขั้นเตรียมการ(Planning) 
-  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
-  เสนอโครงการ 
-  ประชุมแต่งต้ังคณะกรรมการ 
 
2.ขั้นด าเนินการ (Do)   
-ติดต่อสถานท่ี 
-ค่าวิทยากร 
-ค่าอาหาร 
-จัดพิมพ์วุฒิบัตร 
-ป้ายไวนิล 
 
3.ขั้นติดตามประเมินผล 
-ประเมินผลการด าเนินงาน 
 
4.ขั้นน าเสนอและเผยแพร่ 
-รายงานการด าเนินงาน 

พ.ค.64 
มี.ค.65 

 
 
 

ก.ย64-
ต.ค.64 

 
 
 
 
 

ก.พ.65 
 
 

มี.ค 65 

 
 
 
 
 
 
 

500 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

300 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

200 
 

 
 

นางสาวฉัตรทริกา หลงพรม 
 
 
 
 
นางสาวฉัตรทริกา หลงพรม 
 
 
 
 
 
 
นางสาวฉัตรทริกา หลงพรม 
 
 
นางสาวฉัตรทริกา หลงพรม 

รวม 500 300 200 1,000 
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กิจกรรมที่ 2คนเก่งคนดีศรีวุฒิชัย 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
ระยะเวล

ำ 

งบประมำณ  
ผู้รับผิดชอบ ค่ำตอบ 

แทน 
ค่ำใช้
สอย 

ค่ำ
วัสดุ 

รวม 

1.ขั้นเตรียมการ(Planning) 
-  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
-  เสนอโครงการ 
-  ประชุมแต่งต้ังคณะกรรมการ 
 
2.ขั้นด าเนินการ (Do)   
-ออกแบบเกณฑ์ ระดับผลการ
เรียนของนักเรียน ระดับ ม.ต้น
และ ม.ปลาย 
-ส ารวจผลการเรียน 
-คัดเลือกนักเรียน แต่ละช้ัน 
-จัดท าวุฒิบัตร 
ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย 
 
3.ขั้นติดตามประเมินผล 
-ประเมินผลการด าเนินงาน 
 
4.ขั้นน าเสนอและเผยแพร่ 
-รายงานการด าเนินงาน 

พ.ค.64 -
มี.ค.65 

 
 
 

ต.ค64 
ก.พ.65 

 
 
 
 

 
 
 

ก.พ. 65 
 
 

มี.ค.65 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

200 
 

 
 

นางสาวสุภางค์ เพ็ชรจันทรโท 
 
 
 
 
นางสาวสุภางค์ เพ็ชรจันทรโท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวสุภางค์ เพ็ชรจันทรโท 
 
 
นางสาวสุภางค์ เพ็ชรจันทรโท 
 รวม - - 200 200 
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กิจกรรมที่ 3 ธรรมศึกษำในสถำนศึกษำ 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
ระยะเวล

ำ 

งบประมำณ  
ผูรั้บผิดชอบ ค่ำตอบ 

แทน 
ค่ำใช้
สอย 

ค่ำ
วัสดุ 

รวม 

1.ขั้นเตรียมการ(Planning) 
-  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
-  เสนอโครงการ 
-  ประชุมแต่งต้ังคณะกรรมการ 
 
2.ขั้นด าเนินการ (Do)   
- นิมนต์พระมาบรรยาย/อบรมให้
ความรู้แก่นักเรียน  
- จัดกิจกรรมสอดแทรกด้าน
คุณธรรมทุกวันศุกร์ 
- เตรียมความพร้อมส าหรับการ
สอบธรรมศึกษา 
- จัดแข่งขันทักษะทางพุทธ
ศาสนา 
 
3.ขั้นติดตามประเมินผล 
-ประเมินผลการด าเนินงาน 
 
4.ขั้นน าเสนอและเผยแพร่ 
-รายงานการด าเนินงาน 

 พ.ค.64 
-มี.ค.65 

 
 
 

พ.ค 64- 
มี.ค.65 

 
 
 
 

 
 
 

 
 ก.พ. 65 

 
 

มี.ค.65 

 
 
 
 
 
 

600 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

200 
 
 
 
 
 

200 

 
 

นางสาวสุภางค์ เพ็ชรจันทรโท 
 
 
 
 
นางสาวสุภางค์ เพ็ชรจันทรโท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวสุภางค์ เพ็ชรจันทรโท 
 
 
นางสาวสุภางค์ เพ็ชรจันทรโท 
 

รวม 600 - 400 1,000  
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กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมวันส ำคัญทำงศำสนำ 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
ระยะเวล

ำ 

งบประมำณ  
ผู้รับผิดชอบ ค่ำตอบ 

แทน 
ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ รวม 

1.ขั้นเตรียมการ(Planning) 
-  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
-  เสนอโครงการ 
-  ประชุมแต่งต้ังคณะกรรมการ 
 
2.ขั้นด าเนินการ (Do)   
ด าเนินงานตามโครงการส่งเสริม
ให้นักเรียนเข้าร่วมในวันส าคัญ 
- วันเข้าพรรษา 
- วันมาฆบูชา 
- วันวิสาขบูชา 
- วันอาสาฬหบูชา 
 
3.ขั้นติดตามประเมินผล 
-ประเมินผลการด าเนินงาน 
 
4.ขั้นน าเสนอและเผยแพร่ 
-รายงานการด าเนินงาน 

 พ.ค.64 
-มี.ค.65 

 
 
 

ตลอดปี
การศึกษ

า 
 
 
 

 
 
 ก.พ. 65 

 
 

มี.ค.65 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

1,300 
 

 
 

นางสาวฟาตีมะฮ์ เจ๊ะแว 
 
 
 
 
นางสาวฟาตีมะฮ์ เจ๊ะแว 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวฟาตีมะฮ์ เจ๊ะแว 
 
นางสาวฟาตีมะฮ์ เจ๊ะแว 

รวม - - 1,300 1,300 
 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปีการศึกษา วันท่ี 16 พฤษภาคม 2563 ถึง 30 มีนาคม 2564 
 

7. รำยละเอียดงบประมำณโครงกำร 
 งบประมาณรายจ่ายเงิน ประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2562  จ านวน   3,500  บาท 
 7.1 เงินอุดหนุนการศึกษา   จ านวน    3,500  บาท  
 7.2 เงินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน    จ านวน          -     บาท 
 7.3 เงินรายได้สถานศึกษา                 จ านวน          -     บาท 
 7.4 เงินอื่นๆ     จ านวน          -     บาท 
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8. กำรประเมินผล 
ตัวชี้วัดสภำพควำมส ำเร็จ วิธีกำรติดตำมและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Outputs) 
1.เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน 
2. เพื่อให้ชุมชน โรงเรียน วัด มีส่วนร่วมและ                  
ถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมท่ีส าคัญของท้องถิ่น 
3. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักและอนุรักษ์ ประเพณี 
ขนบธรรมเนียมต่างๆ ของชาติ 
4. นักเรียนเห็นความส าคัญ และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของวันส าคัญต่างๆ  
 

1. สอบถาม สัมภาษณ์ 
2. สังเกต   
3. ประเมินโครงการ  
 

1 แบบสอบถาม 
2. แบบสังเกตพฤติกรรม 
3. แบบประเมินโครงการ 

 
ตัวชี้วัดสภำพควำมส ำเร็จ วิธีกำรติดตำมและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของครู 
นักเรียนชุมชนในการจัดกิจกรรม 
๒.ร้อยละของผู้เรียนได้พัฒนาจิตใจและ
สติปัญญาความสามัคคีในหมู่คณะ 
3. ร้อยละของผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน 
4.ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสืบทอด
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม  
 

1. สอบถาม สัมภาษณ์ 
2. สังเกต   
3. ประเมินโครงการ 

1. สอบถาม สัมภาษณ์ 
2. สังเกต   
3. ประเมินโครงการ 

 
9.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 
 1. โรงเรียนมีการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนกัเรียนทุกคน โดยการอบรมการพัฒนาคุณธรรม 
             จริยธรรม 

2. โรงเรียนจัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ ให้นักเรียนได้มีสวนร่วม 
 3. นักเรียนเห็นคุณค่าของวันส าคัญต่างๆในศาสนาท่ีตนนับถือ  
 4.นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าในการกระท าคุณงามความดี 
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        ลงชื่อสุภางค์  เพ็ชรจันทรโท                                           ลงชื่อมารียา  อุมาลี 
       (นางสาวสุภางค์  เพ็ชรจันทรโท)                                            ( นางมารียา  อุมาลี ) 

              ผู้เสนอโครงการ                                                 หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
     ลงชื่อนูรียะห์  จูเลาะ        ลงชื่อ 
    (นางสาวนูรียะห์  จูเลาะ)                     (นายจ านงค์     แสงหวัง) 
        หัวหน้าแผนงาน                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 
                                                                                           ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงกำร  แข่งขันคิดเลขเร็ว A-Math 
แผนงำน (ฝ่ำย)  วิชาการ  
สนองกลยุทธ์ สพฐ นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   กลยุทธ์ข้อท่ี 3 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มี
   ความเป็นเลิศด้านวิชาการ น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
สนองกลยุทธ์ สพม.15 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้าง 
   ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 
   กลยุทธ์ที่ 3 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
   พื้นฐาน 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานท่ี3ตัวบ่งช้ีท่ี3.1  
ลักษณะโครงกำร โครงการใหม่                        
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางปาตีเมาะ  สุหลง    นางสาวภิญญดา  บุญพหรม 
ระยะเวลำด ำเนินกำร     2 ส.ค. 2564  ถึง 31 ส.ค. 2564 
งบประมำณ   1,000  บาท 
             
1. หลักกำรและเหตุผล 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์  ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์  
คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหา  และสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ  
ท าให้สามารถคาดการณ์  วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  (กระทรวงศึกษาธิการ,  
2547 : 1) 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  เป็นการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนท่ีเปิดโอกาสให้
นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมได้ตลอดชีวิตและตามศักยภาพ  ให้ผู้เรียนเป็น
ผู้เรียนท่ีมีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์เพียงพอท่ีจะสามารถน าความรู้  ทักษะและก ระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ท่ีจ าเป็นไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น  ซึ่งต้องสามารถน าไปเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ  
และเป็นพื้นฐานส าคัญส าหรับการศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้นไป 
 การฝึกทักษะกระบวนการคิดค านวณเลขได้คล่องแคล่ว รวดเร็วและถูกต้องแม่นย า  นับว่ามี
ความส าคัญ  เพราะในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ต้องประสบกับปัญหาต่าง ๆ มากมาย  มนุษย์จึงต้องมีความรู้
ความสามารถในการคิดค านวณ ซึ่งเป็นความสามารถขั้นพื้นฐานของมนุษย์เพื่อให้ปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข   
 จากเหตุผลและความส าคัญดังกล่าวจึงได้ท าโครงการนี้ขึ้น เพื่อฝึกให้นักเรียนมีทักษะในการคิดค านวณเลข
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและแม่นย าโดยการใช้ คิดเลขเร็ว A-Math และเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วม
แข่งขันทักษะวิชาการในระดับเขตต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการคิดค านวณทางด้านการเรียนคณิตศาสตร์ โดยการใช้ คิดเลขเร็ว  A-Math 
 2. เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
 3. เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการในระดับเขตต่อไป 
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3. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 โรงเรียนวฒุิชัยวิทยา 55 หมู่ท่ี 5ต าบลดอน อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 
 

4. เป้ำหมำยโครงกำร 
4.1เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
 นักเรียนโรงเรียนวฒุิชัยวิทยา 
4.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนมีทักษะในการคิดค านวณทางด้านการเรียนคณิตศาสตร์ โดยการใช้ คิดเลขเร็ว A-Math 
2. นักเรียนเกิดความสนุกสนาน และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
3. นักเรียนท่ีเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการติดอันดับในระดับเขต 
 

มำตรฐำนที่ ข้อที่ 
ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้

ระดับคุณภำพ 

มาตรฐานท่ี  3  
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ 
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

80 

 
5. วิธีกำรด ำเนินงำน / ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลำ จ ำนวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดท าโครงการเสนอหัวหน้าวิชาการ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

2 ส.ค. 64  นางปาตีเมาะ  สุหลง 

2. ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 5 ส.ค. 64  

นางปาตีเมาะ  สุหลง 
นางสาวภิญญดา  บุญพหรม 

3. ประกาศรับสมัครนักเรียนผู้เข้าร่วมการ
แข่งขัน 

5 - 16 ส.ค. 64  

4.จัดท าเอกสาร ประกาศตารางการแข่งขัน 12 - 16 ธ.ค. 64 300 

5.ด าเนินการแข่งขันตามตาราง 23 - 24 ส.ค. 64  

6.ประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัล 26 ส.ค. 64 600 

7.สรุปประเมินผลการด าเนินโครงการ 31 ส.ค. 64 100 
นางปาตีเมาะ  สุหลง 
นางสาวภิญญดา  บุญพหรม 

 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี) เริ่มจาก 2 สิงหาคม 2564 ถึง 30 สิงหาคม 2564 
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7. รำยละเอียดงบประมำณโครงกำร 
 งบประมาณท่ีใช้  จ านวน 1,000บาท   จ าแนกได้ดังนี ้
  7.1 เงินอุดหนุนการศึกษา         1,000       บาท 
  7.2 เงินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน         -            บาท 
  7.3 เงินรายได้สถานศึกษา            -             บาท 
  7.4 อื่นๆ                               -            บาท 
 

8. กำรประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือกำรประเมิน 

1. ด้านปริมาณ 

นักเรียนโรงเรียนวฒุิชัย 

ตรวจแบบประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

2. ด้านคุณภาพ 

1.ร้อยละ 60 นักเรียนมีทักษะในการคิด
ค านวณทางด้านการเรียนคณิตศาสตร์ โดย
การใช้ คิดเลขเร็ว A-Math 

 

ตรวจแบบทดสอบ 

 

แบบทดสอบ 

2. นักเรียนเกิดความสนุกสนาน และมีเจต
คติท่ีดีต่อการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ อยู่ใน
ระดับ "มาก" 

ตรวจแบบประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

3. ร้อยละ 80 นักเรียนท่ีเข้าร่วมแข่งขันไป
แข่งทักษะวิชาการติดอันดับในระดับเขต 

ตรวจแบบทดสอบ แบบทดสอบ 

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. นักเรียนมีทักษะในการคิดค านวณทางด้านการเรียนคณิตศาสตร์ โดยการใช้ คิดเลขเร็ว A-Math 
 2. นักเรียนเกิดความสนุกสนาน และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
 3. นักเรียนท่ีเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการติดอันดับในระดับเขต 
 
 
 
ลงชื่อ ปาตีเมาะ  สุหลง                 ลงชื่อ มารียา   อุมาลี 
    (นางปาตีเมาะ  สุหลง )                                        (นางมารียา   อุมาลี ) 
          ผู้เสนอโครงการ                                                             หัวหน้าฝ่ายวิชากา 
 
 
 
    ลงชื่อนูรียะห์  จูเลาะ     ร       ลงชื่อ 
 ( นางสาวนูรียะห์  จูเลาะ )         ( นายจ านงค์   แสงหวัง ) 
       หัวหน้าแผนงาน                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 
                                                                                              ผู้อนุมัติโครงการ 
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ชื่อโครงกำร  ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
แผนงำน   ฝ่ายวิชการ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  กลยุทธ์ข้อท่ี 1 , 2 
สนองกลยุทธ์ สพม. 15     กลยุทธ์ข้อท่ี 1 , 2 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ข้อท่ี 3 สร้างโอกาสและทางเลือกให้แก่ประชากรทุกคนให้ได้รับการศึกษา 
                                อย่างท่ัวถึง และให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ          
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  มาตรฐานท่ี 2  ข้อท่ี 6 
ลักษณะโครงกำร  ใหม่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางมารีนา   มะแซ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 16 พฤษภาคม  2564 –  31 มีนาคม 2565 
งบประมำณ           10,000 บาท 

1. หลักกำรและเหตุผล 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้ตระหนักถึงประโยชน์และความส าคัญในการน า

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในด้านการจัดการศึกษา จะเห็นได้จากนโยบายด้านการศึกษาได้ก าหนดให้จัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม ซึ่งปรากฏในจุดเน้น  ให้เพิ่มศักยภาพ
นักเรียนในด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นหนึ่งในสอง
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Excellence) และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 หมวด 9 ว่าด้วยเทคโนโลยีการศึกษา มาตรา  66“ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการ
พัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยี       เพื่อการศึกษาในโอกาสแรกท่ีท าได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะ
เพียงพอท่ีจะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต” 

ดังนั้นสถานศึกษาจึงมีหน้าท่ีด าเนินการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ด้วยการส่งเสริมให้
นักเรียนมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยมุ่งพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ทัน
ต่อการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี เรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลายต่อเนื่องและ
ทันสมัย  

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้มีความทันสมัยและตอบสนองการเรียนรู้ได้ดีขึ้น 
2.2 เพื่อให้มีห้องปฏิบัติการท่ีเอื้อต่อการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 

3. สถำนที่ด ำเนินกำร 
โรงเรียนวฒุิชัยวิทยา ต าบลดอน อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 
 

4. เป้ำหมำยผู้รับบริกำร 
 4.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 

1. 1. นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน 
 

 4.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
         1. นักเรียนมีความรู้ความสามารถและมีทักษะด้านการใช้ ICT 

      2. นักเรียนร้อยละ  80  สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
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4.3 เป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 

มำตรฐำนที่ ข้อที่ ร้อยละของนักเรียน 

ที่ได้ระดับคุณภำพ 

มาตรฐานท่ี 2 ข้อท่ี 6     ร้อยละ  80  สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 

 
5. วิธีกำรด ำเนินงำน/ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
 

วิธีกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan)ประชุมวางแผน พฤษภาคม 2564 ครูมารีนา 

2. ขั้นด าเนินการ (Do)กิจกรรม มิถุนายน-กุมภาพันธ ์2564 ครูมารีนา 

3. ขั้นประเมินผล (Check) กันยายน 2564  ครูมารีนา 

4. ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) มีนาคม 2565 ครูมารีนา 

 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ระยะเวลาเริ่มด าเนินงาน   16 พฤษภาคม  2564   –    31 มีนาคม 2565 
 

7. รำยละเอียดงบประมำณโครงกำร 
 งบประมาณท่ีใช้  จ านวน 10,000  บาท   จ าแนกได้ดังนี ้
  7.1 เงินอุดหนุนการศึกษา         10,000       บาท 
  7.2 เงินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน         -            บาท 
  7.3 เงินรายได้สถานศึกษา            -             บาท 
  7.4 อื่นๆ                               -            บาท 
 

8. กำรประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือกำรประเมิน 

10 ด้านปริมาณ การส ารวจ แบบส ารวจ 

11 ด้านคุณภาพ การบันทึก แบบบันทึก 

12 ด้าน.........................   

 
10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

10.1 มีห้องปฏิบัติการท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
10.2 นักเรียนมีความรู้ ความสามารถและทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
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           ลงชื่อ   นูรียะห์  จูเลาะ          ลงชื่อ   

            (นางสาวนูรียะห์  จูเลาะ)             (นายจ านงค์  แสงหวัง) 
               หัวหน้าแผนงาน         ผู้อ านวยการโรงเรียนวฒุิชัยวิทยา 
                      ผู้อนุมัติโครงการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลงชื่อ มารีนา มะแซ 
ผู้เสนอโครงการ 

(นางมารีนา มะแซ) 
 

 

ลงชื่อ  มารียา  อุมาลี 
 (นางมารียา  อุมาลี) 

หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
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ชื่อโครงกำร  ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการงานอาชีพ 
แผนงำน     ฝ่ายบริหารงานวิชาการ  
สนองกลยุทธ์ สพฐ. นโยบายท่ี 2   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กลยุทธ์ข้อท่ี 3   พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มี
ความเป็นเลิศด้านวิชาการ น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สนองกลยุทธ์  สพม15 ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้าง 
    ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
    กลยุทธ์ข้อท่ี 1   เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วย 
    การปรับหลักสูตร การวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน กลยุทธ์ข้อท่ี 1   พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
    พื้นฐาน 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำที่ มาตรฐานท่ี3ตัวบ่งช้ีท่ี  3.1 , 3.2 , 3.3 , 3.4 , 3.5 
ลักษณะโครงกำร  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางสาวพิญฌาดา อินทรศิริ 
ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 16  พฤษภาคม   2564  -   30   เมษายน   2565 
งบประมำณ  9,500 บาท 

               

1. หลักกำรและเหตุผล 
 รูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งท่ีท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองจาก
การลงมือปฏิบัติจริงในลักษณะของการศึกษา  การส ารวจ  ค้นคว้า  ทดลอง   ประดิษฐ์คิดค้น  โดยมีครูเป็นผู้คอย
กระตุ้น   แนะน าและให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด 
 

2. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการท างานและด าเนินงานจนส าเร็จ 
 2. เพื่อให้ผู้เรียนท างานอย่างมีความสุขและภูมิใจในผลงานของตนเอง 
 3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 
 

3. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 โรงเรียนวฒุิชัยวิทยา   ต าบลดอน  อ าเภอปะนาเระ  จังหวัดปัตตานี 
 

4. เป้ำหมำยผู้รับบริกำร 
4.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 

              1. ผู้เรียนร้อยละ  80  สามารถวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
              2. ผู้เรียนร้อยละ  80ท างานอย่างมีความสุขและภูมิใจในผลงานของตนเอง 
              3. ผู้เรียนร้อยละ  80  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
              4. ผู้เรียนร้อยละ  80  มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
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4.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
                  1. ผู้เรียนสามารถวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
        2. ผู้เรียนท างานอย่างมีความสุขและภูมิใจในผลงานของตนเอง 
        3. ผู้เรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
        4. ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 

 4.3 เป้ำหมำยเชิงเวลำ 
         ร้อยละ  80  สามารถด าเนินงานได้ตามเวลาท่ีก าหนด 

5. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการงานอาชีพ 
 

16 พ.ค.64 - 
30 เม.ย 65 

9,500 นางสาวพิญฌาดา  
อินทรศิริ 

 
 1. ขั้นเตรียมการ    วิเคราะห์หลักสูตร     ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
 2. ขั้นด าเนินการ   ขออนุมัติโครงการ   จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3. ขั้นติดตามประเมินผล   ประเมินผลการจัดการเรียนรู้   ประเมินผลการจัดนิทรรศการ 
 4. ขั้นน าเสนอ  เผยแพร่      จัดนิทรรศการ  เผยแพร่ผลงาน 
 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
    ระยะเวลาในการด าเนินการ  1  ปี   เริ่มจาก   16  พฤษภาคม  2564    ถึง   30  เมษายน   2565 
7. แผนด ำเนินกำร 

   แผนการและกิจกรรมด าเนินการ   ปีการศึกษา  2564 
 
กิจกรรม ปีการศึกษา  2564  

หมาย
เหตุ 

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

ออกแบบกิจกรรม ......             
จัดหา  ซื้อ  วัสดุ ......             
จัดการเรียนการสอน ...... ...... ..... ...... ......  ...... ...... ...... ......    
ประเมินผลการเรียน     ......      ......   
จัดนิทรรศการ          ......    
 
8. รำยละเอียดงบประมำณของโครงกำร 
 งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 จ านวน   9,500   บาท 
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9. กำรประเมินผล 

 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือ 
1. ผู้เรียนสามารถวางแผนการ
ท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
2. ผู้เรียนท างานอย่างมีความสุข
และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
3. ผู้เรียนสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 
4. ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพ
ท่ีตนเองสนใจ 

 สังเกต  
 

แบบประเมิน 
 

สังเกต 
 

ทดสอบ 

แบบสังเกต 
 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

แบบสังเกต 
 

แบบทดสอบ 

 
10.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
   1. นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้านการงานอาชีพเต็มศักยภาพ 
 
 
 
 
 
ลงชื่อพิญฌาดา  อินทรศิริ      ลงชื่อมารียา   อุมาลี 
 (นางสาวพิญฌาดา  อินทรศิริ)                                                   (นางมารียา   อุมาลี) 
        ผู้เสนอโครงการ                                                      หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ลงชื่อนูรียะห์ จูเลาะ      ลงชื่อ 
     ( นางสาวนูรียะห์ จูเลาะ )                             (นายจ านงค์      แสงหวัง) 
         หัวหน้าแผนงาน                                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 
                                                                                                 ผู้อนุมัติโครงการ 
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ชื่อโครงกำร     เปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน  
แผนงำน            บริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
    กลยุทธ์ข้อท่ี 6 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน      กลยุทธ์ข้อท่ี 1, 2, 3, 4, 5, 6  
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำที่ กลยุทธ์ข้อท่ี 3 สร้างโอกาสและทางเลือกให้แก่ประชากรทุกคนให้ได้รับ

การศึกษาอย่างท่ัวถึง และให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาตามศักยภาพ 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวฮาซียะห์ สือตาปิ  
ระยะเวลำด ำเนินกำร  17  พฤษภาคม 2564 – 31  มีนาคม 2565 
งบประมำณ   70,000 บาท 
 
1.  หลักกำรและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542  ก าหนดแนวการจัดการศึกษาโดย ยึดหลักว่า
ผู้เรียนทุกคน  มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้  เพราะถือว่าผู้เรียนส าคัญท่ีสุด  กระบวนการจัดการศึกษา  
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  การพัฒนาท่ีส าคัญ  คือ  การพัฒนาองค์รวม
ของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน  ท้ังร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์และสังคม  ให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มี
ระเบียบวินัย  และคุณภาพปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม   

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มุ่งเน้นการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ  ให้ผู้เรียน  เพื่อพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์   โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง  จึงเป็นส่วนหนึ่ง
ของการพัฒนาดังกล่าว  

 การจัดกิจกรรมเสริมให้ผู้เรียน  จากโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง  ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติจาก
ประสบการณ์ตรง  เป็นการช่วยสนับสนุน  ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนของกลุ่มสาระต่าง ๆ  ให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น  ประสบผลส าเร็จและบรรลุเป้าหมายตามท่ีต้องการ 

2. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้นอกสถานท่ี 

 1.2 เพื่อต้องการให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการไปทัศนศึกษา 
 1.3 เพื่อมุ่งพัฒนานักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง รู้จักตัดสินใจ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเอง 

 
3. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 โรงเรียนวฒุิชัยวิทยา ต าบลดอน อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี  
 

4. เป้ำหมำยผู้รับริกำร 
4.1  เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 

นักเรียนโรงเรียนวฒุิชัยวิทยา จ านวนร้อยละ 90  เข้าร่วมโครงการ  
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4.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานสามารถสร้างสรรค์องค์ความรู้สามารถแก้ไขปัญหาได้เฉพาะหน้าได้ด้วย

ตนเอง                           
4.3 เป้ำหมำยเชิงเวลำ 

ร้อยละ 90 ของกิจกรรม สามารถด าเนินงานได้ตามก าหนด 
 

5. วิธีกำรด ำเนินงำน / ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน 

กิจกรรม 
ปีกำรศึกษำ 2564 หมำยเหตุ 

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

1.ประชุมวางแผน 
/ จัดท าโครงการ 

  
           

2.ด าเนินการตาม
โครงการ 

 
           

3.ขั้นประเมินผล              

4.ขั้นน าเสนอผล  
           

 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

17  พฤษภาคม 2564 – 31  มีนาคม 2565 
 

7. รำยละเอียดงบประมำณโครงกำร  
        งบประมาณท่ีใช้ จ านวน 70,000 บาท จ าแนกได้ดังนี้ 
  7.1 เงินอุดหนุนการศึกษา    -            บาท 
  7.2 เงินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 70,00        บาท 
  7.3 เงินรายได้สถานศึกษา    -             บาท 
  7.4 อื่นๆ     -             บาท 
 
8. กำรประเมินผลเม่ือสิ้นสุดโครงกำร 
       9.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
       9.2 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 
 
9. ผลที่คำดว่ำจะรับ 

     นักเรียนร้อยละ 100 มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
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        ลงชื่อ ฮาซียะห์  สือตาปิ                                 ลงชื่อ มารียา  อุมาลี 
         (นางสาวฮาซียะห์  สือตาปิ)                  (นางมารียา  อุมาลี) 
               ผู้เสนอโครงการ                    หัวหน้าบริหารฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ลงชื่อ นูรียะห์   จูเลาะ                       ลงชื่อ  
         (นางสาวนูรียะห์  จูเลาะ)                                (นายจ านงค์  แสงหวัง) 
              หัวหน้าแผนงาน                   ผู้อ านวยการโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



151 
 

ชื่อโครงกำร      โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
แผนงำน     บริหารงานวิชาการ  
สนองกลยุทธ์ สพฐ.   กลยุทธ์ท่ี 2  พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึด

มั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมือง
โลกท่ีดีมีคุณธรรม จริยธรรม 

สนองกลยุทธ์ โรงเรียน     กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

สนองมำตรฐำนกำรศึกษำที่    มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน ข้อท่ี 1.1/2 ,1.2/1 และ 1.2/3 
ลักษณะโครงกำร  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางมารียา  อุมาลี 
ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร   1 เมษายน 2564  -   31 มีนาคม 2565 
งบประมำณ   60,000   บาท 
.............................................................................................................................................................................. 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ได้ก าหนดให้ครู
จัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ท้ัง 3 ด้าน คือด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ และด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้าน
เพื่อความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มี
ระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกของการทาประโยชน์เพื่อสังคมสามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างมีความสุข 

โรงเรียนวุฒิชัยวิทยาได้เล็งเห็นความส าคัญในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จึงมีการส่งเสริมให้จัดกิจกรรม
ดังกล่าวตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ได้แก่ 
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน ประกอบด้วยกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมชุมนุม 
และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ อีกท้ังยังได้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เพื่อตอบสนอง
นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล ตลอดจนได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 1. ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตส านึก และจิตอาสา 
 2. เพื่อส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 มีผลการประเมินระดับชาติเพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 3 
 4. นักเรียนได้รับการพัมนาทักาะพิเศษท่ีตนเองสนใจอย่างน้อย 1 ด้าน 

3. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 โรงเรียนวฒุิชัยวิทยา   อ าเภอปะนาเระ   จังหวัดปัตตานี 
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4. เป้ำหมำยผู้รับบริกำร 
 

    4.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
1. นักเรียนร้อยละ 95 ได้รับการประเมิน “ผ่าน” ในกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลูกเสือ-

เนตรนารี กิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมนกัศึกษาวิชาทหาร และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
2. นักเรียนร้อยละ 95  ได้เรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจากประสบการณ์ชีวิตจริง 
3. นักเรียนร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทักษะพิเศษอย่างน้อย 1 ด้าน 
 

   4.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
          1. นักเรียนร้อยละ 95 รู้สึกพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับมาก 

2. นักเรียนร้อยละ  95  มีความประพฤติท่ีดีด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตส านึก และจิตอาสา 
3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 มีผลการประเมินระดับชาติเฉล่ียเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 3 
 

4.3 เป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มำตรฐำนที่ ข้อที่ 
ร้อยละของนักเรียนที่ได้

ระดับคุณภำพดี 

1 

1.1/2  นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์      
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหาได้ 

80 

1.2/1  นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

80 
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5. วิธีด ำเนินกำร 

กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมกำร (P)  
   1). ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีท่ีผ่านมา  
   2). ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ 
        ในการพัฒนาโครงการฯ 
   3). จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร  

 
1 เม.ย. 64 
1 เม.ย. 64 

 
20 เม.ย. 64 

นางมารียา อุมาลี 

กิจกรรม ระยะเวลำ ผูรั้บผิดชอบ 
2. ขั้นด ำเนินกำร (D) 
   1). ประชุมคณะท างานเพื่อช้ีแจงโครงการฯ   
       และมอบหมายภาระงาน 
   2). ด าเนินงานตามโครงการฯ ตามกิจกรรมดังนี้ 

 
13 พ.ค. 64 

 
พ.ค. 64 - ม.ีค. 65 

นางมารียา อุมาลี 
 
 
 

2.1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนำรีและผู้
บ ำเพ็ญประโยชน์ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
วางแผน 
    1. วางแผนการด าเนินงาน 
    2. เขียนโครงการและเสนอเพื่อรับการอนุมัติ 
    3. ประชุมครูเพื่อวางแผนงาน 
ด าเนินการ 
    4. ด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้ตลอดปีการศึกษา 
ประเมินผล 
    5. ติดตามผลการด าเนินงาน 
    6. ประเมินผล 
ปรับปรุงและแกไ้ข 
    7. สรุปปัญหา หาแนวทางแก้ไข 

16 พ.ค. 64  
–  

31 มี.ค. 65 

นายพิชัย  บัวแก้ว 

2.2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมชุมนุมวิชำกำร  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
วางแผน 
    1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
    2. เขียนโครงการและเสนอเพื่อรับการอนุมัติ 
    3. ประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อม 
ด าเนินการ 
    4. ด าเนินการตามแผนท่ีวางไว ้
ประเมินผล 
    5. ติดตามผลการด าเนินงานและประเมินผล 
    6. สรุปผลการนิเทศแบบมีส่วนร่วม 
ปรับปรุงและแก้ไข :  
    7. สรุปปัญหาและหาแนวทางแก้ไข 

16 พ.ค. 64  
–  

31 มี.ค. 65 

นางสาวฟาตีมะฮ์  เจ๊ะแว 
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กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
2.3 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สำธำรณประโยชน์ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
วางแผน 
    1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
    2. เขียนโครงการและเสนอเพื่อรับการอนุมัติ 
    3. ประชุมครูเพื่อวางแผนงาน 
ด าเนินการ 
    4. ด าเนินการตามแผนท่ีวางไว ้
ประเมินผล 
    5. ติดตามผลการด าเนินงาน 
    6. ประเมินผล 
    7. สรุปผลการนิเทศแบบมีส่วนร่วม 
ปรับปรุงและแก้ไข 
    8. สรุปปัญหา หาแนวทางแก้ไข 

16 พ.ค. 64  
–  

31 มี.ค. 65 
 
 
 

 
 

นายพิชัย  บัวแก้ว 

2.4 กิจกรรมท่ี 4 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ระดับชำติ  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    1. จัดเตรียมทรัพยากรท่ีต้องใช้ 
    2. ด าเนินการกิจกรรมในโครงการ 2 กิจกรรม ดังนี้ 
    กิจกรรมท่ี 1 ค่ายติวเข้ม O-Net ม.3 
      1) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน  
      2) จัดตารางติวเข้ม O-Net ม.3 
      3) ครูด าเนินการสอนเสริมตามตาราง  
      4) ประเมินผลการจัดกิจกรรม  
    กิจกรรมท่ี 2 ค่ายติวเข้ม O-Net ม.6 
      1) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน  
      2) จัดตารางติวเข้ม O-Net ม.6 
      3) ครูด าเนินการสอนเสริมตามตาราง  
      4) ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
 
 

16 พ.ค. 64  
–  

31 มี.ค. 65 

นางมารียา อุมาลี 
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กิจกรรม ระยะเวลำ ผูรั้บผิดชอบ 
2.5 กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมกำรแข่งขันวิชำกำร 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
วางแผน 
    1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
    2. เขียนโครงการและเสนอเพื่อรับการอนุมัติ 
    3. ประชุมครูเพื่อวางแผนงาน 
ด าเนินการ 
    4. ด าเนินการตามแผนท่ีวางไว ้
ประเมินผล 
    5. ติดตามผลการด าเนินงาน 
    6. ประเมินผล 
ปรับปรุงและแก้ไข 
    7. สรุปปัญหาและหาแนวทางแก้ไข 

16 พ.ค. 64  
–  

31 มี.ค. 65 

นางมารียา อุมาลี 
 

3. ขั้นประเมินผล (C) 
        จัดท าแบบสอบถามส าหรับนักเรียนและครูท่ี
ปรึกษากิจกรรมจัดท ารายงานผลการจัดโครงการ 

1 มี.ค. 65 
–  

20 มี.ค. 65 

นางมารียา อุมาลี 
 

4. ขั้นปรับปรุงพัฒนำ (A) 
        วิเคราะห์ผลการจัดโครงการจากรายงานผล
การจัดโครงการ แล้วน าข้อมูลไปปรับปรุงโครงการใน
ปีการศึกษา 2564 ต่อไป 

16 มี.ค. 65  
–  

31 มี.ค. 65 

นางมารียา อุมาลี 
 

 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
     ระยะเวลาในการด าเนินการ 1 ปี เริ่มต้ังแต่ 1 เมษายน 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 

7. รำยละเอียดงบประมำณของโครงกำร 
 งบประมาณท่ีใช้ จ านวน  60,000 บาท  (หกหมื่นบาทถ้วน) จ าแนกได้ตามกิจกรรม ดังนี้ 
กิจกรรมที่ ชื่อกิจกรรม จ ำนวนงบประมำณ 

1 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีและผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 35,000 
2 กิจกรรมชุมนุมวิชาการ  3,000 
3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2,000 
4 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ 15,000 
5 กิจกรรมการแข่งขันวิชาการ 5,000 
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8. กำรประเมินผล  
ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือกำรประเมิน 

7. ด้ำนปริมำณ 
 

1.1 นักเรียนร้อยละ 95 ได้รับการประเมิน “ผ่าน” 
ในกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลูกเสือ-
เนตรนารี กิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรม
นักศึกษาวิชาทหาร และกิจกรรมเพื่อสังคมและสา
ธารณประโยชน์ 
1.2 นักเรียนร้อยละ 95  ได้เรียนรู้กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนจากประสบการณ์ชีวิตจริง 
1.3 นักเรียนร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา
ทักษะพิเศษอย่างน้อย 1 ด้าน 

 
 
1.1 ดูผลการประเมิน
กิจกรรม 
 

 

1.2 บันทึกเวลาการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
1.3 บันทึกเวลาการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

 
 
1.1 แบบประเมินผลกิจกรรม
พัฒนาผู้เรีย 
 
 
 
 

1.2 แบบบันทึกการเข้าช้ันเรียน
ประจ าห้อง 

1.3 แบบบันทึกการเข้าช้ันเรียน
ประจ าห้อง 

8. ด้ำนคุณภำพ 
2.1. นักเรียนร้อยละ 95 รู้สึกพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับมาก 
2.2 นักเรียนร้อยละ  95  มีความประพฤติท่ีดีด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตส านึก และจิตอาสา 
 
2.3 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 มีผลการ
ประเมินระดับชาติเฉล่ียเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 3 

 

2.1 วิเคราะห์แบบ
ประเมินความพึงพอใจ 

2.2 วิเคราะห์แบบ
ประเมินกิจกรรม 

2.3 วิเคราะห์ผลสอบ o-
Net 

 

2.1 แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

2.2 แบบประเมินกิจกรรม 
 

2.3 ผลสอบ o-Net 

9. ด้ำนมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
3.1 นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์      
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ 
3.2 นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

 
3.1 การสังเกตพฤติกรรม
นักเรียนแต่ละกิจกรรม 

 
3.2 การประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

 
3.1 แบบบันทกึการสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน 
 
3.2 แบบประเมินคุณลักษณะอัน 
พึงประสงค์ 

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 9.1 นักเรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตส านึก และจิตอาสา 
 9.2 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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             ลงชื่อมารียา  อุมาลี            ลงชื่อมารียา  อุมาลี 

           (นางมารียา  อุมาลี)                               (นางมารียา  อุมาลี) 
              ผู้เสนอโครงการ                 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ลงชื่อนูรียะห์  จูเลาะ         ลงชื่อ   
    (นางสาวนูรียะห์  จูเลาะ)                              (นายจ านงค์  แสงหวัง) 
         หัวหน้าแผนงาน                          ผู้อ านวยการโรงเรียนวฒุิชัยวิทยา 

                           ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงกำร   พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
แผนงำน (ฝ่ำย)               วิชาการ  
สนองกลยุทธ์ สพฐ.          นโยบายท่ี 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital 
Technology มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน า
เทคโนโลยี Big Data เพื่อเช่ือมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ต้ังแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูล
สถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นมาวิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษา 
สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด 
และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
ต่อไป 

สนองกลยุทธ์ สพม.15 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที ่2.2 , 2.3 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางมารีนา  มะแซ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  16 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 
งบประมำณ   5,000  บาท 
               

1. หลักกำรและเหตุผล 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายส่งเสริมให้สถานศึกษาน าระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication Technology : ICT) มาประยุกต์ใช้เพื่อเสริม 
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการเรียนการสอน โดยให้การสนับสนุน วัสดุ ครุภัณฑ์ด้านคอมพิวเตอร์ 
ระบบส่ือสารโทรคมนาคม การพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ให้กับโรงเรียน ตลอดจนการสนับสนุนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
อย่างต่อเนื่อง  

งานระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนวุฒิชัยวิทยาด าเนินการตามนโยบายข้างต้น โดยแต่ละปีการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดปฏิทินสารสนเทศท่ีให้โรงเรียนด าเนินการผ่านระบบ 
ได้แก่ DMC EMIS B-OBEC M-OBEC การด าเนินการคัดกรองนักเรียนยากจน พิการเรียนร่วม EMES ฯลฯ และ 
การด าเนินการสารสนเทศเพื่อใช้ในโรงเรียน ส าหรับระบบของ สพฐ. บางระบบก าหนดระยะเวลาการจัดเก็บ และ
ด าเนินการกับสารสนเทศค่อนข้างจ ากัดโดยก าหนดการเปิด-ปิดระบบ ก าหนดรูปแบบรายงานท่ีเป็นเฉพาะ ท าให้
โรงเรียนไม่สามารถน าสารสนเทศท่ีมีอยู่มาใช้ประโยชน์ได้เท่าท่ีควร ส่วนการให้บริการสารสนเทศภายใน โรงเรียน 
หรือ หน่วยงานภายนอกส่วนใหญ่ผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ เอกสารเผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์โรงเรียนท่ีพัฒนาและ ปรับปรุง
ตามท่ีหน่วยงานท่ีโรงเรียนส่งข้อมูลให้เผยแพร่ ซึ่งยังพบข้อมูล / สารสนเทศท่ีได้ ยังไม่เป็นไปตามหลัก สารสนเทศ
ท่ีดี กล่าวคือ ขาดความถูกต้อง แม่นย า ไม่เป็นปัจจุบัน มีการท างานซ้ าซ้อน หรือเกิดความล่าช้า ท าให้ เกิดความ
ไม่คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุน  
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จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น งานระบบสารสนเทศ มีแนวคิดท่ีจะพัฒนาระบบสารสนเทศจ าเป็น ของ
โรงเรียน ให้สามารถให้บริการผู้เกี่ยวข้องท้ังในและนอกโรงเรียน อีกท้ังส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ และการ
บริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

2.วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานและจ าเป็นของโรงเรียน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และ

เป็นปัจจุบัน 
 2.2 เพื่อเป็นแหล่งบริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนแก่ผู้ใช้งาน 
 

3. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 โรงเรียนวฒุิชัยวิทยา 55 หมู่ท่ี 5 ต าบลดอน อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 
 

4. เป้ำหมำยโครงกำร 
 

4.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
       ผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 90 ใช้ข้อมูล สารสนเทศของโรงเรียน ในการบริหาร 
จัดการเรียนการสอนหรือประกอบการตัดสินใจ 
 
4.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
      ผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องได้รับความสะดวกในการเข้าถึงสารสนเทศโรงเรียน 
 
4.3 เป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

มำตรฐำนที่ ข้อที่ 
ร้อยละของนักเรียน
ที่ได้ระดับคุณภำพ 

มาตรฐานท่ี  2  
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 80 
2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

80 
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5. วิธีกำรด ำเนินงำน / ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

P (Plan) 
ขั้นวางแผน  

1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อทราบสภาพ ปัญหา
และขอบเขตความต้องการใช้สารสนเทศ  
2. ขออนุมัติโครงการ  
3. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดรูปแบบ 
ขอบเขตของสารสนเทศ ผู้รับผิดชอบ 
ตลอดจน คุณลักษณะ Hardware ในการ
จัดเก็บและใช้ งานสารสนเทศ 

พ.ค. 64 – มิ.ย. 64 
 

นางมารีนา มะ แซ 

D (Do) 
ขั้นด าเนินการ  

1. วิเคราะห์ระบบร่วมกันกับ
ผู้พัฒนาโปรแกรม  
2. จัดเก็บรวบรวมข้อมูลตามท่ีก าหนด  
3. น าข้อมูลเข้าระบบ ทดสอบระบบ 
ตรวจสอบ ปรับปรุง/แก้ใขข้อมูลให้ถูกต้อง
เป็น ปัจจุบัน  
4. จัดท าคู่มือ เอกสารประกอบการใช้งาน 
สารสนเทศ  
5. บริการสารสนเทศท่ีจัดท า 

ก.ค. 64 – มี.ค. 65 
 

นางมารีนา มะ แซ 

C (Check) 
ขั้นตรวจสอบและ
ประเมินผล 

1. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล ก.ค. 64 – มี.ค. 65 นางมารีนา มะ แซ 

A  (Action) 
ขั้นสรุป รายงานผล 
และปรับปรุง 

1. สรุป รายงานผลการด าเนินโครงการ  
2. ด าเนินการปรับปรุงเอกสาร / คู่มือ / 
โปรแกรม 

มี.ค. 65 นางมารีนา มะ แซ 

 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี) เริ่มจาก 16 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 
 

7. รำยละเอียดงบประมำณโครงกำร 
งบประมาณท่ีใช้  จ านวน 5,000 บาท   จ าแนกได้ดังนี้ 

7.1 เงินอุดหนุนการศึกษา       5,000         บาท 
7.2 เงินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน       -           บาท 
7.3 เงินรายได้สถานศึกษา           -           บาท 
7.4 อื่นๆ                             -             บาท 
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8. กำรประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือกำรประเมิน 

1. ด้ำนปริมำณ 
ผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 90 ใช้
ข้อมูล สารสนเทศของโรงเรียน ในการบริหาร 
จัดการเรียนการสอนหรือประกอบการตัดสินใจ 

 
- ประเมินความพึงพอใจ 

 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

2. ด้ำนคุณภำพ 
ผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องได้รับความ
สะดวกในการเข้าถึงสารสนเทศโรงเรียน 

 
- ประเมินความพึงพอใจ 

 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

9.1 โรงเรียนมีบริการข้อมูล / สารสนเทศท่ีจ าเป็น ครอบคลุมท้ังให้กับนักเรียน ผู้บริหาร ครู หรือผู้เกี่ยวข้อง
อื่น ๆ ให้สามารถใช้งานได้ครบถ้วน ประกอบการเรียนรู้ ตัดสินใจ หรือบริหารจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพ  

9.2 หน่วยงานในโรงเรียน / หน่วยงานภายนอกได้รับข้อมูลท่ีต้องการทันเวลา 
 
 
 
 
        ลงชื่อมารีนา  มะแซ            ลงชื่อมารียา   อุมาลี 
          (นางมารีนา  มะแซ)                                           (นางมารียา   อุมาลี ) 
         ผู้เสนอโครงการ                                                           หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ลงชื่อนูรียะห์  จูเลาะ                          ลงชื่อ 
    ( นางสาวนูรียะห์  จูเลาะ)                ( นายจ านงค์   แสงหวัง ) 
          หัวหน้าแผนงาน                                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 
                                                                                                    ผู้อนุมัติโครงการ
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โครงกำร     พัฒนาห้องสมุดเฉลิมพระเกียรต ิ
แผนงำน(ฝ่ำย)    วิชาการ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.   กลยุทธ์ที่ 3 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 3 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ  มาตรฐานท่ี 11   ตัวบ่งช้ีท่ี 11.3 
ลักษณะโครงกำร                     ใหม่   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร   นางสาวนูรียะห์   จูเลาะ 
งบประมำณ    5,000 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นล้น
เกล้าล้นกระหม่อมหาท่ีสุดมิได้ท่ีใต้ฝ่าละอองพระบาททรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระราชานุ
เคราะห์แก่โครงการต่าง ๆ ตลอดมา ซึ่งปรากฏเด่นชัดตามพระราชกรณียกิจของพระองค์ในการพัฒนาประเทศ
อย่างต่อเนื่องยาวนานในทุกด้าน ทรงเป็นพระมิ่ งขวัญสถิตกลางใจพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่ เหล่า                 
จากพระจริยวัตรและความสนพระทัยในการอ่าน การจดบันทึก การเขียนและการเรียนรู้จึงบังเกิดเป็นหนังสือ
พระราชนิพนธ์จ านวนมากท่ีเป็นแบบอย่างอันดีงามให้แก่เด็กและเยาวชนไทยในการมุ่งเน้นปลูกฝังและส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน การเรียนรู้  และการแสวงหาความรู้อย่างสร้างสรรค์ตลอดชีวิตส าหรับเด็กในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา พระราชกรณียกิจท่ีทรงปฏิบัติอย่างยาวนานเป็นท่ีประจักษ์ชัดในพระปรีชา
สามารถในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชนและประชาชนท่ัวไปให้ดีขึ้นและน าความรู้ความเข้าใจไปใช้
ประกอบสัมมาชีพเป็นพลเมืองท่ีดีได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
 เพื่อสนองแนวพระราชด าริในการปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา จึง
จัดท าโครงการ “พัฒนาห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ” เพื่อด าเนินกากพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นห้องสมุด
ต้นแบบของแหล่งเรียนรู้ท่ีเหมาะสมให้แก่ผู้เรียนส่งผลให้ผู้เรียนและครูต้องการเรียนรู้และใช้บริการห้องสมุด
ของโรงเรียน ห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีส าคัญท่ีสุดในโรงเรียนท่ีรวบรวบหนังสือและความรู้ไว้อย่าง
มากมายโดยผู้สนใจต้องเข้าไปศึกษาค้นคว้า การจัดสภาพแวดล้อมท่ีดีมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับความ
สนใจของผู้สนใจ โดยจัดให้มีบรรยากาศดี มีมุมส่งเสริมการอ่าน จะมีส่วนช่วยให้ผู้สนใจมีความต้องการเข้า
ห้องสมุดมากยิ่งขึ้น โครงการนี้จัดท าขึ้นเพื่อปรับปรุงรูปแบบการจัดห้องสมุดให้มีบรรยากาศท่ีเหมาะสม ดึงดูด
ใจให้นักเรียนและครูเข้ามาใช้บริการห้องสมุด ซึ่งจะส่งผลให้การเรียนการสอนสัมฤทธิ์ผลและมุ่งส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มท่ี 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน 
 2.2  เพื่อเพิ่มบรรยากาศภายในห้องสมุดให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

2.3  เพื่อพัฒนาเปล่ียนแปลงรูปแบบการจัดห้องสมุดให้มีความทันสมัยและดึงดูดใจให้นักเรียนเข้ามา
ใช้บริการ 

 

3. สถำนที่ด ำเนินงำน 
 โรงเรียนวฒุิชัยวิทยาต าบลดอน    อ าเภอปะนาเระ   จังหวัดปัตตานี 
 



163 
 

4. เป้ำหมำยผู้รับบริกำร 
 4.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
  นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา จ านวน 120 คนท่ีเข้าใช้บริการห้องสมุด 
 4.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
  ครูและนักเรียนเห็นความส าคัญของการหาข้อมูลและการใช้บริการของห้องสมุดและ 
การดาเนินงานของห้องสมุดได้รับการปรับปรุงใหม้ีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน 
 4.3 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
  ร้อยละ 80 สามารถด าเนินงานได้ตามเวลาท่ีก าหนด 
 

5. วิธีกำรด ำเนินงำน/ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลำ

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมกำร 
   1. เขียนโครงการและเสนอโครงการเพื่อรอ 
การอนุมัติโครงการและงบประมาณ 
   2. จัดประชุมวางแผนการท างานปรับปรุงและ 
พัฒนาห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 

 
มิ.ย. 64 

 
- 

 
นางสาวนูรียะห์  จูเลาะ 

ขั้นด ำเนินกำร 
  -  เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ส่ือหนังสือเพื่อปรับภูมิ
ทัศน์ห้องสมุด 

 
ก.ค.64 - ก.พ.65 

 

 
5,000 

 

  
นางสาวนูรียะห์  จูเลาะ 

ขั้นประเมินผล  
   -  ติดตามประเมินผล สรุปและรายงานผล
โครงการฯ 

 
มี.ค.65 

 
- 

 
นางสาวนูรียะห์  จูเลาะ 

 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 14 มิถุนายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 
 

7. รำยละเอียดงบประมำณ 
 งบประมารที่ใช้จ านวน 5,000 บาท  จ าแนกได้ดังนี้ 
  7.1 เงินอุดหนุนรายหัว         5,000      บาท 
  7.2  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน        -         บาท 
  7.3 เงินรายได้สถานศึกษา         -          บาท 
  7.4  เงินอื่น ๆ  
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8. กำรประเมินผล  
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือ 

      นักเรียนและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนท่ีได้รบั
บริการห้องสมุดท่ีดีมีความทันสมัยและดึงดูดใจให้นักเรียน
เข้ามาใช้บริการอยู่ในระดับดีเย่ียม 

ส ารวจความพึงพอใจ แบบสอบถาม 

     นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 
80 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และส่ือต่างๆรอบตัว 

สรุปผลการด าเนินงาน แบบประเมินผล 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 9.1  ห้องสมุดโรงเรียนให้มีความพร้อมในทุก ๆ ด้านมากยิ่งขึ้น 
 9.2  ห้องสมุดมีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 9.3  รูปแบบการจัดห้องสมุดให้มีความทันสมัยและดึงดูดใจให้นักเรียนเข้ามามากขึ้น 
 
 
 
ลงชื่อ นูรียะห์  จูเลาะ                  ลงชื่อมารียา  อุมาลี 
   (นางสาวนูรียะห์  จูเลาะ) (นางมารียา  อุมาลี) 
          ผู้เสนอโครงการ                                                                  หัวหน้าบริหารฝ่ายวิชาการ 

 
 
 

 
 
 
ลงชื่อ นูรียะห์  จูเลาะ                      ลงชื่อ   
    (นางสาวนูรียะห์  จูเลาะ)                                            (นายจ านงค์    แสงหวัง)  
          หัวหน้าแผนงาน                   ผู้อ านวยการโรงเรียนวฒุิชัยวิทยา 
                                  ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงกำร                               การส่งเสริมกีฬาภายในและกีฬาภายนอกโรงเรียน 
แผนงำน                               สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
แผนงำนสนองกลยุทธ์            ข้อ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงกำร                      โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร                 นายพิชัย   บัวแก้ว 
ระยะเวลำด ำเนินกำร                 16 พฤษภาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 
งบประมำณ      25,000   บาท 
              
1. หลักกำรและเหตุผล 
 กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียน เป็นกิจกรรมท่ีฝึกให้นักเรียน มีระเบียบวินัย ฝึกการท างานร่วมกัน 
ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพดี ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ฝึกการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 จากการสรุปประเมินผลการด าเนินการตามโครงการตามโครงการ/ในรอบปีท่ีผ่านมา ปรากฏว่า การ
จัดกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนและกีฬากลุ่มโรงเรียน  เป็นท่ีน่าพอใจและประสบผลส าเร็จด้วยดี เพื่อเป็นการ
ขยายผลและให้กิจกรรมดังกล่าวต่อเนื่อง จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น  
 

2. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อส่งเสริมความสามัคคีของนักเรียน 
 3.2 เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพดีท้ังร่างกายและจิตใจ 
 3.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย 
 3.4 เพื่อส่งเสริมการเรียนในวิชาพลศึกษา  
 

3. สถำนที่ด ำเนินงำน 
 โรงเรียนวฒุิชัยวิทยา  ต าบลดอน    อ าเภอปะนาเระ   จังหวัดปัตตานี 
 

4. เป้ำหมำย 
 4.1 นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนและกีฬากลุ่มโรงเรียนทุกคน 
 4.2 นักเรียนมีความสามารถและทักษะในด้านกีฬาเพิ่มข้ึน 
 

5. วิธีกำรด ำเนินงำน/ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมช้ีแจงโครงการ 16 – 31 พ.ค. 64  

 
 

นายพิชัย  บัวแก้ว 

2 แต่งต้ังคณะท างาน 16 – 31 มิ.ย. 64 
3 ด าเนินงานตามโครงการ  
    3.1 ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน 1 มิ.ย.64 - 31 มิ.ย.64 
    3.2 จัดซื้อวัสดุในโครงการ 1 มิ.ย64 - 31 มิ.ย.64 
    3.3 ด าเนินงานตามข้ันตอน 1 ก.ค.64 - 31 ก.ค.64 
4 ประเมินผล 1 – 28 ก.พ. 65 
5 สรุป รายงานผล 1 – 28 มี.ค. 65 
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รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 
 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รำยกำร 

เงินงบประมำณ เงินนอก
งบประมำณ 

 
รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมช้ีแจงโครงการ - - - - - - 
2 แต่งต้ังคณะท างาน - - - - - - 
3 ด าเนินงานตามโครงการ       
 3.1 ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน - - - - - - 
 3.2 จัดซื้อวัสดุในโครงการ - - 25,000 25,000 - 25,000 
 3.3 ด าเนินงานตามข้ันตอน - - - - - - 
4 ประเมินผล - - - - - - 
5 สรุป รายงานผล - - - - - - 
 
6.ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน  
 16 พฤษภาคม 2564  –  31 มีนาคม 2565 
 

7. รำยละเอียดงบประมำณโครงกำร 
 งบประมาณท่ีใช้ จ านวน  25,000   บาท  จ าแนกได้ดังนี ้
  เงินอุดหนุนการศึกษา    25,000    บาท 
  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     -       บาท 
 เงินรายได้สถานศึกษา      -       บาท 
 

8. กำรประเมินผล 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

8.1 ความสามัคคีของนักเรียน 
8.2 นักเรียนมีสุขภาพดีท้ังร่างกายและจิตใจ 
8.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย 
8.4 เพื่อส่งเสริมการเรียนในวิชาพลศึกษา 

1. สอบถาม สัมภาษณ์   
2. สังเกต 
3. ประเมินโครงการ  
 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบประเมินโครงการ 

 
9.  ผลกำรที่คำดว่ำจะได้รับ 
 9.1 นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนและกีฬากลุ่มโรงเรียนทุกคน 
 9.2 นักเรียนมีความสามารถและทักษะในด้านกีฬาเพิ่มข้ึน 
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          ลงชื่อพิชัย  บัวแก้ว     ลงชื่อมารียา  อุมาลี 
           (นายพิชัย  บัวแก้ว)                (นางมารียา  อุมาลี) 
             ผู้เสนอโครงการ                                                 หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ  
   
 
 
 
 
 
 
 
      
                    ลงชื่อนูรียะห์  จูเลาะ 
           (นางสาวนูรียะห์  จูเลาะ)                                                            
     หัวหน้าแผนงาน                                                         
 
 
 
 
 
 

    ลงชื่อ       
    (นายจ านงค์  แสงหวัง) 
                 ผู้อ านวยการโรงเรียนวฒุิชัยวิทยา 
        ผู้อนุมัติโครงการ 
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ชื่อโครงกำร   โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ 
แผนงำน     บริหารงานวิชาการ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.   นโยบายท่ี 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความั่นคง กลยุทธ์ที่ 1-3 

นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  กลยุทธ์ที่ 1-7 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน      กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 

  กลยุทธ์ที ่2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  และ วิถีชีวิตตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างโอกาสและทางเลือกให้แก่ประชากรทุกคนให้ได้รับการศึกษา 
 อย่างท่ัวถึง และให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ          

สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ    มาตรฐานท่ี 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน ข้อท่ี 1.1 – 1.2 
มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

    ข้อท่ี 3.1 – 3.5  
ลักษณะโครงกำร            โครงการใหม ่
ผู้รับผิดชอบ   นางมารียา  อุมาลี    
ระยะเวลำด ำเนินกำร   11 เดือน (1 พฤษภาคม 2564 - มีนาคม 2565) 
งบประมำณ                16,000   บาท 
              
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
แนวนโยบายตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ในด้านแนวทางการจัดการศึกษาซึ่งมีการจัดการศึกษา

ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และมีการบริหารงานโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน เพื่อให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้รับการบริการท่ี
มีคุณภาพและมีความพึงพอใจต่อการบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา และในส่วนมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ครูต้องมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือฝึกปฏิบัติจริง ( Active Learning) มีการวัดผลประเมินผลการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ จัดให้มีการวัดผลประเมินผลอย่างหลากหลาย ซึ่งครูจะได้น าผลการ
ประเมินมาพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับลักษณะของ
ผู้เรียนมากขึ้น 

 

เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลายและเต็มตามศักยภาพ สถานศึกษามีนโยบายท่ีให้ความส าคัญ
ในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตลอดจนจัดการวัดผลประเมินผล
ผู้เรียนในรูปแบบท่ีสอดคล้องกับลักษณะของผู้เรียนและมีประสิทธิภาพ สามารถน าผลประเมินไปพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

โรงเรียนวุฒิชัยวิทยาจึงได้จัดท าโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลการเรียนรู้
เพื่อสนองนโยบายในการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาผู้เรียน อันส่งผลผู้ท่ีเกี่ยวข้องใน
การจัดการเรียนรู้และวัดประเมินผลสามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พึงพอใจต่อระบบ
การบริหารจัดการศึกษา อันส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
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2. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
2.1 เพื่อสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในการจัดการเรียนรู้และวัดประเมินผลเพื่อการพัฒนาผู้เรียน 
2.2 เพื่อสร้างเครื่องมือวัดผลอย่างเป็นมาตรฐานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2.3 เพื่ออ านวยความสะดวกในการรับบริการด้านระบบข้อมูลสารสนเทศและเอกสารในงานวัดผล
ประเมินผลการเรียนรู้ 
2.4 เพื่อให้นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและน าผลการประเมินการเรียนรู้มาปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนตนเองให้ดีขึ้น 
 

3. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 โรงเรียนวฒุิชัยวิทยา   อ าเภอปะนาเระ    จังหวัดปัตตานี 
 

4. เป้ำหมำยผู้รับบริกำร 
    4.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
      1) นักเรียนโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา ร้อยละ 100 ได้รับการจัดการเรียนรู้และวัดประเมินผลการเรียนรู้ 
  2) โรงเรียนมีแบบทดสอบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้ร้อยละ 100 
  3) โรงเรียนมีเอกสารบันทึกการวัดและประเมินผล ร้อยละ 100 
 

   4.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
      1) นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้และวัดประเมินผลการเรียนรู้ ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อการ

ได้รับบริการ 
  2) ครู นักเรียน และผู้ปกครองท่ีใช้บริการระบบการวัดประเมินผลของโรงเรียน ร้อยละ 90 มีความพึง

พอใจต่อการได้รับบริการ 
3) กลุ่มสาระการเรียนรู้มีแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพ ร้อยละ 100 

  4) ครูจัดท าเอกสารบันทึกการวัดและประเมินผลตามรายวิชาและกิจกรรม ร้อยละ 100 
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5. วิธีด ำเนินกำร 

รำยกำร / กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมกำร  มีข้ันตอนดังนี้ 
    1.1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  
    2.2 ขออนุมัติโครงการ  
    3.3 ส ารวจรายวิชาท่ีเปิดสอน รายวิชาท่ีเปิดสอบกลาง
ภาคและปลายภาค 
    3.4 จัดท าค าส่ังและก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ  

พฤษภาคม 2564 
และ 

พฤศจิกายน 2564 

นางมารียา  อุมาลี 

2. ข้ันด ำเนินกำร  มีข้ันตอนดังนี ้
    2.1 จัดประชุมวางแผนงานผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
    2.2 ด าเนินการกิจกรรมในโครงการ 2 กิจกรรม ดังนี ้
    กิจกรรมท่ี 1 การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
      1) จัดท าตารงเรียนตารางสอนและประชุมครูผู้สอน  
      2) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีครูต้องใช้ในการจัดการเรียนรู้
และวัดประเมินผลในช้ันเรียน 
      3) ครูด าเนินการสอนตามตารางสอน  
      4) ติดตาม ก ากับ แก้ปัญหา เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย    
    กิจกรรมท่ี 2 การด าเนินงานวัดและประเมินผล 
      1) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน  
      2) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับการวัดประเมินผล
ในภาคปฏิบัติและภาคความรู้ 
      3) ด าเนินการวัดประเมินผลตามก าหนดการท่ีวางไว้  
      4) ติดตาม ก ากับ แก้ปัญหา เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย    

มิถุนายน2564 
 

 
1 กรากฎาคม 2564 –   

16 เมษายน 2565 
 
 
 
 
 
 

1 กรากฎาคม 2564 –   
16 มีนาคม 2565 

 

นางมารียา  อุมาลี 
 
 

นางมารียา  อุมาลี 
 
 
 
 
 

นางมารียา  อุมาลี 

3. ขั้นประเมินผล  มีข้ันตอนดังนี ้
1. ประเมินผลและสรุปโครงการ 
2. รายงานโครงการ 

16 – 30 มีนาคม 2565 
 

นางมารียา  อุมาลี 
 

4. ข้ันปรับปรุงพัฒนำ  มีข้ันตอนดังนี้  
    น าข้อมูลจากการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของปี
การศึกษา 2563 มาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู้และวัด
ประเมินผล 

16 – 30 มีนาคม 2565 
 

นางมารียา  อุมาลี 

 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
     ระยะเวลาในการด าเนินการ 11 เดือน เริ่มจาก 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 
 
 

7. รำยละเอียดงบประมำณของโครงกำร 
    งบประมาณ จ านวน  16,000  บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)  จ าแนกตามการด าเนินงาน ดังนี้ 
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ท่ี กำรด ำเนินงำน งบประมำณ (บำท) 
1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผล ดังนี้ 

1) กระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม จ านวน 50 รีม 
2) ปากกาไวท์บอร์ด จ านวน 72 แท่ง 
3) น้ าหมึกปากกาไวท์บอร์ด จ านวน 15 ขวด 
4) กระดาษปรู๊พ จ านวน 48 แผ่น 
5) กระดาษการ์ดสีขาว ขนาด 180 แกรม จ านวน 200 ใบ 
6) ปากกาเคมี 2 หัว จ านวน 24 แท่ง 
7) เทปกาว จ านวน 10 ม้วน 
8) หมึกพิมพ์ส าหรับเครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 3 กล่อง 
9) หมึกพิมพ์ส าหรับปริ้นเตอร์ จ านวน 2 กล่อง 
10) อื่นๆ ตามความเหมาะท่ีต้องใช้ในการจัดการเรียนรู้และการวัดผล 

7,500 

2 จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องด่ืมให้แก่ครูที่ท าหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 

4,500 

3 จัดเตรียมรถรับส่ง อาหารและเครื่องด่ืมให้แก่ครูและนักเรียนท่ีต้องเดินทางไป
สอบนอกสถานท่ี เช่น การสอบ O-NET เป็นต้น 

4,000 

 

8. กำรประเมินผล  

ตัวบ่งชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือ 
เชิงปริมำณ 
1) นักเรียนโรงเรียนวุฒิชัยวิทยาได้รับการจัดการ
เรียนรู้และวัดประเมินผลการเรียนรู ้
2) โรงเรียนมีแบบทดสอบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้
3) โรงเรียนมีเอกสารบันทึกการวัดและประเมินผล     
 
 

 
1. สังเกตและตรวจสอบ 
 
2. ผลการประเมินจากแบบบันทึก
การส่งข้อสอบและ 
ปพ.5 

  
1. แบบลงทะเบียนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
2. แบบบันทึกการส่งข้อสอบ 
3. บันทึกข้อความการส่ง 
เอกสารการประเมินผลการ
เรียน 

เชิงคุณภำพ 
1) นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้และวัด
ประเมินผลการเรียนรู้มีความพึงพอใจต่อการได้รับ
บริการ 
2) ครู นักเรียน และผู้ปกครองท่ีใช้บริการระบบการ
วัดประเมนิผลของโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
ได้รับบริการ 
3) กลุ่มสาระการเรียนรู้มีแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพ  
4) ครูจัดท าเอกสารบันทึกการวัดและประเมินผล
ตามรายวิชาและกิจกรรม 
 

 
1. ประเมินผลความพึงพอใจต่อ
การจัดการศึกษา 
 
2. ประเมินผลความพึงพอใจต่อการ
ใช้บริการระบบงานวัดและ
ประเมนิผล 
3. ประเมินข้อสอบตามตัวช้ีวัด
หรือผลการเรียนรู้ 
4. ผลการประเมินจากแบบบันทึก
การส่งข้อสอบและปพ.5 
 

 
1. แบบประเมินความพึง
พอใจต่อการจัดการศึกษา 
 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการใช้บริการระบบงานวัด
และประเมินผล 
3. ข้อสอบท่ีได้รับการอนุมัติ
ให้ใช้สอบ 
4. บันทึกข้อความการส่ง 
เอกสารการประเมินผล 
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9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
9.1 ครูและผู้ท่ีเกี่ยวข้องมีวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในการจัดการเรียนรู้และวัดประเมินผลเพื่อการพัฒนา

ผู้เรียน 
9.2 โรงเรียนมีเครื่องมือวัดผลอย่างเป็นมาตรฐานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
9.3 โรงเรียนได้อ านวยความสะดวกในการรับบริการด้านระบบข้อมูลสารสนเทศและเอกสารในงาน

วัดผลประเมินผลการเรียนรู้ให้แก่ผู้รับบริการ 
9.4 นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและน าผลการประเมินการเรียนรู้มาปรับปรุงและ

พัฒนาการเรียนตนเองให้ดีขึ้น 
 

   
 
 
 
 
       ลงชื่อ  มารียา   อุมาลี                 ลงชื่อ มารียา   อุมาลี 

          (นางมารียา  อุมาลี)                                ( นางมารียา  อุมาลี ) 
            ผู้เสนอโครงการ              หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ  
 
 
 
 
 
 
 
 

       ลงชื่อ   นูรียะห์  จูเลาะ               ลงชื่อ   
        (นางสาวนูรียะห์  จูเลาะ)                              (นายจ านงค์  แสงหวัง) 
            หัวหน้าแผนงาน             ผู้อ านวยการโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 

                            ผู้อนุมัติโครงการ 
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ชื่อโครงกำร   โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
แผนงำน     บริหารงานวิชาการ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.   นโยบายท่ี 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความั่นคง กลยุทธ์ที่ 1-3 

นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  กลยุทธ์ที่ 1-7 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน      กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 

 กลยุทธ์ที่ 3 สร้างโอกาสและทางเลือกให้แก่ประชากรทุกคนให้ได้รับการศึกษา 
 อย่างท่ัวถึง และให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ          

สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ    มาตรฐานท่ี 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน ข้อท่ี 1.1 – 1.2 
มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

    ข้อท่ี 3.1 – 3.5  
ลักษณะโครงกำร            โครงการใหม ่
ผู้รับผิดชอบ   นางมารียา  อุมาลี    
ระยะเวลำด ำเนินกำร  6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
งบประมำณ                1,000   บาท 
………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
หลักสูตรสถานศึกษาเป็นแบบแผน แนวทางหรือข้อก าหนดของการจัดการศึกษา ท่ีจะพัฒนาให้ผู้เรียน

มีความรู้ มีความสามารถ โดยส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตนรวมถึงระดับขั้นของมวล
ประสบการณ์ท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้สะสม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้ประสบการณ์ส าเร็จ
ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักตนเอง มีชีวิตอยู่ในโรงเรียน ชุมชน สังคม และโลกอย่างมีความสุข ตามท่ี
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งเป็นหลักสูตร
แกนกลางให้สถานศึกษาน าไปจัดท าสาระ ให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของท้องถิ่นและของผู้เรียน 
หลังจากท่ีได้มีการน าหลักสูตรไปใช้ระยะหนึ่งแล้ว จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับความ
เปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และ ทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 เพื่อให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงและเข้าถึง
ความรู้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเหมาะสม การพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการท่ีต้องอาศัยการท างานอย่าง
ต่อเนื่องและต้องค านึงถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นตามกาลเวลา จะกระท าทุกครั้งเมื่อสังคมมีส่ิงหนึ่งส่ิงใด
เปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไปนั้นจะท าให้ผู้เรียนได้เพิ่มพูนประสบการณ์ข้ึนมาใหม่ และพร้อม
ท่ีจะน าประสบการณ์และความรู้ท่ีเกิดขึ้นมานั้น ไปพัฒนาตนและสังคมให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้น โรงเรียน
ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงจัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตร เพื่อด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการปรับปรุง
หรือเปล่ียนแปลงหลักสูตรที่ใช้อยู่เดิมให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะการเปล่ียนแปลงทางสภาพสังคม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองภายในท้องถิ่นและภายในประเทศ โดยน้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
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โรงเรียนวุฒิชัยวิทยาจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อสนองนโยบายในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้นักเรียนเป็นผู้มีความรู้และสมรรถนะให้สอดคล้องกับความต้องการของชาติ 
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ท่ีมีทักษะการเรียนรู้ท่ีจ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 รวมท้ังการส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะด้านต่างๆ ท่ีจ าเป็นและส าคัญแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน นอกเหนือจากบทบาท
หน้าท่ีส าคัญและหน้าท่ีหลักให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น พร้อมท้ังสามารถติดตามผลการ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
2.1 เพื่อใหโ้รงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางท่ี
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
2.2 เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถน าไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
2.3 เพื่อให้นักเรียนส่วนใหญ่มีทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

3. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 โรงเรียนวฒุิชัยวิทยา   อ าเภอปะนาเระ    จังหวัดปัตตานี 

4. เป้ำหมำยผู้รับบริกำร 
    4.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
      ครูร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 
    4.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
      1) ครูผู้สอนร้อยละ 90 มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาท่ีกระกรวง

ศึกษาธิการก าหนด 
3) นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
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5. วิธีด ำเนินกำร 

รำยกำร / กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมกำร  มีข้ันตอนดังนี้ 
    1.1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  
    1.2 ขออนุมัติโครงการ  
    1.3 ส ารวจรายวิชาท่ีเปิดสอนในหลักสูตร 
    1.4 จัดท าค าส่ังและก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ  

ตุลาาคม 2564 
 

นางมารียา  อุมาลี 

2. ข้ันด ำเนินกำร  มีข้ันตอนดังนี ้
    2.1 จัดประชุมวางแผนงานผู้รับผิดชอบตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู ้
    2.2 ด าเนินงานตามแผนโครงการท่ีประชุมไว้ 
          4) ติดตาม ก ากับ แก้ปัญหา เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย    

พฤศจิกายน 2564 
- 

กุมภาพันธ์ 2565 
 
 

นางมารียา  อุมาลี 
 
 
 
 

3. ขั้นประเมินผล  มีข้ันตอนดังนี ้
1. ประเมินผลและสรุปโครงการ 

2. รายงานโครงการ 

16 – 31 มีนาคม 2565 
 

นางมารียา  อุมาลี 
 

4. ข้ันปรับปรุงพัฒนำ  มีข้ันตอนดังนี้  
    น าข้อมูลจากการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของปี
การศึกษา 2564 มาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู้
และวัดประเมินผล 

16 – 31 มีนาคม 2565 
 

นางมารียา  อุมาลี 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
     ระยะเวลาในการด าเนินการ 6 เดือน เริ่มจาก 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565) 
 

7. รำยละเอียดงบประมำณของโครงกำร 
    งบประมาณ จ านวน  1,000  บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)  จ าแนกตามการด าเนินงาน ดังนี ้
ท่ี กำรด ำเนินงำน งบประมำณ (บำท) 
1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการท าหลักสูตรสถานศึกษา 200 
2 จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องด่ืมให้แก่ครูที่ท าหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการ

ด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวุฒชัิยวิทยา พ.ศ. 2565 
800 
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8. กำรประเมินผล  

ตัวบ่งชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือ 
เชิงปริมำณ 

ครูร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565   

 
สังเกตและตรวจสอบแบบ
ลงทะเบียน 

  
แบบลงทะเบียนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เชิงคุณภำพ 
1) ครูผู้สอนร้อยละ 90 มีส่วนร่วมในการพัฒนา

หลักสูตรและสามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสม

และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาท่ีกระกรวง
ศึกษาธิการก าหนด 

3) นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะการเรียนรู้ที่
จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

 
1. ประเมินผลความพึง
พอใจต่อการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา 
2. ตรวจสอบหลักสูตร
สถานศึกษา ปกีารศึกษา 2565 
3. ประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียนเป็นรายวิชา 

 
1. แบบประเมินความพึง
พอใจต่อการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา 
2. หลักสูตรสถานศึกษา ปี
การศึกษา 2565 
3. ผลการเรียนรู้ของนักเรียน 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

9.1 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางท่ี
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

9.2 ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถน าไปใช้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

9.3 นักเรียนส่วนใหญ่มีทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

 
   
 
            ลงชื่อ มารียา อุมาลี                      ลงชื่อ มารียา อุมาลี 

           (นางมารียา  อุมาลี)                                (นางมารียา  อุมาลี) 
              ผู้เสนอโครงการ                หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ  
 
 
 

       ลงชื่อ นูรียะห์  จูเลาะ                 ลงชื่อ 
     (นางสาวนูรียะห์  จูเลาะ)                              (นายจ านงค์  แสงหวัง) 
          หัวหน้าแผนงาน                ผู้อ านวยการโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 

                            ผู้อนุมัติโครงการ 
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ชื่อกิจกรรม    วันภาษาไทยแห่งชาติ 
กิจกรรมตำมโครงกำร    โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อ 3  ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ        
    มาตรฐานท่ี 3  ตัวบ่งช้ี  3.1-3.4    

มาตรฐานท่ี 4  ตัวบ่งช้ี  4.1-4.4   
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นายธนภัทร เทพเสาร์ 
กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ลักษณะโครงกำร    ต่อเนื่อง 
งบประมำณ   1,000   บาท 
              
1. หลักกำรและเหตุผล 

  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติเป็นกิจกรรมหนึ่ง ในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ซึ่งจัดขึ้นเพื่อ ระลึกถึงกวีเอกของไทย และกวีเอกของโลก ซึ่งได้จัด
ต่อเนื่องทุกปี  ผู้เรียนมีความสนใจ และได้มีส่วนร่วม  กล้าคิดกล้าแสดงออกอย่าง สร้างสรรค์และเป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542   ได้ก าหนด
จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ี
สมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ  สติปัญญา ความรู้  และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง มีความสุข กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ จึงเป็นกิจกรรม
หนึ่งท่ีมีความสอดคล้องกับจุดหมายของการจัดการศึกษาดังกล่าวกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้
ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ อย่างต่อเนื่องกัน ทุกปี โดย
ก าหนดวันท่ี 29 กรกฎาคม  ซึ่งเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ 

 

2.วัตถุประสงค์  
 2.1 เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประวัติ และความส าคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติ 
 2.2  เพื่อให้นักเรียนใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง 
 2.3 เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความส าคัญ และคุณค่าของภาษาไทย มีความตระหนักและมีจิตส านึกท่ีดีใน
ความเป็นไทย โดยรู้จักรัก และภูมิใจในความเป็นไทย 
  

3. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา  ต าบลดอน   อ าเภอปะนาเระ  จังหวัดปัตตานี 
 

4. เป้ำหมำย  
4.1 เชิงปริมำณ 

4.1.1 ร้อยละ 80 นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  
4.1.2 ร้อยละ 80 นักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดกิจกรรมในวันภาษาไทยแห่งชาติ  
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4.2 เชิงคุณภำพ 
4.2.1 นักเรียนและบุคลากรตระหนักถึงความส าคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติและเข้าร่วมกิจกรรม 
4.2.2 นักเรียนได้รับความรู้และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาไทย 
4.2.3 นักเรียนมีจิตส านึกท่ีดีในการร่วมอนุรักษ์เอกลักษณ์ทางภาษาไทย และศิลปวัฒนธรรมไทย 
4.2.4 นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ตามศักยภาพของตนเองได้ 
4.2.5 นักเรียนรักการเรียนรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง   

 

5.วิธีด ำเนินกำร / ข้ันตอนด ำเนินกำร 
กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมกำร(P) 
1. เสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อขออนุมัติ 

 
3  ก.ค.  64 

 
- 

 
ครูธนภัทร  

2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 5  ก.ค.  64 - ครูธนภัทร 
ขั้นด ำเนินกำร(D) 
3. ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจขั้นตอนการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 

 
6  ก.ค.  64 

 
- 

 
ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

4. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 11 -21 ก.ค. 
64 

- ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

5. จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 
   - ตอบปัญหาวันภาษาไทยแห่งชาติ 
   - ประกวดคัดลายมือ 
   - ประกวดวาดภาพเกี่ยวกับสุนทรภู่หรือตัวละครใน
วรรณคดีของสุนทรภู่ 
   - ประกวดการแต่งกายเป็นตัวละครในวรรณคดี  
   - การแสดงละครเกี่ยวกับวรรณคดี 

29 ก.ค.  64 
 

1,000 
 
 
 
 
 
 

ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

ขั้นติดตำมและประเมินผล(C) 
6. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

ตลอดภาค
เรียน 

 
- 

ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

7. สรุปผล / รายงานผลการจัดท าโครงการ ตลอดภาค
เรียน/ 

ปีการศึกษา 

- ครูธนภัทร 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนำ (A) 
8. น าผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม    
แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป 

ตลอดภาค
เรียน/ 

ปีการศึกษา 

 
- 

ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ระยะเวลาเริ่มด าเนินงาน  1  กรกฎาคม  2564 – 15 สิงหาคม 2564 
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7. งบประมำณที่ใช้  
 งบประมาณท่ีใช้ จ านวน 1,000 บาท จ าแนกได้ ดังนี ้
 
ท่ี กิจกรรม/รำยละเอียด งบประมำณที่ใช้ใน

กิจกรรม 
หมำยเหตุ 

1 รางวัลส าหรับการการแสดงและเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดของ
นักเรียน 
   - รางวัลตอบปัญหาวันภาษาไทยแห่งชาติ 
   - รางวัลประกวดคัดลายมือ 
   - รางวัลประกวดวาดภาพเกี่ยวกับวันภาษาไทยแห่งชาติหรือตัว
ละครในวรรณคดี 
   - รางวัลประกวดการแต่งกายเป็นตัวละครในวรรณคดี  
   - รางวัลการแสดงละครเกี่ยวกับวรรณคดี 
  -  เกียรติบัตรส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

750  

2 วัสดุ-อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 
  -   ป้ายกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 
  -   อุปกรณ์ตกแต่งสถานท่ี 

250 
 

 

รวม 1,000  
 
8. หน่วยงำน / ผู้ที่เก่ียวข้อง  
  8.1  นักเรียนโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 
  8.2  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 8.3  บุคลากรโรงเรียนวุฒิชัยวิทยาทุกคน 
 
9. กำรประเมินผล  
 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือ 
9.1 ร้อยละนักเรียนมีส่วนรว่มใน
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 

- สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม - แบบสังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรม 

9.2 ร้อยละนักเรียนส่งผลงานเข้า
ร่วมการประกวดทักษะทาง
ภาษาไทย   

- สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม - แบบสังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรม 
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10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
10.1 นักเรียนสามารถแสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
10.2 นักเรียนมีส่วนร่วมส่งเสริมในการอนรุักษ์วัฒนธรรมไทย 
10.3 นักเรียนสามารถส่งเสริมและสืบสานมรดกทางวรรณศิลป์ของสุนทรภู่ให้เยาวชนและบุคคล 

ท่ัวไปเขา้ใจและตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
        ลงชือ่  ธนภัทร  เทพเสาร์        ลงชื่อ มารียา  อุมาลี 
           ( นายธนภัทร เทพเสาร์ )           (นางมารียา  อุมาลี) 
               ผู้เสนอโครงการ      หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ลงชื่อนูรียะห์  จูเลาะ                   ลงชื่อ    
   (นางสาวนูรียะห์  จูเลาะ)             (นายจ านงค์  แสงหวัง) 
    หัวหน้าแผนงาน         ผู้อ านวยการโรงเรียนวฒุิชัยวิทยา 
                                                                                                 ผู้อนุมัติโครงการ 
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ชื่อโครงกำร    พัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 
แผนงำน           บริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. กลยุทธ์ข้อท่ี 1 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ข้อท่ี 1 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ มาตรฐานท่ี 5 ตัวบ่งช้ีท่ี 1, 2, 3, 4 
ลักษณะโครงกำร โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวสิริกานต์ ผลิพันธ์ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 17  พฤษภาคม 2564 – 30  เมษายน 2565 
งบประมำณ  2,000 บาท 
1.  หลักกำรและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสอนภาษาต่างประเทศให้แก่นักเรียน เพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถ ในการน าความรู้จาก
การพัฒนาสู่ผู้เรียน  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน   การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาภาษาจีนเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนและเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในโลกแห่งทศวรรษ ท่ี 21 
          การจัดกิจกรรมสอนภาษาจีน  เป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีช่วยส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ  ซึ่งเป็นภาษาหนึ่งในประเทศกลุ่มอาเซียน  ท้ังยังเป็นการเสริมสร้างเจตคติท่ีดีให้แก่ผู้เรียน 
ในการใช้ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารและเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในโลกแห่งทศวรรษ ท่ี 21 
           ทางโรงเรียนตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารโดยเฉพาะภาษาจีน  
ซึ่งจะท าให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถใช้ภาษาจีนในการส่ือสารได้เป็นอย่างดี 
 

2. วัตถุประสงค์ 
ส่งเสริม สนับสนุนความรู้ความสามารถด้านการเรียนการสอนภาษาจีน ให้แก่นักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
 

3. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 โรงเรียนวฒุิชัยวิทยา ต าบลดอน อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี  
 

4.  เป้ำหมำยผู้รับริกำร 
     4.1  เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
           นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผล

การประเมินสมรรถนะ และผลการทดสอบอื่น ๆเป็นไปตามเกณฑ์ 
     4.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
           นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกคนได้รับการส่งเสริมและ

พัฒนาการเรียนในวิชาภาษาจีน สามารถใช้ภาษาในการส่ือสารและเข้าสู่เวทีการแข่งขันได้ 
     4.3 เป้ำหมำยเชิงเวลำ 
          ร้อยละ 80 ของกิจกรรม ด าเนินการจนส าเร็จ 
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5. วิธีกำรด ำเนินงำน / ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 

กิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมกำร 
-ประชุมวางแผนเขียนโครงการอนุมัติ
โครงการ 

พ.ค. 64 - 
 

นางสาวสิริกานต์ ผลิพันธ์ 

2. ขั้นด ำเนินกำร 
   - จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน 
   - ส่งเสริมความเป็นเลิศในวิชาภาษาจีน 
   - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และส่ือการเรียน
การสอนวิชาภาษาจีน 
   - ผลิตส่ือ นวัตกรรมการเรียนรู้ 

พ.ค. 64 - 
มี.ค. 65 

2,000 นางสาวสิริกานต์ ผลิพันธ์ 

3. ขั้นติดตำมประเมินผล มี.ค. 65 - นางสาวสิริกานต์ ผลิพันธ์ 

4. ขั้นน ำเสนอผล มี.ค. 65 - นางสาวสิริกานต์ ผลิพันธ์ 

 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

17  พฤษภาคม 2564 – 30  เมษายน 2565 
 
7. รำยละเอียดงบประมำณโครงกำร  
        งบประมาณท่ีใช้ จ านวน 2,000 บาท จ าแนกได้ดังนี ้
  7.1 เงินอุดหนุนการศึกษา  2,000 บาท 
  7.2 เงินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน -        บาท 
  7.3 เงินรายได้สถานศึกษา  -        บาท 
  7.4 อื่นๆ   -        บาท 
 

8. กำรประเมินผลเม่ือสิ้นสุดโครงกำร 
       8.1 วิธีการ (สอบถาม  สังเกตการท ากิจกรรม  การประเมินสภาพจริง  ผลงานนักเรียน  ผลการสอบ ) 
       8.2 เครื่องมือ (แบบสอบถาม แบบสังเกต  แบบทดสอบ  ) 
 

9. ผลที่คำดว่ำจะรับ 
     นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการ

ประเมินสมรรถนะ และผลการทดสอบอื่น ๆเป็นไปตามเกณฑ์ 
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        ลงชื่อ สิริกานต์  ผลิพันธ์                                 ลงชื่อ มารียา  อุมาลี 
         (นางสาวสิริกานต์  ผลิพันธ์)                  (นางมารียา  อุมาลี) 
               ผู้เสนอโครงการ                    หัวหน้าบริหารฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ลงชื่อ นูรียะห์   จูเลาะ                       ลงชื่อ  
         (นางสาวนูรียะห์  จูเลาะ)                                (นายจ านงค์  แสงหวัง) 
              หัวหน้าแผนงาน                   ผู้อ านวยการโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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ชื่อโครงกำร  อบรมเชิงปฏิบัติการด้าน ICT การใช้เครื่องมือออนไลน์ใน Google Workspace 
แผนงำน   ฝ่ายวิชการ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  กลยุทธ์ข้อท่ี 4  
สนองกลยุทธ์ สพม. 15     กลยุทธ์ข้อท่ี 1 , 2 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ข้อท่ี 4  
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  มาตรฐานท่ี 2  ข้อท่ี 6 
ลักษณะโครงกำร   ใหม่     ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางมารีนา   มะแซ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 16 พฤษภาคม  2564 –  31 มีนาคม 2565 
งบประมำณ           5,000 บาท 
 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 
กลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มุ่งเร่งรัดพัฒนาความพร้อมด้าน เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาในสังกัด  เพื่อการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการโดยมีมาตรการปรับสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ันท่ี สอดแทรกการใช้  
ICT เป็นเครื่องมือการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ในทุกกลุ่มสาระ ตลอดจนการเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ และ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 หมวด 9 ว่าด้วย
เทคโนโลยีการศึกษา มาตรา 66 “ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยี          
เพื่อการศึกษาในโอกาสแรกท่ีท าได้  เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอท่ีจะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใน       
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต” และเนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันการแพร่
ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์จึงมีความจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่งใน 
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตลอดจนทักษะในการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุด 

ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพด้าน ICT ให้แก่นักเรียนผ่านการใช้เครื่องมือออนไลน์ในการแสวงหา
ความรู้ท่ีทันสมัย หลากหลายรูปแบบ มีความน่าในใจ จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน ICT การใช้เครื่องมือ
ออนไลน์ใน Google Workspace  

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจการใช้เครื่องมือออนไลน์ใน Google Workspace 
2.2 นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและเกิดทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย 
 

3. สถำนที่ด ำเนินกำร 
โรงเรียนวฒุิชัยวิทยา ต าบลดอน อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 
 

4. เป้ำหมำยผู้รับบริกำร 
 4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1.1 นักเรียนโรงเรียนวฒุิชัยวิทยาจ านวน 38 คน ได้รับการพัฒนาด้านการใช้เครื่องมือออนไลน์ใน 
Google Workspace 

 4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    1.1 นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและมีทักษะด้านการใช้ 

เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุด 
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4.3 เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

มำตรฐำนที่ ข้อที่ ร้อยละของนักเรียน 

ที่ได้ระดับคุณภำพ 

มาตรฐานท่ี 2 ข้อท่ี 6     ร้อยละ  80  สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและ
เกิดทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย 
 

 
 

5. วิธีกำรด ำเนินงำน/ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
 

วิธีกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan)  
1. ประชุมวางแผนจัดท าโครงการ 

2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

 

พฤษภาคม 2564 

 

ครูมารีนา 

2. ขั้นด าเนินการ (Do)  
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือออนไลน์ใน 

Google Workspace 

 

มิถุนายน-กุมภาพันธ ์2564 

 

ครูมารีนา 

3. ขั้นประเมินผล (Check)  
1. ก ากับ /ติดตาม ตรวจสอบผลการด าเนินงาน 

2. ประเมินผลและการรายงานผลการด าเนินงาน 

 

กันยายน 2564 

 

ครูมารีนา 

4. ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action)  
1. วิเคราะห์ผลการจัดโครงการจากรายงานผลการ
ด าเนินงาน แล้วน ามาปรับปรุงพัฒนาใน
ปีงบประมาณถัดไป 

 

มีนาคม 2565 

 

ครูมารีนา 

 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ระยะเวลาเริ่มด าเนินงาน 16 พฤษภาคม  2564 –  31 มีนาคม 2565 
 
 

7. รำยละเอียดงบประมำณโครงกำร 
 เงินอุดหนุนการศึกษา         7,000    บาท 
 

8. กำรประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือกำรประเมิน 

13 ด้านปริมาณ การส ารวจ 1. แบบส ารวจ 

14 ด้านคุณภาพ การบันทึก 1. แบบบันทึก 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 

15 ด้าน.........................   

 
 



186 
 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
10.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือออนไลน์ในการเรียนรู้ 
10.2 นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและเกิดทักษะในการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                ลงชื่อ   นูรียะห์ จูเลาะ               ลงชื่อ   

               (นางสาวนูรียะห์ จูเลาะ)           (นายจ านงค์  แสงหวัง) 
                  หัวหน้าแผนงาน     ผู้อ านวยการโรงเรียนวฒุิชัยวิทยา 
                  ผู้อนุมัติโครงการ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลงชื่อ มารีนา  มะแซ 
ผู้เสนอโครงการ 

(นางมารีนา  มะแซ) 
 

 

ลงชื่อ   มารียา  อุมาลี 
      ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางมารียา  อุมาลี) 
       หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
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โครงกำร                     ส่งเสริมและพัฒนาห้องเรียนชีววิทยา 
แผนงำน                     แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สนองกลยุทธ สพฐ.        ข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ สพม.15     ข้อท่ี1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน      ข้อท่ี1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำกำรศึกษำ  ข้อท่ี5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะจ าเป็นตามหลักสูตร 
ลักษณะโครงกำร            □ ใหม่    □ ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร       นางสาวเอธิมา บุญธรรม 
ระยะเวลำด ำเนินกำร        1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565 
งบประมำณ                   1,000 บาท 

1.หลักกำรและเหตุผล 

จากการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพของตนเองได้เต็มท่ี  โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงจ าเป็นต้องสร้างสรรค์เด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถท่ีเปล่ียนแปลง
ตามสภาวการณ์ในปัจจุบัน  ซึ่งการจัดการเรียนการสอนวิชาชีววิทยานั้น ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา นับว่า
เป็นแหล่งท่ีผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้ปฏิบัติด้วยตนเองตามศักยภาพของผู้เรียน พัฒนาผู้เรียน
ให้สามารถเรียนรู้ได้ ตามศักยภาพ และส่งเสริมการจัดบรรยากาศ ส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ เรียนรู้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จึงตระหนักถึงบทบาทและความส าคัญของห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จึงมีความ
ต้องการท่ีจะมุ่งเน้นพัฒนาห้องเรียนของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการเรียน
การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ให้มีความก้าวหน้า เพื่อให้สอดรับกับการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมายอันสูงสุด 
          จากความส าคัญดังกล่าว  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา  เล็งเห็นถึง
ความส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้  มี ทักษะปฏิบั ติการเทคนิคทางชีววิทยา
ความสามารถ  และพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ห้องเรียนชีววิทยา 

2.วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพื่อสร้างเสริมทักษะปฏิบัติการปฏิบัติการในวิชาชีววิทยา 
    2.2 เพื่อส่งเสริมการจัดบรรยากาศ-ส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
    2.3 เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนและสร้างเจตคติท่ีดีในรายวิชาชีววิทยา  

3. สถำนที่ด ำเนินกำร   
 โรงเรียนวฒุิชัยวิทยา   ต าบลดอน   อ าเภอปะนาเระ   จังหวัดปัตตานี 
 

4.เป้ำหมำยผู้รับบริกำร 
        4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
              1. จ านวนนักเรียนในรายวิชาชีววิทยา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 โรงเรียนวฒุิชัยวิทยา 
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         4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
               1.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาสูงขึ้น ร้อยละ 80 
               2.ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีทันสมัยและสามารถใช้งานได้ 
               3.ผู้เรียนเกิดทักษะในการปฏิบัติการชีววิทยา และมีความพึงพอใจในการเรียนวิชาชีววิทยาและวิชา

วิทยาศาสตร์ มากยิ่งขึ้น 
 4.3 เป้าหมายเชิงเวลา            ปีการศึกษา 2564 

5. วิธีด ำเนินงำน / ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

กิจกรรม ระยะเวลำ จ ำนวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่1  

จัดซื้อส่ือ วัสดุ อุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ และ

ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
ชีววิทยา 

16 พค.64- 31 มีค.65 800  
 
 
 
นางสาวเอธิมา บุญธรรม 

กิจกรรมที่2  
พัฒนาทักษะใน

ปฏิบัติการชีววิทยา 
 

16 พค.64- 31 มีค.65 200 

 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ระยะเวลาในการด าเนินการ 1  ปี เริ่มจาก  1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565 
 

7. รำยละเอียดงบประมำณโครงกำร 
     งบประมาณท่ีใช้  จ านวน 3500 บาท จ าแนกดังนี้ 
           7.1 เงินอุดหนุนรายหัว                                        1,000   บาท 
           7.2 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                -         บาท 
           7.3 เงินรายได้สถานศึกษา                                      -       บาท 
           7.4 อื่นๆ                                                          -        บาท 
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8. กำรประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีการประเมนิ เครื่องมือท่ีใช้ 
ด้ำนปริมำณ 
1.จ านวนนักเรียนในรายวิชาชีววิทยา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6  
โรงเรียนวฒุิชัยวิทยา 

จากจ านวนนักเรียนในรายวิชา
ชีววิทยา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6  
โรงเรียนวฒุิชัยวิทยา 

นักเรียนในรายวิชาชีววิทยา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6  
โรงเรียนวฒุิชัยวิทยา 
 

ด้ำนคุณภำพ 
1.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ชีววิทยาสูงขึ้น  
2.ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ มี
วัสดุอุปกรณ์ท่ีทันสมัยและสามารถใช้
งานได้ 
3.ผู้เรียนเกิดทักษะในการปฏิบัติการ
ชีววิทยา และมีความพึงพอใจในการ
เรียนวิชาชีววิทยาและวิชาวิทยาศาสตร์ 
มากยิ่งขึ้น 

-จากการวัดผลสัมฤทธิ์ในรายวิชา
ชีววิทยา 
-จากการประเมินเจตคติต่อวิชา
ชีววิทยา 
-จากแบบประเมินความพึงพอใจ
ในการใช้ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 
 

-แบบวัดผลสัมฤทธิ์วิชา
ชีววิทยา 
-แบบประเมินเจตคติต่อวิชา
ชีววิทยา 
-แบบประเมินความพึงพอใจ
ในการใช้ห้องปฏิบัติการ
ชีววิทยา 

 
9.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
     1. ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาชีววิทยาสูงขึ้น 
     2. ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีทันสมัยและสามารถใช้งานได้ 
     3. ผู้เรียนเกิดทักษะปฏิบัติการทางชีววิทยา 
     4. ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียนและเจตคติท่ีดีในรายวิชาชีววิทยา 
 
 
 
 
ลงชื่อเอธิมา  บุญธรรม  ผู้เสนอโครงการ                       ลงชื่อมารียา  อุมาลี ผู้เห็นชอบโครงการ 
    (นางสาวเอธิมา   บุญธรรม)                                                       ( นางมารียา  อุมาลี) 
                                                                                            (หัวหน้าฝ่ายวิชาการ) 
 
 
 
 
ลงชื่อนูรียะห์  จูเลาะ                                                       ลงชื่อ 
    (นางสาวนูรียะห์  จูเลาะ)                                                      (นายจ านงค์   แสงหวัง) 
      หัวหน้าแผนงาน                                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนวุฒิชัยวทิยา 
                                                                                             ผู้อนุมัติโครงการ 
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ชื่อโครงกำร     ส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
แผนงำน            บริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  กลยุทธ์ข้อท่ี 1 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน      กลยุทธ์ข้อท่ี 1 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ มาตรฐานท่ี 2  ข้อท่ี 1, 4 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวฮาซียะห์ สือตาปิ, นางสาวฟาตีมะฮ์ เจะแว, นางสาวฉัตรทริกา หลงพรหม 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  17  พฤษภาคม 2564 – 31  มีนาคม 2565 
งบประมำณ   6,000 บาท 
 

1.  หลักกำรและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 24  ด้านการจัดการเรียนรู้  ได้

ก าหนดให้สถานศึกษาจัดเนื้อหากิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนและให้มีการ
ด าเนินการฝึกทักษะ  กระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อ
แก้ไขปัญหา  วิชา สังคมศึกษา  เป็นวิชาหนึ่งท่ีส าคัญต่อการด ารงชีวิตในสังคม  กระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิชาสังคมศึกษา  จึงเป็นส่ิงส าคัญในการเสริมสร้าง  พัฒนา  หล่อหลอม  ปลูกฝังให้เยาวชนท่ีเข้ารับ
การศึกษา  มีลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรต้องการ  และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม เพื่อให้
เยาวชนปรับตัวอยู่ในสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างมีความสุข การเรียนการสอนจึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนาตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนท่ียึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง  มุ่งให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
และสามารถแสวงหาความรู้ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องฝึกให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดและมีเหตุผล 
และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ท่ีมุ่งเน้นการ
กระจายอ านาจทางการศึกษาให้ท้องถิ่นและสถานศึกษาได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ และความต้องการของท้องถิ่น (ส านักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๔๒) 

ด้วยหลักการและเหตุผลข้างต้น  จึงเห็นความส าคัญในการปรับปรุงและพัฒนาด้านการจัดการเรียน
การสอนให้มีคุณภาพสูงสุด  โดยด าเนินการวางแผน ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม จัดซื้อ / จัดหา ส่ือ เทคโนโลยี  ท่ีเหมาะสมมาใช้ในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี  และมี
ทักษะชีวิต  ส่งผลให้บรรลุตามจุดหมายของหลักสูตรต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมให้สูงขึ้น 
2.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเอง

จากส่ือ  เทคโนโลยีต่างๆ 
2.3 เพื่อให้ครูในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีส่ือ  นวัตกรรมท่ีดีในการพัฒนา

คุณภาพการเรียนการสอน 
 

3. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 โรงเรียนวฒุิชัยวิทยา ต าบลดอน อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี  
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4.  เป้ำหมำยผู้รับริกำร 
4.1  เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 

1) ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสูงขึ้น 
2) ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ มีส่ือ เทคโนโลยี เพื่อใช้ใน 

การพัฒนาตนเองเพิ่มข้ึน 
3) ครูในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีส่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

4.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
1) ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมร้อยละ 80 
2) ครูในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีส่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 90 

4.3 เป้ำหมำยเชิงเวลำ 
ร้อยละ 80 ของกิจกรรม ด าเนินการจนส าเร็จ 
 

5. วิธีกำรด ำเนินงำน / ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
           กิจกรรม 1 ศึกษำแหล่งเรียนรู้   กิจกรรม 2 พัฒนำกลุ่มสำระสังคมศึกษำ 

กิจกรรม 
ปีกำรศึกษำ 2564 ผู้รับผิดชอบ 

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

1.ประชุมวางแผน 
/ จัดท าโครงการ 

  
          นางสาวฮาซียะห์ 

สือตาปิ  
 
นางสาวฟาตีมะฮ์ 
เจะแว  
 
นางสาวฉัตรทริกา 
หลงพรหม 

 

2.ด าเนินการตาม
โครงการ 

 
          

3.ขั้นประเมินผล             

4.ขั้นน าเสนอผล  
          

 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ระยะเวลาด าเนินงาน 17  พฤษภาคม 2564 – 31  มีนาคม 2565 

 

7. รำยละเอียดงบประมำณโครงกำร  
        งบประมาณท่ีใช้ จ านวน 6,000 บาท จ าแนกได้ดังนี้ 
  7.1 เงินอุดหนุนการศึกษา  6,000 บาท 
  7.2 เงินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน -        บาท 
  7.3 เงินรายได้สถานศึกษา  -        บาท 
  7.4 อื่นๆ   -        บาท 
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8. กำรประเมินผลเม่ือสิ้นสุดโครงกำร 
ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีการวัดและ

ประเมินผล 
เครื่องมือ 

- ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมท่ี
สูงขึ้น 

- ทดสอบ -  แบบทดสอบวัดผลประเมินผล
ของแต่ละระดับช้ัน 

- ครูในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม มีส่ือ วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน  
 

- สอบถาม -  แบบสอบถาม 

 

9. ผลที่คำดว่ำจะรับ 
1) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้สูงขึ้น 
2) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเอง

จากส่ือ  เทคโนโลยีต่างๆ 
  3) เพื่อให้ครูในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีส่ือ วัสดุอุปกรณ์ท่ีดีในการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน 
              
 
 
                     
        ลงชื่อ ฮาซียะห์  สือตาปิ                                 ลงชื่อ มารียา  อุมาลี 
         (นางสาวฮาซียะห์  สือตาปิ)                  (นางมารียา  อุมาลี) 
               ผู้เสนอโครงการ                    หัวหน้าบริหารฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ลงชื่อ นูรียะห์   จูเลาะ                       ลงชื่อ  
         (นางสาวนูรียะห์  จูเลาะ)                                (นายจ านงค์  แสงหวัง) 
              หัวหน้าแผนงาน                   ผู้อ านวยการโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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ชื่อโครงกำร    พัฒนาแบบเรียนเพื่อการเรียนการสอนภาษาจีน 
แผนงำน           บริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. กลยุทธ์ข้อท่ี 1 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ข้อท่ี 1 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ มาตรฐานท่ี 5 ตัวบ่งช้ีท่ี 1, 2, 3, 4 
ลักษณะโครงกำร โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวสิริกานต์ ผลิพันธ์ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 17  พฤษภาคม 2564 – 30  เมษายน 2565 
งบประมำณ  20,000                                                                                                                                                                                 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
            ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการสอนภาษาต่างประเทศให้แก่นักเรียน เพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถน า
ความรู้สู่ผู้เรียนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในยุคท่ีประเทศจีนก าลัง
ก้าวขึ้นมามีอิทธิพลระดับโลกมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้ภาษาจีนเองก็ค่อยๆ เริ่มจะกลายเป็นภาษาท่ีมี
ความส าคัญมากขึ้นเรื่อยๆตามไปด้วยเช่นเดียวกัน ส่วนหนึ่งเนื่องจากจีนเป็นประเทศขนาดใหญ่มีก าลัง
การผลิตสูง เพราะฉะนั้นการท าธุรกิจกับจีนจึงเป็นเรื่องส าคัญท่ีไม่ใช่แค่เรื่องของการผลิตเพียงอย่าง
เดียวแต่นั่นยังแสดงออกถึงระบบเศรษฐกิจท่ีมีโอกาสโตมากขึ้น ความเจริญก้าวหน้าของบริษัทท่ีมาก
ขึ้น และอื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้นภาษาจีนจึงกลายเป็นภาษาส าคัญท่ีหากมีโอกาสก็จ าเป็นต้องเริ่มต้น
ศึกษาให้ได้มากท่ีสุด การจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศมุ่งเน้นเตรียมนักเรียนเพื่อการส่ือสาร
ท้ังในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีน เพื่อการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น และเพื่อเป็น
การเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะหลากหลายในการท างานในกลุ่มประชาคมอาเซียน อีกท้ังเป็นการวาง
แผนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ให้พัฒนาในแนวทางเดียวกัน เพื่อ
ส่งผลต่อผู้เรียนซึ่งเป็นผลผลิต  
 

     2. วัตถุประสงค์ 
1)เพื่อเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียนให้ได้ตามเกณฑ์การทดสอบ ระดับเขต และ

ระดับชาติ 
2)เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร 
3)เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่ือการเรียนการสอนให้เหมาะสม และเพียงพอในการจัดการเรียนการ

สอน 
4)เพื่อให้ครูได้พัฒนาการเรียนการสอนผ่านงานวิจยั 
 

3. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 โรงเรียนวฒุิชัยวิทยา ต าบลดอน อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี  
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4.  เป้ำหมำยผู้รับริกำร 
4.1  เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการ

ประเมินสมรรถนะ และผลการทดสอบอื่น ๆเป็นไปตามเกณฑ์ 
4.2 เป้ำหมำยเชงิคุณภำพ 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกคนได้รับการส่งเสริมและ

พัฒนาการเรียนในวิชาภาษาจีน 
4.3 เป้ำหมำยเชิงเวลำ 
ร้อยละ 80 ของกิจกรรม ด าเนินการจนส าเร็จ 
 

5. วิธีกำรด ำเนินงำน / ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมกำร 
   - ประชุมวางแผนเขียนโครงการอนุมัติ
โครงการ 

พ.ค.64 - 
 

นางสาวสิริกานต์ ผลิพันธ์ 

2. ขั้นด ำเนินกำร 
   - จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน
ติดตามผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
   - การวิจัยและพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาจีน 

- ผลิตส่ือนวัตกรรมประกอบการสอน   
 - ผลิตส่ือ นวัตกรรมการเรียนรู ้

- โคงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
นักเรียน 

พ.ค. 64 - มี.ค. 65 20,000 นางสาวสิริกานต์ ผลิพันธ์ 

3. ขั้นติดตำมประเมินผล มี.ค. 65 - นางสาวสิริกานต์ ผลิพันธ์ 
4. ขั้นน ำเสนอผล มี.ค. 65 - นางสาวสิริกานต์ ผลิพันธ์ 
 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ระยะเวลาเริ่ม 17  พฤษภาคม 2564 – 30  เมษายน 2565 

 

7. รำยละเอียดงบประมำณโครงกำร  
        งบประมาณท่ีใช้ จ านวน 20,000 บาท จ าแนกได้ดังนี ้
  7.1 เงินอุดหนุนการศึกษา  20,000 บาท 
  7.2 เงินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน -        บาท 
  7.3 เงินรายได้สถานศึกษา  -        บาท 
  7.4 อื่นๆ   -        บาท 
 

8. กำรประเมินผลเม่ือสิ้นสุดโครงกำร 
       8.1 วิธีการ (สอบถาม  สังเกตการท ากิจกรรม  การประเมินสภาพจริง  ผลงานนักเรียน  ผลการสอบ ) 
       8.2 เครื่องมือ (แบบสอบถาม แบบสังเกต  แบบทดสอบ  ) 
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9. ผลที่คำดว่ำจะรับ 
     นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการ

ประเมินสมรรถนะ และผลการทดสอบอื่น ๆเป็นไปตามเกณฑ์ 
                     
 
 
 
              
 
        ลงชื่อ สิริกานต์  ผลิพันธ์                                 ลงชื่อ มารียา  อุมาลี 
         (นางสาวสิริกานต์  ผลิพันธ์)                  (นางมารียา  อุมาลี) 
               ผู้เสนอโครงการ                    หัวหน้าบริหารฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ลงชื่อ นูรียะห์   จูเลาะ                       ลงชื่อ  
         (นางสาวนูรียะห์  จูเลาะ)                                (นายจ านงค์  แสงหวัง) 
              หัวหน้าแผนงาน                   ผู้อ านวยการโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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ส่วนที่5 ด้ำนกำรบริหำรกิจกำรนักเรียน 
ชื่อโครงกำร  ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
แผนงำน  กิจการนักเรียน 
สนองกลยุทธ์สพฐ. ข้อท่ี 2 
สนองกลยุทธ์สพม.15 (ข้อท่ี) 1 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     ข้อท่ี2 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำที่1 ข้อท่ี1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6  
ลักษณะโครงกำร ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นายพิชัย  บัวแก้ว , นางสาวฉัตรทริกา  หลงพรหม , นางสาวภิญญดา  บุญพรหม  
ระยะเวลำด ำเนินงำน 16 พฤษภาคม 2564 - 30 เมษายน  2565 
งบประมำณ  40,000  บาท  (ส่ีหมื่นบาทถ้วน) 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 ในยุคปัจจุบันวัฒนธรรมต่างประเทศเข้ามามีบทบาทต่อสังคมไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการ
เลียนแบบการใช้ชีวิตของประชาชนและเยาวชน โดยเฉพาะท่ีก าลังอยู่ในวัยเรียนการรับรู้เรียนรู้ในบางส่ิงซึ่งผิด
หลักศีลธรรม จริยธรรม อันไม่เหมาะสมกับการด ารงชีวิตของคนไทยหากผู้เรียนไม่ได้รับการอบรมช้ีแนะในทาง
ท่ีถูกต้องก็ยอมจะเกิดผลเสียต่อตัวนักเรียนท่ีจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีดีในอนาคตข้างหน้า 
 โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา   มีแนวคิดในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนโดยสอดแทรกในกลุ่ม
สาระวิชาต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตของผู้เรียน และสอดคล้องกับการพัฒนาการในแต่ละช่วงวัย
จนเกิดเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างสูงสุด  
 

2. วัตถุประสงค์   
     1.เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และลักษณะอันพึงประสงค์ โดยให้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีจัดให้ 
     2.เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ เข้าใจจุดมุ่งหมายและวิธีการในแต่ละกิจกรรม เพื่อน าไปใช้เป็นแนวปฏิบัติ 
     3.เพื่อให้นักเรียนมีการยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีต่างกัน 
 

3.สถำนที่ด ำเนินกำร 
 โรงเรียนวฒุิชัยวิทยา  ต าบลดอน  อ าเภอปะนาเระ   จังหวัดปัตตานี 
 

4. เป้ำหมำยผู้รับบริกำร 
 4.1  เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
    4.1.1  ผู้เรียนร้อยละ80ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
    4.2.2  ผู้เรียนร้อยละ80ได้รับความรู้ ได้ประสบการณ์จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
    4.3.3  ผู้เรียนร้อยละ80เปิดใจยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน 
 4.2  เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
    4.2.1 นักเรียนมีโอกาสแสดงออกทางความคิด และเป็นแนวทางปฏิบัติการจากการจัดกิจกรรม 
    4.2.2 นักเรียนมีโอกาสได้รับการปลูกฝัง ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในทุกกิจกรรมท่ีโรงเรียนได้จัดให้ 

   4.2.3โรงเรียนมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู ้
   4.2.4สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตและการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 

    4.2.5 นักเรียนน าประสบการณ์ท่ีโรงเรียนไปใช้ให้เป็นประโยชน์ท้ังในและนอกโรงเรียน  
 4.3 เป้ำหมำยเชิงเวลำ  งาน/โครงการด าเนินงานได้ตามช่วงเวลาท่ีก าหนดไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
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5. วิธีด ำเนินงำน 
5.1  จัดท าโครงการ 

 5.1.1 ขออนุมัติด าเนินงานตามโครงการภายในเดือนพฤษภาคม 2564 
 5.1.2 การด าเนินงานจัดกิจกรรมตามโครงการ ( ระหว่างเดือนมิถุนายน 2564 – มีนาคม 2565 ) 

5.2  ก ากับติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ( ระหว่างเดือนมิถุนายน 2564 – มีนาคม 2565 ) 
5.3  รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ( ระหว่างเดือนมิถุนายน 2564 – มีนาคม 2565 ) 
 

6.ระยะเวลำด ำเนินงำน 
 ระยะเวลาในการด าเนินการ 1ปีการศึกษา เริ่มจากวันท่ี  16 พฤษภาคม  2564 -30 มีนาคม 2565 
 

7.แผนกำรด ำเนินกำร 
 แผนการและกิจกรรมด าเนินการ  ปีการศึกษา 2564 

 
8.รำยละเอียดงบประมำณของโครงกำร 
 งบประมาณรายจ่ายจากเงินอุดหนุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2564  จ านวน  20,000  บาท 
จากเงินอุดหนุนรายหัว และจ านวน  20,000  บาท จากเงินรายได้สถานศึกษา รวมเป็นจ านวน 40,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม 

ปีกำรศึกษำ  2564 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

พ.
ค 

มิ.
ย 

ก.
ค 

ส.
ค 

ก.
ย 

ต.
ค 

พ.
ย 

ธ.
ค 

ม.
ค 

ก.
พ 

มี.
ค 
 

หมาย
เหตุ 

- งานวันส าคัญ  
 

 
 

  
 

 
 

  ค่าใช้จ่าย 
ถัวเฉล่ีย 

ทุก
รายการ 

- งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์   
 

        
- งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน  

 

         
- งานส่งเสริมระเบียบวินัยและการปกครอง
นักเรียน 

 

          

-งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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9. กำรประเมินผล 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 
นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะอันพงึประสงค์ และมีความรู้ประสบการณ์จากรการจัด

กิจกรรม เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติของตนเอง และด ารงชีวิตอย่าในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
 
 
 
          ลงชื่อพิชัย  บัวแก้ว      ลงชื่อพิชัย  บัวแก้ว 
           (นายพิชัย  บัวแก้ว)       (นายพิชัย  บัวแก้ว) 
             ผู้เสนอโครงการ                                                            หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน 
    
 
 
 
 
      
        ลงชื่อนูรียะห์  จูเลาะ         ลงชื่อ      
          (นางสาวนูรียะห์  จูเลาะ)                                                           (นายจ านงค์  แสงหวัง) 
            หัวหน้าแผนงาน                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนวฒุิชัยวิทยา 
                                                                                                     ผู้อนุมัติโครงการ 
      
     
 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
   1. นักเรียน มีคุณธรรมจริยธรรมท่ีดี 
   2. นักเรียนได้รับความรู้เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติ 
   3. นักเรียนได้รว่มกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
   4. นักเรียน มีโอกาสแสดงออกทางความคิดและเป็น
แนวทางปฏิบัติจากการจัดกิจกรรม 
   5. นักเรียนมีการยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ี
แตกต่างกัน 

 
1. สังเกต 
2. บันทึกผลการจัด
กิจกรรม 
3. ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

 
1. แบบบันทึกต่าง ๆ 
2. แบบประเมินคุณลักษณะ 
    อันพึงประสงค์ 
3. แบบส ารวจความต้องการจัด
กิจกรรม 
 


