
 
 

ส่วนที่ 3  
งบประมาณ โครงการ 

 
  รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2565  ดังนี้ 
1.  เงินอุดหนุนรายหัว 
     ปีการศึกษา 2565 คิดจากยอดจ านวนนักเรียน (750 คน) ได้จ านวนเงิน 2,746,200 บาท 
 หัก  ค่าใช้จ่ายประจ า      รวม      1,428,800  บาท 
  1) ค่าจ้างครู จ านวน 6 คน  (48,000 x 12)  576,000  บาท 

2) ค่าไฟฟ้า + อินเตอร์เน็ต       324,000  บาท 
   3) สมทบประกันสังคม        28,800   บาท 

4) ค่าเดินทางไปราชการ       100,000  บาท 
5) ค่าวัสดุกองกลาง + กระดาษ   300,000  บาท 
6)  ค่าวัสดุก่อสร้าง (หนี้)     100,000  บาท 

 

 คงเหลือเงินอุดหนุนส าหรับจัดสรร จ านวน 1,317,400  บาท (คิด 100 %)  
  งบบริหาร      20%  เป็นเงิน    263,480  บาท 
  จัดสรรให้แต่ละฝ่าย   80%  เป็นเงิน  1,053,920  บาท 
 

2.  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     ปีการศึกษา 2565  คิดจากยอดจ านวนนักเรียนได้จ านวนเงิน 688,280 บาท ใช้ในกิจกรรม 5 ประเภท  
ดังนี้ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมคุณธรรม/จริยธรรม/ลูกเสือ/ยุวกาชาด  กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรม
บริการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  และกิจกรรมการจัดการสอนช่วงสถานการณ์โควิด-19 
 

     โรงเรียนควนโดนวิทยา ได้ก าหนดโครงการที่มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เกณฑ์ 
การประเมินโรงเรียนอีโคสคูล กลยุทธ์ของโรงเรียนในฝัน นโยบายของต้นสังกัด และนโยบายของโรงเรียน
ควนโดนวิทยา สรุปดังนี้ 
   

ตารางสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565  
 

ที ่ ฝ่าย 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

อุดหนุน เรียนฟรี ระดมทุน อื่น ๆ รวม 
1 บริหารวิชาการ 24   591,352  460,340 516,300 0 1,567,992 67.72 
2 บริหารกิจการ นร. 7 0 227,940 0 0 227,940 13.17 
3 บริหารทั่วไป 5 304,900 0 0 0 304,900 9.85 
4 บริหารบุคคล 5 52,696 0 0 0 52,696 2.28 
5 บริหารงบประมาณ 1 20,000 0 0 0 20,000 0.86 
6 พิเศษ 2 83,000 0 0 58,600 141,600 6.12 
 รวม 44 1,051,948 688,280 516,300 58,600 2,315,128 100 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ ทุกกลุ่มงบประมาณ
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รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565 
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โครงการฝ่ายบริหารวิชาการ  

ปีการศึกษา 65 
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โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

ลักษณะโครงการ      ใหม ่  ต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
     มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
สนองจุดเน้นของโรงเรียน  ..................................................................................... 
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน  .................................................................................... 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    1. นางอรุณี   ตาเดอิน 
                                           2. นายไพศาล ลายู 
     3. นางเซาเด๊าะ คชฤทธิ์             

4. นางหวันอารีญา   หมีนสัน 
     5. นางนุรมะ   นารีเปน 
ระยะเวลาด าเนินการ     ระยะที่ 1 (เมษายน 2565 – กันยายน 2565) 
           ระยะที่ 2 (ตุลาคม  2565 – มีนาคม  2566) 
งบประมาณ  เงินอุดหนุน    เงินรายได ้     เงินเรียนฟรี      เงินอ่ืน ๆ  
   จ านวน 49,000 บาท  (เงินสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

1.  หลักการและเหตุผล 
  คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เนื่องจาก คณิตศาสตร์
ช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์
ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม และสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คณิตศาสตร์ยังเป็น
เครื่องมือในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อ่ืน ๆ อันเป็นรากฐานในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณภาพและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ 
การศึกษาคณิตศาสตร์จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ทันสมัย และสอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้า อย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิ
วัตน์ จากวิสัยทัศน์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติ 
ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและ
เป็นพลโลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้
และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดย
มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
และจากมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตัวบ่งชี้
ด้านผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนจะต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ผลการทดสอบระดับชาติอยู่ในระดับดี และจากวิสัยทัศน์ของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาจะเห็นว่า
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ต้องการเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นพ้ืนฐานส าหรับการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ 
และการศึกษาตลอดชีวิต  
  จากสภาพปัจจุบันของโรงเรียนควนโดนวิทยา พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและผล
การทดสอบระดับชาติของส านักงานทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) ของโรงเรียนควนโดนวิทยา ปี
การศึกษาที่ผ่านมา พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ต่ ากว่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด และ
ผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าระดับจังหวัดและประดับประเทศ ดังนั้นกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนควนโดนวิทยา จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
  
2.  วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้นและมีมาตรฐานตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 

2.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
     2.3 เพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่นักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน ที่มีต่อโครงการส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
3.  เป้าหมาย 
    3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น 
          3.1.2 ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น 
  3.1.3 นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
     3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
     3.2.1 ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อยู่ในระดับมากที่สุด 
 
4.  กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
                ให้สูงขึ้น 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมวางแผน 
1.2 มอบหมายหน้าที่/แต่งตั้งค าสั่ง 
1.3 ด าเนินการกิจกรรม 
1.4 สรุป/ประเมินผล 
 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

 

- ครูกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์
ทุกคน 
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กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 2 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ  
                (O-NET) ให้สูงขึ้น  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 ประชุมวางแผน 
2.2 มอบหมายหน้าที่ 
2.3 ด าเนินการกิจกรรม 
2.4 สรุป/ประเมินผล 
 

พ.ย. 64 – 
ก.พ. 65 

 

- ครูกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์
ทุกคน 

กิจกรรมที่ 3 ปรับลดระดับผลการเรียน 0, ร, มส, 
                ให้น้อยลง 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
3.1 ประชุมวางแผน 
3.2 มอบหมายหน้าที่ 
3.3 ด าเนินการกิจกรรม 
3.4 สรุป/ประเมินผล 
 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

 

- ครูกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์
ทุกคน 

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   
                คณิตศาสตร์ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
4.1 ประชุมวางแผน 
4.2 มอบหมายหน้าที่ 
4.3 ด าเนินการกิจกรรม 
4.4 สรุป/ประเมินผล 
 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

 

10,000 ครูกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์
ทุกคน 

กิจกรรมที่ 5 จัดท าสื่อ – นวัตกรรมประกอบ 
                การเรียนการสอน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
5.1 ประชุมวางแผน 
5.2 มอบหมายหน้าที่ 
5.3 ด าเนินการกิจกรรม 
5.4 สรุป/ประเมินผล 
 
 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

 

8,000 ครูกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์
ทุกคน 
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กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 6 ครูใช้ ICT ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
6.1 ประชุมวางแผน 
6.2 ศึกษาสภาพปัญหา 
6.3 ด าเนินการใช้ ICT 
6.4 สรุป/ประเมินผล 
 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

 

- ครูกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์
ทุกคน 

กิจกรรมที่ 7 ครูจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
7.1 ประชุมวางแผน 
7.2 ศึกษาสภาพปัญหา /ด าเนินการ 
7.3 ด าเนินการท าวิจัย 
7.4 สรุป/ประเมินผล 
 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

 

- ครูกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์
ทุกคน 

กิจกรรมที่ 8 นิเทศการเรียนการสอนแบบกัลยาณมิตร  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
8.1 ประชุมวางแผน 
8.2 แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 
8.3 ด าเนินการจัดท า 
8.4 สรุป/ประเมินผล 
 

มิ.ย, ส.ค, 
พ.ย 2565 

 

- ครูกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์
ทุกคน 

กิจกรรมที่ 9 ครูพัฒนาตนเอง อย่างน้อย 
                ปีละ 20 ชั่วโมง   
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
9.1 จัดหาหน่วยจัดอบรม/ได้รับมอบหมาย  
9.2 ขออนุญาต/ติดต่อออกค าสั่งไปราชการอบรม 
9.3 ด าเนินการไปอบรม  
9.4 สรุป/ประเมินผล 
 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

 

- ครูกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์
ทุกคน 

กิจกรรมที่ 10 สู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
10.1 ประชุมวางแผน 
10.2 คัดเลือกนักเรียน 
10.3 ด าเนินการฝึกซ้อม 
10.4 น าไปเข้าร่วมแข่งขัน 
10.5 สรุป/ประเมินผล 

ส.ค. - ก.ย.
65 
 

8,000 ครูกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์
ทุกคน 



45 
 

กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที ่11 จัดท าข้อตกลงความร่วมมือ Moc 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
11.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
11.2 ศึกษาข้อมูลเดิม 
11.3 ด าเนินการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือ Moc 
11.4 วางแผนการประเมินผลให้สอดคล้องกับข้อมูล Moc 
11.5 ประเมินผล/สรุปผลการด าเนินการ 
 

พ.ค. 65, 
พ.ย. 65 

 

- ครูกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์
ทุกคน 

กิจกรรมที ่12 งานเปิดประตูสู่สถานศึกษา  
                  Open House’64 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
12.1 ประชุมวางแผน 
12.2 แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 
12.3 ด าเนินการจัดท ากิจกรรม 
12.4 สรุป/ประเมินผล 
 

ก.พ. 
2566 

 

9,000 ครูกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์
ทุกคน 

กิจกรรมที ่13  โครงการค่ายคณิตศาสตร์ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
12.1 ประชุมวางแผน 
12.2 แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 
12.3 ด าเนินการจัดท ากิจกรรม 
12.4 สรุป/ประเมินผล 
 

ส.ค. 
2565 

 

14,000 ครูกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์
ทุกคน 

รวมงบประมาณเป็นเงิน (สี่หม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) 49,000  
 
5.  หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
     5.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สงขลา สตูล  
     5.2  ฝ่ายบริหารวิชาการ 
     5.3  งานวัดผลประเมินผล 
     5.4  ผู้ปกครองนักเรียน 
 
6. งบประมาณ 

กิจกรรม รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

กิจกรรมที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
 

- - - 
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กิจกรรม รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

กิจกรรมที่ 2 ยกระดับผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) ให้สูงขึ้น  

- ค่าวัสดุ 
- ค่าวิทยากร 

- - - 

กิจกรรมที่ 3 ปรับลดระดับผลการเรียน 
0, ร, มส, ให้น้อยลง 

- - - - 

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาห้องเรียนที่เอ้ือต่อ 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ - 
 

- 10,000 

กิจกรรมที่ 5 จัดท าสื่อ - นวัตกรรม
ประกอบการเรียนการสอน 

จัดซื้อสื่อการสอน - - 8,000 

กิจกรรมที่ 6 ครูใช้ ICT ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 

- -  - 

กิจกรรมที่ 7 ครูจัดท าวิจัยในชั้นเรียน - - - - 
กิจกรรมที่ 8 นิเทศการเรียนการสอน 
แบบกัลยาณมิตร  

- - - - 

กิจกรรมที่ 9 ครูพัฒนาตนเอง อย่างน้อย 
ปีละ 20 ชั่วโมง   

- - - - 

กิจกรรมที่ 10 สู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ - 
 

- 8,000 

กิจกรรมที ่11 จัดท าข้อตกลงความรว่มมือ 
Moc 

- 
 

- - - 

กิจกรรมที ่12 งานเปิดประตูสู่สถานศึกษา 
Open House’64 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ - - 9,000 

กิจกรรมที ่13  โครงการค่ายคณิตศาสตร์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ - - 14,000 

รวมงบประมาณเป็นเงิน (สี่หม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) 49,000 
 
7.  การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือ 
ที่ใช้ 

ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 
2564 2565 

1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุก
รายวิชาในกลุ่มสาระสูงขึ้น 

ทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธิ์ 

แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ 

ข้อมูล 
แต่ละ

รายวิชา 

สูงขึ้น 
 

2 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ 
สูงขึ้น ร้อยละ 3 
 

ทดสอบ 
ระดับชาติ 

แบบทดสอบ
ระดับชาติ 

ม.3= 21.51 
ม.6= 20.61 

ม.3= …….. 
ม.6= …….. 
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ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือ 
ที่ใช้ 

ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 
2564 2565 

 

3 ค่าเฉลี่ยระดับผลการเรียน  
0, ร, มส, ลดลง 
 

สังเกต, บันทึก แบบบันทึก ข้อมูล 
แต่ละ

รายวิชา 

น้อยลง 
 

4 มีห้องเรียนคณิตศาสตร์ 
ที่มีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
จ านวน 4 ห้อง 
 

สังเกต 
สภาพ 

ห้องเรียน 

แบบสังเกต - 4 
ห้องเรียน 

5 ครูจัดท าสื่อ-นวัตกรรมประกอบ 
การสอน อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง 

สังเกต, บันทึก แบบสังเกต 
แบบบันทึก 

อย่างน้อย 
ปีละ 1 เรื่อง 

อย่างน้อย 
   ปีละ 
  1 เรื่อง 

6 ครูใช้ ICT ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ อย่างน้อย 
ภาคเรียนละ 1 เรื่อง   
 

สังเกต บันทึก แบบสังเกต 
แบบบันทึก 

อย่างน้อย 
ปีละ 1 เรื่อง 

อย่างน้อย 
   ปีละ  
 1 เรื่อง 

7 ครูท าวิจัยในชั้นเรียน 
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง 
 

บันทึก 
การส่งวิจัย 

แบบบันทึก 
การส่งวิจัย 

อย่างน้อย 
ปีละ1 เรื่อง 

อย่างน้อย   
    ปีละ    
 1 เรื่อง 

8. ครมูีการนิเทศการจัดการเรียน
การสอนแบบกัลยาณมิตร ภาค
เรียนละ 2 ครั้ง 
 

บันทึก 
การนิเทศ 

แบบสังเกต 
แบบบันทึก 

ภาคเรียน
ละ 2 ครั้ง 

ภาคเรียน
ละ 2 ครั้ง 

9 ครูมีการพัฒนาตนเอง 
อย่างน้อยปีละ 20 ชั่วโมง   

สังเกต 
 

ค าสั่ง 
เกียรติบัตร 

 อย่างน้อย 
    ปีละ 
20 ชั่วโมง   

อย่างน้อย 
   ปีละ 
20 ชั่วโมง  

10 สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
(จ านวนเหรียญหรือเกียรติบัตร 
ที่ได้รับ) 
 

สังเกต 
บันทึก 

แบบบันทึก 
เกียรติบัตร 

     ไม่มี   เพ่ิมข้ึน 

11 จ านวนครูที่ท าบันทึกข้อตกลง 
MOC ระหว่างครูกับกลุ่มสาระ 
และกลุ่มสาระกับโรงเรียน  
 

แบบบันทึก แบบบันทึก
ข้อตกลง 

ทุกคน ทุกคน 

12 จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมงานเปิดประตู 

-สังเกต บันทึก -แบบสังเกต 
-แบบบันทึก 

ไม่ต่ ากว่า 
100 คน 

ไม่ต่ ากว่า 
100 คน 
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ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือ 
ที่ใช้ 

ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 
2564 2565 

สู่สถานศึกษา 
 

 

13 นักเรียนได้รับความรู้และทักษะ
กระบวนการและมีเจตคติท่ีดี
ต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
 

-สังเกต  
-ประเมิน
ความพึงพอใจ 

-แบบสังเกต  
-แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

- พอใจ
ระดับ

มากที่สุด 

14 ความพึงพอใจของครูและ
บุคลากรของโรงเรียนที่มีต่อ 
การจัดกิจกรรมโครงการพัฒนา
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
 

-สังเกต  
-ประเมิน
ความพึงพอใจ 

-แบบสังเกต  
-แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

พอใจระดับ
มากที่สุด 

พอใจ
ระดับ

มากที่สุด 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     8.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชาในกลุ่มสาระสูงขึ้นและมีมาตรฐานตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 
     8.2 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น 
     8.3 นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
     8.4 ครูจัดท าวิจัยในชั้นเรยีนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง 
     8.5 ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
 
 
 
 ลงชื่อ          ลงชื่อ 
                   (นางอรุณี  ตาเดอิน)                        (นายไพศาล   ลายู) 
     ผู้เสนอโครงการ            หัวหน้าฝ่ายบริหารวชิาการ 
                                ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
  
 

ลงชื่อ      ลงชื่อ 
            (นายอาหลี  รอเกตุ)           (นายกระจาย  หนูคงแก้ว) 
          รองอ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา                       ผู้อ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา 
                     ผู้เห็นชอบโครงการ                            ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 65 

 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่  ต่อเนื่อง 
สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ ...1...  
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
     มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
สนองจุดเน้นของโรงเรียน  ..................................................................................... 
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน  .................................................................................... 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ฝ่ายบริหารวิชาการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นายอับดุลการีม  สามัญ       2. นางสาวสวุตี   มัจฉา 
    3. นางหับเสาะ  บิลหลี         4. นางฮาบีบ๊ะ  เสมอภพ 
    5. นางนนทิกร  ศรีสัมราน        6. นางสาวเมลินญ่า   เบญ็หละ 
    7. นางสาวพิชญา  เขียดสังข์                             
ระยะเวลาด าเนินการ     ระยะที่ 1 (เมษายน 2565 – กันยายน 2565) 
      ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) 
งบประมาณ   เงินอุดหนุน (30,000 บาท)     เงินรายได้ (............... บาท)   
                เงินเรียนฟรี (10,000  บาท)       เงินอ่ืน ๆ ………….. (........... บาท) 
   รวมจ านวน 40,000  บาท  (สี่หมื่นบาทถ้วน) 
 

 
1.  หลักการและเหตุผล 

จากวิสัยทัศน์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลัง
ของชาติ ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็น
พลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ
และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ และจากมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเพ่ือการประเมินคุณภาพ
ภายนอกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตัวบ่งชี้ด้านผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนจะต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติอยู่ในระดับดี และจาก
วิสัยทัศน์ของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาจะเห็นว่าต้องการเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นพื้นฐานส าหรับการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต  

จากสภาพปัจจุบันของโรงเรียนควนโดนวิทยา  พบว่าผลการทดสอบระดับชาติของส านักงาน
ทดสอบทางการศึกษา(สทศ.) ของโรงเรียนควนโดนวิทยา ปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่าผลการทดสอบ
ระดับชาติของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 ดังนั้นทางโรงเรียนควนโดนวิทยาจึงได้วางแผนจัด
กิจกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในปีการศึกษาต่อไปให้สูงขึ้น 
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2.  วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  2.2 เพ่ือยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET : Ordinary National Educational Testing)   
ปีการศึกษา 2565 ให้สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2564 จากการทดสอบของส านักงานทดสอบทางการศึกษา
(สทศ.)   
  2.3 เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ และจัดให้มีเวทีแสดงความสามารถของนักเรียน 
  2.4 เพ่ือสร้างความพึงพอใจของนักเรียน ครูและผู้ปกครองต่อการด าเนินโครงการส่งเสริม
และพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 
3.  เป้าหมาย 
      3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 3% ทุกรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 
          3.1.2  นักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6 มีผลการทดสอบระดับชาติ สูงขึ้น 3%  

3.1.3  นักเรียนมีเวทีแสดงความสามารถของนักเรียนอย่างน้อย  3 รายการ 
      3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   3.2.1 นักเรียน ครูและผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการด าเนินโครงการ อยู่ในระดับมาก 
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นวางแผน(P) 
1 ประชุมครู วางแผนการจัดท า

โครงการและก าหนดกิจกรรมเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เมษายน 2565 - ครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ฯ 
ทุกคน 

ขั้นด าเนินการตามแผน(D) 
2 ประชุมครู เพ่ือให้เข้าใจเป้าหมาย 

และแนวทางการจัดกิจกรรม 
 

พฤษภาคม 2565 - ครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ฯ
ทุกคน 

3 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
3.1 ส่งเสริมความเป็นเลิศ 
ทางวิทยาศาสตร์ (เข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะวิชาการ) 
 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 

 
 

 
10,000 

 
 
 
 

ครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ฯ
ทุกคน 
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ที ่ กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 

3.2 ส่งเสริมกระบวนการ 
จัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 
และโครงงาน 

3.3 ครูร่วมกันก าหนดเป้าหมาย 
โดยท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOC) 
3.4 จัดซื้อสื่อ อุปกรณ์ และสารเคมี
ส าหรับห้องปฏิบัติการ 
3.5 ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนรู้   

3.6 ติวเข้ม O-NET นักเรียน ชั้น ม.3 
และ ม.6 
3.7 จัดกิจกรรมงาน Open House’65 
3.8 จัดบอร์ดความรู้ 
หน้าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์/
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
3.9 จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์/
ค่ายวิทยาศาสตร์ 

 
ตลอดปีการศึกษา 
 
 
พ.ค. 65, พ.ย. 65 
 
 
ตลอดปีการศึกษา 

 
ตลอดปีการศึกษา 
 
พ.ย.65 – ก.พ.65 
 

มกราคม 2566 

ตลอดปีการศึกษา 
    
 

ส.ค. 2565/ 
ภาคเรียนที่ 1 

- 
- 
 
 
- 
 
 

15,000 
 

- 
 

- 
 

    5,000 

- 
 
 

10,000 
 

ขั้นตรวจสอบ (C) 
4 ติดตามกิจกรรมที่ด าเนินการ ตลอด 

ปีการศึกษา 
 

- ครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ฯ 
ทุกคน 

ขั้นปรับปรุงแก้ไข (A) 
5 น าข้อมูลที่ได้รับจากการประเมิน 

มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนางาน พร้อมสรุปรายงานผลและ
เผยแพร่ผลงานต่อผู้เกี่ยวข้อง 

มีนาคม 2566 - ครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ฯ
ทุกคน 

รวมงบประมาณเป็นเงิน (สี่หม่ืนบาทถ้วน) 40,000  
 
5.  หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
     5.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 
     5.2  ฝ่ายบริหารวิชาการ 
     5.3  งานวัดผลประเมินผล 
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     5.4  ผู้ปกครองนักเรียน 
6. งบประมาณ 
 

กิจกรรม รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์  
(เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ) 

ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 
และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

1 10,000 10,000 

ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ
สะเต็มศึกษาและโครงงาน 

ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 
และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- - - 

จัดซื้อสื่อ อุปกรณ์ และสารเคมีส าหรับ
ห้องปฏิบัติการ 

ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 
และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

1 15,000 
 

15,000 
 

ติวเข้ม O-NET นักเรียน ชั้น ม.3  
และ ม.6 

 

ค่าวิทยากร  วัสดุและ
อุปกรณ์ และเอกสาร
ประกอบ 

- - - 

จัดกิจกรรมงาน Open House’65 
ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 
และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

1 5,000 5,000 

ค่ายวิชาการ(วิทยาศาสตร์) ค่าวิทยากร  วัสดุและ
อุปกรณ์ และเอกสาร
ประกอบ 

1 10,000 10,000 

สรุปรายงานผลและเผยแพร่ผลงาน 
ต่อผู้เกี่ยวข้อง 

ค่าวัสดุและอุปกรณ์ - - - 

รวมงบประมาณเป็นเงิน (สี่หม่ืนบาทถ้วน) 40,000 
 
7.  การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 

2564 2565 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น 3% 
ทุกรายวิชาของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
      

เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน  
ปี 2565 

กับ ปี 2564 

รายงาน
ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 
 

สูงขึ้น 3% 
ทุกรายวิชา 

 

สูงขึ้น 3% 
ทุกรายวิชา 

 
 

2. นักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6  
มีผลการทดสอบระดับชาติ 
สูงขึ้น 3%    
 

เปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ย 

ผลการทดสอบ
ระดับชาติ 
ปี 2565 

รายงานผล 
การทดสอบ

ทางการศึกษา
ระดับชาติ 
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ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 

2564 2565 
กับ ปี 2564 ขั้นพ้ืนฐาน  

(O-NET) 
3. นักเรียนมีเวทีแสดง

ความสามารถของนักเรียน
อย่างน้อย  3 รายการ 

เก็บรวมรวม 
การเข้าร่วม
กิจกรรม 

แบบบันทึก 
 

 3 รายการ 

4. นักเรียน ครูและผู้ปกครอง 
มีความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

ประเมิน 
ความพึงพอใจ 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
 

ดีมาก ดีมาก 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  ครู นักเรียนและผู้ปกครอง มีความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารจัดการของโรงเรียน และมี
ความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมในโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ฯ 
 
 
 
 ลงชื่อ      ลงชื่อ 
                (นายอับดุลการีม   สามัญ)                  (นายไพศาล   ลายู) 
        ผู้เสนอโครงการ   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
                       ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 
 ลงชื่อ      ลงชื่อ 
            (นายอาหลี  รอเกตุ)           (นายกระจาย  หนูคงแก้ว) 
          รองอ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา                       ผู้อ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา 
                     ผู้เห็นชอบโครงการ                            ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่  ต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
     มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
สนองจุดเน้นของโรงเรียน  ..................................................................................... 
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน  .................................................................................... 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   1. นายนิรัตน์  เสมอภพ 
    2. นางฮายาตี  หลีเยาว์ 

3. นายมุตฮา   หมันเส็น   
4. นางสาวนุสรา   ประสานการ. 
5. นางสาวสุกัลญา   โสสนุย 
6. นางสาวนุรฮาญาณี  สามะ 

ระยะเวลาด าเนินการ     ระยะที่ 1 (เมษายน 2565 – กันยายน 2565) 
      ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) 
งบประมาณ   เงินอุดหนุน ( 29,000 บาท)      เงินรายได้ (............... บาท)   
                เงินเรียนฟรี ( 20,000 บาท)       อ่ืน ๆ 
   รวมจ านวน  49,000 บาท (สี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
 จากปีการศึกษา 2564  ผลการประเมินระดับชาติ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ของโรงเรียนควนโดนวิทยา พัฒนาขึ้นเล็กน้อย ทางกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ มีทิศทางการพัฒนากลุ่มสาระ
ด้านพัฒนาการเรียนการสอนที่หลากหลาย จัดเตรียมสื่อและความพร้อมของนักเรียน  โดยจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี จัดท าข้อตกลงภายในกลุ่มสาระ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้  
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้  ติวเข้มข้อสอบ O –NET จดักิจกรรมวันมหกรรม
วิชาการ วันอาเซียน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษาให้สูงขึ้น และให้นักเรียนได้
เรียนรู้สู่โลกกว้างนอกจากการเรียนรู้ในห้องเรียน 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
      2.1  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษาให้สูงขึ้น   

2.2. เพ่ือจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
 2.3. เพ่ือสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2.4. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องอาเซียน 
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3.  เป้าหมาย 
      3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยาทุกคน 
      3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 3.2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษาสูงขึ้น 
 3.2.2 นักเรียนได้มีประสบการณ์ตรงจากการเรียนการสอน 
 3.2.3 นักเรียนกลุ่มสนใจได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
 3.2.4 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องอาเซียน 
 

4. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรมที่ปฏิบัติ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมวันอาเซียน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมวางแผน 
1.2 จัดกิจกรรมวันอาเซียน 
 

สิงหาคม 2565 นายนิรัตน์ 
นางฮายาตี 
นายมุตฮา 
นางสาวนุสรา 
นางสาวสุกัลญา 
นางสาวนุรฮาญาณี 

กิจกรรมที่ 2  เปิดประตูสู่สถานศึกษา 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 จัดแข่งขันทักษะสังคมศึกษา
ระดับประถม 
1.2 จัดนิทรรศการกลุ่มสาระสังคมศึกษา 

มกราคม - กุมภาพันธ์ 
2566 

นายนิรัตน์ 
นางฮายาตี 
นายมุตฮา 
นางสาวนุสรา 
นางสาวสุกัลญา 
นางสาวนุรฮาญาณี 

กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมอิสลามสัมพันธ์ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 กิจกรรมบนเวที 
1.2 กิจกรรมนูหรีส าหรับนักเรียน 
 

กรกฎาคม 2565 นายนิรัตน์ 
นางฮายาตี 
นายมุตฮา 
นางสาวนุสรา 
นางสาวสุกัลญา 
นางสาวนุรฮาญาณี 

กิจกรรมที่ 4  แข่งขันทักษะวิชาการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 เตรียมนักเรียนและฝึกซ้อม 
1.2 แข่งขันทักษะตามโอกาส 

มิถุนายน 2565 – 
กุมภาพันธ์ 2566 

นายนิรัตน์ 
นางฮายาตี 
นายมุตฮา 
นางสาวนุสรา 
นางสาวสุกัลญา 
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กิจกรรมที่ปฏิบัติ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
นางสาวนุรฮาญาณี 

กิจกรรมที่ 5   ยกระดับผลสัมฤทธิ์    
ทางการเรียนสังคมศึกษา 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์สามปีที่ผ่านมา 
1.2 เตรียมเอกสารประกอบการสอน 
1.2 ติวเข้มสู่การสอบโอเน็ต 

มิถุนายน 2565 – 
กุมภาพันธ์ 2566 

นายนิรัตน์ 
นางฮายาตี 
นายมุตฮา 
นางสาวนุสรา 
นางสาวสุกัลญา 
นางสาวนุรฮาญาณี 

 

5.  หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
     5.1  โรงเรียนควนโดนวิทยา 
     5.2  หนว่ยงานที่จัดแข่งขันทักษะวิชาการ 
 

6. งบประมาณ 

กิจกรรม รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

จ านวนเงิน 

กิจกรรมที่ 1   
กิจกรรมวันอาเซียน 
 

รางวัล 20 100 2,000 
เช่าชุดการแสดง 7 1,000 7,000 
อุปกรณ์จัดเวที 1 4,000 4,000 
รวมเงินกิจกรรมที่ 1 13,000 

กิจกรรมที่ 2   
เปิดประตูสู่สถานศึกษา 
 

รางวัล 100 30 3,000 
อุปกรณ์จัดแข่งขันทักษะ 40 50 2,000 
จัดเต๊นนิทรรศการ 1 1,000 1,000 
รวมเงินกิจกรรมที่ 2 6,000 

กิจกรรมที่ 3   
กิจกรรมอิสลามสัมพันธ์ 

รางวัล 30 100 3,000 
เช่าเครื่องเสียง 1 2,000 2,000 
วิทยากร 1 1,000 1,000 
อุปกรณ์จัดเวที 1 4,000 4,000 
อาหารนักเรียน 1 10,000 10,000 
รวมเงินกิจกรรมที่ 3 20,000 

กิจกรรมที่ 4  
แข่งขันทักษะวิชาการ 

อุปกรณ์การแข่งขันวิชาการ 8 500 4,000 
วัสดุฝึกซ้อม 4 250 1,000 
รวมเงินกิจกรรมที่ 4 5,000 
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กิจกรรม รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

จ านวนเงิน 

กิจกรรมที่ 5 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์    
ทางการเรียนสังคมศึกษา 

เอกสารประกอบการสอน 100 30 3,000 
ค่าวิทยากร 2 1,000 2,000 

รวมเงินกิจกรรมที่ 5 5,000 
รวมงบประมาณเป็นเงิน ( สี่หม่ืนเก้าพันบาทถ้วน ) 49,000 

7.  การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือ 

ที่ใช้ 
ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 

2564 2565 
1. ร้อยละของนักเรียนที่มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี 
ผลการทดสอบ แบบทดสอบ 50 60 

2. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับ 
การส่งเสริมให้เข้าร่วม 
การแข่งขันความสามารถ 
ที่หลากหลาย 

ใช้ข้อมูลจริง แบบกรอก
ข้อมูล 

0 50 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    8.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
    8.2 นักเรียนได้มีประสบการณ์ตรงจากการเรียนการสอน 
    8.3 นักเรียนกลุ่มสนใจได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
    8.4 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องอาเซียน 
 
 
 
 ลงชื่อ      ลงชื่อ 
                     (นายนิรัตน์   เสมอภพ)                         (นายไพศาล   ลายู) 
                 หวัหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ       หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
       ผู้เสนอโครงการ                     ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 

ลงชื่อ      ลงชื่อ 
            (นายอาหลี   รอเกตุ)                   (นายกระจาย   หนูคงแก้ว) 
          รองผู้อ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา             ผู้อ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา 
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                     ผู้เห็นชอบโครงการ                                  ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 
 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ  ประจ าปีการศึกษา 2565 

 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่  ต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
     มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
สนองจุดเน้นของโรงเรียน  ..................................................................................... 
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน  ....................................................................................  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ   ฝ่ายบริหารวิชาการ  โรงเรียนควนโดนวิทยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ระยะเวลาด าเนินการ    พฤษภาคม 2565 – เมษายน  2566  
งบประมาณ   เงินอุดหนุน    เงินรายได้     เงินเรียนฟรี     เงินอ่ืน ๆ             

  จ านวน  46,000  บาท   (เงินสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)   
 

 
1.  หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนต่ าลงมากเมื่อเทียบกับสมัยก่อน
อาจมีสาเหตุมาจากตัวของผู้เรียนเองเบื่อหน่ายโรงเรียน เรียนแล้วไม่เข้าใจ เบื่อครูผู้สอน ตัวครูผู้สอน
เองที่ขาดความเข้มงวดในการสอน ขาดสื่อประกอบการเรียนการสอนที่ทันสมัยทางกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศเล็งเห็นว่าในการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศให้ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่สูงขึ้นจะต้องมีสื่อประกอบการเรียนการสอน ดังนั้น ทางกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศต้องใช้
งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์   ต่าง ๆหรือท ากิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือฝึกทักษะการฟัง 
พูด อ่าน เขียนให้กับนักเรียนซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นมาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเล็งเห็นว่า  
ในการใช้สื่อ วัสดุต่าง ๆ เพื่อฝึกทักษะจะท าให้นักเรียนได้น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ดียิ่งขึ้น  
 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษามลายูให้แก่นักเรียน 
2. เพ่ือฝึกนักเรียนให้กล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษามลายู 
3. เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษดีขึ้น 
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3.  เป้าหมาย 
      3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   3.1.1  นักเรียนมีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผล ไม่เกินร้อยละ 30 

      3.1.2  ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษและ 
ภาษาต่างประเทศที่ 2 เพ่ือการสื่อสาร รอ้ยละ 53  

      3.1.3  นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมการแข่งขันความสามารถที่หลากหลาย 
ในทุกระดับเพ่ิมมากข้ึน   

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนได้รับการส่งเสริมการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและเกิดทักษะในการใช้

ภาษาอังกฤษและภาษามลายู 
  3.2.2  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษดีข้ึน 
 

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นวางแผน (P) 
1. - ประชุม/วางแผนเขียนโครงการ/ 

ก าหนดกิจกรรม 
 

เม.ย. 65 - - ครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

ขั้นด าเนินการตามแผน (D) 
2. - นิทรรศการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

(Open House) 
- ค่ายวิชาการ (อังกฤษ, มลายู, จีน)  
- แข่งขันทักษะวิชาการกับ
หน่วยงานต่าง ๆ 
- ติว O-net 
- กิจกรรมเสียงตามสาย 
- กิจกรรมภาษาเคลื่อนที่ 
- กิจกรรมคลินิกภาษา 
- กิจกรรมฟุดฟิดโฟฟาย 3 ภาษา 
- กิจกรรมแข่งขันทักษะทางด้าน
ภาษาภายในโรงเรียน 
 

ก.พ. 66 
 

พ.ค. 65 - มี.ค. 66 
ก.ย. 65 - ก.พ. 66 

 
พ.ย. 65 - ก.พ. 66 
พ.ค. 65 - มี.ค. 66 
พ.ค. 65 - มี.ค. 66 
พ.ค. 65 - มี.ค. 66 
พ.ค. 65 -มี.ค.66 
พ.ค.- สฺ.ค. 65  

10,000 
 

8,000 
10,000 

 
8,000 

- 
3,000 
2,000 

- 
5,000 

- ครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

ขั้นตรวจสอบ (C) 
3. -  ศึกษา และวิเคราะห์ปัญหา/

อุปสรรค/ข้อเสนอแนะน าสภาพ
มี.ค - เม.ย. 66  - - ครูกลุ่มสาระ

ภาษาต่างประเทศ 
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ที ่ กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ปัญหาในการจัดกิจกรรมมาแก้ไข 
ปรับปรุง เพื่อปรับปรุงพัฒนา 
ในครั้งต่อไป 
 

ขั้นปรับปรุงแก้ไข (A) 
5. ประเมินผลแต่ละกิจกรรม 

โดยใช้แบบสอบถามและสรุป
รายงานผล และน าปัญหา/ 
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ มาปรับปรุง
พัฒนางานต่อไป 

มี.ค. - เม.ย.66 
 

- - ครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

รวมงบประมาณเป็นเงิน ( สี่หม่ืนหกพันบาทถ้วน ) 46,000  
 
5.  หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
      -  
 

6.  งบประมาณ  
 

กิจกรรม รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงิน 

- ค่ายวิชาการ  
(อังกฤษ, มลายู, จีน) 

- วัสดุฝึกพัฒนาทักษะทางภาษา 
- ค่าอาหารนักเรียน 

   
 

8,000 

- นิทรรศการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
(Open House) 

- ของรางวัล   
- วัสดุตกแต่งนิทรรศการ 

  10,000  

- แข่งขันทักษะวิชาการ
กับหน่วยงานต่าง ๆ 

- วัสดุฝึก 
- อ่ืน ๆ 

  10,000 

- ติว O-net - ค่าเอกสาร 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 

  8,000 

- กิจกรรมเสียงตามสาย     

- กิจกรรมภาษา
เคลื่อนที่ 

- วัสดุอุปกรณ์   3,000 
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- กิจกรรมคลินิกภาษา - วัสดุอุปกรณ์   2,000 

- กิจกรรมฟุดฟิดโฟฟาย 
3 ภาษา 

    

- กิจกรรมแข่งขันทักษะ
ทางด้านภาษาภายใน
โรงเรียน 

- ของรางวัล   
- วัสดุตกแต่งนิทรรศการ 

  5,000 

รวมงบประมาณเป็นเงิน ( สี่หม่ืนหกพันบาทถ้วน ) 46,000 

7.  การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือ 
ที่ใช้ 

ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 
2564 2565 

1. ร้อยละของนักเรียนที่มีผล
การเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การวัด
และประเมินผลลดลง 

การเก็บ
คะแนน/การ

สอบ 

ผลการ
สัมฤทธิ์ 

ไม่เกินร้อย
ละ 
30 

ไม่เกินร้อยละ 
30 

2. ร้อยละของผู้เรียนผ่านเกณฑ์
การประเมินความสามารถ
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศที่ 2 เพ่ือ
การสื่อสาร 

การสังเกต 
การเก็บข้อมูล 
สังเกตจาก
สภาพจริง 

การประเมิน
การใช้ภาษา 

ร้อยละ 
57 

ร้อยละ 
60 

3 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับ
การส่งเสริมให้เข้าร่วมการ
แข่งขันความสามารถท่ี
หลากหลายในทุกระดับ 

การเก็บข้อมูล 
 

รายชื่อ
นักเรียนที่
ได้รับการ
ส่งเสริม 

น้อยกว่า 
ร้อยละ 

15 

ร้อยละ 
15 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    8.1 นักเรียนมีทักษะทางภาษาอังกฤษและมลายูและกล้าแสดงออกมากขึ้น 
    8.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
 
 
 
 ลงชื่อ                                             ลงชื่อ 
  (นายอดุลย์  บิลหลี)          (นายไพศาล  ลายู) 
           หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                  หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
           ผู้เสนอโครงการ                                       ผู้เห็นชอบโครงการ 
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ลงชื่อ      ลงชื่อ 
            (นายอาหลี   รอเกตุ)                   (นายกระจาย   หนูคงแก้ว) 
          รองผู้อ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา             ผู้อ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา 
                     ผู้เห็นชอบโครงการ                                  ผู้อนุมัติโครงการ 
    

โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

ลักษณะโครงการ    ใหม ่  ต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
     มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
สนองจุดเน้นของโรงเรียน  ..................................................................................... 
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน  .................................................................................... 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ   1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ    

     2. กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา    
ระยะเวลาด าเนินการ     ระยะที่ 1 (เมษายน 2565 – กันยายน 2565) 
      ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) 
งบประมาณ   เงินอุดหนุน (36,000 บาท)     เงินรายได้ (............... บาท)   
                เงินเรียนฟรี (............... บาท)       เงินอ่ืน ๆ  (........... บาท) 
   รวมจ านวน 36,000 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดเป็นสาระการเรียนรู้ที่เป็นพ้ืนฐานส าคัญที่
ผู้เรียนทุกคนจ าเป็นต้องเรียนรู้  เพราะการมีสุขภาพดีเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ประการแรกของ
คนไทยที่รัฐบาลได้ก าหนดไว้เป็นนโยบายและมาตรการในการจัดการศึกษาของประเทศเพ่ือพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถยืนหยัดอย่างไทยในประชาสังคมโลกทั้งปัจจุบันและอนาคตโดยการจัด 
การเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ซึ่งมุ่งเน้นเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  การป้องกันโรคการส่งเสริม 
การพัฒนาสุขภาพ และการบริหารจัดการชีวิตเพ่ือด ารงสุขภาพที่ดี อันเป็นรากฐานส าคัญยิ่ง 
ในการด าเนินชีวิตที่สมดุล ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณอันเป็น
องค์ประกอบของการมีสภาวะสุขภาพที่สมบูรณ์ 
 การเรียนรู้มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนด้านปัญญา พัฒนาระบบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
การตัดสินใจและการแก้ปัญหา โดยให้ผู้เรียนเรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง เข้าใจชีวิต รู้จักและเข้าใจตนเอง 
เห็นคุณค่าของตนและผู้อ่ืน รักการออกก าลังกาย และเล่นกีฬา  รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรมและ
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ค่านิยมที่ดี เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องเหมาะสม ทั้งในด้านการป้องกัน การส่งเสริมและ 
การด ารงไว้ซึ่งสุขภาพที่ดีอย่างถาวรของตนเองและครอบครัวและชุมชน โดยน าหลักความพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สอดแทรกบทเรียนด้วย
คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้การมีสุขภาพกายที่ดีแข็งแรง สุขภาพใจที่เข้มแข็งด้วย
คุณธรรม และใช้วิถีการด าเนินชีวิตด้วยความพอเพียงตามวิถีไทย   
 
 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
        2.1  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการออกก าลังกาย 
 2.2  เพ่ือให้นักเรียนได้มีการน าทักษะทางด้านกีฬาแสดงออกในด้านการแข่งขันกีฬา 
 2.3  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักสามัคคีความร่วมมือกันในด้านการท างานเป็น 
กลุ่มหมู่คณะเป็นการฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
 2.4  เพ่ือเป็นการคัดเลือกนักกีฬาที่มีความสามารถเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วม 
การแข่งขันในระดับจังหวัดและระดับเขตต่อไป 
 2.5  เพ่ือจัดสร้าง จัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางด้านการกีฬา ให้มีความเพียงพอต่อ 
ความต้องการของนักเรียนและบริการชุมชน 
 2.6 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ให้สูงขึ้น 
 
3.  เป้าหมาย 
      3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น     
      3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านกีฬาอย่างเต็มศักยภาพ พัฒนาความรู้ด้านการดูแลสุขภาพทางกาย 
และสุขภาพทางจิตด้วยคุณธรรม ความสงบ อยู่อย่างมีความสุขตามหลักความพอเพียง   
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 จัดซื้ออุปกรณ์
กีฬาประกอบการเรียนการสอน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ส ารวจอุปกรณ์กีฬาที่ต้อง 
ใช้ในการเรียนการสอน 

ตลอดปีการศึกษา  
2565 

12,000 1. นายวิลาศ  อรุณรัตน์ 
2. นายอนนัต์  โต๊ะประดู่ 
3. นางสารอ  แซะอาหลี 
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กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.2 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาที่
ต้องการ 
 

กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อหุ่นจ าลอง
ร่างกาย 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ส ารวจสื่อการสอน 
1.2 จัดซื้อหุ่นจ าลองร่างกาย 
 

ตลอดปีการศึกษา 
2565 

15,000 1. นายวิลาศ  อรุณรัตน์ 
2. นายอนันต์  โต๊ะประดู่ 
3. นางสารอ  แซะอาหลี 

กิจกรรมที่ 3 จดัซื้อเครื่องชั่ง
ดิจิตอล 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ 
1.2 จัดซื้อเครื่องชั่งดิจิตอล 
 

ตลอดปีการศึกษา 
2565 

9,000 1. นายวิลาศ  อรุณรัตน์ 
2. นายอนันต์  โต๊ะประดู่ 
3. นางสารอ  แซะอาหลี 

รวมงบประมาณเป็นเงิน (สามหม่ืนหกพันบาทถ้วน) 36,000  
 
5.  หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
     5.1  ฝ่ายบริหารงานวชิาการ 
     5.2  กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
 
6. งบประมาณ 
 

กิจกรรม รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

จ านวนเงิน 

กิจกรรมที่ 1  
จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 
 
 

วอลเลย์บอล 
เซปักตะกร้อ 
ฟุตซอล   

  12,000 

กิจกรรมที่ 2  
จัดซื้อหุน่จ าลองร่างกาย 
 

หุ่นจ าลองร่างกาย 1 15,000 15,000 

กิจกรรมที่ 3  
จัดซื้อเครื่องชั่งดิจิตอล 
 

เครื่องชั่งดิจิตอล 1 8,500 8,500 

รวมงบประมาณเป็นเงิน (สามหม่ืนหกพันบาทถ้วน) 36,000 
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7.  การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือ 
ที่ใช้ 

ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 
2564 2565 

1. ความเพียงพอของอุปกรณ์กีฬา สอบถาม 
ความพึงพอใจ 

แบบสอบถาม 90 95 

2. ความสามัคคีในการท ากิจกรรมกลุ่ม 
 

สังเกต แบบสังเกต 90 95 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    8.1 นักเรียนและบุคลากรได้มีการออกก าลังกาย   
    8.2 โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ทางด้านการกีฬา   ให้มีความเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน 
 
 
 
 
 
 ลงชื่อ      ลงชื่อ 
                (นายวิลาศ  อรณุรัตน์)                  (นายไพศาล  ลายู) 
           ผู้เสนอโครงการ            หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
                       ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 

ลงชื่อ      ลงชื่อ 
            (นายอาหลี   รอเกตุ)                   (นายกระจาย   หนูคงแก้ว) 
          รองผู้อ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา             ผู้อ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา 
                     ผู้เห็นชอบโครงการ                                  ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย 
 

ลักษณะโครงการ    ใหม ่  ต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
     มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
สนองจุดเน้นของโรงเรียน  ..................................................................................... 
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน  .................................................................................... 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ฝ่ายบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   1. นายนัฐดนัย   อาด า 
    2. นางอามีน๊ะ  มาลินี 
    3. นางสาวขวัญตา  สาเหร็ม 
ระยะเวลาด าเนินการ     ระยะที่ 1 (เมษายน 2565 – กันยายน 2565) 
      ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) 
งบประมาณ   เงินอุดหนุน (60,000 บาท)     เงินรายได้ (............... บาท)   
                เงินเรียนฟรี (............ บาท)     เงินอ่ืน ๆ  (........... บาท) 
   รวมจ านวน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) 

1.  หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทยมีกิจกรรมหลายรูปแบบ  นโยบายการศึกษา 
มุ่งให้นักเรียนคิดเป็น ท างานเป็น แต่ก็ไม่ละท้ิงความรู้ประสบการณ์ ซึ่งได้จากห้องเรียน จากหนังสือ   
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จึงจ าเป็นต้องจัดหาสื่อ และแหล่งเรียนรู้ พัฒนาห้องปฏิบัติการ  
นวัตกรรม สื่อ อุปกรณ์ตลอดจนเอกสารที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และพัฒนาการเรียนการสอนที่จะน าไปสู่
การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะการฟัง การดู การอ่าน การเขียนและใช้ภาษาได้ถูกต้องตามหลัก
ภาษาไทย เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และตระหนักถึงความส าคัญของภาษาไทย ตลอดจน
ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ
และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจและความสัมพันธ์ ที่ดีต่อกัน ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และด ารงชีวิตร่วมกัน
ในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และ0000 9เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์ 
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จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาความรู้ พัฒนา กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และ
สร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทาง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีตลอดจน
น าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อ แสดงภูมิปัญญาของ
บรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี และสุนทรียภาพ เป็นสมบัติล้ าค่าควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ์ และ
สืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป  ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสารการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  การอ่านและการเขียน 
มีความส าคัญอย่างมากและจ าเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน  เนื่องจากพบว่า
นักเรียนบางส่วนในโรงเรียน มีปัญหาด้านการอ่าน การเขียน อีกท้ังรัฐบาลและโรงเรียนควนโดนวิทยา
มีนโยบายให้  ปี 2565 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 
  กลุ่มสาระภาษาไทยโรงเรียนควนโดนวิทยาตระหนักและเห็นความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท า
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย ขึ้นเพ่ือเร่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนและตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
     2.1  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย 
     2.2  เพ่ือแก้ไขปัญหา และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง 
     2.3  เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้ตระหนัก และเห็นความส าคัญของภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจ าชาติ 
     2.4  เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนแก่นักเรียนที่อ่านและเขียนต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
     2.5  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน งดงาม  
     2.6  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีนิสัยรักการอ่าน รักการค้นคว้า ใฝ่เรียนรู้  
 
3.  เป้าหมาย 
      3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1  นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา  จ านวน 750 คน 
            3.1.2  ครูและบุคลากร จ านวน 43 คน 
      3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   3.2.1  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
   3.2.2  ครูมีสื่อการสอน เอกสาร เพียงพอส าหรับการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ  
   3.2.3  นักเรียนมีประสบการณ์ตรงจากการเรียนการสอน 
   3.2.4  นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะ และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
             3.2.5  ส่งเสริมการแสดงออก   
   3.2.6  นักเรียนมีพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน นักเรียนมีคะแนนทักษะอ่านและเขียน 
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน          
    
4. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
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กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  ค่ายคัดกรองทักษะการอ่าน 
การเขียนภาษาไทย ม.1 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 แต่งตัง้ค าสั่ง, ประชุมชี้แจง 
1.2 ด าเนินคัดกรองการอ่าน การเขียน
นักเรียนระดับชั้น ม.1ทุกคน ก่อนเข้าร่วม
กิจกรรม  
1.3 จัดค่ายค่ายนักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดกรอง
ทักษะการอ่าน การเขียนภาษาไทย ม.1  
เป็นเวลา 1 วัน จ านวน 60 - 70  คน รวมครู
และผู้ช่วยครู 
1.4  แบ่งกลุ่มนักเรียนตามความสามารถ 
ด้านการอ่าน การเขียน  กลุ่มละเท่า ๆ กัน 
มีครูประจ ากลุ่มท่ีให้ค าปรึกษาและสอน 
การอ่านการเขียน 
1.5 ส่งรายนักเรียนเข้าคลินิกภาษาไทย  
เพ่ือเพ่ือแก้ปัญหาการอ่าน การเขียน  
ในคาบซ่อมเสริม นักเรียนกลุ่มที่มีปัญหา 
ด้านการอ่าน การเขียน  เชิญชวนเข้าชุมนม
คลินิกภาษาไทย 
1.6 ประเมินผล 
 

พฤษภาคม 
- มิถุนายน 

2565 

9,000 1. นายนัฐดนัย   อาด า 
2. นางอามีน๊ะ  มาลินี 
3. นางสาวขวัญตา สาเหร็ม
                                                          

 กิจกรรมที ่2 คลินิกภาษาไทย พาสนุก สุขใจ
กับการอ่าน การเขียน  
ขั้นตอนด าเนินงาน 
1.1 แต่งตั้งค าสั่ง , ประชุมชี้แจง 
1.2 จัดซื้ออุปกรณ ์และจัดท า สื่อนวัตกรรม
และเอกสารแบบฝึกการอ่านการเขียน ส าหรับ
นักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 
1.3 จัดกิจกรรมการประกวดส่งเสริมทักษะ
การอ่าน การเขียนอย่างสร้างสรรค์ 
1.4 สอนซ่อมเสริมในคาบที่9หรือคาบชุมนุม   
1.5 ท าแบบทดสอบการอ่าน การเขียน  

ตลอด 
ปีการศึกษา 

4,000 1. นายนัฐดนัย   อาด า 
2. นางอามีน๊ะ  มาลินี 
3. นางสาวขวัญตา สาเหร็ม 
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กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.6  ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนแข่งทักษะตาม
ความสามารถ                                             
1.7 ประเมินผล 
 
กิจกรรมที่ 3 ค่ายดนตรี กวีศิลป์ 
ขั้นตอนด าเนินงาน 
1.1 ประชุมชี้แจง 
1.2 ด าเนินการจัดนิทรรศการครูกวีศรีแผ่นดิน 
ประกวดการอ่านท านองเสนาะ วาดภาพ
นางในวรรณคดีไทย 
1.3 ประเมินผล 
 

สิงหาคม 
2565 

4,000 1. นายนัฐดนัย   อาด า 
2. นางอามีน๊ะ  มาลินี 
3. นางสาวขวัญตา สาเหร็ม 

กิจกรรมที่ 4 ควนโดนวิทยาปริทรรศน์ (open 
house) 
ขั้นตอนด าเนินงาน 
1.1 แต่งตั้งค าสั่ง , ประชุมชี้แจง 
1.2 จัดซื้อวัสดุ 
1.3 จัดนิทรรศการกลุ่มสาระภาษาไทย 
1.4  จัดกิจกรรมกาตอบปัญหาภาษาไทย 
ชิงรางวัล 
1.5ประเมินผล  
 

ตลอด 
ปีการกษา 

8,000 1. นายนัฐดนัย   อาด า 
2. นางอามีน๊ะ  มาลินี 
3. นางสาวขวัญตา สาเหร็ม 
 

กิจกรรมที่ 5  เติมเต็มความรู้เรื่องภาษาไทย  
ม.3และ ม.6 
ขั้นตอนด าเนินงาน 
1.1 แต่งตั้งค าสั่ง , ประชุมชี้แจง  เชิญ
วิทยากรภายนอก 
1.2 จัดท าเอกสารส าหรับติวเข้ม ม.3 และ ม.6   
1.3 ด าเนินการติวเข้ม                                                   
1.4 ประเมินผล 
 

ภาคเรียน 
ที่ 2 

3,000 1. นายนัฐดนัย   อาด า  
2. นางอามีน๊ะ  มาลินี 
3. นางสาวขวัญตา สาเหร็ม 

กิจกรรมที่ 6  วันสุนทรภู่สู่ภาษาไทยแห่งชาติ 
ขั้นตอนด าเนินงาน 
1.1 แต่งตั้งค าสั่ง , ประชุมชี้แจง 
1.2 จัดซื้อ เช่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม   

กรกฎาคม 
2565 

15,000 1. นายนัฐดนัย   อาด า 
2. นางอามีน๊ะ  มาลินี 
3. นางสาวขวัญตา สาเหร็ม 
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กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.3 ด าเนินการ จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ
ภาษาไทย แข่งทักษะวิชาการ จัดนิทรรศการ
ภาษาไทย                                                 
1.4 ประเมินผล 
 

กิจกรรมที่ 7  ค่ายรวมพล คนรักษ์ทักษะ
ภาษาไทย               
ขั้นตอนด าเนินงาน 
1.1 แต่งตั้งค าสั่ง , ประชุมชี้แจง 
1.2 จัดกลุ่มคนรักทักษะภาษาไทยตาม
ความสามารถ ม.ต้น และ ม.ปลาย เช่น  
คนรักการอ่าน  คนรักการเขียน   
คนรักการพูด  คนรักวรรณคดีและวรรณกรรม  
และอ่ืน ๆ ด้วยความสมัครใจ 
1.3 ด าเนินการค่ายอบรมรักษ์ทักษะ
ภาษาไทย ตามความสามารถ เช่น  การอ่าน
ท านองเสนาะ การพูด  การเขียน  การเล่า
เรื่อง การแต่งกลอน 
1.4 ฝึกซ้อมนักเรียนที่มีทักษะความสามารถ
ด้านต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมการประกวดกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับภาษาไทยทุกประเภท                                                   
1.5 ประเมินผล 
 

ภาคเรียนที่ 
2 

8,000 1. นายนัฐดนัย   อาด า 
2. นางอามีน๊ะ  มาลินี 
3. นางสาวขวัญตา สาเหร็ม 

กิจกรรมที่ 8 นิทรรศการภาษาถิ่น ภาษาไทย 
เอกลักษณ์ในควนโดน  
ขั้นตอนด าเนินงาน 
1.1 แต่งตั้งค าสั่ง, ประชุมชี้แจง 
1.2 จัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการ   
1.3 ด าเนินการประกวดการเล่าเรื่องต านาน
นิทานพื้นบ้านระดับชั้นเรียน น าเสนอภาถิ่น
ควนโดน ตอบปัญหาค าถามภาษาไทยถิ่น 
1.4 รวบรวมและจัดท าพจนานุกรมภาษาถิ่น
ควนโดน                                                    
1.5 ประเมินผล 
 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

3,000 1. นายนัฐดนัย   อาด า 
2. นางอามีน๊ะ  มาลินี 
3. นางสาวขวัญตา สาเหร็ม 
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กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 9 จิตอาสา นักพัฒนา  
สืบสานวรรณกรรมท้องถิ่น                      
ขั้นตอนด าเนินงาน 
1.1 แต่งตั้งค าสั่ง , ประชุมชี้แจง 
1.2 จัดค่ายนักพัฒนาภาษาไทย สืบสานมรดก
ไทย ภูมิปัญญา ทางภาษา ภาษาเพ่ือการ
แสดง  จ านวนนักเรียน 50 คน  
1.3  ให้นักเรียนท ากิจกรรมการแสดงออก 
ทางภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์   
1.4 ประเมินผล 
 

มิถุนายน -
กรกฎาคม 

2565 

3,000 1. นายนัฐดนัย   อาด า 
2. นางอามีน๊ะ  มาลินี 
3. นางสาวขวัญตา สาเหร็ม 

กิจกรรมที่ 10 ซุปเปอร์ฮีโร่ รวมพลังพิชิต
ข้อสอบภาษาไทย 
ขัน้ตอนด าเนินงาน 
1.1 แต่งตั้งค าสั่ง, ประชุมชี้แจง 
1.2 ครูสอนข้อสอบ O-NETก่อนเรียนทุกคาบ  
คาบละ 1 ข้อ 
1.3 แจกสมุดพลังซุปเปอร์ฮีโร่ พิชิตข้อสอบ 
O-NETภาษาไทย จดบันทึกทุกคาบ 
1.4 จัดการท าแบบทดสอบ O-NET  
ระดับชั้น ม.1 ถึง ม.6 
1.5 รวบรวมผลคะแนนการทดสอบ O-NET
ภาษาไทย คะแนนสูงสุด 20 ล าดับแรก  
ระดับโรงเรียน และระดับชาติ 
1.6 มอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 
แก่ซุปเปอร์ฮีโร่ ผู้พิชิตข้อสอบ O-NET
ภาษาไทยจ านวน 40 รางวัล                                                   
1.7 ประเมินผล 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

3,000  

รวมงบประมาณเป็นเงิน (หกหม่ืนบาทถ้วน) 60,000  
 
5.  หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
     โรงเรียนควนโดนวิทยา  
 



72 
 

 
 
 
 
6. งบประมาณ 
 

กิจกรรม รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

จ านวน
เงิน 

กิจกรรมที่ 1 
ค่ายคัดกรองทักษะการอ่าน 
การเขียนภาษาไทย ม .1 

 

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 60 80 4,800 
ค่าอาหารว่าง 60 70 4,200 
ค่าเอกสารแบบฝึกการอ่าน การเขียน - - - 
ค่าวัสดุอุปกรณ์การท ากิจกรรมกลุ่ม - - - 

รวมทั้งหมด 9,000 
กิจกรรมที่ 2 

คลินิกภาษาไทย พาสนุก 
สุขใจกับการอ่านการเขียน 

 

ค่าจัดท าเอกสารคู่มือการอ่านการเขียน 70 20 1,400 
ค่าจัดท าสมุดแบบฝึกการอ่านการเขียน 70 20 1,400 
ค่าจัดท าสื่ออวัจภาษาและวัจภาษา  
ภาพสื่อความหมาย 

120 10 1,200 

รวมทั้งหมด 4,000 
กิจกรรมที่ 3 

ค่ายค่ายดนตรี กวีศิลป์ 
 
 

 

ค่าจัดป้ายนิทรรศการครูกวีศรีแผ่นดิน 
ขนาด 3.5*3.5 

1 1000 900 

ค่าของรางวัล 20 50 1,000 
ค่าเช่าชุดไทยน าเสนอภาษาไทย 5 400 2,000 

รวมทั้งหมด 4,000 
กิจกรรมที่ 4 

ควนโดนวิทยาปริทรรศน์ 
(open house) 

ค่าเช่าชุดไทยพ้ืนบ้าน 10 300 3,000 
ค่าวัสดุอุปกรณ์การละเล่นพ้ืนบ้าน 1 1,000 1,000 
ค่าของรางวัล 50 40 2,000 
ค่าป้ายปริศนาค าทายขนาด80*60 ซม. 10 100 1,000 
ค่าวัสดุและวัตถุดิบการท าขนมไทย  
ขนมท่ีปรากฏในวรรณคดีไทย 

1 1,000 1,000 

รวมทั้งหมด 8,000 
กิจกรรมที่ 5  

 เติมเต็มความรู้เรื่อง
ภาษาไทย  ม.3 และ ม.6 

เอกสารคู่มือการติว 100 20 2,000 
ค่าวิทยากร 1 1,200 1,200 

รวมทั้งหมด 3,200 
กิจกรรมที่ 6 
วันสุนทรภู ่

สู่วันภาษาไทยแห่งชาติ 

ค่าเช่าชุดการแสดง พร้อมแต่งหน้า 12 500 6,000 
ของขวัญรางวัล 40 100 4,000 
ป้ายไวนิลวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย  1 3,000 3,000 
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กิจกรรม รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

จ านวน
เงิน 

 ขนาดกว้าง 5 เมตร สูง 3 เมตร 
ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดนิทรรศการ  1 2,000 2,000 

รวมทั้งหมด 15,000 

กิจกรรมที่ 7 
ค่ายรวมพล คนรักษ์ทักษะ

ภาษาไทย 
 

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 50 80 4,000 
ค่าอาหารว่าง 50 70 3,500 
ค่าวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมกลุ่มทักษะ 
การอ่านการเขียน 

1 500 500 

เอกสารที่ส่งเสริมการการอ่าน    
รวมทั้งหมด 8,000 

กิจกรรมที่ 8 
นิทรรศการภาษาถิ่น 
ภาษาไทย เอกลักษณ์ 

ในควนโดน 
 

วัสดุอุปกรณ์จัดนิทรรศการ  1 500 500 
ป้ายไวนิลขนาดกว้าง3*3 1 1,000 1,000 
จัดท าสมุดบันทึกค าศัพท์ภาษาถิ่นควน
โดน 

75 20 1,500 

รวมทั้งหมด 3,000 
กิจกรรมที่ 9  

แกนน าจิตอาสา นักพัฒนา  
สืบสานวรรณกรรมท้องถิ่น 

ป้ายสื่อส านวนสุภาษิต 1 500 500 
ป้ายชื่อวรรณคดีไทย 20 10 200 
ป้ายชื่อวรรณคดีไทย 20 10 200 
ป้ายค าคม 20 10 200 
ป้ายค าคมภาไทย 20 20 400 
เครื่องเสียงพกพา 1 500 500 
กระดาษ A4 สี 1 250 250 
ของรางวัล 50 15 750 

รวมทั้งหมด 3,000 
รวมงบประมาณเป็นเงิน (หกหม่ืนบาทถ้วน) 60,000 

 
7.  การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือ 
ที่ใช้ 

ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 
2565 2566 

1. นักเรียน ม.1 – ม.6 ทุกคนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่มสาระภาษาไทย 
 

สังเกต 
สอบถาม 

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
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ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือ 
ที่ใช้ 

ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 
2565 2566 

2. นักเรียนมีความรู้ความสามารถ 
การอ่าน การเขียนภาษาไทย 
ได้ถูกต้อง 
 

แบบทดสอบ แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 

3. นักเรียนได้เรียนรู้และได้รับ
ประสบการณ์จากกิจกรรมทักษะ
การอ่าน การเขียน และทักษะ
ด้านต่าง ๆ ไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตได้ถูกต้อง 
 

สอบถาม 
แบบทดสอบ 
นวัตกรรม 
การอ่าน  
การเขียน 

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 

 

ร้อยละ 90 
 
 

ร้อยละ 90 
 
 

4. นักเรยีนประสบความส าเร็จได้รับ
รางวัลจากการแข่งขันทักษะ
ภาษาไทยในระดับต่าง ๆ 
 

รางวัลที่ได้รับ 
การสังเกต 
สอบถาม 

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 
รางวัลที่ได้รับ 

ร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละ 90 
 
 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    8.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น 
    8.2 ครูมีสื่อการสอน เอกสาร เพียงพอส าหรับการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
    8.3 นักเรียนได้มีประสบการณ์ตรงจากการเรียนการสอน 
    8.4 นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะภาไทย และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
    8.5 นักเรียนกล้าแสดงออกทางด้านความรู้และ ความสามารถทางวิชาการ 
    8.6  นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน การพูด  และกล้าแสดงออกเพ่ิมข้ึน 
    8.7 นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความรู้ความสามารถในการอ่านออก และการเขียนได้
ถูกต้องทุกคน 
  
 
 
 ลงชื่อ..............................................   ลงชื่อ.............................................. 
                   (นายนัฐดนัย อาด า)                       (นายไพศาล    ลายู) 
     ผู้เสนอโครงการ                   หวัหน้าฝ่าย บรหิารวิชาการ 
                   ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
  

ลงชื่อ..............................................   ลงชื่อ.............................................. 
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          (นายอาหลี รอเกตุ)            (นายกระจาย หนูคงแก้ว) 
   รองผู้อ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา  ผู้อ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา 
  ผู้เห็นชอบโครงการ                          ผู้อนุมัติโครงการ 
 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่  ต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
     มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
สนองจุดเน้นของโรงเรียน  ..................................................................................... 
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน  .................................................................................... 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ  งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   1. นายทยากร  ชูช่วย 

    2. นายนิสิต  ภัทราภินันท ์
ระยะเวลาด าเนินการ     ระยะที่ 1 (เมษายน 2565 – กันยายน 2565) 
      ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) 
งบประมาณ   เงินอุดหนุน (51,000 บาท)      เงินรายได้ (............... บาท)   
                เงินเรียนฟรี (............... บาท)       เงินอ่ืน ๆ ………….. (........... บาท) 
   รวมจ านวน 51,000 บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
 วิชาศิลปะ เป็นวิชาที่ว่าด้วยความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และการแสดงออกทั้งทางทัศนศิลป์ 
ดนตรี นาฏศิลป์ เน้นกระบวนการ การเรียนการสอนแบบปฏิบัติควบคู่กับทฤษฎี จัดให้มีการเรียนการสอน
ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ การฝึกทักษะ 
การส่งเสริมความสามารถด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์และแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งให้พัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะ 

2.2 เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ  
2.3 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เห็นความส าคัญของงานศิลปะ 

 
3.  เป้าหมาย 
      3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณเชิงปริมาณ 
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  นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ร้อยละ 80 
      3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการ อยู่ในระดับมาก 
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  ซ่อมเครื่องดนตรี 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ส ารวจเครื่องดนตรี 
1.2 ส่งซ่อม 
 

พฤษภาคม –
กรกฎาคม 

20,000 1. นายทยากร  ชูช่วย 
2. นายนิสิต  ภัทราภินันท ์
 

กิจกรรมที่ 2 ซื้อกลองอิเล็กทรอนิคส์ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1ส ารวจเครื่องดนตรี 
1.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
 

พฤศจิกายน–
ธันวาคม 

10,000 1. นายทยากร  ชูช่วย 
2. นายนิสิต  ภัทราภินันท ์
 

กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางศิลปะ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
ในการฝึกซ้อมและแข่งขันทักษะ 
1.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

11,000 1. นายทยากร  ชูช่วย 
2. นายนิสิต  ภัทราภินันท ์

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาสื่อการสอน
รายวิชาศิลปะ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ส ารวจสื่อ 
1.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
 

พฤษภาคม –
กรกฎาคม 

10,000 1. นายทยากร  ชูช่วย 
2. นายนิสิต  ภัทราภินันท ์

 
5.  หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

5.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
5.2  ฝ่ายบริหารวิชาการ 

 
6. งบประมาณ 
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กิจกรรม รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

กิจกรรมที่ 1  ซ่อมเครื่องดนตรี ค่าซ่อม 
เครื่องดนตรี 

1 20,000 20,000 

กิจกรรมที่ 2  ซื้อกลองอิเล็กทรอนิคส์ กลอง
อิเล็กทรอนิคส์ 

1 10,000 10,000 

กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านศิลปะ 

ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์ 

1 11,000 11,000 

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาสื่อการสอน
รายวิชาศิลปะ 
 

ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์ 

1 10,000 10,000 

รวมงบประมาณเป็นเงิน (ห้าหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน) 51,000 
 
7.  การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือ 
ที่ใช้ 

ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 
2564 2565 

1. ทักษะความรู้ความสามารถ ตรวจสอบ
ข้อมูล 

แบบสรุป
กิจกรรม 

ร้อยละ95 ร้อยละ95 

2. ความพึงพอใจต่อการด าเนิน
โครงการ 
 

สอบถาม แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ95 ร้อยละ95 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    8.1  มีความพร้อมในการเรียนการสอนวิชาศิลปะ 
    8.2  นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะ 
 
 
 
 ลงชื่อ      ลงชื่อ 
                (นายทยากร  ชชู่วย)                                 (นายไพศาล  ลายู) 
           ผู้เสนอโครงการ            หัวหน้าฝ่ายบริหารวชิาการ 
                       ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

ลงชื่อ      ลงชื่อ 
            (นายอาหลี   รอเกตุ)                   (นายกระจาย   หนูคงแก้ว) 
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          รองผู้อ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา             ผู้อ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา 
                     ผู้เห็นชอบโครงการ                                  ผู้อนุมัติโครงการ 

โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 

ลักษณะโครงการ    ใหม ่  ต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
     มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
สนองจุดเน้นของโรงเรียน  ..................................................................................... 
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน  .................................................................................... 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ             นายเจ๊ะบารอเหม   ยาหลี 
                                                    นายสุไลมาน  เด่นดารา 
ระยะเวลาด าเนินการ      ระยะที่ 1 (เมษายน 2565 – กันยายน 2565)             

                                          ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2565– มีนาคม 2566 
งบประมาณ  เงิน อุดหนุน  จ านวน 60,000 บาท (เงินหกหมื่นบาทถ้วน) 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

จากวิสัยทัศน์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติ 
ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและ
เป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อและ การประกอบอาชีพและการศึกษา
ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
เต็มตามศักยภาพ และจากมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ตัวบ่งชี้ด้านผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนจะต้องมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติอยู่ในระดับดี และจากวิสัยทัศน์ของหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษาจะเห็นว่าต้องการเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และมีทักษะที่จ าเป็นพ้ืนฐานส าหรับ
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต  

จากสภาพปัจจุบันของโรงเรียนควนโดนวิทยา  พบว่านักเรียนยังขาดทักษะการท างานอาชีพ 
ดังนั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพโรงเรียนควนโดนวิทยา จึงไดจ้ัดท าโครงการนี้ขึ้น 

 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ระดับผลการเรียนทุกรายวิชาในกลุ่มสาระให้สูงขึ้น 
2.2 เพ่ือยกระดับค่าเฉลี่ยผลการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ให้สูงขึ้น  
2.3 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียนการงานอาชีพให้มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
2.4 เพ่ือให้ครูได้พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้การสอนแบบท าโครงงานชั้นเรียน 
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  2.5 เพ่ือสร้างความพึงพอใจแกน่ักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน ที่มีต่อการจัดกิจกรรมตาม
โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 
3.  เป้าหมาย 
     3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 3.1.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ระดับผลการเรียนในสาระในกลุ่มสาระสูงขึ้นร้อยละ 3  
          3.1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนสูงขึ้น ร้อยละ 5 
 3.1.3 ครูและนักเรียนท าโครงงานอาชีพเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 3.1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพมีห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์และมีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ 1 ห้อง 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   3.2.1 นักเรียน ครูและผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนากลุ่มสาระ 
อยู่ในระดับดีมาก 
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 
 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุก
รายวิชาให้สูงขึ้น 
 

กิจกรรมที่ 2 สอนเสริมเติมเต็มทักษะอาชีพ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 
ให้สูงขึ้น 
 

กิจกรรมที่ 3 จัดท าโครงงานอาชีพ 
 
กิจกรรมที ่4 ปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียน 
การงานอาชีพ 
 

กิจกรรมที่ 5 ครูพัฒนาตนเอง  
อย่างน้อยปีละ 20 ชั่วโมง 
 

กิจกรรมที่ 6 จัดท าสื่อ-นวัตกรรม 
ประกอบการสอน 
 

กิจกรรมที่ 7 ส่งเสริมความเป็นเลิศ 
ทางทักษะอาชีพ(แข่งขันทักษะ) 

 
ตลอด 

ปีการศึกษา 
 
 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

 
 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

 

ตลอด 
ปีการศึกษา 
 
 

- 
 
 

 
 
 

- 
 
 
 
 

10,000 
 

10,000 
 
 

10,000 
 
 

20,000 
 
 

10,000 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 
กิจกรรมที ่8 จัดกิจกรรมงาน Open House 65 
  

 
5.  หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
     5.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สงขลา สตูล  
     5.2  ฝ่ายบริหารวิชาการ 
     5.3  งานวัดผลประเมินผล 
     5.4  ผู้ปกครองนักเรียน 
 
6. งบประมาณ 
 

กิจกรรม รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

กิจกรรมที่ 2  จัดท าโครงงาน
อาชีพ 
 

-ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
-ค่าวิทยากร 

- 
- 

- 
- 

10,000 
 

กิจกรรมที ่3 ปรับปรุงและพัฒนา
ห้องเรียน 
 

ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์ 

  10,000 

กิจกรรมที่ 7 จัดท าสื่อ-นวัตกรรม 
ประกอบการสอน 
 

จัดซื้อสื่อการสอน - - 10,000 

กิจกรรมที่ 8 ส่งเสริมความเป็นเลิศ 
ทางวิชาการ (แข่งขันทักษะ) 
 

ค่าวัสดุ อุปกรณ์ - 
 

 20,000 
 

กิจกรรมที ่9  จัดกิจกรรมงาน 
Open House 65 
 

ค่าวัสดุ อุปกรณ์ -  10,000 

รวมงบประมาณเป็นเงิน (หกหม่ืนบาทถ้วน) 60,000 
 
7.  การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือ 
ที่ใช้ 

ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 
2564 2565 

1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนที่ระดับ 

ทดสอบ
วัด 

แบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธิ์ 

ข้อมูล สูงขึ้น 
ร้อยละ 3 
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ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือ 
ที่ใช้ 

ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 
2564 2565 

ผลการเรียน 3 - 4  
ทุกรายวิชาในกลุ่มสาระ 
สูงขึ้นร้อยละ 3 

ผลสัมฤทธิ์ แต่ละ
รายวิชา 

2 ครูจัดท าโครงงานเพ่ือพัฒนา 
การเรียนการสอน 

บันทึก 
 

แบบบันทึก 
 

รายวิชาละ 
1 โครงงาน 

รายวิชาละ 
1 โครงงาน 

3 กลุ่มสาระการเรียนรู้มีห้องเรียน 
ที่มีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
จ านวน 1 ห้องเรียน 
 

สังเกต
สภาพ 

ห้องเรียน 

แบบสังเกต -  ห้องเรียน 

4 ครูมีการนิเทศการจัดการเรียน
การสอนแบบกัลยาณมิตร  
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
 

สังเกต 
บันทึก 

การนิเทศ 

แบบสังเกต 
แบบบันทึก 

ภาคเรียนละ 
2 ครั้ง 

ภาคเรียนละ 
2 ครั้ง 

5 ครูมีการพัฒนาตนเอง 
อย่างน้อยปีละ 20 ชั่วโมง   
 

สังเกต 
 

ค าสั่ง 
เกียรติบัตร 

อย่างน้อย 
   ปีละ 
20 ชั่วโมง 

อย่างน้อย 
    ปีละ 
20 ชั่วโมง 

6 ครูจัดท าสื่อ-นวัตกรรม 
ประกอบการสอน 
อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง 
 

สังเกต 
บันทึก 

แบบสังเกต 
แบบบันทึก 

อย่างน้อย 
ปีละ 1 เรื่อง 

อย่างน้อย 
ปีละ 1 เรื่อง 

7 ส่งเสริมความเป็นเลิศ 
ทางทักษะอาชีพ (นักเรียน 
ได้รับเหรียญจากการเข้าร่วม 
แข่งขันทักษะ) เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 5 ของรายการที่ส่ง 
 

สังเกต 
บันทึก 

แบบสังเกต 
แบบบันทึก 
เกียรติบัตร 

     55      60 

8 จัดท าแบบบันทึกข้อตกลง 
MOC ของกลุ่มสาระกับ
โรงเรียน และภายใน 
กลุ่มสาระ 

ประเมิน 
ผลงาน 

ที่ปรากฏ
ตาม

กิจกรรม 

แบบบันทึก
ข้อตกลง 

- ทุกรายวิชา 

9 ความพึงพอใจของนักเรียน  
ครู ผู้ปกครองที่มีต่อการจัด
กิจกรรมงาน Open House’65 
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

- สังเกต 
-ประเมิน 

- แบบสังเกต 
- แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 
 

พอใจมาก พอใจ 
มากที่สุด 
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ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือ 
ที่ใช้ 

ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 
2564 2565 

10 นักเรียน ครูและผู้ปกครอง 
มีความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมตามโครงการพัฒนา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  
 

ประเมิน แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

พอใจมาก พอใจ 
มากที่สุด 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     8.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ระดับผลการเรียน 3 - 4 ทุกรายวิชาในกลุ่มสาระสูงขึ้น
ร้อยละ 3 
     8.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบสูงขึ้นร้อยละ 3 
     8.3 ครูและนักเรียนร่วมกันท าโครงงานเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
     8.4 กลุ่มสาระการเรียนมีห้องเรียนการงานอาชีพที่มีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้จ านวน  
     8.5 นักเรียน ครูและผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนา
กลุ่มสาระ 
 
 
 
 
           ลงชื่อ      ลงชื่อ 
                  (นายเจ๊ะบารอเหม   ยาหลี)                        (นายไพศาล   ลายู) 
                หวัหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ                               หัวหน้าฝ่ายวชิาการ 
     ผู้รับผิดชอบโครงการ                                         ผู้เสนอโครงการ 
           
 
 

ลงชื่อ      ลงชื่อ 
         (นายอาหลี รอเกตุ)            (นายกระจาย หนูคงแก้ว) 

  รองผู้อ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา  ผู้อ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา 
  ผู้เห็นชอบโครงการ                          ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา ปี 2565 
 

ลักษณะโครงการ    ใหม ่  ต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
     มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
สนองจุดเน้นของโรงเรียน  ..................................................................................... 
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน  .................................................................................... 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   1. นายวิลาศ  อรุณรัตน์ 

    2. นายอนันต์  โต๊ะประดู่ 
    3. นางสารอ  แซะอาหลี 
ระยะเวลาด าเนินการ     ระยะที่ 1 (เมษายน 2565 – กันยายน 2565) 
      ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) 
งบประมาณ   เงินอุดหนุน (............... บาท)     เงินรายได ้ (............... บาท)      
                เงินเรียนฟรี ( 80,000 บาท )    เงินอ่ืน ๆ  (........... บาท) 
   รวมจ านวน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) 
 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
  พลานามัยสมบูรณ์ท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจเป็นตัวจักรส าคัญในการหมุนฟันเฟืองทางสังคม
ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ การส่งเสริมด้านการกีฬา จึงถูกจัดเป็น
กลไกส าคัญประการหนึ่งในการเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและมีพลานามัยสมบูรณ์ไม่มั่วสุมในอบายมุข
และยาเสพติด การส่งเสริมด้านการกีฬาอาจแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและกีฬา
เพ่ือสุขภาพพลานามัย ซึ่งต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน ท าให้เกิดความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
 ดังนั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนควนโดนวิทยา ได้ส่งเสริมให้นักกีฬา
ได้พัฒนาศักยภาพทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  และสติปัญญา จนน าไปสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา เพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนเด็กนักเรียนให้เล่นกีฬาและออกก าลังกาย รวมทั้งยังสร้างนักกีฬาไปแข่งขันในระดับเขต
และระดับชาติ เป็นไปตามแนวทางการจัดการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และมาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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2.  วัตถุประสงค์ 
      2.1  เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ 
      2.2 นักเรียนได้เรียนรู้จากของจริงและมีประสบการณ์ตรง 
      2.3 นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 
 
3.  เป้าหมาย 
      3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา    
      3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการ อยู่ในระดับมาก 
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  กีฬาภายใน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา  
เพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรม 
1.2 ด าเนินการตามแผน 
การจัดกิจกรรม 
 

กรกฎาคม 
2565 

15,000 1. นายวิลาศ  อรุณรัตน์ 
2. นายอนันต์  โต๊ะประดู่ 
3. นางสารอ  แซะอาหลี 

กิจกรรมที่ 2  กีฬาภายนอก 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา  
เพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรม 
1.2 ด าเนินการตามแผน 
การจัดกิจกรรม 
 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

2565 

55,000 นายวิลาศ  อรุณรัตน์ 
 

กิจกรรมที่ 3  จัดซื้ออุปกรณ์และ
วัสดุกีฬา 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ส ารวจอุปกรณ์กีฬา 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

2565 

10,000 นายวิลาศ  อรุณรัตน์ 
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กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน 
1.2 ด าเนินการจัดซื้อ 
 

รวมงบประมาณเป็นเงิน แปดหม่ืนบาทถ้วน 80,000  
 
5.  หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
     5.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
     5.2  ฝ่ายบริหารงานวชิาการ 
6. งบประมาณ 
 

กิจกรรม รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

จ านวน
เงิน 

กิจกรรมที่ 1   
กีฬาภายใน 
 

จัดกีฬาสีภายในโรงเรียน 1 15,000 15,000 

กิจกรรมที่ 2   
กีฬาภายนอก 
 

ส่งแข่งขันกีฬารายการต่าง ๆ
ในจังหวัดสตูลและต่างจังหวัด 

1 55,000 55,000 

กิจกรรมที่ 3  
จดัซื้ออุปกรณ์และวัสดุกีฬา  
 

อุปกรณ์และวัสดุกีฬา 1 10,000 10,000 

รวมงบประมาณเป็นเงิน แปดหม่ืนบาทถ้วน 80,000 
 
7.  การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือ 

ที่ใช้ 
ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 

2564 2565 
1. นักเรียน ครูและบุคลากร 

มีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมกีฬาภายใน 
 

แบบส ารวจความ
พึงพอใจ 

แบบประเมิน 90 95 

2. ได้รับผลการแข่งขัน 
อยู่ในอันดับ 1 – 3 
 

ถ้วยรางวัลและ
เกียรติบัตร 

 80 85 

3. อุปกรณ์มีความเพียงพอ อุปกรณ์  85 90 
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ต่อการฝึกซ้อมและแข่งขัน 
 

มีความเพียงพอ 

4. สภาพสนามและอุปกรณ์
กีฬามีความพร้อม 
ต่อการใช้งาน 
 

สภาพสนามและ
อุปกรณ์กีฬา 
มีความพร้อม 

 85 90 

 
 
 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    8.1 นักเรียนเห็นความส าคัญในการจัดกิจกรรมกีฬาภายในและภายนอก 
    8.2 นักเรียนจะได้มีประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติกิจกรรม   
  
 
 
 

ลงชื่อ      ลงชื่อ 
                (นายวิลาศ  อรณุรัตน์)                  (นายไพศาล  ลายู) 
            ผู้เสนอโครงการ     หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
                       ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 
 

ลงชื่อ      ลงชื่อ 
            (นายอาหลี   รอเกตุ)                   (นายกระจาย   หนูคงแก้ว) 
          รองผู้อ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา             ผู้อ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา 
                     ผู้เห็นชอบโครงการ                                  ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  ปีการศึกษา 2565 
 

ลักษณะโครงการ    ใหม ่  ต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
     มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
สนองจุดเน้นของโรงเรียน  ..................................................................................... 
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน  .................................................................................... 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ   ฝ่ายบริหารวิชาการ  โรงเรียนควนโดนวิทยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางหัสราษ  มัสตัน 
ระยะเวลาด าเนินการ       ระยะที่ 1 (เมษายน 2565 – กันยายน 2565) 
       ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) 
งบประมาณ  เงินอุดหนุน    เงินรายได ้    เงนิเรียนฟรี      เงินอ่ืน ๆ 
  จ านวน 89,740 บาท (แปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
   
1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนควนโดนวิทยาได้จัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ นักเรียนต้องมีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน อีกทั้งสนับสนุน 
ส่งเสริม ให้นักเรียนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการและทักษะต่าง ๆ  โดยการเข้าร่วม
กิจกรรม และแข่งขันทักษะตามท่ีหน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น  
   

2. วัตถุประสงค์ 
      2.1  เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการและทักษะต่าง ๆ ของนักเรียน  
     2.2  นักเรียนได้รับการสนับสนุน และส่งเสริมความสามารถอย่างหลากหลาย 
 
 

3.  เป้าหมาย 
       3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
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     นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยาได้รับการส่งเสริมเข้าร่วมรายการแข่งขันทักษะต่าง ๆ  
ร้อยละ 20 ของและได้รับเหรียญรางวัลเพ่ิมข้ึน 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
     นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการ อยู่ในระดับดีมาก 
 
 
 
 
 
 

 

4. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นวางแผน(P) 
1. - รับหนังสือเชิญร่วมแข่งขัน และประสาน   

 กับหน้ากลุ่มสาระฯ 
- พิจารณาความพร้อมก่อนส่งเข้าร่วม 
การแข่งขัน 
- ส ารวจ/ส่งรายชื่อ/แจ้งจ านวนนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมติวเสริม 

พ.ค. 65 - 
ก.พ. 66 

 
 
 

- - ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
- กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ขั้นด าเนินการตามแผน(D) 
2. - ตอบรับหนังสือเชิญ/ส่งใบสมัคร/รายชื่อ

นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 
- ซักซ้อม และเตรียมความพร้อม 
- เข้าร่วมแข่งขันตามวัน เวลา สถานที่ : 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่,
ระดับภาค, ระดับประเทศ งานจภ.วิชาการ
และอ่ืน ๆ 
- นักเรียนเข้ารับการติวตามโครงการต่าง ๆ 
-  การแข่งขันวิชาการนานาชาติ 
-  โอลิมปิกวิชาการ 
-  ค่ายวิชาการ  

 
 
 

พ.ค. 65 - 
ก.พ. 66 

 
 
 
 

 
 
 

89,740     

 
 
 
- ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
- กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ขั้นตรวจสอบ (C) 
3. - ติดตามผลการแข่งขัน, รับรางวัล/    
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ที ่ กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

เกียรติบัตร/มอบเกียรติบัตร 
- น าปัญหา/ อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  
มาปรับปรุงพัฒนาในครั้งต่อไป 

พ.ค 65-
มี.ค 66 

-ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ขั้นปรับปรุงแก้ไข (A) 
4. ประเมิน  สรุปผลการส่งนักเรียนเข้าร่วม

แข่งขันระดับต่าง ๆ และรายงานผล 
 

มี.ค. 66 
 
- 

-ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

รวมงบประมาณเป็นเงิน (แปดหม่ืนเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 89,740      
 

 
 
 
 
5.  หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
     5.1  สพม.16 
     5.2  หนว่ยงานอ่ืน ๆ 
 
6.  งบประมาณ 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อรายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงิน 

1. ค่าอาหารนักเรียน/ค่าเดินทาง/เบี้ยเลี้ยงครู/ 
ค่าท่ีพักในการพานักเรียนเข้าร่วมแข่งทักษะ
วิชาการและความสามารถนักเรียนในระดับต่าง ๆ 
- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้  
        - ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        - ระดับภาคใต้/ระดับประเทศ 
- ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ 
ของหน่วยงานต่าง ๆ 
- กิจกรรมติวตามโครงการต่าง ๆ 
-  การแข่งขันวิชาการนานาชาติ 
-  โอลิมปิกวิชาการ 
-  ค่ายวิชาการ  

   
 
 
 

89,740     

รวมงบประมาณเป็นเงิน (แปดหม่ืนเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 89,740     
 
7.การประเมินผล 
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ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือ 
ที่ใช้ 

ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 
2564 2565 

1. นักเรียนได้รับการส่งเสริม 
ให้เข้าร่วมการแข่งขัน
ความสามารถที่หลากหลาย
(ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา) 

 
เก็บข้อมูล 

แบบตอบรับ/
ใบสมัคร/
รายชื่อ

นักเรียนที่ส่ง
เข้าแข่งขัน 

- 
 

ร้อยละ 20 
 

2. นักเรียนได้รับได้รับรางวัล 
จากการแข่งขันความสามารถ 
ที่หลากหลาย (ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา) 
 

 
เก็บข้อมูล 

จ านวน
เหรียญ/
รางวัล/ 

เกียรติบัตร 

- 
 

ร้อยละ 80 
 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจ 
ต่อการด าเนินโครงการ  
 

ประเมิน 
ความพึงพอใจ 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

ระดับ 
ดีมาก 

ระดับ 
ดีมาก 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
     นักเรียนได้รับการ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาความสามารถทางด้านวิชาการและทักษะอย่างหลากหลาย 
 
 
 
 
 
 ลงชื่อ      ลงชื่อ 
                     (นางหัสราษ  มัสตัน)                     (นายไพศาล  ลายู) 
             ผู้เสนอโครงการ                    หัวหน้าฝ่ายบรหิารวิชาการ 
                             ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ      ลงชื่อ 
            (นายอาหลี   รอเกตุ)                   (นายกระจาย   หนูคงแก้ว) 
          รองผู้อ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา             ผู้อ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา 
                     ผู้เห็นชอบโครงการ                                  ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

ลักษณะโครงการ    ใหม ่  ต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
     มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
สนองจุดเน้นของโรงเรียน  ..................................................................................... 
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน  .................................................................................... 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ   งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวกุสุมา  หมานระโต๊ะ 
ระยะเวลาด าเนินการ      ระยะที่ 1 (เมษายน 2565 – กันยายน 2565) 
       ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) 
งบประมาณ   เงินอุดหนุน (............... บาท)     เงินรายได้ (............... บาท)   
                เงินเรียนฟรี (75,000 บาท)       เงินอ่ืน ๆ ………….. (........... บาท) 
   รวมจ านวน 75,000  บาท (.เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 

 
1.  หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ าเป็นต้องให้ผู้เรียนได้มีความรู้
ความสามารถครบทั้งด้านพุทธิพิสัย  ทักษะพิสัยและจิตพิสัย  ซึ่งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่
สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ครบทุกด้าน  ผู้เรียนจะมีทั้งความรู้ในเนื้อหาวิชา  มีทักษะการปฏิบัติกิจกรรม
ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีสุขภาพจิตและลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่จัดอย่างเป็นกระบวนการด้วยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย
ให้ได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง มีความหมาย และมีคุณค่าในการพัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้าน
รา่งกายจิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม มุ่งเสริมเจตคติ คุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สร้างจิตส านึกในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับตัวและ
ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขซึ่งคุณลักษณะดังกล่าว



92 
 

ผู้สอนสามารถสอดแทรกให้ผู้เรียนผ่านกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ฝ่ายบริหารงานวิชาการจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
     2.1  เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
     2.2  เพ่ือให้นักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน  และท้องถิ่น 
     2.3  เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการท างาน  มีจิตอาสา  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 
 
 
3.  เป้าหมาย 
      3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 3.1.1 นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4 กิจกรรม คือ   
   -  กิจกรรมชุมนุม   
  -  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
                     -  กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี   

-  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
      3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

3.2.1 นักเรียนได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย เกิดความรู้ความช านาญทั้งวิชาการและ 
วิชาชีพอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น 
           3.2.2 นักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน  และท้องถิ่น 
  3.2.3 นักเรียนสามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง  พัฒนาบุคลิกภาพ
เจตคติ ค่านิยมในการด าเนินชีวิต และเสริมสร้างศีลธรรมจริยธรรม ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข 
           3.2.4 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการท างาน  มีจิตอาสา  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมชุมนุมและลดเวลาเรียนฯ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมวางแผน   
1.2 ก าหนดรูปแบบกิจกรรม 
1.3 ด าเนินการจัดกิจกรรม 
1.4 ประเมินผลแต่ละกิจกรรมโดยใช้
แบบสอบถามและสรุปรายงานผล 
1.5 น าสภาพปัญหาในการจัดกิจกรรม 

 
 

พ.ค. 65 
พ.ค. 65 
ตลอด 

ปีการศึกษา 

35,000 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายวิชาการ 
ครูทุกคน 
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กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แต่ละกิจกรรมมาแก้ไข ปรับปรุง 
 

 

กิจกรรมที่ 2  ลูกเสือ เนตรนารี 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมวางแผน   
1.2 ก าหนดรูปแบบกิจกรรม 
1.3 ด าเนินการจัดกิจกรรม 
1.4 ประเมินผลแต่ละกิจกรรมโดยใช้
แบบสอบถามและสรุปรายงานผล 
1.5 น าสภาพปัญหาในการจัดกิจกรรมแต่ละ
กิจกรรมมาแก้ไข ปรับปรุง 
 

 
 

พ.ค. 65 
พ.ค. 65 
ตลอด 

ปีการศึกษา 

40,000  
 
ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายวิชาการ 
ครูทุกคน 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมวางแผน   
1.2 ก าหนดรูปแบบกิจกรรม 
1.3 ด าเนินการจัดกิจกรรม 
1.4 ประเมินผลแต่ละกิจกรรมโดยใช้
แบบสอบถามและสรุปรายงานผล 
1.5 น าสภาพปัญหาในการจัดกิจกรรมแต่ละ
กิจกรรมมาแก้ไข ปรับปรุง 
 

 
 
 

พ.ค. 65 
พ.ค. 65 
ตลอด 

ปีการศึกษา 

-  
 
 
ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายวิชาการ 
ครูทุกคน 

รวมงบประมาณเป็นเงิน (เจ็ดหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 75,000  
 
5.  หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
     --- 
 
6. งบประมาณ 
 

กิจกรรม รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

จ านวน
เงิน 

กิจกรรมที่ 1  ชุมนุม และ 
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

ค่าวัสดุกิจกรรมชุมนุมและ
กิจกรรมลดเวลาเรียนฯ 

35 1,000 35,000 
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กิจกรรม รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

จ านวน
เงิน 

 จ านวน 35 ชุมนุม 
กิจกรรมที่ 2  ลูกเสือ เนตรนารี 
 

1.ค่าวัสดุ  5,000 5,000 
2.ค่าสถานที่  10,000 10,000 
3.ค่าตอบแทนวิทยากร  5,000 5,000 
4.ค่าพาหนะ  5.000 5.000 
5.ค่าอาหาร  15,000 15,000 

กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมเพ่ือ
สังคมและสาธารณประโยชน์ - - -- - 

รวมงบประมาณเป็นเงิน (เจ็ดหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 75,000 
7.  การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือ 
ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 

2564 2565 
1 นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา 

ทุกคน  เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 4 กิจกรรม คือ   
     - กิจกรรมชุมนุม   
     - กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี       
     - กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์  
     - กิจกรรมลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้ 
 

การสังเกต
และ 

การสอบถาม 

แบบสอบถาม 95  

2 นักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ 
และพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายใน
โรงเรียน  และท้องถิ่น 
 

การสังเกต
และ 

การสอบถาม 

แบบสอบถาม 95  

3 นักเรียนสามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ไปใช้ในการพัฒนา
ตนเอง  พัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติ 
ค่านิยมในการด าเนินชีวิต และ
เสริมสร้างศีลธรรมจริยธรรมใช้ชีวิต
ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 

การสังเกต
และ 

การสอบถาม 

แบบสอบถาม 95  

4 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะ 
ในการท างาน มีจิตอาสา  

การสังเกต
และ 

แบบสอบถาม 95  
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สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 

การสอบถาม 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
     8.1 นักเรียนได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย เกิดความรู้ความช านาญทั้งวิชาการและวิชาชีพ
อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น 
 8.2 นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์  มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

  8.3 นักเรียน มีจิตส านึกในการอนุรักษ์พลังงานและให้ความร่วมมือพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายใน
โรงเรียนและท้องถิ่น 

  8.4 นักเรียนมีทักษะในการท างาน  มีจิตอาสา  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้   และน า
กระบวนการท างานเป็นกลุ่มไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
 
 
 
 
 ลงชื่อ      ลงชื่อ 
                 (นางสาวกุสุมา  หมานระโต๊ะ)      (นายไพศาล    ลายู) 
        ผู้เสนอโครงการ           หัวหน้าฝ่ายบริหารวชิาการ 
                             ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 

ลงชื่อ      ลงชื่อ 
            (นายอาหลี   รอเกตุ)                   (นายกระจาย   หนูคงแก้ว) 
          รองผู้อ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา             ผู้อ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา 
                     ผู้เห็นชอบโครงการ                                  ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการบูรณาการแหล่งเรียนรู้  ประจ าปีการศึกษา 2565 
 

ลักษณะโครงการ    ใหม ่  ต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
     มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
สนองจุดเน้นของโรงเรียน  ..................................................................................... 
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน  .................................................................................... 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ   ฝ่ายบริหารวิชาการ  โรงเรียนควนโดนวิทยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางหัสราษ  มัสตัน 
ระยะเวลาด าเนินการ     ระยะที่ 1 (เมษายน 2565 – กันยายน 2565) 
     ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) 
งบประมาณ เงินอุดหนุน    เงินรายได ้    เงินเรียนฟรี      เงินอ่ืน ๆ 
  จ านวน ………70,000..… บาท (เงินเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนควนโดนวิทยามีนโยบายในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย  โดยการจัด
กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ต้องกระท าควบคู่ไปกับการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 

 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ 
2.2  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

3.  เป้าหมาย 
      3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยาชั้น ม.1 – ม.5 ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการ
แหล่งเรียนรู้ 
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      3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการ อยู่ในระดับมาก 
 

4. กิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นวางแผน(P) 
1. ประชุมวางแผน ก าหนดรูปแบบกิจกรรม 

 
พ.ย. 65 - - ฝ่ายบริหาร 

- ฝ่ายวิชาการ 
ขั้นด าเนินการตามแผน(D) 
2. ติดต่อและประสานงานแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 

 
พ.ย. 65  

 
70,000 

-ฝ่ายวิชาการ 
-คณะกรรมการ
ตามค าสั่ง 

3. ด าเนินการกิจกรรมทัศนศึกษาและ 
บูรณาการแหล่งเรียนรู้ตามระดับชั้น 
 

ธ.ค. 65 -คณะกรรมการ
ตามค าสั่ง ครู 
นักเรียน และ
บุคลากรของ
โรงเรียนทุกคน 

ขั้นตรวจสอบ (C) 
4. ศึกษา และวิเคราะหป์ัญหา/ อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะน าสภาพปัญหาในการจัด
กิจกรรมมาแก้ไข ปรับปรุง เพ่ือปรับปรุง
พัฒนาในครั้งต่อไป 

ธ.ค. 65 - -ฝ่ายวิชาการ 
-ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ขั้นปรับปรุงแก้ไข (A) 
5. ประเมินผลแต่ละกิจกรรมโดยใช้

แบบสอบถามและสรุปรายงานผล และ 
น าปัญหา/ อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  
มาปรับปรุงพัฒนางานต่อไป 

ธ.ค 65-
ก.พ. 66 

- -ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
-คณะกรรมการ
ตามค าสั่ง 

รวมงบประมาณเป็นเงิน (เงินเจ็ดหม่ืนบาทถ้วน) 70,000  
 
 

5.  หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
    - แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในจังหวัดสตูล 
    - แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในจังหวัดใกล้เคียง 
 
6.  งบประมาณ  
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กิจกรรม รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงิน 

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ค่าเหมารถ   50,000 
ค่าตอบแทนวิทยากร 5 ระดับชั้น 2,000 10,000 
ค่าอาหารว่างนักเรียน 5 ระดับชั้น 2,000 10,000 

รวมงบประมาณเป็นเงิน (เจ็ดหม่ืนบาทถ้วน) 70,000 
 

7.  การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือที่ใช้ 
ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 

2564 2565 
1. นักเรียนชั้น ม.1-5 ทุกคนที่

เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา
บูรณาการแหล่งเรียนรู้   
มีคุณธรรมจริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตามหลักสูตร 

 

 
 

การสังเกต 
สอบถาม
ตรวจสอบ 

 

แบบเช็คชื่อ
นักเรียน 

 
- 
 

ร้อยละ 
100 

2. นักเรียนได้เรยีนรู้และ 
ได้รับประสบการณ์ตรง 
จากแหล่งเรียนรู้ 
 

สอบถาม 
ความพึงพอใจ 

 

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 

 
- 

ร้อยละ 
75.00 

 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    8.1 ครูและนักเรียนจัดการเรียนการสอนแบบบูณาการจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
    8.2 นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการ
แหล่งเรียนรู้ 
 
 
 
 ลงชื่อ      ลงชื่อ 
                     (นางหัสราษ  มัสตัน)                     (นายไพศาล  ลายู) 
              ผู้เสนอโครงการ                    หัวหน้าฝ่ายบรหิารวิชาการ 
                             ผู้เห็นชอบโครงการ 
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ลงชื่อ      ลงชื่อ 
            (นายอาหลี   รอเกตุ)                   (นายกระจาย   หนูคงแก้ว) 
          รองผู้อ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา             ผู้อ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา 
                     ผู้เห็นชอบโครงการ                                  ผู้อนุมัติโครงการ 
 
   

โครงการเปิดประตูสู่สถานศึกษา (Open  House)  ประจ าปีการศึกษา 2565 

ลักษณะโครงการ     ใหม ่  ต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
     มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
สนองจุดเน้นของโรงเรียน  ..................................................................................... 
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน  .................................................................................... 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ   ฝ่ายบริหารวิชาการ  โรงเรียนควนโดนวิทยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวกุสุมา  หมานระโต๊ะ 
ระยะเวลาด าเนินการ       ระยะที่ 1 (เมษายน 2565 – กันยายน 2565) 
       ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) 
งบประมาณ เงินอุดหนุน    เงินรายได ้    เงินเรียนฟรี      เงินอ่ืน ๆ 
  จ านวน  60,000  บาท (เงินหกหมื่นบาทถ้วน) 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2542 เน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา และให้โรงเรียนเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์ผลการจดัการการศึกษา และด าเนินงานของโรงเรียนใน
รอบปีสู่สาธารณชน 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือประชาสัมพันธ์ผลงานโรงเรียนสู่ชุมชน 

     2.2  เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

3.  เป้าหมาย 
      3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 โรงเรียนในเขตบริการเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
      3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 โรงเรียนได้น าเสนอผลงานสู่ชุมชนอย่างภาคภูมิใจและผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจ 
อยู่ในระดับมาก 
 
4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
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ที ่ กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นวางแผน(P) 
1. ประชุมเพ่ือวางแผน ก าหนดกรอบ และ

แนวทางการจัดงาน  
ม.ค. 66 - -ฝ่ายบริหาร 

-ฝ่ายวิชาการ 
2. แต่งตั้ง และประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินงานฝ่ายต่าง ๆ  
ม.ค. –  
ก.พ. 66 

- -ฝ่ายวิชาการ 
-ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ขั้นด าเนินการตามแผน(D) 
3. ส่งหนังสือเชิญโรงเรียนต่าง ๆ  หน่วยงาน  

ผู้ปกครอง และชุมชน เข้าร่วมงานและ
ผู้ปกครอง  ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  
ตามก าหนดการ/ แผนทีว่างไว้           
 

ม.ค. 66  
 
 
 

60,000 

-ฝ่ายวิชาการ 
-คณะกรรมการ
ตามค าสั่ง 

4. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
เตรียมสถานที่  จัดนิทรรศการต่าง ๆ    
กิจกรรมออกร้าน และจัดการแข่งขัน
ทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้   

ก.พ. 66 -คณะกรรมการ
ตามค าสั่ง ครู 
นักเรียน และ
บุคลากรของ
โรงเรียนทุกคน 

ขั้นตรวจสอบ (C) 
5. พิจารณา ตรวจสอบว่ามีส่วนใดของงาน

หรือกิจกรรมที่ปฏิบัติได้ดี และส่วนที่ต้อง
ปรับปรุงเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดงาน 
ครั้งต่อไป 
 

ก.พ. 66 - -ฝ่ายบริหาร 
-ฝ่ายวิชาการ 
-ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ขั้นปรับปรุงแก้ไข (A) 
6. ประเมินผลการจัดงานโดยการสังเกต  

และสอบถามความพึงพอใจ 
ของผู้มาร่วมงาน และน าข้อมูลที่ได้มา
ประเมิน  โดยน าปัญหา/ อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงพัฒนา 
ในครั้งต่อไป  สรุปและรายงานผล 
 

 
ก.พ. 66 

 
- 

-ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
-คณะกรรมการ
ตามค าสั่ง 
 

รวมงบประมาณเป็นเงิน (หกหม่ืนบาทถ้วน) 60,000  
 
 

5.  หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
     5.1  โรงเรียนต่าง ๆ ในเขตบริการ 
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     5.2  ผู้ปกครองนักเรียน 
     5.3  หนว่ยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน 
 
6.  รายละเอียดค่าวัสดุ/ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในโครงการ  

ที ่ กิจกรรม รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

1. งานเปิดประตู 
สู่สถานศึกษา 
(Open 
House) 
ประจ าปี
การศึกษา 
2565 

สื่อ วัสดุ อุปกรณ์จัดนิทรรศการ/ตกแต่ง
เวท ี

   2,000 

 รางวัล/ของที่ระลึก/เกียรติบัตรพร้อมกรอบ    7,000 
อาหาร/เครื่องดื่มบริการผู้มาร่วมงาน   7,000 
ค่าป้ายไวนิล ,สถานที่,เต็นท์,โต๊ะ,เก้าอ้ี    23,000 
ค่าน้ ามันรถโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 20 300 6,000 
ค่าเช่าเครื่องเสียง 2 2,500 5,000 

รวมงบประมาณเป็นเงิน  (หกหม่ืนบาทถ้วน) 60,000 
 
7.  ระดับความส าเร็จ 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือ 
ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 

2564 2565 
1. โรงเรียนในเขตบริการมีความสนใจ

และส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  
เก็บ

ข้อมูล 
แบบ

ลงทะเบียน 
- 
 

ร้อยละ 
70 

2. ความพึงพอใจของ ครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชนในการเข้า
ร่วมงาน 
 

สอบถาม แบบสอบถาม - 
 

ร้อยละ 
85 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    8.1 ไดเ้ผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผลงานโรงเรียนสู่สาธารณชน 
    8.2 ชุมชนมีส่วนรว่มในการจัดการศึกษา 
 

 
 ลงชื่อ      ลงชื่อ 
                     (นางสาวกุสมุา  หมานระโต๊ะ)                (นายไพศาล  ลายู) 
                  ผู้เสนอโครงการ                    หัวหน้าฝ่ายบรหิารวิชาการ 
                             ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
  

ลงชื่อ      ลงชื่อ 
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            (นายอาหลี   รอเกตุ)                   (นายกระจาย   หนูคงแก้ว) 
          รองผู้อ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา             ผู้อ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา 
                     ผู้เห็นชอบโครงการ                                  ผู้อนุมัติโครงการ 

โครงการพัฒนางานส ามะโนนักเรียน’ 65 
 

ลักษณะโครงการ    ใหม ่     ต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
     มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
สนองจุดเน้นของโรงเรียน  ..................................................................................... 
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน  .................................................................................... 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ   ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนควนโดนวิทยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    1. นางสาวนุสรา  ประสานการ 
     2. นางฮาบีบ๊ะ     เสมอภพ 
      3. นายนิรัตน์  เสมอภพ 
ระยะเวลาด าเนินการ                   ระยะที่ 1 (เมษายน 2565  –  กันยายน 2565) 
       ระยะที่ 2 (ตลุาคม  2565  –  เมษายน 2566) 
งบประมาณ  เงินอุดหนุน    เงินรายได ้    เงินเรียนฟรี      เงินอ่ืน ๆ 
    จ านวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
  เพ่ือให้การด าเนินงาน  เกี่ยวกับงานส ามะโนนักเรียน ซึ่งประกอบไปด้วยงานหลัก ได้แก่ การ
รับสมัครนักเรียนใหม่ นักเรียนย้ายเข้า-ย้ายออก การเก็บรักษาเอกสารทางการศึกษา และการติดตาม
นักเรียนออกกลางคัน เพ่ือให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นระบบ ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของโรงเรียนและมีความสะดวกในการด าเนินงานทางงานส ามะโนนักเรียน จึงได้จัดท าโครงการพัฒนา
งานส ามะโนนักเรียน’65 ขึ้น เพ่ือตอบสนองเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  
 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือขยายโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค  
2.2 เพ่ือเฝ้าระวังติดตาม/ ช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาและมีแนวโน้มหรือออกกลางคัน 
2.3  เพ่ือจัดซื้อวัสดุ และอุปกรณ์ ในการด าเนินงานเกี่ยวกับงานการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 

2566 
2.4 เพ่ือจัดท าแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ส าหรับการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566 
2.5 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผู้ปกครองที่มีต่อการด าเนินงานตามโครงการ

พัฒนางานส ามะโนนักเรียน’64 

3.  เป้าหมาย 
    3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
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         3.1.1 นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนในโรงเรียนควนโดนวิทยา 
ได้เข้าเรียนทุกคน 
         3.1.2 มีแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ส าหรับการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566 
จ านวน 4 แผ่นป้าย        
         3.1.3 มีเอกสารและอุปกรณ์ในการรับสมัครนักเรียนใหม่อย่างเพียงพอ  
         3.1.4 นักเรียนที่เข้ามาเรียนแล้ว โอกาสที่จะออกกลางคันลดลง 
    3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

3.2.1 นักเรียน ครู และผู้ปกครองมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินงานการรับสมัครนักเรียนใหม่                          
ปีการศึกษา 2566 
         3.2.2 มีการติดตามและช่วยเหลือนักเรียนที่มีแนวโน้มจะออกกลางคัน อย่างเป็นระบบและ
ชัดเจนมากข้ึน 

 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  การติดตามนักเรียน 
                 ที่มีแนวโน้ม/ออกกลางคัน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมวางแผน 
1.2 จัดท าค าสั่ง คณะกรรมการติดตาม
นักเรียนที่มีแนวโน้ม /ออกกลางคัน 
1.3.คณะกรรมการตามค าสั่งร่วมประชุมและ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
1.4 คณะกรรมการตามค าสั่ง น าเสนอข้อมูล
การติดตามต่อผู้อ านวยการ และ 
ที่ประชุมครูประจ าเดือนรับทราบ 
1.5 งานส ามะโนนักเรียนติดตาม 
พร้อมรายงานผลข้อมูล สพม สขสต  
เพ่ือด าเนินการในล าดับต่อไป 
1.6 สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 

มิ.ย. 65 –  
มี.ค. 66 

 
มิ.ย. 65 
มิ.ย. 65 

 
มิ.ย. 65 

 
มิ.ย.- ก.ค. 65 

 
 

ส.ค. 65 
 
 

ต.ค. 65 และ  
มี.ค. 66 

- 
 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

1. นางสาวนุสรา   
2. นางฮาบีบ๊ะ   
 

กิจกรรมที่ 2  การจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ 
                 งานส ามะโนนักเรียน 
2.1 ส ารวจรายการวัสดุ-อุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 
ต้องใช้ในงานทะเบียนส ามะโนนักเรียน 

 
 

1-15  
ส.ค. 65 

 
 
- 
 

1. นางสาวนุสรา   
2. นางฮาบีบ๊ะ   
3. นายนิรัตน์ 
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กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2.2 เขียนรายงานการขอซื้อส่งงานแผนฯ 
 

2.3 ตรวจสอบรายการวัสดุ-อุปกรณ์ท่ีสั่งซื้อ 

ก.ย. 65 และ 
ม.ค. 65 

ก.ย. 64 และ  
ม.ค. 65 

7,000 

กิจกรรมที่ 3  การรับสมัครนักเรียนใหม่  
                 ปีการศึกษา 2566 
3.1 ก าหนดแผนการรบัสมัครนักเรียนของ 
โรงเรียน ปีการศึกษา 2566 
  - ก าหนดปฏิทินการรับสมัครนักเรียนใหม่
ตามก าหนดการของ สพฐ. 
3.2 จัดท าประกาศการรับสมัครนักเรียนใหม่ 
ปีการศึกษา 2566 เพ่ือประชาสัมพันธ์ไปยัง
โรงเรียน และชุมชนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการ
ของโรงเรียน  
3.3 จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 
นักเรียนใหม่บริเวณหน้าโรงเรียน (6x2)  
3.4 จัดท าป้ายจุดรับสมัคร (1x2)   
3.5 จัดท าป้ายบอกทางจุดรับสมัคร (1x1)   
3.6 จัดท าป้ายชี้แจงขั้นตอนการรับสมัคร
นักเรียน(1 x1)   
3.7 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2566 
3.8 จดัท าเอกสารเกี่ยวกับการรับสมัคร
นักเรียน 
3.9 รับสมัครนักเรียน ม.3 จากโรงเรียนเดิม  
4.0 รับสมัครนักเรียนใหม่ ประเภททั่วไป  
ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนควนโดนวิทยา 
4.1 สรุปและรายงานผลการรับสมัครนักเรียนใหม่               
ปีการศึกษา 2566 
 

 
 

ธ.ค. 65 
 

ม.ค. 66 
 

ม.ค. 66 
 
 

ก.พ. 66 
 

ก.พ. 66 
ก.พ. 66 
ก.พ. 66 

 
ก.พ. 66 

 
ก.พ. 66 
ก.พ. 66 
มี.ค.  66 

 
เม.ย. 66 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

1,800 
 

600 
300 
300 

 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 

1. นางสาวนุสรา   
2. นางฮาบีบ๊ะ   
3. นายนิรัตน์ 
 

รวมงบประมาณ เป็นเงิน (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 10,000  
 
5.  หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

5.1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
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 5.2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 5.3 โรงเรียนประถมในเขตพ้ืนที่บริการ 
 5.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สงขลาสตูล 
 5.5 ฝ่ายบริหารวิชากร 
          5.6 งานส ามะโนนักเรียน 
 

6.  งบประมาณ 
 

กิจกรรม รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา
ต่อ

หน่วย 

จ านวน
เงิน 

กิจกรรมที่ 1  
การติดตาม
นักเรียน 
ที่มีแนวโน้ม 
ออกกลางคัน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

กิจกรรมที่ 2  
การจัดซื้อวัสดุ
และอุปกรณ์
งานทะเบียน
และส ามะโน
นักเรียน 
 

1. กระดาษสีเอ4 ขนาด 120 แกรม  
(200แผ่น) ท าระเบียบการ 

6 รีม 180 1,080 

2. กระดาษสีเอ4 ขนาด 150 แกรม(100แผ่น) 
ท าใบสมัคร 

6 รีม 200 1,200 

3. กระดาษดับเบิ้ลเอ 2 รีม 170 340 

4. แฟ้มใส่รายชื่อนักเรียนใหม่ขนาด 2 นิ้ว 8 180 1,440 
5. แท่นเสียบป้ายชื่ออะคริลิค A4    ทรงตั้ง 4 160 640 

6. แท่นเสียบป้ายชื่ออะคริลิคทรงนอน 4 80 320 
7. ปากกา  1  กล่อง 2 250 500 
8. คลิปบอร์ด A4 2 75 150 
9. เครื่องเจาะกระดาษ 2 รู 2 150 300 
10. กาวTOA  16 ออน 4 50 200 
11. ตะแกรงเอกสาร 1 ชั้นมีฝาปิด 4 150 600 
12. กรรไกร 6 นิ้ว 2 15 30 
13. เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ 10 2 50 100 
14. ลวดเสียบกระดาษกระปุก ขนาด  250 กรัม       2 50 100 

กิจกรรมที่ 4  
การรับสมัคร
นักเรียนใหม่ 

1. จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
นักเรียนใหม่บริเวณหน้าโรงเรียน (6x2)                                           

1 1,800 
 

1,800 

2. จัดท าป้ายจุดรับสมัคร (1x2)   2 300 600 



106 
 

ปีการศึกษา 
2566 
 

3. จัดท าป้ายบอกทางจุดรับสมัคร (1x1)   2 150 300 

4. จัดท าป้ายชี้แจงขั้นตอนการรับสมัครนักเรียน
(1 x1)   

2 150 300 

รวมงบประมาณเป็นเงิน (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 10,000 
 
 

7.  การประเมินผล 

 

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
    8.1 นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการและนักเรียนทั่วไป มีความพึงพอใจและอยากเข้าเรียน 
ในโรงเรียนควนโดนวิทยา 
    8.2 ด าเนินการรับสมัครนักเรียนใหม่ ได้อย่างสะดวกและเป็นระบบ 
   8.3 ผู้ปกครองและนักเรียน มีความพึงพอใจ ในการด าเนินงานส ามะโนนักเรียน 
    8.4 สามารถบริการข้อมูล/เอกสารการศึกษาได้ เป็นระบบ สะดวกรวดเร็วและตรงเวลา 
 
 

 ลงชื่อ      ลงชื่อ 
                 (นางสาวนุสรา  ประสานการ)                     (นายไพศาล   ลายู) 
        ผู้เสนอโครงการ        หัวหน้าฝ่าย บริหารวิชาการ 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือ 
ที่ใช้ 

ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 
2564 2565 

1. นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
ที่ประสงค์เข้าเรียนโรงเรียน 
ควนโดนวิทยาได้เข้าเรียนทุกคน 

ตรวจสอบ
ข้อมูลจาก 

การรับสมัคร 

ข้อมูลจาก 
ใบสมัครเรียน 

300 คน 320 คน 

2. มีแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 
ส าหรับการรับสมัครนักเรียนใหม่   

ตรวจสอบ
และ

บันทึกภาพ 

ภาพถ่าย 4 แผ่นป้าย  4 แผ่นปา้ย 

3. มีเอกสารและอุปกรณ์งานส ามะโน
ฯ และรับสมัครนักเรียนเพียงพอ 

ตรวจสอบ
จ านวน 

วัสดุอุปกรณ์ 

บันทึก 
เบิก-จ่าย 

100% 100% 

4. นักเรียน  ครู และ ผู้ปกครอง 
มีความพึงพอใจต่อการบริการ
งานทะเบียนและขั้นตอน  
วิธีการรับสมัครนักเรียนใหม่ 

สอบถาม แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ 

มาก มาก 

5. นักเรียนที่เข้ามาเรียนแล้ว  
โอกาสที่จะออกกลางคันลดลง 

การส ารวจ
ข้อมูล 

แบบส ารวจ/
แบบติดตาม 

ร้อยละ 5 
ของข้อมูล 
10 มิ.ย 

ร้อยละ 4 
ของข้อมูล 
10 มิ.ย 
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                          ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

ลงชื่อ      ลงชื่อ 
              (นายอาหลี  รอเกตุ)            (นายกระจาย  หนูคงแก้ว) 

   รองผู้อ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา    ผู้อ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา 
    ผู้เห็นชอบโครงการ                                  ผู้อนุมัติโครงการ 

โครงการ พัฒนางานทะเบียน ,65 

ลักษณะโครงการ    ใหม ่  ต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
     มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
สนองจุดเน้นของโรงเรียน  ..................................................................................... 
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน  .................................................................................... 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ   ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนควนโดนวิทยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    1. นางฮาบีบ๊ะ  เสมอภพ  2. นายนิรัตน์   เสมอภพ 

3. นายอดุลย์  บิลหลี      4. นางสาวนุสรา  ประสานการ 
          5. นางสาวพิชญา  เขยีดสังข์ 

ระยะเวลาด าเนินการ       ระยะที่ 1 (เมษายน 2565 – กันยายน 2565) 
        ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) 
งบประมาณ   เงินอุดหนุน ( 40,000 บาท)     เงินรายได้ (............... บาท)   
                เงินเรียนฟรี (............... บาท)       เงินอ่ืน ๆ ………….. (........... บาท) 
   รวมจ านวน 40,000  บาท ( สี่หม่ืนบาทถ้วน ) 
 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
   เพ่ือให้การด าเนินงานทะเบียนซึ่งประกอบด้วยงานหลัก ได้แก่ การออกเอกสารแสดงวุฒิ
ทางการศึกษา การรายงานผลการเรียนทุกระดับชั้น การเก็บรักษาเอกสารทางการศึกษาเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยเป็นระบบ ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโรงเรียน มีความสะดวกในการด าเนินงาน 
ทางงานทะเบียนนักเรียน จึงได้จัดท าโครงการพัฒนางานทะเบียน ปี 65 ขึ้นเพ่ือตอบสนองเหตุผล
ดังกล่าวข้างต้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือสร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดี คล่องตัว  มีประสิทธิภาพ  
และมีการวางแผนการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ เพ่ือส่งผลให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพ  
มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของสังคมต่อไป 

2.2 เพ่ือจัดซื้อเอกสารและอุปกรณ์ ในการด าเนินงานเกี่ยวกับงานทะเบียน ปีการศึกษา 2565 



108 
 

2.3 เพ่ือใช้ในการด าเนินงานการประชุมผู้ปกครองรับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 และ  
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2565  

2.4 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผู้ปกครองที่มีต่อการด าเนินงานตามโครงการ 
พัฒนางานทะเบียน 65 
 
 
3.  เป้าหมาย 
      3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   3.1.1 มีเอกสารและอุปกรณ์ในการด าเนินงานทะเบียนอย่างเพียงพอ 
            3.1.2 ประชุมรับผลการเรียนปีการศึกษา 2565 จ านวน 2 ครั้ง  
      3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
           3.2.1 นักเรียน ครู และผู้ปกครองมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินงาน งานทะเบียน ปี 2565 
           3.2.2 การประชุมผู้ปกครองรับผลการเรียน มีความเป็นระบบมากขึ้น 
 

4. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  การจัดซื้อเอกสารและอุปกรณ์ 
งานทะเบียนนักเรียน 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1ส ารวจรายการเอกสารและอุปกรณ์ท่ี 
    จ าเป็นต้องใช้ในงานทะเบียนนักเรียน 
1.2 เขียนรายงานการขอซื้อส่งงานแผนฯ 
1.3 ตรวจสอบรายการเอกสารและอุปกรณ์ท่ีสั่งซื้อ 
 

 
 
 

 
กันยายน 65 

 
กันยายน 65 

      กันยายน 65 

1. นางฮาบีบ๊ะ   
2. นางสาวนุสรา   
3. นายอดุลย์   
4. นายนิรัตน์  
5. น.ส.พิชญา     
 

กิจกรรมที่ 2  รายงานผลการเรียนทุกระดับชั้น 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 จัดท าค าสั่งประชุมผู้ปกครองรับผลการเรียน  
     2  ภาคเรียน 
2.2 ท าเอกสารข้อมูลผลการเรียน 
 
2.4 จัดประชุมผู้ปกครองรับผลการเรียน  

2 ภาคเรียน 
2.5 สรุปและรายงานผลข้อมูลการประชุม  

ผู้ปกครอง 

 
 
 

ก.ย.65 และ มี.ค 66 
 

ก.ย.- ต.ค 65 และ 
ก.พ.- มี.ค. 66 

ต.ค. 65 และ มี.ค.66 
 

ต.ค. 65 และ มี.ค 66 

1. นางฮาบีบ๊ะ   
2. นางสาวนุสรา   
3. นายอดุลย์   
4. นายนิรัตน์  
5 .น.ส.พิชญา     
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5.  หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
      5.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 
      5.2 ผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น 
      5.3 หนว่ยงานที่ขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา 
      5.4 ฝ่ายบริหารวิชาการ 
      5.5 งานทะเบียนนักเรียน 
6. งบประมาณ 
 

กิจกรรม รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

จ านวนเงิน 

กิจกรรมที่ 1    
การจัดซื้อเอกสารและ 
อุปกรณ์งานทะเบียน 

1.ซื้อแบบพิมพ์ ปพ. 1  10 เล่ม 164 1,640 
2.ซื้อแบบพิมพ์ ปพ. 2 500 ใบ 2 1,000 
3.ซื้อแบบพิมพ์ ปพ. 3 100 แผ่น 5 500 
4.หมึกพิมพ์ hp LASERJET 
   78A 

1 ตลับ 2,680 2,680 

5.ซองใส่เกียรติบัตร (พลาสติก) 30 40 1,200 
6.กระดาษท าเกียรติบัตร 1 รีม 120 120 
7.ถ่ายเอกสาร ปพ.1 520 แผ่น 2 1,040 
8.ซองเอกสารพลาสติกใส่ ปพ. 157 8 1,256 

รวมเงิน กิจกรรมที่ 1 9,400 
กิจกรรมที่ 2  
การรายงานผลการเรียน
ทุกระดับชั้น 

ค่าป้ายไวนิลประชุมผู้ปกครอง 
ขนาด  8 X 2 ตารางเมตร 

2 แผ่น 2,400 4,800 

ค่าเช่าเครื่องเสียง  2 ครั้ง 1,500 3,000 
ค่าอาหารว่างส าหรับผู้ปกครอง 
(2 ครั้ง ) ครั้งละ 700 คน 

1,400 15 21,000 

ค่าเช่าเก้าอ้ี ประชุม 2 ครั้ง 300 6 1,800 
รวมเงิน กิจกรรมที่ 2 30,600 

รวมงบประมาณเป็นเงิน (สี่หม่ืนบาทถ้วน) 40,000 
 
7.  การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือ 
ที่ใช้ 

ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 
2564 2565 

1. ผู้ปกครองให้ความร่วมมือ 
ในการมาประชุมเพ่ือรับทราบ 
ผลการเรียนของนักเรียน 

ตรวจสอบ 
การลงชื่อ 
มาประชุม 

ใบลงชื่อ 
เข้าประชุม 

 
- 

 
90% 
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ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือ 
ที่ใช้ 

ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 
2564 2565 

 
2. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ 

ต่อกิจกรรมการประชุม
ผู้ปกครองรับผลการเรียน 
 

ประเมิน แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

 
- 

 
ดีมาก 

3. มีเอกสารและอุปกรณ์งาน
ทะเบียนเพียงพอ 

ตรวจสอบ
จ านวน

เอกสารและ
อุปกรณ์ 

 

บันทึก 
เบิก-จ่าย 

 
100% 

 
100% 

4. นักเรียน และผู้ปกครอง 
มีความพึงพอใจในการบริการ
ของงานทะเบียน  
 

ประเมิน แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

ดี ดีมาก 

 
8.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
   8.1 ผู้ปกครองและนักเรียน มีความพึงพอใจ ในการบริการงานทะเบียนในระดับดีมาก 
   8.2 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองรับผลการเรียนในระดับดีมาก 
   8.3 สามารถบริการข้อมูล/เอกสารการศึกษาได้ เป็นระบบ สะดวกรวดเร็วและตรงเวลา 
 
 
 
 ลงชื่อ      ลงชื่อ 
                  ( นางฮาบีบ๊ะ   เสมอภพ )                               ( นายไพศาล   ลายู ) 
       ผู้เสนอโครงการ          หวัหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 
 ลงชื่อ      ลงชื่อ 
            (นายอาหลี  รอเกตุ)           (นายกระจาย  หนูคงแก้ว) 
          รองอ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา                       ผู้อ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา 
                     ผู้เห็นชอบโครงการ                            ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการส่งเสริมและพัฒนางานแนะแนว 

 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่  ต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
     มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
สนองจุดเน้นของโรงเรียน  ..................................................................................... 
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน  .................................................................................... 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ   โรงเรียนควนโดนวิทยา จังหวดัสตูล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    1. นางอามีน๊ะ  ทองด า 
     2. นางอรุณี   ตาเดอิน 
ระยะเวลาด าเนินการ      ระยะที่ 1 (เมษายน 2565 – กันยายน 2565) 
       ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) 
งบประมาณ   เงินอุดหนุน (25,000 บาท)     เงินรายได้ (............... บาท)   
                เงินเรียนฟรี (55,600 บาท)      เงินอ่ืน ๆ ………….. (........... บาท) 
   รวมจ านวน 80,600 บาท (แปดหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 การแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพให้เจริญถึงที่สุด ในปัจจุบันงาน
แนะแนวมีความจ าเป็นและมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนานักเรียนและเยาวชน   
ในทุกรูปแบบ  เริ่มตั้งแต่การช่วยเหลือให้นักเรียนได้รู้จักตัวเอง เข้าใจความถนัด ความสามารถของ
ตนเอง  รู้จักคิด  รู้จักตัดสินใจ รู้จักวางแผนชีวิต เพ่ือให้นักเรียนและเยาวชนสามารถตัดสินใจในการ
ด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความหมายเป็นไปอย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น  

งานแนะแนวเป็นกิจกรรมทางการศึกษาที่ส าคัญ ซึ่งประกอบด้วยบริการทั้ง 5 บริการ ได้แก่ 
บริการรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล  บริการสนเทศ  บริการให้ค าปรึกษา บริการจัดวางตัว
บุคคล และบริการติดตามผล กิจกรรมกลวิธีและกระบวนการต่าง ๆ มากมายต้องทุ่มเทความรู้
ความสามารถความสนใจและมีการประสานงานทุกฝ่ายจึงสามารถบรรลุตามหลักการและจุดมุ่งหมาย
ของการแนะแนว 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
     2.1  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการแนะแนวในสถานศึกษาให้ครบทั้ง  5 บริการ 
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     2.2  เพ่ือให้นักเรียนมีโลกทัศน์ที่กว้างขวาง มีโอกาสได้รับประสบการณ์และความรู้ใหม่ ๆ 
จนสามารถเลือกแนวทางในการศึกษาและเลือกประกอบอาชีพตามศักยภาพของตนเอง 
     2.3  เพ่ือส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของ
ผู้เรียน 
 
3.  เป้าหมาย 
      3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   3.1.1  นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยาทุกคนได้รับบริการแนะแนวอย่างทั่วถึง 
   3.1.2  นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการและบริเวณใกล้เคียง จ านวน 25 โรงเรียนได้รับทราบ
ข้อมูลการศึกษาต่อโรงเรียนควนโดนวิทยา 
      3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   3.2.1  นักเรียนและครูมีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการอยู่ในระดับมาก 
   3.2.2  นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการและบริเวณใกล้เคียงมีความพึงพอใจต่อการแนะแนว
ศึกษาต่อของโรงเรียนควนโดนวิทยา อยู่ในระดับมาก 
 
 

4. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมสัมผัสรอบรั้ว
อุดมศึกษา (น านักเรียนชั้น ม.6 ร่วมงาน 
ตลาดนัดวิชาการ) (เงินเรียนฟรี) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
1.3 น านักเรียนชั้น ม.6 ร่วมงานตลาดนัด
วิชาการ 
1.4 ประเมินผล/สรุปการด าเนินงานกิจกรรม 
 

ก.ค. –  
ก.ย. 2565 

17,000 นางอามีน๊ะ ทองด า 
นางอรุณี  ตาเดอิน 

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมแนะแนวสัญจร  
(เงินอุดหนุน) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
1.3 ออกแนะแนวนักเรียนตามแผนที่ก าหนด 
1.4 ประเมินผล/สรุปการด าเนินงานกิจกรรม 
 

ม.ค. - 
มี.ค 2566 

15,340 นางอามีน๊ะ ทองด า 
นางอรุณี  ตาเดอิน 
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กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  
(เงินเรียนฟรี) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
1.3 ประชุมคณะท างาน 
1.4 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
1.5 ประเมินผลสรุปกิจกรรม 
 

ก.พ. - 
เม.ย. 2566 

38,600 นางอามีน๊ะ ทองด า 
นางอรุณี  ตาเดอิน 

กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่
ปรึกษา (YC) (เงินอุดหนุน) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
1.2 การติดต่อวิทยากร 
1.3  ประชาสัมพันธ์โครงการ และจัดท า 
ก าหนดการจัดอบรมร่วมกับวิทยากร 
1.4  ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด 
     - จัดอบรมนักเรียนแกนน า YC 
     - ขยายเครือข่ายนักเรียน YC 
     - จัดท าเอกสารนักเรียนYC 
     - นักเรียนร่วมแข่งขันกิจกรรม YC  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
1.5 ประเมินผล/สรุปการด าเนินงานกิจกรรม 
 

ส.ค. - 
ต.ค. 2565 

2,700 นางอามีน๊ะ ทองด า 
นางอรุณี  ตาเดอิน 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ 
และอาชีพ  (เงินอุดหนุน) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
1.3 จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
  - ทดสอบความพร้อมด้านอาชีพ 
  - บรรยาย/เสวนา แนวทางการศึกษาต่อ
หรอืประกอบอาชีพ ข้อมูลอาชีพ ฯลฯ 
  -  จัดนิทรรศการโลกอาชีพ 

ม.ค. - 
ก.พ 2566 

4,460 นางอามีน๊ะ ทองด า 
นางอรุณี  ตาเดอิน 
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กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

  -  นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ โดย
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ 
1.4 ประเมินผล/สรุปการด าเนินงานกิจกรรม 
 
กิจกรรมที่ 6 ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ 
(เงินอุดหนุน) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
1.2 ติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียน 
ชั้น ม.6 
1.3 จัดท าป้ายไวนิลแสดงความยินดี 
1.4 ประเมินผล/สรุปการด าเนินงานกิจกรรม 
 

ส.ค. - 
ต.ค. 2565 

2,500 นางอามีน๊ะ ทองด า 
นางอรุณี  ตาเดอิน 

รวมงบประมาณเป็นเงิน (แปดหม่ืนหกร้อยบาทถ้วน) 80,600  
 
5.  หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
     5.1  โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการและบริเวณใกล้เคียง 
     5.2  สถาบันการศึกษาต่าง ๆ 
     5.3  ส านักงานจัดหางานจังหวัดสตูล 
     5.4  โรงพยาบาลควนโดน 
     5.5  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 
6. งบประมาณ 
 

กิจกรรม รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

จ านวนเงิน 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรม
สัมผัสรอบรั้วอุดมศึกษา 
 

ค่าเหมารถน านักเรียน  
ม.6 ร่วมงานตลาดนัด
หลักสูตรอุดมศึกษา ณ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ 

2 8,500 17,000 

รวมเงิน กิจกรรมที ่1 17,000 
กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมแนะ
แนวสัญจร 

แผ่นพับ 10 600 6,000 
โปสเตอร์ 50 30 1,500 
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กิจกรรม รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

จ านวนเงิน 

ค่าอาหาร (จ านวน 6 วัน) 8 80 3,840 
ของรางวัล 75 20 1,500 
ของที่ระลึก 25 100 2,500 

รวมเงิน กิจกรรมที่ 2 15,340 
กิจกรรมที่ 3  กิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ 

อาหาร   24,000 
จดัท าซุ้ม 3 500 1,500 
ตกแต่งสถานที่  2,000 2,000 
ของที่ระลึก  4 200 800 
ประกาศนียบัตร 20 150 3,000 
ป้ายไวนิล 1 2,000 2,000 
ดอกไม้แสดงความยินดี 255 20 5,100 
กระดาษเกียรติบัตร 2 150 200 

รวมเงิน กิจกรรมที่ 3 38,600 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรม
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา 
(YC) 

วิทยากรอบรมนักเรียนแกนน า 2 600 1,200 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 20 600 
เอกสาร 30 30 900 

รวมเงิน กิจกรรมที่ 4 2,700 
กิจกรรมที่ 5  กิจกรรมแนะ
แนวศึกษาต่อและอาชีพ 

ค่าตอบแทนวิทยากร 4 600 2,400 
ค่าตกแต่งสถานที่ 1 1,500 1,500 
ของรางวัล 28 20 560 

รวมเงิน กิจกรรมที่ 5 4,460 
กิจกรรมที่ 6 
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ 

ท าป้ายไวนิลแสดงความยินดี
นักเรียนที่ศึกษาต่อ 

1 2,500 2,500 

รวมเงิน กิจกรรมที่ 6 2,500 
รวมงบประมาณเป็นเงิน (แปดหม่ืนหกร้อยบาทถ้วน) 80,600 

 
7.  การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ 
วิธีการ 
ประเมิน 

เครื่องมือ 
ที่ใช้ 

ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 
2564 2565 

1. นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา 
ได้รับบริการตามขอบข่ายงาน
แนะแนว นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการด าเนินโครงการ 

ตอบ
แบบสอบถาม 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

มาก  มาก 
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ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ 
วิธีการ 
ประเมิน 

เครื่องมือ 
ที่ใช้ 

ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 
2564 2565 

2. นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการและ
บรเิวณใกล้เคียงมีความพึงพอใจ
ต่อการออกแนะแนวศึกษาต่อ
ของโรงเรียนควนโดนวิทยา 

ตอบ
แบบสอบถาม 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

มาก  มาก 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    8.1 นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยามีทักษะในการใช้ชีวิต มีความภาคภูมิใจในตัวเอง  มีเจตคติท่ีดี
ต่อโรงเรียน 
    8.2 นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยาทุกคนได้รับบริการแนะแนวอย่างทั่วถึง 
    8.3 นักเรียนได้รับการเตรียมความพร้อมในการตัดสินใจเลือกแนวทางการศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง 
    8.4 มีนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการและบริเวณใกล้เคียงตัดสินใจเลือกศึกษาต่อโรงเรียนควนโดนวิทยา 
 
 
 
      ลงชื่อ         ลงชื่อ 
                 (นางอามีน๊ะ  ทองด า)                (นายไพศาล   ลายู)  
                    ผู้เสนอโครงการ            หัวหน้าฝ่ายบริหารวชิาการ 
                       ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
       ลงชื่อ          ลงชื่อ 
                 (นายอาหลี   รอเกตุ)             (นายกระจาย  หนูคงแก้ว)  
       รองผู้อ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา                ผู้อ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา 
        ผู้เห็นชอบโครงการ                   ผู้อนุมัตโิครงการ 
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โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่  ต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
     มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
สนองจุดเน้นของโรงเรียน  ..................................................................................... 
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน  .................................................................................... 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ   ฝ่ายบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    1. นายไพศาล  ลายู 
     2. นางอามีน๊ะ  ทองด า 
ระยะเวลาด าเนินการ      ระยะที่ 1 (เมษายน 2565 – กันยายน 2565) 
       ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) 
งบประมาณ   เงินอุดหนุน ( 5,000  บาท)      เงินรายได้ (............... บาท)   
                เงินเรียนฟรี (............... บาท)       เงินอ่ืน ๆ ………….. (........... บาท) 
   รวมจ านวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 27 ระบุให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือความเป็นไทยความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ  การด ารงชีวิต
และการประกอบอาชีพตลอดจนเพ่ือการศึกษาต่อ  

หลักสูตรสถานศึกษา เป็นแม่บทส าคัญในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย
ที่ก าหนด การพัฒนาหลักสูตรเป็นภารกิจส าคัญของสถานศึกษาที่จะต้องมีการด าเนินงานเป็นระเบียบ
แบบแผนต่อเนื่องกันไป ซึ่งเริ่มจากการวางจุดมุ่งหมายในการด าเนินงานนี้จะต้องค านึงถึงหลักสูตรต่างๆ
ที่สร้างข้ึนมาใหม่ต้องมีประสิทธิภาพมากกว่าหลักสูตรเดิม จะต้องสนองตอบความต้องการของผู้เรียน
และท้องถิ่น และน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูและ
ผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรจงึจ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการเป้าหมายของการพัฒนา โดย
ค านึงถึงประโยชน์ในด้านการพัฒนาจิตใจและทัศนคติของนักเรียนด้วย การด าเนินงานจึงต้องได้รับความ
ร่วมมือและการประสานงานอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในทางด้านหลักสูตรทุกๆด้าน และต้องมี
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ผู้น าที่ช านาญมีความสามารถในหน้าที่การงานเป็นอย่างดี หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ จะเป็น
เครื่องมือส าคัญในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียน โรงเรียนจึงต้องพัฒนาหลักสูตรและพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ไปพร้อมกัน  

เพ่ือให้หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนควนโดนวิทยา มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่าง ๆ จึงมีความจ าเป็นให้ทุกกลุ่มสาระได้มีการพัฒนา และ
ปรับปรุงหลักสูตร  
2.  วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัย สนองตอบความต้องการของผู้เรียนและ
ชุมชน 
     2.2 เพ่ือให้โรงเรียนมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
 
3.  เป้าหมาย 
      3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   3.1.1 ทุกกลุ่มสาระมีการประเมินหรือปรับปรุงหลักสูตร 
      3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   3.2.1 ได้หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ทีม่ีคุณภาพ 

  3.2.2 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันสมัยครบถ้วนสมบูรณ์ 
 

4. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  ขั้นเตรียมการ (P) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษา
และสพฐ. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
1.2 ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา 
1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ 
ในการพัฒนาโครงการฯ 
1.4 จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 
 

มีนาคม 2565   นายไพศาล  ลายู 
นางอามีน๊ะ  ทองด า 

กิจกรรมที่ 2  ขั้นด าเนินการ (D) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้วิเคราะห์และปรับปรุง

หลักสูตรของกลุ่มสาระ 
1.2 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดพิมพ์หลักสูตรที่

ปรับปรุงใหม่และส่งต่อฝ่ายวิชาการ 

 
 

เมษายน 2565 
 

พ.ค. 2565 
 

นายไพศาล  ลายู 
นางอามีน๊ะ  ทองด า 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1.3 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้น าหลักสูตรไปใช้ใน
กระบวนการเรียนรู้ 

1.4 ประเมินผลการใช้หลักสูตร 
 
 
 
 
 

พ.ค. 2565 –  
ก.พ. 2566 
มี.ค. 2566 

กิจกรรมที่ 3  ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  นิเทศติดตามการด าเนินงาน และคอยอ านวย
ความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้อง
ให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯ ก าหนด 
 

พ.ค. 2565 – 
มี.ค. 2566 

นายไพศาล  ลายู 
นางอามีน๊ะ  ทองด า 

กิจกรรมที่ 4 ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  1. สรุปผลการประเมินโครงการฯ 
  2. จัดท ารายงานโครงการฯน าเสนอฝ่ายบริหาร 
 

มีนาคม  2566 นายไพศาล  ลายู 
นางอามีน๊ะ  ทองด า 

 
5.  หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
     --- 
 
6. งบประมาณ 
 

กิจกรรม รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

จ านวนเงิน 

กิจกรรมที่ 2  ขั้นด าเนินการ (D) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้วิเคราะห์
และปรับปรุงหลักสูตรของกลุ่มสาระ 
1.2 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดพิมพ์
หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่และส่งต่อ
ฝ่ายวิชาการ 
1.3 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้น า
หลักสูตรไปใช้ในกระบวนการเรียนรู้ 
1.4 ประเมินผลการใช้หลักสูตร 

กิจกรรมพัฒนา
และปรับปรุง
หลักสูตร 
 

  5,000 
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กิจกรรม รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

จ านวนเงิน 

รวมงบประมาณเป็นเงิน (ห้าพันบาทถ้วน) 5,000 
 
 
 
 
7.  การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือ 

ที่ใช้ 
ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 

2564 2565 
1. ความพึงพอใจของครูต่อ

หลักสูตรสถานศึกษา และ
หลักสูตรกลุ่มสาระ 
 

สอบถาม แบบสอบถาม 90 91 

2. ทุกกลุ่มสาระมีการประเมินหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร 
 

สอบถาม แบบสอบถาม 100 100 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
     โรงเรียนควนโดนวิทยา มีหลักสูตรทีเ่หมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีรายวิชา/กิจกรรมที่
หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความสนใจ ที่ตอบสนองความถนัดและความสามารถของผู้เรียน 
 
 
 
 ลงชื่อ      ลงชื่อ 
                  (นายไพศาล  ลายู)                                  (นายไพศาล  ลายู) 
            ผู้เสนอโครงการ            หัวหน้าฝ่ายบริหารวชิาการ 
                       ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 ลงชื่อ      ลงชื่อ 
            (นายอาหลี  รอเกตุ)           (นายกระจาย  หนูคงแก้ว) 
          รองอ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา                       ผู้อ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา 
                     ผู้เห็นชอบโครงการ                            ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา (Eco School) 
 

ลักษณะโครงการ    ใหม ่  ต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
     มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
สนองจุดเน้นของโรงเรียน  ..................................................................................... 
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน  .................................................................................... 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ   ฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    1. นายไพศาล  ลายู             2. นายอดุลย์  บิลหล ี

3.นางหัสราษ  มัสตัน      4.นางสาวสวุตี  มัจฉา  
5. นางหวันอารีญา  หมีนสัน   6 นายนิสิต  ภัทราภินันท ์
7. นายวิลาศ  อรุณรัตน์ 

ระยะเวลาด าเนินการ      ระยะที่ 1 (เมษายน 2565 – กันยายน 2565) 
       ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) 
งบประมาณ   เงินอุดหนุน (15,000 บาท)      เงินรายได้ (............... บาท)   
                เงินเรียนฟรี (............ บาท)       เงินอ่ืน ๆ ………….. (........... บาท) 
   รวมจ านวน 15,000  บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยโรงเรียนควนโดนวิทยาได้เข้าร่วมโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษากับกรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จนได้รับการแต่งตั้งให้โรงเรียนควนโดนวิทยาเป็นศูนย์
การเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมศึกษา เพ่ือให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้และหล่อหลอมนักเรียนให้เติบโตขึ้นเป็น
พลเมืองที่มีความรับผิดชอบ ตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจ
อันเป็นผลมาจากการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง พร้อมที่จะเข้าไปมีบทบาทในการป้องกัน ฟ้ืนฟู 
รักษา และใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมถึงการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานเพ่ือเป็น
แบบอย่างที่ดีต่อไป  
 โรงเรียนควนโดนวิทยาได้ค านึงถึงประโยชน์ของโครงการ โรงเรียน Eco School ที่จะเกิดขึ้น
ต่อนักเรียนในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ทางโรงเรียนจึงได้ร่วมโครงการดังกล่าว และได้จัดท า
โครงการ Eco School ขึ้นมา 
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2.  วัตถุประสงค์ 
     2.1  เพ่ือให้ครูพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือสร้างนักเรียน ให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมือง 
ที่มีวิถีชีวิตพอเพียง เพ่ือมุ่งสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
     2.2  เพ่ือพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน 
     2.3  เพ่ือด าเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
     2.4  เพ่ือให้มีการขยายเครือข่ายโรงเรียนสิ่งแวดล้อม 
3.  เป้าหมาย 
      3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   3.1.1 โรงเรียนน าหลักสูตรโรงเรยีนสิ่งแวดล้อม ไปใช้ ในการเรียนการสอนนักเรียน 
ทุกระดับชั้น  
   3.1.2 สื่อและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน และชุมชนได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น 
   3.1.3 สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น 
   3.1.4 มีการขยายเครือข่ายโรงเรียนสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน  
      3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   3.2.1 นักเรียน ครูและผู้เก่ียวข้องมีความพึงพอใจในการด าเนินโครงการ อยู่ในระดับมาก 
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  ประชุมเชิงปฎิบัติการทบทวนและ
ปรับปรุงหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา 
 

พ.ค. 2565 ฝ่ายบริหารวิชาการ 

กิจกรรมที่ 2  พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ 
ในโรงเรียนและชุมชน 
 

พ.ค. 65 – 
 เม.ย. 66 

ฝ่ายบริหารทั่วไป/ 
ฝ่ายบริหารวิชาการ 

กิจกรรมที่ 3 ด าเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
  -ด้านการจัดการขยะ 
  -ด้านการจัดการน้ า 
  -ด้านการจัดการพลังงาน 
  -ด้านการจัดการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 

พ.ค. 65 –  
เม.ย. 66 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

กิจกรรมที่ 4 ขยายเครือข่าย พ.ค. 65 – 
 เม.ย. 66 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 

 
5.  หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
     5.1  โรงเรียนเครือข่าย 
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6. งบประมาณ 
 

กิจกรรม รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

จ านวน
เงิน 

กิจกรรมที่ 1  ประชุม 
เชิงปฏิบัติการทบทวน 
และปรับปรุงหลักสูตร
สิ่งแวดล้อมศึกษาและ
น าไปใช้ 
 

ค่าในการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตร
สิ่งแวดล้อมศึกษา 
 

  - 

กิจกรรมที่ 2  พัฒนาสื่อ
และแหล่งเรียนรู้ 
ในโรงเรียนและชุมชน 
 

ค่าในการพัฒนาสื่อและแหล่ง 
เรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน 

  5,000 

กิจกรรมที่ 3 ด าเนินงาน
ด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 
  -ด้านการจัดการขยะ 
  -ด้านการจัดการน้ า 
  -ด้านการจัดการพลังงาน 
  -ด้านการจัดการ 
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 

ค่าในการด าเนินการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

  5,000 

กิจกรรมที่ 4 ขยาย
เครือข่าย 

ค่าในการขยายเครือข่าย   5,000 

รวมงบประมาณเป็นเงิน (หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 15,000 
 
7.  การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือ 
ที่ใช้ 

ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 
2564 2565 
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1. ความพึงพอใจ ของนักเรยีน ครู
และผู้เกี่ยวข้องในการด าเนิน
โครงการ 
 

สอบถาม แบบสอบถาม 87 88 

 
 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    8.1 นักเรียนมีความตระหนักถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อมเพ่ิมมากข้ึน 
    8.1 สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนดีขึ้น 
    8.2 ชุมชนเห็นความส าคัญ และเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 
    8.3 โรงเรียนเป็นพื้นที่เรียนรู้ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    8.4 โรงเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชน และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับโรงเรียนอื่นๆ 
 
 
 
 ลงชื่อ      ลงชื่อ 
                    (นายไพศาล     ลายู)                  (นายไพศาล     ลายู) 
        ผู้เสนอโครงการ    หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
                       ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 ลงชื่อ      ลงชื่อ 
            (นายอาหลี  รอเกตุ)           (นายกระจาย  หนูคงแก้ว) 
          รองอ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา                       ผู้อ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา 
                     ผู้เห็นชอบโครงการ                            ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่  ต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
     มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
สนองจุดเน้นของโรงเรียน  ..................................................................................... 
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน  .................................................................................... 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ   ฝ่ายบริหารวิชาการ งานห้องสมุด 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    1. นางสาวขวัญตา สาเหร็ม 

2. นายนัฐดนัย อาด า 
3. นางสาวญูฮาณี มะสันติ 

ระยะเวลาด าเนินการ      ระยะที่ 1 (เมษายน 2565 – กันยายน 2565) 
       ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) 
งบประมาณ   เงินอุดหนุน (62,352 บาท)      เงินรายได้ (............... บาท)   
                เงินเรียนฟรี (............... บาท)       เงินอ่ืน ๆ ………….. (........... บาท) 
   รวมจ านวน 62,352  บาท (หกหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบสองบาท) 
 

 
1.หลักการและเหตุผล 

 พระด ารัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เมื่อวันที่  29  ธันวาคม 2551ใน
งาน “วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 22 ซึ่งได้ทรงบรรยายในหัวข้อ 
“ภาษาไทยเข้มแข็ง และการรักการอ่าน” ใจความตอนหนึ่งว่า ... “การอ่านเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับภาษา
โดยตรง เมื่อพูดถึงภาษารวมถึงการสื่อสารจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่ง หรือแม้แต่สื่อสารกับตัวเองก็ต้องใช้
ภาษา ซึ่งถ้าไม่มีภาษาก็จะไม่มีความคิด เล่าอดีต เล่าปัจจุบัน เล่าอนาคต หรือ สร้างและพัฒนาอะไร
ไม่ได้เลย ซึ่งภาษานั้น จะมีทั้งภาษาคิด ภาษาพูด ภาษาอ่าน และภาษาเขียน โดยภาษาพูด จะใช้เสียง
แสดงสัญลักษณ์พ้ืนฐานให้ทุกคนเข้าใจ เมื่อมีคนพูดเป็นต้องมีคนฟังเป็นด้วย เพราะถ้าพูดแล้วคนที่ฟัง 
ฟังไม่เป็นก็ไม่ได้ และเมื่อมีภาษาพูดแล้วก็มีภาษาอ่าน ถ้าเราอ่านก็จะมีความรู้ ความคิดที่เป็นประโยชน์
นอกจากได้สนุกกับการอ่านด้วย แต่เมื่ออ่านแล้วบางคนสมองเต็มจะจ าไม่ได้ ก็ต้องมาจดไว้เพ่ือช่วย
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ความจ า คนเดี๋ยวนี้ไม่รัก ไม่ชอบการอ่าน เพราะชีวิตมีอย่างอ่ืนที่ตื่นเต้นสนุกสนานที่จะรับรู้สื่อต่าง ๆ ที่
บางครั้งไม่จ าเป็นต้องใช้หนังสือก็ได้ เช่น การฟังเทป การดูหนัง ดูดีวีดี ดูโทรทัศน์ ท าให้คนเดี๋ยวนี้อ่าน
สั้น ๆ อ่านไม่จบถ้อยกระบวนความทั้งที่เป็นเรื่อง  เป็นราว หรือ เขียนก็เขียนสั้น ๆ หากเขียนเรื่องยาว ๆ 
เขียนเป็นนวนิยาย ก็เขียนไม่เป็น ส่วนครูก็เป็นนักเรียนตลอดชีวิตที่ต้องรักการอ่าน เพราะถ้าไม่รักการ
อ่านก็ไมมี่อะไรมาสอน ขณะที่นักเรียนก็ต้องรักการอ่านเช่นกัน ซึ่งการอ่านไม่จ าเป็นจะต้องอ่านเฉพาะใน
ชั่วโมงเรียนเท่านั้น เพราะความรู้ในโลกมีมากมาย ทั้งนี้การอ่านที่ดีต้องอ่านให้เร็วและต้องจับใจความให้
ได้ด้วย ซึ่งขณะนี้หลายหน่วยงานก็ช่วยกันรณรงค์ให้รักการอ่าน ส่วนมากก็จะเป็นหนังสือนิทานต่าง ๆ 
ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดี เพราะดึงดูดใจผู้อ่าน จากไม่เคยอ่านเนื้อเรื่องก็มาอ่านจะช่วยสร้างจินตนาการ
ต่อไป” (มนัส  พิพัฒน์. 2553 : 1)                         

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 23 (4) บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่า
ในการให้ความรู้และทักษะทางด้านภาษาแก่ผู้เรียนนั้นต้องเน้นให้ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง นโยบาย
รัฐบาลด้านการศึกษา ข้อที่ 8 ได้ก าหนดเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยยึดหลักผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  
หลักการเรียนรู้ด้วยตนเอง และหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต เน้นพลังความคิด สร้างสรรค์ การสร้างนิสัยรัก
การอ่าน การจัดให้มีห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  และสื่อการเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ซึ่ง
จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 10 เรื่อง และเรื่องที่มีความส าคัญคือ จุดเน้น 
ข้อที่ 2 นักเรียนช่วงชั้นที่ 1–3 จะต้องอ่านออก  เขียนได้  คิดเลขเป็น ซึ่งการจัดท าหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการจึงยึดเอาเจตนารมณ์ดังกล่าวเป็นแนวทางหลักในการพัฒนาผู้เรียน ให้
เกิดทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และสร้างนิสัย
รักการอ่าน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2550 : 54)  

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดสาระการเรียนรู้ สาระภาษาไทยไว้  
5  สาระ ดังนี้ คือ สาระที่ 1 การอ่าน สาระที่ 2 การเขียน สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด สาระที่  4  
หลักการใช้ภาษา สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม จะเห็นได้ว่าการจัดท าหลักสูตรได้ให้ ความส าคัญ
ต่อทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน  โดยจัดไว้เป็นสาระแรกและสาระที่สองของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  เพราะความสามารถด้านการอ่านและการเขียนเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และการ
สร้างความรู้  บุคคลจะเรียนรู้และสร้างความรู้ได้ต้องมีทักษะการอ่านและการเขียนที่เหมาะสม ดังจะเห็น
ได้จากการก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ของสาระการอ่านและสาระการเขียนที่ระบุไว้ว่า มาตรฐาน ท 1.1 
ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดไปตัดสินใจแก้ปัญหาและสร้างวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต
และมีนิสัยรักการอ่าน  มาตรฐาน ท 1.2.1 ใช้กระบวนการเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และ
เขียนเรื่องราว ในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2550 : 74) 

การอ่านถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับความส าเร็จในการเรียนรู้  แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ผู้เรียนที่มีความสามารถในการอ่าน  ผู้เรียนที่มีทักษะในการอ่านที่ดีจะมีความก้าวหน้าและมีพัฒนาการที่
สูงกว่า  ผู้เรียนที่มีความสามารถและมีทักษะในการอ่านด้อยกว่าในการเรียนรู้  นอกจากการอ่านจะช่วย
พัฒนาผู้เรียน และสังคมแล้ว การอ่านยังท าให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์
และก่อให้เกิดความเพลิดเพลินในยามว่าง ดังที่อัลเบิร์ต ไอสไตน์ กล่าวได้ว่า “คนที่ฉลาด คือ คนที่ได้อ่าน
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นิทาน คนที่ฉลาดมาก ๆ คือ คนที่ได้อ่านหลาย ๆ เรื่อง”  จึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่สนับสนุนว่าควรส่งเสริม
ให้ผู้เรียนหันมาสนใจอ่านหนังสือมากกว่าสนใจสื่ออ่ืน ๆ (จิตตินันท์  เดชะคุปต์. 2548 : 24)  

แต่ปัจจุบันสภาพการอ่านหนังสือของคนไทย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนไทยไม่พัฒนาเท่าท่ีควร  
และสาเหตุประการหนึ่งก็คือขาดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้าง
นิสัยรักการอ่านในหมู่คนไทย ซึ่งท าได้ยากมาก เพราะสังคมไทยไม่ใช่สังคมแห่งการอ่าน การที่เด็กชอบ
อ่านจนเป็นนิสัยเมื่อมีเวลาว่าง  มากกว่าจะท ากิจกรรมอ่ืน ๆ  เป็นสิ่งที่เปลี่ยนได้ยาก  เพราะการอ่าน
ไม่ใชท่ักษะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ การอ่านไม่ใช่กรรมพันธุ์ แต่การอ่านเป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝน ฝึกปฏิบัติ 
ต้องอ่านมากจนกระทั่งเกิดเป็นนิสัยรักการอ่าน อย่างไรก็ตาม นิสัยรักการอ่านนี้ไม่สามารถปลูกฝังได้ใน
ระยะเวลาสั้น ๆ การสร้างนิสัยการรักการอ่านให้ได้ผลนั้น จะต้องเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก โดยมีพ่อแม่  ผู้ปกครอง
และครูเป็นผู้ปลูกฝัง ตลอดจนจัดสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลให้เป็นปัจจัยส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2550 : 43)  
           จากสภาพปัญหาข้างต้นงานแหล่งเรียนรู้มีความประสงค์ให้ทุกพ้ืนที่ของโรงเรียน โดยมีห้องสมุด
เป็นหลักเป็นพ้ืนที่แห่งการเรียนรู้แก่ครู นักเรียน บุคลากรทั้งในและนอกโรงเรียน  
 

2. วัตถุประสงค์   
     2.1 เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้มีชีวิตและส่งเสริมกระตุ้นให้นักเรียนได้ทุกเวลา  
ทุกสถานที ่
 2.2 เพ่ือส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้แก่ครู นักเรียน บุคลากรทั้งในและนอกโรงเรียน 

2.3 เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมการมีนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา  
ปีการศึกษา 2564 

 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
          3.1.1  ส ารวจและจัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายในภายนอกสถานศึกษา   
                   3.1.2  พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน  จ านวน 1 ห้อง  ห้องสมุดอาเซียน จ านวน 1 ห้อง  
และแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
         3.2.1  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ส าหรับใช้ในการจัด 
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         3.2.2 ห้องสมุดโรงเรียน  ห้องสมุดอาเซียน  และแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
โรงเรียนมีบรรยากาศที่เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้         
        3.2.3  ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการใช้แหล่งเรียนรู้ส าหรับการเรียนรู้ในโรงเรียน  
ในระดับดีขึน้ไป 
 

4.  กิจกรรมและขั้นตอนด าเนินงาน 
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กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 อ่ิมท้องอ่ิมสมองกับห้องสมุด 
ขั้นตอนด าเนินงาน 
1.1 กิจกรรมการแสดงของของนักเรียน 
1.2 การน าเสนอข่าวสารน่ารู้ของนักเรียน 
1.3 การมอบรางวัลในกิจกรรมคืนก าไร 
ให้นักอ่าน 
1.4 ประเมินผล 

ตลอดปี
การศึกษา 

5,000 
 

นางสาวขวัญตา สาเหร็ม 
นายนัฐดนัย อาด า                                                       
นางสาวญูฮาณี  มะสันติ 
 
                                                     

กิจกรรมที่ 2 ห้องสมุดเคลื่อนที่   
ขั้นตอนด าเนินงาน 
1.1 จัดหนังสือไปวางตามจุดต่าง ๆ 
บริเวณโรงเรียน 
1.2 เปลี่ยนหนังสือสัปดาห์ละ  1  ครั้ง  

ตลอดปี
การศึกษา 

2,352   นางสาวขวัญตา สาเหร็ม 
นายนัฐดนัย อาด า                                                       
นางสาวญูฮาณี  มะสันติ 
 

กิจกรรมที่ 3  จัดซื้อจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ 
ขั้นตอนด าเนินงาน 
1.1 ส ารวจความต้องการ 
1.2 คณะกรรมการห้องสมุดพิจารณา   
1.3 จัดซื้อ 
1.4 จัดบริการ 
1.5 ประเมินผล 

ตลอดปี
การศึกษา 

16,500 นางสาวขวัญตา สาเหร็ม 
นายนัฐดนัย อาด า                                                       
นางสาวญูฮาณี  มะสันติ 
 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมหนังสือดี มีรางวัล  
ขั้นตอนด าเนินงาน 
1.1 ประชุมชี้แจง 
1.2 เลือกหนังสือใหม่และน่าสนใจ   
1.3 น าเสนอหน้าเสาธง  
1.4 แนะน าหนังสือใหม่หน้าห้องสมุดทุกวัน 
1.5 ประเมินผล 

ตลอดปี
การศึกษา 

1,000 นางสาวขวัญตา สาเหร็ม 
นายนัฐดนัย อาด า                                                       
นางสาวญูฮาณี  มะสันติ 
 

กิจกรรมที่ 5  ยอดนักอ่าน   
ขั้นตอนด าเนินงาน 
1.1 แต่งตั้งค าสั่ง, ประชุมชี้แจง 
1.2 จัดกิจกรรม 
1.3 ประกวดยอดนักอ่าน 
1.4 ประเมินผล 
1.5 มอบรางวัล 

ตลอดปี
การศึกษา 

1,500 นางสาวขวัญตา สาเหร็ม 
นายนัฐดนัย อาด า                                                       
นางสาวญูฮาณี  มะสันติ                                                    
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กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 6 คืนก าไรให้นักอ่าน   
ขั้นตอนด าเนินงาน 
1.1  ประชาสัมพันธ์ 
1.2 ท าคูปอง 
1.3 จับรางวัล 
1.4 มอบรางวัล 

ตลอดปี
การศึกษา 

1,500 นางสาวขวัญตา สาเหร็ม 
นายนัฐดนัย อาด า       
นางสาวญูฮาณี  มะสันติ 
                                                 

กิจกรรมที่ 7 ค่ายรักการอ่าน 
ขั้นตอนด าเนินงาน 
1.1 ส ารวจความต้องการ 
1.2 คณะกรรมการห้องสมุดพิจารณา   
1.3 จัดซื้อ 
1.4 จัดบริการ 
1.5 ประเมินผล 

ตลอดปี
การศึกษา 

10,000 นางสาวขวัญตา สาเหร็ม 
นายนัฐดนัย อาด า                                                       
นางสาวญูฮาณี  มะสันติ 
 
                                                    

กิจกรรมที่ 8 อบรมหนังสือเล่มเล็ก                           
ขั้นตอนด าเนินงาน 
     จัดท าหนังสือประกอบภาพ  
“รักสิ่งแวดล้อม-ประเมินผล 

ตลอดปี
การศึกษา 

10,000 นางสาวขวัญตา สาเหร็ม 
นายนัฐดนัย อาด า                                                       
นางสาวญูฮาณี  มะสันติ 

กิจกรรมที่ 9 ห้องสมุดอาเซียน  
ขั้นตอนด าเนินงาน 
1.1 ส ารวจความต้องการ 
1.2 คณะกรรมการห้องสมุดพิจารณา   
1.3 จัดซื้อ 
1.4 จัดบริการ 
1.5 ประเมินผล 

ตลอดปี
การศึกษา 

5,000 นางสาวขวัญตา สาเหร็ม 
นายนัฐดนัย อาด า                                                       
นางสาวญูฮาณี  มะสันติ 
 

กิจกรรมที่ 10 สัปดาห์ห้องสมุด 
ขั้นตอนด าเนินงาน 
1.1 ส ารวจความต้องการ 
1.2 คณะกรรมการห้องสมุดพิจารณา   
1.3 จัดซื้อ 
1.4 จัดบริการ 
1.5 ประเมินผล 

ตลอดปี
การศึกษา 

5,000 นางสาวขวัญตา สาเหร็ม 
นายนัฐดนัย อาด า                                                       
นางสาวญูฮาณี  มะสันติ 
 

กิจกรรมที่ 11 นิทรรศการ 
การอ่านหนังสือ 

ตลอดปี
การศึกษา 

4,500 นางสาวขวัญตา สาเหร็ม 
นายนัฐดนัย อาด า                                                       
นางสาวญูฮาณี  มะสันติ 
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กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 
 

 
5.  หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
      ห้องสมุดโรงเรียนควนโดนวิทยา 
 
 
6.  งบประมาณ 
  

ที ่ กิจกรรม 
 

รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

1. กิจกรรมที่ 1 อ่ิมท้องอ่ิมสมองกับ
ห้องสมุด 

ของขวัญ - 
รางวลั 

5 ครั้ง 5,000 5,000 

2. กิจกรรมที่ 2 ห้องสมุดเคลื่อนที่   
 

ตะกร้า  5 อัน 350 1,750 
ไวนิล 1 อัน 200 200 
โฟมบอร์ด
เช็คอิน 

4 อัน 95 380 

3. กิจกรรมที่ 3  จัดซื้อจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ 
 
 

หนังสือพิมพ์  3 ฉบับ 30 2,800 
นิตยสาร 15  เล่ม 100 1,500 
พจนานุกรม
มลายู 

10 เล่ม 200 2,000 

คู่มือเตรียมสอบ 20 เล่ม 260 5,200 
หนังสือทั่วไป 20 เล่ม 250 5,000 

4. กิจกรรมที่ 4 หนังสือดีมีรางวัล เกียรตบิัตร - 
ของรางวัล 

 1,000 1,000 

5. กิจกรรมที่ 5 ยอดนักอ่าน   
 

เกียรติบัตร –  
ของรางวัล 

 1,500 1500 

6. กิจกรรมที่ 6 คืนก าไรให้นักอ่าน  เกียรติบัตร –  
ของรางวัล 

 1,500 1500 

7. กิจกรรมที่ 7 ค่ายรักการอ่าน   
 

ค่าวัสดุอุปกรณ์  10,000 10,000 

8. กิจกรรมที่ 8 อบรมหนังสือ 
เล่มเล็ก                           

วัสดุหนังสือ 
เล่มเล็ก 

 10,000 10,000 

9. กิจกรรมที่ 9 ห้องสมุดอาเซียน  วัสดุอาเซียน  5,000 5,000 
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10. กิจกรรมที่ 10 สัปดาห์ห้องสมุด วัสดุอุปกรณ์  5,000 5,000 
11. กิจกรรมที่ 11 นิทรรศการ 

การอ่านหนังสือ 
วัสดุอุปกรณ์  4,500 4,500 

รวมงบประมาณเป็นเงิน (หกหม่ืนสองพันสามร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) 62,352   
 
  
 
 
7.  การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือ 
ที่ใช้ 

ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 
2564 2565 

1. นักเรียน ม.1 – ม.6 ทุกคน 
ได้เข้าร่วมกิจกรรม 

การสังเกต 
สอบถาม 

 

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 
100 

2. นักเรียนได้เรียนรู้และ 
ได้รับประสบการณ์ 
จากกิจกรรมต่าง ๆ  
 

สอบถาม แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 

 

ร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละ 80 
 
 

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมผู้เรียนใหเ้กิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มตาม
ศักยภาพ  

2. ครูและนักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างแท้จริง 
3. ห้องสมุดมีสื่อสารสนเทศส าหรับบริการเพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 20 
4. นักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดเพ่ือการอ่านและศึกษาค้นคว้าเพ่ิมข้ึนร้อยละคิดเป็นร้อยละ 95 
5. ห้องสมุดมีสื่อและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ 
6. ระบบงานห้องสมุดมีความคล่องตัวสะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพ 
7. นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการอ่าน และมีนิสัยรักการอ่าน 
 
 
 

 ลงชื่อ..............................................   ลงชื่อ.............................................. 
                   (นางสาวขวัญตา  สาเหร็ม)                       (นายไพศาล    ลายู) 
        ผู้เสนอโครงการ         หวัหน้าฝ่าย บริหารวิชาการ 
                   ผู้เห็นชอบโครงการ 



132 
 

 
  

ลงชื่อ..............................................   ลงชื่อ.............................................. 
         (นายอาหลี รอเกตุ)            (นายกระจาย หนูคงแก้ว) 

  รองผู้อ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา  ผู้อ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา 
  ผู้เห็นชอบโครงการ                          ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่  ต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
     มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
สนองจุดเน้นของโรงเรียน  ..................................................................................... 
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน  .................................................................................... 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ   ฝ่ายบริหารวิชาการ งานแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    1. นางสาวพิชญา เขียดสังข์ 

2. นายอดุลย์   บิลหล ี
                                           3. นางหัสราษ มัสตัน 
     4. นายนัฐดนัย อาด า 

5. นางสาวนุสรา ประสานการ 
6. นางสาวขวัญตา สาเหร็ม 
7. นางสาวญูฮาณี มะสันติ 

ระยะเวลาด าเนินการ      ระยะที่ 1 (เมษายน 2565 – กันยายน 2565) 
       ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) 
งบประมาณ   เงินอุดหนุน (8,000 บาท)      เงินรายได้ (............... บาท)   
                เงินเรียนฟรี (............... บาท)       เงินอ่ืน ๆ ………….. (........... บาท) 
   รวมจ านวน 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) 
 

 
1.  หลักการและเหตุผล 

แหล่งการเรียนรู้เป็นแหล่งข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์  ที่สนับสนุน ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ และเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการ
เรียนรู้และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดแหล่งการเรียนรู้สนับสนุนให้
ผู้เรียนเรียนรู้ ในเรื่องความรู้เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน ชาติ สังคมโลก การใช้ประโยชน์ จาก
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ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สถานศึกษาจึงต้องตระหนักในการพัฒนา
แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ตอบสนองเจตนารมณ์  โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่แล้วใน
สถานศึกษาและท้องถิ่นเป็นหลัก ไม่เน้นการจัดแหล่งเรียนรู้ขึ้นใหม่ 
  ด้วยเหตุผลข้างต้น จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาและศึกษาแหล่งเรียนรู้ขึ้น เพ่ือสนับสนุนให้ผู้เรียน
ได้มีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่า คุณภาพ หลากหลาย และพอเพียง เพ่ือพัฒนาโรงเรียนและชุมชนไปสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้และเป็นการสนองต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

    2.1 เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นภายในสถานศึกษาให้มีคุณค่าและมคีุณภาพ  
    2.2 เพ่ือส่งเสริมให้มีการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างคุ้มค่า 
 

3.  เป้าหมาย 
     3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
       3.1.1 พัฒนา ปรับปรุง แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในสถานศึกษา 

3.1.2 จัดท าทะเบียนประวัติแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     3.2 เป้าห มายเชิงคุณภาพ 
       3.2.1 นักเรียน ครู และผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อแหล่งเรียนรู้อยู่ในระดับดีถึงดีมาก 
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในสถานศึกษา 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ประชุมวางแผน 
2. แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 
3. ด าเนินการจัดท ากิจกรรม 
4. สรุป/ประเมินผล 

 

ตลอดภาค
การศึกษา 

 

7,000 พิชญา  
อดุลย์                                           
หัสราษ  
นัฐดนัย 
นุสรา  

ขวัญตา  
ญูฮาณี  

กิจกรรมที2่ จัดท าทะเบียนประวัติ
แหล่งเรียนรู้และภูมิปญัญาท้องถิ่น 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ประชุมวางแผน 
2. แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 

 1,000 พิชญา  
อดุลย์                                           
หัสราษ  
นัฐดนัย 
นุสรา  
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กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3. ด าเนินการจัดท ากิจกรรม 
สรุป/ประเมินผล 

ขวัญตา  
ญูฮาณี 

รวมงบประมาณเป็นเงิน ( แปดพันบาทถ้วน ) 8,000  
 
 
 
 
 
5.  หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
     5.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 
     5.2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     5.3 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 
     5.4 นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยาทุกคน 
     5.5 ฝ่ายบริหารวชิาการ 
     5.6 งานแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา 
 
6. งบประมาณ 
 

กิจกรรม รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงิน 

กิจกรรมที่ 1  พัฒนา
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นภายในสถานศึกษา 
 

วัสดุอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ 
 

 
 

7,000 
 

7,000 

กิจกรรมที2่ 
จัดท าทะเบียนประวัติ
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

วัสดุอุปกรณ์  
 
 

 
 

1,000 

 
 

1,000 

รวมงบประมาณเป็นเงิน ( แปดพันบาทถ้วน ) 8,000 

 
7.  การประเมินผล 
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ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือ 
ที่ใช้ 

ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 
2564 2565 

1 นักเรียน ครู และผู้ปกครอง  
มีความพึงพอใจต่อการด าเนิน
โครงการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ประเมิน แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

- ดี-ดีมาก 

    
 
 
 
 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    8.1 โรงเรียนมแีหล่งเรียนรู้ที่มคีุณภาพ หลากหลาย และเพียงพอ ต่อการจัดการเรียนรู้ 
    8.2 นักเรียน ครู บุคลากร ได้ใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า 
 
 
 
 

ลงชื่อ           ลงชื่อ 
                  (นางสาวพิชญา เขียดสังข์)                          (นายไพศาล ลายู) 
                ผู้เสนอโครงการ            หัวหน้าฝ่ายบริหารวชิาการ 
                               ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 ลงชื่อ      ลงชื่อ 
            (นายอาหลี  รอเกตุ)           (นายกระจาย  หนูคงแก้ว) 
          รองอ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา                       ผู้อ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา 
                     ผู้เห็นชอบโครงการ                            ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านดาระ 

 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่  ต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
     มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
สนองจุดเน้นของโรงเรียน  ..................................................................................... 
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน  .................................................................................... 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ   ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    1. นายทยากร  ชูช่วย 

     2. นายนิสิต  ภัทราภินันท ์
     3. นายนัฐดนัย  อาด า 
ระยะเวลาด าเนินการ      ระยะที่ 1 (เมษายน 2565 – กันยายน 2565) 
       ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) 
งบประมาณ   เงินอุดหนุน (20,000 บาท)      เงินรายได้ (............... บาท)   
                เงินเรียนฟรี (............... บาท)       เงินอ่ืน ๆ ………….. (........... บาท) 
   รวมจ านวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
 “ดาระ” คือ ดาระเป็นศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านที่นิยมกันเฉพาะหมู่ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดสตูล 
เป็นการละเล่นเพ่ือความสนุกสนาน หรือเมื่อนึกอยากเล่นก็รวมกลุ่มกันร้องร าท าเพลง จากนิทานปร าปรา 
มีถิ่นก าเนิดในหมู่บ้านเล็ก ๆ แขวงเมืองฮัมดาระตนเมาฟ์ ประเทศซาอุดิอารเบีย ดาระป็นที่รู้จักกันใน 
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จังหวัดสตูล เมื่อประมาณ 3 - 4 ชั่วอายุคนมาแล้ว ถิ่นที่นิยมเล่นดาระกันมากในสมัยนั้น คือ เขตอ าเภอ
เมืองสตูล ต าบลแป-ระ และต าบลควนโดน อ าเภอควนโดน แต่ปัจจุบันการแสดงดาระจะมีแห่งเดียวใน
ประเทศไทย คืออ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล ซึ่งปัจจุบันหาดูได้ยากแล้ว เนื่องจากเป็นการเต้นร าที่ต้องมี
เนื้อเพลงร้อง ประกอบท่าร าซึ่งจะต้องบ่งบอกออกมาเป็นลักษณะท่าทาง และบอกเล่าถึงเรื่องราวต่าง ๆ 
ไปพร้อมกันด้วย เมื่อคนรุ่นเก่าตายไป เคนรุ่นใหม่ไม่มีใครสนใจ  สืบสานต่อก็ย่อมจะหมดไป 

ปัจจุบันโรงเรียนควนโดนวิทยา คือที่เดียวที่ยังคงมีการสืบสาน การแสดงศิลปะพ้ืนบ้านดาระโดย
ได้รับการสืบทอดมาจาก นายทอง มาลินี ซึ่งเป็นวิทยากรถ่ายทอดให้นักเรียน จึงได้น าการแสดงศิลปะพ้ืนบ้าน
ดาระ ไปเป็นหลักสูตรวิชาเลือกของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 นอกจากนั้นยังถ่ายทอดให้กับชาวบ้าน
ในละแวกนั้นที่สนใจ จนสามารถรับงานแสดงได้  
 
 
 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
     2.1  เพ่ือสืบสานศิลปะพ้ืนบ้านดาระ 
     2.2  เพ่ือส่งเสริมความสามารถของนักเรียน 
     2.3  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ในการประกอบอาชีพ 
 
3.  เป้าหมาย 
      3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 3.1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนเรียนวิชาการแสดงศิลปะพ้ืนบ้านดาระ     
      3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 3.2.1 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการ อยู่ในระดับมาก 
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  จัดท าป้ายนิเทศ นิทรรศการดาระ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ส ารวจพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการดาระ 
2. จดัซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
 

พฤษภาคม –
กรกฎาคม 

นายทยากร  ชูช่วย 
นายนิสิต  ภัทราภินันท์
นายนัฐดนัย  อาด า 
 

กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การแสดงดาระ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงดาระ 
2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

ตลอดปีการศึกษา นายทยากร  ชูช่วย 
นายนิสิต  ภัทราภินันท์ 
นายนัฐดนัย  อาด า 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
 

กิจกรรมที่ 4 จัดซื้อชุดเครื่องเสียงส าหรับการเรียน
การสอน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ส ารวจพ้ืนที่ติดตั้ง 
2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
 

พฤษภาคม –
กรกฎาคม 

นายทยากร  ชูช่วย 
นายนิสิต  ภัทราภินันท์ 
นายนัฐดนัย  อาด า 
 

 
5.  หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
    5.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
    5.2  ฝ่ายบริหารวชิาการ 
 
 
6. งบประมาณ 
 

กิจกรรม รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

จ านวน
เงิน 

กิจกรรมที่ 1       
กิจกรรมอบรมส่งเสริมศิลปะการแสดง
พ้ืนบ้านดาระ 

ค่าอาหาร 60 80 4,800 
ค่าอาหารว่าง 60 40 2,400 
ค่าวิทยากร 1 1,200 1,200 

รวมเงิน กิจกรรมที่ 1 8,400 
 

กิจกรรมที่ 2   
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การแสดงดาระ 

ชุดดาระ 1 3,000 3,000 
ชุดเครื่องส าอาง 1 2,600 2,600 

รวมเงิน กิจกรรมที่ 2 5,600 
 

กิขกรรมท่ี 3 
จัดซื้อชุดเครื่องเสียงส าหรับการเรียน
การสอน 

ชุดเครื่องเสียง 1 6,000 6,000 

รวมเงิน กิจกรรมที่ 3 6,000 
 

รวมงบประมาณเป็นเงิน (สองหม่ืนบาทถ้วน) 20,000 
 
7.  การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือ ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 
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วิธีการ
ประเมิน 

ที่ใช้ 2564 2565 

1. ทักษะการแสดงดาระ การตรวจสอบ แบบสรุป
กิจกรรม 

 

- ร้อยละ80 

2. ความพึงพอใจต่อการด าเนิน
โครงการ 
 

สอบถาม แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 

- ร้อยละ80 

 
 
 
 
 
 
 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    8.1 นักเรียนมีทักษะการแสดงดาระ 
    8.2 สามารถแสดงศิลปะพ้ืนบ้านดาระสู่หน่วยงานภายนอก 
 
 
 
 
 ลงชื่อ      ลงชื่อ 
                      (นายทยากร  ชูช่วย)                     (นายไพศาล  ลายู) 
        ผู้เสนอโครงการ        หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
                          ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 
 ลงชื่อ      ลงชื่อ 
            (นายอาหลี  รอเกตุ)           (นายกระจาย  หนูคงแก้ว) 
          รองอ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา                       ผู้อ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา 
                     ผู้เห็นชอบโครงการ                            ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้นักเรียนเรียนรวม 
 

ลักษณะโครงการ    ใหม ่  ต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
     มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
สนองจุดเน้นของโรงเรียน  ..................................................................................... 
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน  .................................................................................... 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ   งานเด็กเรียนรวม   ฝ่ายบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    1. นายนัฐดนัย   อาด า 
     2. นางอามีน๊ะ  มาลินี 
     3. นางสาวขวัญตา  สาเหร็ม 
     4. นางอรุณี   ตาเดอิน 
               5. นางอามีน๊ะ   ทองด า 
ระยะเวลาด าเนินการ      ระยะที่ 1 (เมษายน 2565 – กันยายน 2565) 
       ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) 
งบประมาณ   เงินอุดหนุน (10,000บาท)     เงินรายได้ (............... บาท)   
                เงินเรียนฟรี (............. บาท)     เงินอ่ืน ๆ  (........... บาท) 
   รวมจ านวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
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 จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 แสดงถึงเจตนารมณ์ในการยกระดับ
การศึกษาของประชาชนให้สูงขึ้น โดยก าหนดสิทธิและโอกาสของประชาชนในการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ไม่น้อยกว่า12 ปี ที่รัฐต้องจัดให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเด็กและเยาวชนพิการทุกคนมีสิทธิและโอกาสได้รับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ ดังนั้นเพ่ือเป็นการประกันสิทธิและโอกาสทางการศึกษา การประกัน
คุณภาพและโอกาสทางการศึกษาตลอดจนการประกันคุณภาพของการให้บริการทางการศึกษาให้กับเด็ก
และเยาวชนพิการจึงจ าเป็นต้องจัดการศึกษาในรูปแบบของ “การจัดการเรียนร่วม” เพ่ือให้เด็กและ
เยาวชนพิการได้เรียนในสภาพแวดล้อมที่มีขีดจ ากัดน้อยที่สุดและสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึง
ในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนควนโดนวิทยาซึ่งเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนแกนน าจัดการ
เรียนร่วมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสางขลา สตูล  โรงเรียนควนโดนวิทยาจากผลคัดกรอง
นักเรียนเรียนรวมมีนักเรียนมีความบกพร่องทางการเรียนร่วมจึงมีความจ าเป็นเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
พัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเต็มตามศักยภาพ สามารถเป็นแบบอย่างการพัฒนาของ
โรงเรียนในพ้ืนที่ใกล้เคียงและโรงเรียนทั่วไป 
 
 
2. วัตถุประสงค์ 
       1. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนที่มีความบกพร่อง/พิการ ทุกคนเรียนร่วม ได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาใน
รูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมรวมทั้งได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืน
ใดทางการศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 
       2. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารและกระบวนการจัดการเรียนรวมให้สามารถเป็นแบบอย่างได้ 
       3. เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนและท าการศึกษาเป็นรายกรณี 
 
3. เป้าหมายของตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 1) นักเรียนที่ผ่านการประเมินคัดกรองที่มีความบกพร่องและพิการทั้ง 9 ประเภททุกคนได้รับ 
การพัฒนาในระบบเรียนร่วมตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนการสอนเฉพาะบุคคล 
 2) ร้อยละ 90 ของผู้พิการเรียนร่วมมีพัฒนาการดีขึ้นตามศักยภาพ 
 3) โรงเรียนมีห้องเรียนเรียนรวม  มีสื่อ อุปกรณ์เฉพาะรักเรียนเรยีนรวมทันสมัยและพอเพียง 
 4) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรวม ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงาน และเผยแพร่ 
ผลงานการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
 5) ร้อยละ 90 ของผู้เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการของโรงเรียน 
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
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กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมคัดกรอง
นักเรียนเรียนรวม 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 แต่งตั้งค าสั่ง, ประชุมชี้แจง 
1.2 ด าเนินคัดกรองนักเรียนทุกระดับชั้น 
น าผลนักเรียนสรุปยอดทั้งหมด  
1.3 จัดค่ายค่ายนักเรียนที่มี 
ความบกพร่องทางการเรียน  
ทุกระดับชั้น เป็นเวลา 1 วัน  
1.4  แบ่งกลุ่มนักเรียนตามความสามารถ
ด้านการอ่าน การเขียน  คณิตคิดสนุก  
มีครูประจ าตัว นักเรียนทุกคน  
1.5 เพ่ือเพ่ือแก้ปัญหาการอ่าน  
การเขียน  การคิด การตัดสินใจ  
ในคาบซ่อมเสริม  
1.6 ประเมินผล 

พฤษภาคม - 
มิถุนายน 
2565 

5,000 1. นายนัฐดนัย   อาด า 
2. นางอามีน๊ะ  มาลินี 
3. นางสาวขวัญตา  สาเหร็ม 
4. นางอรุณี   ตาเดอิน 
5. นางอามีน๊ะ  ทองด า 
6. และครูตามค าสั่ง 
 
  

 กิจกรรมที่2  การศึกษารายกรณี 
(Case study ) 
ขั้นตอนด าเนินงาน 
1.1 แต่งตั้งค าสั่ง , ประชุมชี้แจง 
1.2 จัดซื้ออุปกรณ ์และจัดท า สื่อ
นวัตกรรมและเอกสารแบบฝึกการอ่าน
การเขียน ส าหรับนักเรียนที่อ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้ คิดไม่เป็น  
1.3 จัดกิจกรรมการประกวดส่งเสริม
ทักษะการอ่าน การเขียน คณิตศาสตร์ 
คิดสนุก  การแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
1.4 สอนซ่อมเสริมในคาบที่ 9 หรือ 
คาบชุมนุม   
1.5 ท าแบบทดสอบการอ่าน การเขียน  
1.6  ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนแข่งทักษะ
ตามความสามารถ  
1.7 ให้การช่วยเหลือนักเรียน เยี่ยมบ้าน
นักเรียนรายบุคคลทุกคน อย่างทั่วถึง 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

3,000 1. นายนัฐดนัย   อาด า 
2. นางอามีน๊ะ  มาลินี 
3. นางสาวขวัญตา  สาเหร็ม 
4. นางอรุณี   ตาเดอิน 
5.นางอามีน๊ะ  ทองด า 
6. ครูตามค าสั่ง 
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กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.8 ประเมินผล 
 

กิจกรรมที่ 3 สร้างสื่อ นวัตกรรม 
แห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
ขั้นตอนด าเนินงาน 
1.1 ประชุมชี้แจง 
1.2 ด าเนินการจัด จัดท าสื่อนวัตกรรม
แห่งการเรียน ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
1.3 แจกสื่อให้กับนักเรียนเพ่ือให้
ผู้ปกครองช่วยสนับสนุนส่งเสริม  
ขณะที่อยู่ที่บ้าน 
1.4 ประเมินผล 

สิงหาคม 
2565 

2,000 1. นายนัฐดนัย   อาด า 
2. นางอามีน๊ะ  มาลินี 
3. นางสาวขวัญตา  สาเหร็ม 
4. นางอรุณี   ตาเดอิน 
5. นางอามีน๊ะ  ทองด า 
6. ครูตามค าสั่ง 
 
 

รวมเป็นเงิน 10,000  
 
5.  หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
     5.1  โรงเรียนควนโดนวิทยา  
6. งบประมาณ 
 

กิจกรรม รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

จ านวน
เงิน 

กิจกรรมที่ 1   
คัดกรองนักเรียนเรียน
รวม 
 

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 50 80 4,000 
ค่าอาหารว่าง 100 25 2,500 
ค่าเอกสารแบบฝึก 
การอ่าน การเขียน คณิตคิดสนุก 

50 20 1,000 

รวมทั้งหมด 7,000 

กิจกรรมที่ 2 
การศึกษารายกรณี  
(Case study ) 

 

ค่าจัดท าเอกสารเฉลยแบบฝึก 
การอ่านการเขียน 

20 15 300 

ค่าจัดท าสมุดแบบฝึกหัดการอ่าน
การเขียน 

20 20 400 

ค่าเข้าเล่มรวบรวม (Case study ) 20 15 300 

รวมทั้งหมด 1,000 
กิจกรรมที ่3 
3 สร้างสื่อ นวัตกรรม 

จัดซื้อสื่อการอ่านเขียน การเขียน  20 50 1,000 

ค่าจัดท าป้ายสื่อภาพ พัฒนาการดู 10 50 500 
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กิจกรรม รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

จ านวน
เงิน 

แห่งการเรียนรู้ 
อย่างมีความสุข 
 

 

ค่าของรางวัลนักเรียนเรียนรวม
ดีเด่น 

20 25 500 

รวมทั้งหมด 2,000 

รวมงบประมาณเป็นเงิน (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 10,000 
 
7.  การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือ 

ที่ใช้ 
ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 

2564 2565 
1. นักเรียน ม.1 – ม.6 ทุกคน

ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
การคัดกรอง 

การสังเกต 
สอบถาม 

แบบบันทึกคัดกรอง 
นักเรียนเรียนรวม 

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 
100 

 

ร้อยละ 
100 

2. นักเรียนมีความรู้
ความสามารถการอ่าน 
การเขียนภาษาไทยได้
ถูกต้อง 

แบบทดสอบ แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

3. นักเรียนได้เรียนรู้และ
ได้รับประสบการณ์จาก
กิจกรรมทักษะการอ่าน 
การเขียน การคิดเลข และ
ทักษะพ้ืนฐานด้านต่าง ๆ 
ไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้
ถูกต้อง 

สอบถาม 
แบบทดสอบ 
นวัตกรรม 

การอ่าน การเขียน 

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 

 

ร้อยละ  
90 
 
 

ร้อยละ 
90 
 
 

4. นักเรียนประสบความส าเร็จ
ได้รับรางวัลจาก 
การแข่งขันส าหรับ 
เด็กเรียนรวม 

รางวัลที่ได้รับ 
การสังเกต 
สอบถาม 

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 
รางวัลที่ได้รับ 

ร้อยละ  
80 
 
 

ร้อยละ 
90 
 
 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    8.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
    8.2 ครูมีสื่อการสอน เอกสาร เพียงพอส าหรับการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
    8.3 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้มีประสบการณ์ตรงจากการเรียนการสอนอย่างเท่าเทียมกัน 



145 
 

    8.4 นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
    8.5 นักเรียนกล้าแสดงออกทางด้านความรู้และ ความสามารถทางวิชาการ 
    8.6  นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน การพูด  และกล้าแสดงออกเพ่ิมข้ึน 
    8.7 นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความรู้ความสามารถในการอ่านออก และการเขียนได้
ถูกต้องทุกคน 
  

 
 ลงชื่อ..............................................   ลงชื่อ.............................................. 
                   (นายนัฐดนัย อาด า)                       (นายไพศาล    ลายู) 
     ผู้เสนอโครงการ                   หวัหน้าฝ่าย บรหิารวิชาการ 
                   ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
  

ลงชื่อ..............................................   ลงชื่อ.............................................. 
         (นายอาหลี รอเกตุ)            (นายกระจาย หนูคงแก้ว) 

  รองผู้อ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา  ผู้อ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา 
  ผู้เห็นชอบโครงการ                          ผู้อนุมัติโครงการ 
 

โครงการพัฒนาระบบงานวัดผล 
 

ลักษณะโครงการ    ใหม ่  ต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
     มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
สนองจุดเน้นของโรงเรียน  ..................................................................................... 
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน  .................................................................................... 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ   ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนควนโดนวิทยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    1. นายอดุลย์   บิลหล ี

2. นางฮาบีบ๊ะ  เสมอภพ  
                                           3. นางสาวนุสรา ประสานการ 
     4. นางสาวพิชญา เขียดสังข์ 
ระยะเวลาด าเนินการ      ระยะที่ 1 (เมษายน 2565 – กันยายน 2565) 
       ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) 
งบประมาณ   เงินอุดหนุน (35,000 บาท)      เงินรายได้ (............... บาท)   
                เงินเรียนฟรี (............... บาท)       เงินอ่ืน ๆ ………….. (........... บาท) 
   รวมจ านวน 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
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1.  หลักการและเหตุผล 

ด้วยงานวัดผล มีหน้าที่ในการด าเนินการเกี่ยวกับการวัดผล และประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนทั้งโรงเรียน พร้อมทั้งหาแนวทางในการพัฒนาระบบการวัดผล ให้ทุกกลุ่มสาระมีการพัฒนา
ทางด้านการวัดผลที่หลากหลาย  มีการคิดวิเคราะห์  สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนให้เท่าทัน
การวัดผลตามมาตรฐานสากล นอกจากนั้นยังมีหน้าที่ในการติดตามแก้ปัญหาให้กับนักเรียนที่มีแนวโน้ม
จะไม่จบการศึกษา โดยอาศัยความร่วมมือจากนักเรียน ครูผู้สอน และ ผู้ปกครอง  พร้อมกันนั้นต้องมี
การรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบ ซึ่งถือเป็นงานที่จ าเป็นและต้อง
มีต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ดังนั้นงานวัดผลจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบงานวัดผลขึ้น เพ่ือความสะดวก
ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในงานต่อไป 

 
2.  วัตถุประสงค์ 
       2.1 เพื่อให้โรงเรียนมีการจัดระบบการวัดและประเมินผล  มีการพัฒนาระบบงานวัดผลให้มี
ประสิทธิภาพ มีความสะดวกและคล่องตัวในการท างาน 
       2.2 เพื่อจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เก่ียวกับการสอบกลางภาค  ปลายภาค และ อุปกรณ์งานวัดผล 
       2.3 เพื่อให้นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทดสอบระดับชาติ (O-net) เฉลี่ย
เป็นไปตามเกณฑ์ 
       2.4 เพื่อติดตาม แก้ไข ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีปัญหาในทุกระดับชั้น 
3.  เป้าหมาย 
     3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
       3.1.1 จัดซื้อเซิร์ฟเวอร์และระบบดูผลการเรียน (Dograde Online) แบบออนไลน์ 

3.1.2 งานวัดผลมีอุปกรณ์การสอบครบทุกห้องและมีอุปกรณ์การท างานครบตามที่ต้องการ 
3.1.3 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการจัดท าข้อสอบกลางภาค/ปลายภาคและข้อสอบ  

Pre O-net ม.3 และ ม.6 ครบตามจ านวนนักเรียน 
3.1.4 นักเรียนที่มีปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า มีโอกาสจบการศึกษาเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2   

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
       3.2.1 นักเรียน ครู และผู้ปกครอง สามรถดูผลการเรียนแบบออนไลน์ได้ 
       3.2.2 มีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการพัฒนาระบบงานวัดผล อยู่ในระดับดีมาก 
       3.2.3 มีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้นักเรียน ครู และผู้ปกครอง สามรถดูผลการเรียนแบบออนไลน์ได้ใน
การปฏิบัติงานครบถ้วน ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       3.2.4 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ทุกกลุ่มสาระ และ 
มีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net) เพ่ิมข้ึน        

3.3.5 ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษา ครูงานวัดผล มีส่วนร่วมและให้ความส าคัญ
ในการแก้ปัญหานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า อยู่ในระดับดีถึงดีมาก 
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
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กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  จัดซื้อเซิร์ฟเวอร์ 
ระบบดูผลการเรียน (Dograde Online) 
แบบออนไลน์ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ส ารวจข้อมูลเพื่อพิจารณาการสั่งซื้อ 
2. สั่งซื้อพร้อมติดตั้งระบบ 

 

พ.ค.- มิ.ย 65 
 

27,000 อดุลย์ 
ฮาบีบ๊ะ 
นุสรา 
พิชญา 

กิจกรรมที่ 2  จัดซื้ออุปกรณ์การสอบ
และวัสดุที่ใช้ในงานวัดผล 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ส ารวจวัสดุ-อุปกรณ์ที่จะใช้ในการสอบ
และอุปกรณ์ท่ีจะใช้ในงานวัดผล 
2. ด าเนินการจัดซื้อ 
3. ประเมินผล 
 

มิ.ย.- ธ.ค. 65 
 

5,000 
 

อดุลย์ 
ฮาบีบ๊ะ 
นุสรา 
พิชญา 

กิจกรรมที่ 3 จัดท าข้อสอบและ
ด าเนินการทดสอบวัดผลกลางภาค/ 
ปลายภาค และข้อสอบ Pre O-NET ม.3 
และ ม.6 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ประชุมวางแผน 
2. จัดท าข้อสอบ 
3. ด าเนินการสอบตามเวลาที่

ก าหนด 
4. ประเมินผล 

ธ.ค. 65 –  
มี.ค. 66 

 
 
 

 

3,000 
 
 

 

อดุลย์ 
ฮาบีบ๊ะ 
นุสรา 
พิชญา 

 
 

 

กิจกรรมที่ 4  ติดตามนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 
1.ประชุมวางแผน 
2. ส ารวจข้อมูลนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ า 
3. รายงานข้อมูลผู้อ านวยการรับทราบ 
4. แจ้งข้อมูลครูที่ปรึกษา /ผู้ปกครอง  
   ช่วยติดตาม/ตักเตือนเรียน 

มี.ค. 66- 
มิ.ย. 66 

 

- อดุลย์ 
ฮาบีบ๊ะ 
นุสรา 
พิชญา 
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กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

5. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีแนวโน้ม
จะเรียนซ้ าชั้น/ไม่จบการศึกษา 
6. ติดตามและประเมินผล 
7. รายงานข้อมูลผู้อ านวยการ 
 

รวมงบประมาณเป็นเงิน ( สามหม่ืนห้าพันบาทถ้วน ) 35,000  
 
5.  หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
     5.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 
     5.2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     5.3 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 
     5.4 นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยาทุกคน 
     5.5 ฝ่ายบริหารวชิาการ 
     5.6 งานวัดผล 
 
 
6. งบประมาณ 
 

กิจกรรม รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

กิจกรรมที่ 1  
จัดซื้อเซริ์ฟเวอร์
ระบบด ู
ผลการเรียน 
(Dograde 
Online)  
แบบออนไลน ์

จัดซื้อเซริ์ฟเวอร์และระบบ 
ดูผลการเรียน (Dograde Online) 
แบบออนไลน ์
 

1  
 

27,000 
 

27,000 



149 
 

กิจกรรม รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

กิจกรรมที่ 2  
จัดซื้ออุปกรณ์ 
การสอบและวัสดุ 
ที่ใช้ในงานวัดผล 
 

จัดซื้อ อุปกรณ์การสอบและวัสดุที่ใช้ใน
งานวัดผล  ประกอบด้วย  
-   กระดาษค าตอบ  
- ซองข้อสอบ   
- เชือกขาว-แดง ( ขนาด180 ม ) 
- กาว TOA ขนาด 16 ออน  
- เหล็กเจาะกระดาษข้อสอบ   
- ถุงผ้าด้ายดิบใส่อุปกรณ์การสอบ 
- กระดาษสี A4 ขนาด120 แกรม 
- เทปผ้า ( แล็กซีน ) ขนาด 1.5 นิ้ว 

ยาว 25 หลา 
- เทปกระดาษกาวย่น 

24 มม. X 15 หลา (ท าสันปก ปพ.6) 
-   กระดาษA4 สีขาวขนาด 10 แกรม    

 
 
 

 
 

 

5,000 
 
 

กิจกรรมที่ 3 
จัดท าข้อสอบและ 
ด าเนินการทดสอบ
วัดผลกลางภาค/
ปลายภาค 
สอบPre O-NET  
ม.3 และ ม.6 

1. ท าข้อสอบและวัดผลกลางภาค/ 
ปลายภาค 
2. ท าข้อสอบPre O-net ม.3 และ ม.6 
3. อาหารว่างครูคุมสอบ กลางภาค และ
ปลายภาค 50 คน 

  3,000 

กิจกรรมที่ 4 
ติดตามนักเรียน 
ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ า 

1. ประชุมวางแผน 
2. ส ารวจข้อมูลนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ า 
3. รายงานข้อมูลผู้อ านวยการรับทราบ 
4. แจ้งข้อมูลครูที่ปรึกษา /ผู้ปกครอง  
   ช่วยติดตาม/ตักเตือนเรียน 
5. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีแนวโน้ม
จะเรียนซ้ าชั้น/ไม่จบการศึกษา 
6. ติดตามและประเมินผล 
7. รายงานข้อมูลผู้อ านวยการ 
 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

     - 

 
 
 
 

      - 

รวมงบประมาณเป็นเงิน ( สามหม่ืนห้าพันบาทถ้วน ) 35,000 
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7.  การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือ 
ทีใ่ช้ 

ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 
2564 2565 

1 นักเรียน ครู และผู้ปกครอง 
สามรถดูผลการเรียน 
แบบออนไลน์ได้ 
 

ตรวจสอบ ระบบดูเกรด - - 

2 นักเรียน ครู และผู้ปกครอง  
มีความพึงพอใจต่อการด าเนิน
โครงการ พัฒนาระบบ 
งานวัดผล 
 

ประเมิน แบบประเมิน
ความพึง
พอใจ 

ดี ดี-ดีมาก 

3 นักเรียนม.3 และ ม.6  มีโอกาส
จบการศึกษาเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2 
 

ตรวจสอบ ข้อมูลการจบ 95% 97% 

4 ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนต่ า 

สอบถาม บันทึก 
การประชุม
ผู้ปกครอง 

แบบสอบถาม 

ดี ดีมาก 

    
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
   8.1 นักเรียน ครู และผู้ปกครอง สามรถดูผลการเรียนแบบออนไลน์ได ้

 8.2 งานระบบข้อมูลและเอกสารงานวัดผลประเมินผลทันสมัยเป็นปัจจุบัน และสะดวก  
ในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   8.3 สามารถบริการข้อมูลด้านการวัดผล ได้สะดวกรวดเร็วและเป็นระบบมากขึ้น 
   8.4 นักเรียนที่มีปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลง   
   8.5 นักเรียน ม.3 และม.6 มีโอกาสจบการศึกษามากข้ึน 
   8.6 ผู้ปกครองให้ความส าคัญในการติดตามข้อมูลและพฤติกรรมด้านการเรียนของนักเรียนมากขึ้น    
 
 
 
 ลงชื่อ      ลงชื่อ 
                (นายอดุลย์   บลิหลี)                                   (นายไพศาล    ลายู) 
             ผู้เสนอโครงการ              หัวหน้าฝ่ายบริหารวชิาการ 
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                        ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 ลงชื่อ      ลงชื่อ 
            (นายอาหลี  รอเกตุ)           (นายกระจาย  หนูคงแก้ว) 
          รองอ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา                       ผู้อ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา 
                     ผู้เห็นชอบโครงการ                            ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ พัฒนางานบริการเทคโนโลยี 
 

ลักษณะโครงการ    ใหม ่  ต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
     มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
สนองจุดเน้นของโรงเรียน  ..................................................................................... 
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน  .................................................................................... 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ   ฝ่ายบริหารงานวิชาการ  งานบริการเทคโนโลยี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    1. นายนิรัตน์  เสมอภพ 

     2. นางสาวพิชญา  เขียดสังข์ 
     3. นายมุตฮา   หมันเส็น   
ระยะเวลาด าเนินการ      ระยะที่ 1 (เมษายน 2565 – กันยายน 2565) 
       ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) 
งบประมาณ   เงินอุดหนุน ( ........... บาท)      เงินรายได้ (............... บาท)   
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                เงินเรียนฟรี ( ........... บาท)       เงินระดมทุน (516,300 บาท) 
   รวมจ านวน 516,300  บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) 
 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
  การบริหารจัดการในโรงเรียนและการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบัน มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน โรงเรียนจึงต้องพัฒนาระบบบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพ มีการบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี
แก่ครูและนักเรียนอย่างทั่วถึงเพ่ือประโยชน์ต่อนักเรียนและโรงเรียน   
  
2.  วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพ่ือจัดการห้องเรียนทุกห้องให้มีอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนอย่างครบครัน  
     2.2 เพ่ือซ่อมแซม บ ารุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ใน
ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
     2.3 เพ่ือปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และเว็บไซต์ของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี 
     2.4 เพ่ือจัดซื้อวัสดุฝึก รายวิชาคอมพิวเตอร์ 

 
3.  เป้าหมาย 
      3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   3.1.1 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ มีคอมพิวเตอร์เพียงพอส าหรับนักเรียน 
   3.1.2 ซ่อมแซมอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ช ารุด เช่น ห้องสมุด ห้องเรียน และห้องอ่ืน ๆ 
   3.1.3 มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และเว็บไซต์ของโรงเรียน 
      3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   3.2.1 ครูและนักเรียนสามารถใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องเรียนได้ และเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการจัดการเรียนรู้ 
   3.2.2 นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์ ในห้องเรียนคอมพิวเตอร์เกิดประโยชน์คุ้มค่า 
   3.2.3 มีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 
   3.2.4 เครือข่ายอินเตอรเ์น็ต และเว็บไซต์ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรมที่ปฏิบัติ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1  จัดซื้อและซ่อมแซมอุปกรณ์
ห้องเรียนคุณภาพ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ในห้องเรียนคุณภาพ 
1.2 จัดซื้อไมโครโฟน 

พฤษภาคม 2565 – 
กุมภาพันธ์ 2566 

 

นายนิรัตน์ 
นางสาวพิชญา 
นายมุตฮา 
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กิจกรรมที่ปฏิบัติ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.4 จัดซื้อสาย HDMI 
1.5 ซ่อมเครื่องขยายเสียง 
กิจกรรมที่ 2  จัดซื้อและซ่อมแซมอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ในห้องเรียนคุณภาพ 
1.2 จ่ายค่าเช่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
1.3 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์อาคาร 2 
1.4 ซื้อเครื่องปริ้น ห้องคอมพิวเตอร์ 
1.5 ล้างเครื่องพร้อมลงโปรแกรมวินโดว์  
     ห้องคอมอาคารเรียน 2 

พฤษภาคม 2565 – 
กุมภาพันธ์ 2566 

นายนิรัตน์ 
นางสาวพิชญา 
นายมุตฮา 

กิจกรรมที่ 3  ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
และเว็บไซต์โรงเรียน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 สอบถามการใช้อินเตอร์เน็ตในโรงเรียน 
1.2 ปรับปรุงเว็บไซต์ 
1.3 ปรับปรุงเครือข่ายการบริการอินเตอร์เน็ต 

พฤษภาคม 2565 – 
กุมภาพันธ์ 2566 

นายนิรัตน์ 
นางสาวพิชญา 
นายมุตฮา 
 

กิจกรรมที่ 4  จัดซื้ออุปกรณ์บริการ 
ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
1.1 ส ารวจความต้องการจ าเป็นในการจัดซื้อ 
1.2 ซื้อชุดกิจกรรม AutoBot (Micro Bit)     
     10 ชุด ชุดละ 3,600 บาท 

พฤษภาคม 2565 – 
กุมภาพันธ์ 2566 

นายนิรัตน์ 
นางสาวพิชญา 
นายมุตฮา 

5.  หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
       5.1  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

5.2 งานบริการเทคโนโลยี 
 
6. งบประมาณ 
 

กิจกรรม รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

จ านวน
เงิน 

กิจกรรมที่ 1   
จัดซื้อและซ่อมแซม
อุปกรณ์ห้องเรียน
คุณภาพ 

จัดซื้อไมโครโฟน 10 1,000 10,000 
จัดซื้อสาย HDMI 10 300 3,000 
ซ่อมเครื่องขยายเสียง 8 500 4,000 

รวมเงินกิจกรรมที่ 1 17,000 



154 
 

กิจกรรม รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

จ านวน
เงิน 

กิจกรรมที่ 2   
จัดซื้อและซ่อมแซม
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
ในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 

จ่ายค่าเช่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 158,900 317,800 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้อง
คอมพิวเตอร์ อาคาร2 

5 20,000 100,000 

จัดซื้อเครื่องปริ้นห้องคอมพิวเตอร์ 2 5,000 10,000 
ล้างเครื่องพร้อมลงโปรแกรมวินโดว์ 
ห้องคอมอาคารเรียน 2 

35 300 10,500 

รวมเงินกิจกรรมที่ 2 438,300 
กิจกรรมที่ 3   
ปรับปรุงระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต และ
เว็บไซต์โรงเรียน 

ปรับปรุงเวบไซต์ 1 5,000 5,000 
ปรับปรุงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 1 20,000 20,000 

รวมเงินกิจกรรมที่ 3 25,000 
กิจกรรมที่ 4   
จัดซื้ออุปกรณ์บริการ 

ชุดกิจกรรม AutoBot (Micro Bit)   
10 ชุด ชุดละ 3,600 บาท 

10 3,600 36,000 

รวมเงินกิจกรรมที่ 4 36,000 
รวมงบประมาณเป็นเงิน ( ห้าแสนหนึ่งหม่ืนหกพันสามร้อยบาทถ้วน ) 516,300 

 
 
 
 
 
 
7.  การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือที่ใช้ 
ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 

2564 2565 
1. ร้อยละของห้องเรียนคุณภาพ    

มีความพร้อม ด้านอุปกรณ์
เทคโนโลยี 
 

ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 95 100 

2. ร้อยละของจ านวนคอมพิวเตอร์ 
ในห้องคอมเพียงพอต่อนักเรียน 
 

สอบถาม แบบสอบถาม 90 95 

3. ร้อยละของความพึงพอใจ  สอบถาม แบบสอบถาม 65 80 
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ในการใช้ระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 
 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  8.1 ห้องเรียนทุกห้องให้มีอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนอย่างครบครัน ประกอบด้วย 
เครื่องขยายเสียง โทรทัศน์จอใหญ่ 

8.2 อุปกรณ์เทคโนโลยี เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ในห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ อยู่ในภาพพร้อมใช้งาน 
  8.3 ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และเว็บไซต์ของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี 
 
 
 
 ลงชื่อ      ลงชื่อ 
                     ( นายนิรัตน ์  เสมอภพ )                          ( นายไพศาล   ลายู ) 
                   หัวหน้างานบริการเทคโนโลยี       หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
       ผู้เสนอโครงการ                     ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 

ลงชื่อ      ลงชื่อ 
            (นายอาหลี   รอเกตุ)                   (นายกระจาย   หนูคงแก้ว) 
          รองผู้อ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา             ผู้อ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา 
                     ผู้เห็นชอบโครงการ                                  ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 

 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่  ต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
     มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
สนองจุดเน้นของโรงเรียน  ..................................................................................... 
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน  .................................................................................... 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ  ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน  โรงเรียนควนโดนวิทยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   1. นางฮายาตี   หลีเยาว์         2. นายเจ๊ะบารอเหม  ยาหลี 

โครงการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน  

ปีการศึกษา 2565 
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    3. นายอับดุลการีม  สามัญ.     4. นายวิลาศ  อรุณรัตน์      .  
                                          5. นายทยากร ชูช่วย             6. นางนุรมะ  นารีเปน 
ระยะเวลาด าเนินการ     ระยะที่ 1 (เมษายน 2565 – กันยายน 2565) 
      ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) 
งบประมาณ   เงินอุดหนุน    เงินรายได้    เงินเรียนฟรี      เงินอ่ืน ๆ  
   จ านวน 21,340 บาท  (เงินสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
       จากสภาพสังคมปัจจุบันที่มีปัญหาต่าง ๆ  เกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาขาด
คุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะพึงประสงค์  ท าให้เยาวชนทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบ
การศึกษาขาดต้นแบบของความดี ขาดการฝึกฝนการท าความดี งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจึงได้จัดท า
โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนขึ้นเพ่ือฝึกทักษะการด าเนินชีวิต ปลูกฝังค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปลูกฝังคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ และคุณธรรมที่น าไปสู่การพัฒนาชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง  สร้างจิตส านึกในการปฏิบัติศาสนกิจ อันจะน าไปสู่การแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในสังคม และสามารถท าให้สังคมเกิดสันติสุขอย่างแท้จริง 
 
2. วัตถุประสงค์ 
      2.1 เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ตามมาตรฐาน 
และตัวชี้วัดของส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2.2 เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.3 เพ่ือฝึกคุณธรรมจริยธรรม ตามแนวทางของศาสนาที่นักเรียนนับถือ 
 2.4 เพ่ือปลูกฝังความเป็นพลเมืองดีของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 
3.  เป้าหมาย 
      3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   3.1.1 นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยาทุกคน 
   3.1.2 ครูทุกคนเข้าร่วมโครงการ 
      3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   3.2.1 นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยามีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ตามหลักสูตรและมาตรฐานและตัวชี้วัดของส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

4. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
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กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  วันร าลึกพระคุณครู 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 แต่งตั้งค าสั่ง 
1.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ 
1.3 ด าเนินโครงการ 
1.4 สรุปโครงการ 
 

2 มิ.ย. 
2565 

3,640 1. นางฮายาตี   หลีเยาว์       
2. นายเจ๊ะบารอเหม ยา
หลี 
3. นายอับดุลการีม  
สามัญ                                    
4. นายวิลาศ  อรุณรัตน์       
5. นายทยากร ชูช่วย 
 

กิจกรรมที่ 2 วันส าคัญทางศาสนา 
(พุทธ)     
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 พานักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธ 
เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
ที่วัดจัด 
2.2 จัดซื้อเครื่องสังฑทานเพ่ือไปถวาย
วัดในวันส าคัญ 
 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

2565 

2,700 1. นายวิลาศ  อรุณรัตน์ 
2. นายทยากร ชูช่วย 

กิจกรรมที่ 3 โครงงานคุณธรรม 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
3.1 แต่งตั้งค าสั่ง 
3.2 อบรมนักเรียนแกนน า 
3.3 รณรงค์ให้นักเรียนทุกชั้นเรียน
จัดท าโครงงานคุณธรรม 
3.4 ประกวดคุณธรรมเป็นระดับชั้น 
3.5 มอบรางวัลและเกียรติบัตร
โครงงานที่ชนะการประกวด 
 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

2565 

10,000 1. นางฮายาตี   หลีเยาว์       
2. นายเจะ๊บารอเหม ยา
หลี 
3. นายอับดุลการีม  
สามัญ                                       
4. นายวิลาศ  อรุณรัตน์       
5. นายทยากร ชูช่วย 
 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมคนดีศรี คว.  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
4.1 นักเรียนที่พบเงิน สิ่งของน ามา
มอบให้งานคุณธรรมจริยธรรม 
4.2 จดบันทึกและประกาศหาเจ้าของ 
4.3 มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน 
ที่ท าความดี  
4.4 เชิดชูเกียรตินักเรียนดีศรี ค.ว. 
 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

2565 

- 1. นางฮายาตี   หลีเยาว์      
2. นายเจ๊ะบารอเหม ยา
หลี 
3. นายอับดุลการีม  
สามัญ                                       
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กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 5 คาบนาทชีีวิต 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
5.1 แต่งตั้งค าสั่งครูดูแลนักเรียน 
ในคาบนาทีชีวิต 
5.2 นักเรียนผู้หญิงเข้าร่วมกิจกรรม 
ในห้องละหมาดหญิง นักเรียนผู้ชาย 
เข้าร่วมกิจกรรมในห้องละหมาดชาย 
ส่วนนักเรียนพุทธเข้าร่วมกิจกรรม 
ในห้องอนัตตา 
5.3 จัดบรรยากาศและตกแต่ง 
ห้องละหมาดให้สวยงาม 
 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

2565 

2,000 
 

1. นางฮายาตี   หลีเยาว์      
2. นายเจ๊ะบารอเหม ยา
หลี 
3. นายอับดุลการีม  
สามัญ                                      
4. นายวิลาศ  อรุณรัตน์      
5. นายทยากร ชูช่วย 
 

กิจกรรมที่ 6 ส่งเสริมการออม 
    จัดกิจกรรมส่งเสริมการออม 
โดยคัดเลือกนักออมดีเด่นรายเดือน  
มอบรางวัลและเกียรติบัตรสิ้นภาคเรียน 
 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

2565 

3,000 นางนุรมะ  นารีเปน 

 

5. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 5.1 โรงเรียนควนโดนวิทยา 
 5.2 ชุมชน 
6.  งบประมาณ  
 

กิจกรรม รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงิน 

กิจกรรมที ่1   
วันร าลึกพระคุณครู 
 

- ของรางวัล 
- ป้ายไวนิลและตกแต่ง
เวท ี

12 
1 

120 
2,200 

1,440 
2,200 

กิจกรรมที่ 2  
วันส าคัญทางศาสนา 
(พุทธ)     

ชุดสังฆทาน 3 900 2,700 

กิจกรรมที่ 3  
โครงงานคุณธรรม 
 

- ของรางวัล 
- ป้ายไวนิล 
-วัสดุที่ใช้ในการอบรม 

30 
1 
1 
 
 

120 
1, 200 
880 

 
 

3,600 
1,200 
880 
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กิจกรรม รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงิน 

- อบรมนักเรียนแกนน า 
จ านวน 72 คน  
(อาหารว่าง 2 มื้อ) 

144 30 4,320 

กิจกรรมที่ 4  
คนดีศรี คว.        

- - - - 

กิจกรรมที่ 5  
คาบนาทีชีวิต 

อุปกรณ์ในการปรับปรุง
ตกแต่งห้องละหมาด 

       - - 2,000 

กิจกรรมที่ 6   
ส่งเสริมการออม 

ของรางวัล 
 

30 100 3,000 

                รวมงบประมาณเป็นเงิน (เงินสองหม่ืนหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบบาท
ถ้วน) 

   21,340 

 
7. การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 

2564 2565 
1 นักเรียนเข้าร่วม

กิจกรรม 
บันทึกสถิติข้อมูล 

การเข้าร่วม
กิจกรรม 

 

แบบบันทึก
ข้อมูล 

ร้อยละ 98 ร้อยละ 98 

2 นักเรียนพอใจ 
กิจกรรมที่จัด 

ประเมิน 
ความพึงพอใจ 

 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 98 ร้อยละ 98 

3 นักเรียนมีพฤติกรรม 
ที่พึงประสงค์เพ่ิมขึ้น 

สังเกต/เก็บสถิติ
ข้อมูล 

แบบสังเกต/
แบบบันทึก
พฤติกรรม 

อันพึงประสงค์ 
 

ร้อยละ 97 ร้อยละ 97 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
          8.1 นักเรียนได้รับการปลูกฝังจิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
ตามมาตรฐาน และตัวชี้วัดของส านักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
 8.2 นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 
 8.3 นักเรียนได้รับการปลูกฝังความเป็นพลเมืองดีของสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
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. ลงชื่อ      ลงชื่อ 
                (นางฮายาตี   หลีเยาว์)                    (นายเจ๊ะบารอเหม  ยาหลี) 
              ผู้เสนอโครงการ                  หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
                       ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 
 ลงชื่อ      ลงชื่อ 
            (นายอาหลี  รอเกตุ)           (นายกระจาย  หนูคงแก้ว) 
          รองอ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา                       ผู้อ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา 
                     ผู้เห็นชอบโครงการ                            ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

ลักษณะโครงการ    ใหม ่  ต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
     มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
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สนองจุดเน้นของโรงเรียน  ..................................................................................... 
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน  .................................................................................... 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   1. นางฮตีลา  เกปัน 
    2. ครูที่ปรึกษาชั้นเรียนทุกคน ทุกระดับ 
ระยะเวลาด าเนินการ    ระยะที่ 1 (เมษายน 2565 – กันยายน 2565) 
      ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) 
งบประมาณ   เงินอุดหนุน (............... บาท)     เงินรายได้ (............... บาท)   
                เงินเรียนฟรี ( 74,900 บาท)       เงินอ่ืน ๆ ………….. (........... บาท) 
   รวมจ านวน 74,900 บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากสังคมปัจจุบันนี้มีสิ่งแวดล้อมที่เป็นตัวกระตุ้นและยั่วยุหลายด้าน อันอาจก่อให้เกิด
ปัญหาให้กับผู้เรียนซึ่งอยู่ในวัยที่ก าลังพัฒนาทุกด้านและควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เจริญ
งอกงามไปในทิศทางที่ถูก ประกอบกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันท าให้นักเรียนและผู้ปกครอง
เกิดความห่างเหินไม่ได้อยู่ร่วมกัน เนื่องจากภาระหน้าที่การงานและการหาเลี้ยงชีพของแต่ละครอบครัว  
        ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการด าเนินงานที่มีแบบแผนขั้นตอนชัดเจนในการส่งเสริม
พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพบนพ้ืนฐานความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล โดยยึดหลักการมีส่วนรับผิดชอบ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติร่วมแก้ไขปัญหาจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มีทักษะการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ได้อย่างมีความสุข 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพ่ือใหก้ารด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน เป็นไปอย่างมีระบบและ
มีประสิทธิภาพ 
     2.2 เพ่ือให้นักเรียนทุกคน ทุกระดับชั้นมีครูที่ปรึกษาที่คอยดูแลและให้ความช่วยเหลือนักเรียน 
     2.3 เพ่ือให้ทุกภาคส่วน ได้แก่ โรงเรียน ผู้ปกครอง องค์กรและชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
 
 
 
3.  เป้าหมาย 
      3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   3.1.1 นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยาทุกคนได้รับการเยี่ยมบ้านจากครูที่ปรึกษา 
   3.1.2 มีฐานข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนส าหรับครูที่ปรึกษาทุกห้องเรียน 
   3.1.3 มีฐานข้อมูลเยี่ยมบ้านนักเรียนและข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
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   3.1.4 จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
   3.1.5 นักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางพิเศษได้รับการดูแลและพัฒนา 
      3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   3.2.1 ระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
   3.2.2 นักเรียนได้รับการดูแลอย่างเต็มศักยภาพจากครูที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
   3.2.3 จ านวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงลดลง 
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  เยี่ยมบ้านนักเรียน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุม วางแผน 
1.2 จัดสัปดาห์การเยี่ยมบ้านนักเรียนโดยให้ 
ครูที่ปรึกษาเยี่ยมนักเรียนทุกคน 
1.3 ครูที่ปรึกษาบันทึกข้อมูลหรือปรับปรุง
ข้อมูลระบบเยี่ยมบ้าน 
1.4 ครูที่ปรึกษาสรุปผลการเยี่ยมบ้านส่งงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

มิ.ย – ก.ย. 2565 ครูฮตีลา  เกปัน 
ครูที่ปรึกษาทุก
ระดับชั้น 

กิจกรรมที่ 2  รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลและ
คัดกรองนักเรียน 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1. ประชุม วางแผน 
2.2 ครูที่ปรึกษาทุกชั้นเรียนกรอกข้อมูล
นักเรียนเป็นรายบุคคลตามแบบฟอร์มของ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบออนไลน์ 
2.3 น าข้อมูลไปคัดครองนักเรียน 
2.4 สรุปผล 
 

พ.ค. – ก.ค. 2565 ครูฮตีลา  เกปัน 
ครูที่ปรึกษาทุก
ระดับชั้น 

กิจกรรมที่ 3  ประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน 
(Classroom meeting) 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
3.1 ประชุม วางแผน 
3.2 จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน  

 
 
 
 

ภาคเรียนที่ 1   

ครูฮตีลา  เกปัน 
ครูที่ปรึกษาทุก
ระดับชั้น 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 
 
3.3 สรุปผล 
 

ก.ย. 2565 
ภาคเรียนที่ 2   
มี.ค. 2566 

 
 

กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมโรงเรียนควนโดน
วิทยา  
เราจะไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
3.1 ประชุม วางแผน 
3.2 จัดท าค าสั่งเยี่ยมบ้านนักเรียนกลุ่ม
เปราะบางพิเศษ โดยแบ่งครูที่ปรึกษาเป็นสาย 
3.3 เปิดรับบริจาคส าหรับองค์กร ชุมชน 
หน่วยงานภายนอก ครูและบุคลากร รวมทั้ง
นักเรียนได้ร่วมสมทบทุนหรือบริจาคสิ่งของ
เครื่องใช้ส าหรับมอบให้นักเรียนกลุ่มเปราะบาง
พิเศษ 
3.4 กลุ่มครูที่ปรึกษาแต่ละสายออกเยี่ยมบ้าน
นักเรียนพร้อมมอบของขวัญให้ทุกบ้าน 
3.5 สรุปผล 
 

ม.ค. 2565 ครูฮตีลา  เกปัน 
ผู้บริหาร  ครูที่ปรึกษา 
ทุกระดับชั้น 
องค์กร ชุมชนอ่ืน ๆ 

 
5.  หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
โรงเรียนควนโดนวิทยา 
 
 
 
 
 
6. งบประมาณ 
 

กิจกรรม รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

จ านวนเงิน 

กิจกรรมที่ 1   
เยี่ยมบ้านนักเรียน 

ค่ายานพาหนะไป
เยี่ยมบ้านนักเรียน 

800 30 24,000 
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กิจกรรม รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

จ านวนเงิน 

กิจกรรมที่ 2   
รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลและ
คัดกรองนักเรียน 

- - - - 

กิจกรรมที่ 3   
ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 
(Classroom meeting)  
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง) 

ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  

1,700 20 34,000 

กิจกรรมที่ 4   
กิจกรรมโรงเรียนควนโดนวิทยา 
เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

ค่ายานพาหนะไป
เยี่ยมบ้านนักเรียน 

5 สาย 500 2,500 

ค่าของขวัญเยี่ยมบ้าน 48 300 14,400 
รวมงบประมาณเป็นเงิน (เจ็ดหม่ืนสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) 74,900 

 
7.  การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือที่ใช้ 
ข้อมูลฐาน เป้าหมา

ย 
2564 2565 

1. นักเรียนได้รับการเยี่ยมบ้าน 
ทุกคน 

การบันทึก แบบบันทึก 95.83 100 

2. รายงานผลการคัดกรอง
นักเรียน 

สอบถาม 
สังเกต 

 

แบบประเมิน
พฤติกรรม

นักเรียน SDQ 

100 100 

3. ความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
ต่อการประชุมผู้ปกครอง  

สอบถาม แบบสอบถาม - 100 

4. รายงานสรุปกิจกรรมโรงเรียน 
ควนโดนวิทยาเราจะไม่ทิ้งใคร
ไว้ข้างหลัง 

การบันทึก แบบบันทึก 100 100 

 
 
 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1 การด าเนินงานของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน เป็นไปอย่างมีระบบและ 
มีประสิทธิภาพ 
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     8.2 นักเรยีนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเพียงพอจากผู้บริหาร ครแูละบุคลากร องค์กร 
ชุมชนและหน่วยงานภายนอก 
     8.3 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนและให้ความร่วมมือในการ
ดูแลนักเรียน 
     
 

 

 ลงชื่อ      ลงชื่อ 
                     (นางฮตีลา  เกปัน)                    (นายเจ๊ะบารอเหม  ยาหลี) 
      ผู้เสนอโครงการ    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 
                       ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 
 ลงชื่อ      ลงชื่อ 
            (นายอาหลี  รอเกตุ)           (นายกระจาย  หนูคงแก้ว) 
          รองอ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา                       ผู้อ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา 
                     ผู้เห็นชอบโครงการ                            ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสภานักเรียน 
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ลักษณะโครงการ    ใหม ่  ต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
     มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
สนองจุดเน้นของโรงเรียน  ..................................................................................... 
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน  .................................................................................... 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ   งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและกิจกรรมนักเรียน 
       ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน   
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายนัฐดนัย   อาด า 
     นายสุไลมาน  เด่นดารา 
     นายอับดุลการีม  สามัญ 
     นางสาวขวัญตา   สาเหร็ม 
     นายมุตฮา     หมันเส็น 
ระยะเวลาด าเนินการ      ระยะที่ 1 (เมษายน 2565 – กันยายน 2565) 
       ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) 
งบประมาณ  เงินอุดหนุน    เงินรายได ้    เงินเรียนฟรี      เงินอ่ืน ๆ 
   จ านวน 29,600 บาท (สองหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มีสาระส าคัญตามมาตรา 6 “การจัดการศึกษา
ต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและมีคุณธรรม จริยธรรม 
และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข”  
การส่งเสริมกิจกรรมงานสภานักเรียนเป็นเวทีหนึ่งส าหรับฝึกให้นักเรียนเป็นนักประชาธิปไตยอย่าง
แท้จริง คือ รู้จักการเป็นผู้ให้ ผู้รับ ผู้น า และผู้ตามที่ดี  มีความรับผิดชอบในหน้าที่  สภานักเรียนและ
กรรมการนักเรียนเป็นกลไกส าคัญท่ีจะช่วยพัฒนาโรงเรียนตามกระบวนการนิติธรรม และเป็นองค์กรที่
จะปลูกฝังทัศนคติค่านิยม ความเป็นประชาธิปไตย เพ่ือให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมและ
ประเทศชาติ เป็นต้นกล้าประชาธิปไตยท่ีมั่นคง เข้มแข็งของสังคมไทย ส่งเสริมพฤติกรรมสร้างสรรค์ให้
เกิดกับนักเรียนทุกคน ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ท าให้รู้จักคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น เป็นสมาชิกที่
ดีของหมู่คณะ เพ่ือเป็นการพัฒนาองค์กรสภานักเรียนให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืนและต่อเนื่อง ทางฝ่าย
บริหารกิจการนักเรียนได้เล็งเห็นความส าคัญของการด าเนินงานสภานักเรียน จึงได้จัดท าโครงการ
พัฒนาศักยภาพสภานักเรียนขึ้น เพ่ือให้นักเรียนรู้จักใช้สิทธิและหน้าที่ในทางที่ถูกต้องตามระบอบ
ประชาธิปไตย ส่งเสริมให้นักเรียนมีภาวะความเป็นผู้น า มีความรับผิดชอบ กล้าแสดงออกในทางที่ดี 
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น เคารพในกฎกติกาและมติของสังคม มีความสามัคคี ให้เกียรติผู้อ่ืน เป็น
เยาวชนที่มีคุณค่าต่อสังคม และเป็นอนาคตของชาติสืบไป  
  งานสภานักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยาจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนานักเรียน ด้วย
งานสภานักเรียนมีกิจกรรมให้นักเรียนเข้าร่วมอย่างหลากหลาย หลายหน่วยงานให้ความส าคัญกับ
นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามจึงได้ขอจัด
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กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสภานักเรียนให้หลากหลายเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเพ่ือให้ได้คุณภาพที่ดีและยั่งยืน 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักสิทธิ หน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย 
2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีภาวะความเป็นผู้น า กล้าแสดงออก มีจติอาสาและมีทักษะ 

การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
2.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีประสบการณ์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 
2.4 เพ่ือให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการท างานกับหน่วยงานภายนอก  

 2.5 นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 2.6 ส่งเสริมนักเรียนให้เป็นคนที่มีจิตสาธารณะ มีน้ าใจช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมได้ 
 
3.  เป้าหมาย 
      3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา ระดับชั้น ม.1 - ม.6 ทุกคน ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งสภานักเรียน 
นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยามีนักพัฒนาในโรงเรียนและสังคมร้อยละ 90 
      3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   3.2.1 สภานักเรียนมีภาวะความเป็นผู้น า มีจิตอาสาและท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
   3.2.2 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรมตามโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด 
   3.2.3 นักเรียนมีจิตอาสา และพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่มีความกล้าแสดงออก 
   3.2.4 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี และด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
   3.2.5 นักเรียนสามารถเชิญชวนผู้อ่ืนท าดีได้ ด้วยให้ใจที่ความสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสภานักเรียน 
- กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมวางแผนเตรียมงาน 
1.2 บันทึกข้อความเสนออนุมัติ 
1.3 รับสมัครคณะกรรมการสภานักเรียน 
1.4 เลือกตั้งสภานักเรียน จัดท าสื่อป้าย
ประชาสัมพันธ์ หาเสียง สื่อประกอบ 
การหาเสียง 
1.5 เลือกตั้งสภานักเรียน  
1.6 แต่งตั้ง/โครงสร้างสภานักเรียน 
1.7 มอบเข็มกลัดสภานักเรียน  
และธงแสดด า 
1.8 มอบเสื้อคณะกรรมสภานักเรียน  
1.9 ก ากับ ติดตาม รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
 

มกราคม 
2566 

 
 
 
 

9,010 
 
 
 

นายนัฐดนัย   อาด า 
นายสุไลมาน  เด่นดารา 
นายอับดุลการีม  สามัญ 
นางสาวขวัญตา สาเหร็ม 
นายมุตฮา  หมันเส็น 
 
 
 
 
 
 
 

- อบรมพัฒนาแกนน าสภานกัเรียน  
มุ่งพัฒนาสังคม สู่คุณภาพที่ดี 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมวางแผนเตรียมงาน 
1.2 บันทึกข้อความเสนออนุมัติ 
1.3 อบรมเชิงปฏิบัติการ สภานักเรียน  
จ านวน 40 คน 
1.4 ให้ความรู้เรื่องการเป็นผู้น าที่ดี และ 
การเขียนโครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม 
1.5 ก ากับ ติดตาม รายงานผล 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
 
 

8,800 นายนัฐดนัย   อาด า 
นายสุไลมาน  เด่นดารา 
นายอับดุลการีม  สามัญ 
นางสาวขวัญตา สาเหร็ม 
นายมุตฮา  หมันเส็น 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

- ศึกษาดูงานสภานักเรียนตน้แบบ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมวางแผนเตรียมงาน 
1.2 บันทึกข้อความเสนออนุมัติ 
1.3 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 
1.4 ก ากับ ติดตาม รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
 

 
 

เม.ย. 65 
มิ.ย. 65 
ก.ค. – 

 ส.ค. 65 
ต.ค. 65 

 

 
 

7,400 

 
นายนัฐดนัย   อาด า 
นายสุไลมาน  เด่นดารา 
นายอับดุลการีม  สามัญ 
นางสาวขวัญตา สาเหร็ม 
นายมุตฮา  หมันเส็น 

- ค่ายพัฒนานักเรียนแกนน าประจ าห้อง 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมวางแผนเตรียมงาน 
1.2 บันทึกข้อความเสนออนุมัติ 
1.3 จัดค่ายนักเรียนแกนน าประจ า
ห้องเรียน ตัวแทนนักเรียนแต่ละดับชั้น 
ห้องละ 3 คน 
รวมทั้งหมด 70 คน เพ่ือเป็นตัวแทน
คณะกรรมการสภาประจ าห้องเรียน 
1.4 ส ารวจ ข้อมูล ปัญหาของโรงเรียน  
เพ่ือช่วยเหลือนักเรียน 
1.5 ก ากับ ติดตาม รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
 

 
 

มิ.ย. 65 
ธ.ค. 65 
ม.ค. 66 

 
 

9,600 

 
นายนัฐดนัย   อาด า 
นายสุไลมาน  เด่นดารา 
นายอับดุลการีม  สามัญ 
นางสาวขวัญตา สาเหร็ม 
นายมุตฮา  หมันเส็น 
 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมงานสภานักเรียน 
- กิจกรรมวันส าคัญของชาติและ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมวางแผนเตรียมงาน 
1.2 บันทึกข้อความเสนออนุมัติ 
1.3 จัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติและ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
1.4 จัดนิทรรศการให้ความรู้บุคคลส าคัญ 
ของไทย 

ตลอดปี
การศึกษา 

 

2,300 
 
 

นายนัฐดนัย   อาด า 
นายสุไลมาน  เด่นดารา 
นายอับดุลการีม  สามัญ 
นางสาวขวัญตา สาเหร็ม 
นายมุตฮา   หมันเส็น 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.5 ก ากับ ติดตาม รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
 

- กิจกรรมประกวดการด าเนินงาน 
สภานักเรียนดีเด่น 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมวางแผนเตรียมงาน 
1.2 บันทึกข้อความเสนออนุมัติ 
1.3 กิจกรรมประกวดการด าเนินงาน 
สภานักเรียนดีเด่นระดับเขตพ้ืนที่ 
1.4 ก ากับ ติดตาม รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
 

 
 
 

เม.ย. 65 
พ.ค. 65 
พ.ย. 65 - 
ม.ค. 66 
ก.พ. 66 

 
 
 

2,500 

นายนัฐดนัย   อาด า 
นายสุไลมาน  เด่นดารา 
นายอับดุลการีม  สามัญ 
นางสาวขวัญตา สาเหร็ม 
นายมุตฮา  หมันเส็น 
 
 
 

- กิจกรรมประกวดห้องเรียนสะอาด  
 ด้วยธรรมชาติ  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมวางแผนเตรียมงาน 
1.2 บันทึกข้อความเสนออนุมัติ 
1.3 จัดกิจกรรมประกวดห้องเรียนสะอาด
และ ให้นักเรียนจัดห้องเรียน โดยใช้วัสดุ
จากธรรมชาติในการตกแต่ง เช่น แจกัน
ดอกไม้ 
จากวัสดุธรรมชาติ 
1.4 มอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่ครูที่
ปรึกษาและนักเรียนทุกคน ประจ าเดือน
ทุกเดือน 
1.5 ก ากับ ติดตาม รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
 

 
 
 

เม.ย. 65 
พ.ค. 65 
ตลอดปี

การศึกษา 
 
 

มี.ค. 66 

 
 
 
 
 

4,000 
 

นายนัฐดนัย   อาด า 
นายสุไลมาน  เด่นดารา 
นายอับดุลการีม  สามัญ 
นางสาวขวัญตา สาเหร็ม 
นายมุตฮา   หมันเส็น 
 
 

กิจกรรม  KD ZERO NO คอรัปชั่น  
เยาวชนไทย ไม่ลอกข้อสอบ ไม่ลอก
การบ้าน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมวางแผนเตรียมงาน 
1.2 บันทึกข้อความเสนออนุมัติ 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
 
 
 

10,650 
 
 
 
 
 

นายนัฐดนัย   อาด า 
นายสุไลมาน  เด่นดารา 
นายอับดุลการีม  สามัญ 
นางสาวขวัญตา สาเหร็ม 
นายมุตฮา  หมันเส็น 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.3 คัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี 
และ 
ผลการเรียนค่อยข้างต่ า อบรมเรื่อง รัก
เพ่ือน 
ให้ถูกทาง  จัดกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน  
พ่ีช่วยน้อง ครูช่วยสอน สอนการบ้าน 
รณรงค์ ไม่ลอกข้อสอบไม่ลอกการบ้าน  
1.4 มอบรางวัลและเกียติบัตรแก่นักเรียน
ดี 
มีน้ าใจช่วยสอนเพื่อน  
1.5 จัดอบรมนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม  
KD ZERO คอรัปชั่น เยาวชนไทย ไม่ลอก
ข้อสอบ ไม่ลอกการบ้าน 
1.6 ก ากับ ติดตาม รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
 

 
 
 

  
 

กิจกรรมวันดอกโดนบาน ที่ควนโดน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมวางแผนเตรียมงาน 
1.2 บันทึกข้อความเสนออนุมัติ 
1.3 สภานักเรียนแสดงความยินดีแก่พ่ี
น้อง 
ที่ส าเร็จการศึกษาในวันปัจฉิม คัดเลือกพ่ี 
ม.6 น้อง ม.3 ที่ท ากิจกรรมร่วมกับสภา
นักเรียน 
อย่างต่อเนือง 
1.4 จัดกิจกรรมพ่ีส่งน้อง น้องส่งพี่ 
1.5 กิจกรรมสร้างความทรงจ า ที่ภาคภูมิ 
1.6 ก ากับ ติดตาม รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
 

ภาคเรียนที่
2 

2,100 นายนัฐดนัย   อาด า 
นายสุไลมาน  เด่นดารา 
นายอับดุลการีม  สามัญ 
นางสาวขวัญตา สาเหร็ม 
นายมุตฮา  หมันเส็น 
 

กิจกรรม 1คน 1 จิตอาสา 1นักพัฒนา
สังคม 
ตามแนวทางพระราชด าริ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ตลอดปี
การศึกษา 

6,400 นายนัฐดนัย   อาด า 
นายสุไลมาน  เด่นดารา 
นายอับดุลการีม  สามัญ 
นางสาวขวัญตา สาเหร็ม 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.1 ประชุมวางแผนเตรียมงาน 
1.2 บันทึกข้อความเสนออนุมัติ 
1.3 รับสมัครนักเรียนลงทะเบียนเข้าร่วม
กิจกรรม400คนรับสมุดบันทึก  
1.4 จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องจิตอาสา 
และพัฒนาสังคม จิตอาสาพัฒนา ได้แก่  
กิจกรรม 
จิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์
เพ่ือพัฒนา โรงเรียน และท้องถิ่นของแต่
ละชุมชน 
ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบ าเพ็ญ 
สาธารณประโยชน์  การอนุรักษ์ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
การอ านวยความสะดวกและความ
ปลอดภัย 
ในการด ารงชีวิตประจ าวัน การประกอบ
อาชีพ รวมทั้งการสาธารณสุข ฯลฯ 
1.5 คัดเลือกนักจิตอาสา นักพัฒนาสังคม   
ยอดเยี่ยมแห่งปี มอบรางวัลและเกียรติ
บัตร  
1.6 ก ากับ ติดตาม รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
 

นายมุตฮา  หมันเส็น 

 
5.  หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
     5.1 งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน      
     5.2 ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
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6. งบประมาณ 

กิจกรรม รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

จ านวนเงิน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสภานักเรียน 

- กิจกรรมเลือกตั้งสภา
นักเรียน 

ไวนิลกิจกรรมประชาธิปไตย
ขนาด 2.5*2.5 ม 

1 500 500 

เข็มสภานักเรียน 60 30 1,800 
ธงสีแสดด า 4 200 800 
เอกสารใช้ประกอบการหาเสียง 1 1,000 1,000 
วัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง 1 1,000 1,000 
บัตรเลือกตั้ง 600 1.5 900 
หีบเลือกตั้ง 2 100 200 
คูหาแบบพลาสติก ขนาด 
50*55*50 

3 260 810 

ป้ายแขวนชื่อสภานักเรียน 30 55 1,650 
กระดานไวท์บอร์ด 80*120 ซม. 1 350 350 

รวมเงิน 9,010 
กิจกรรมอบรมพัฒนาแกนน า
สภานักเรียน มุ่งพัฒนาสังคม  
สู่คุณภาพชีวิตที่ดี 

1. ค่าอาหารกลางวัน 
2. ค่าอาหารว่าง 
3. ค่าวิทยากร 

60 
120 

2 

80 
25 

500 

4,800 
3,000 
1,000 

รวมเงิน 8,800 
ศึกษาดูงานสภานักเรียน
ต้นแบบ 

1.ค่าอาหารกลางวัน 30 80 2,400 

2.ค่ารถเดินทาง 1 2000 5,000 

รวมเงิน 7,400 
ค่ายพัฒนานักเรียนแกนน า
ประจ าห้อง 

1. ค่าอาหารกลางวัน 
2. ค่าอาหารว่าง 
3.วัสดุอุปกรณ์ 

70 
140 

1 

80 
25 

500 

5,600 
3,500 

500 

รวมเงิน 9,600 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมงานสภานักเรียน 

- กิจกรรมวันส าคัญของชาติ
และสถาบันพระมหากษัตริย์ 

1. ไวนิล 
2. ของรางวัล 
3. รูปพระมหากษัตริย์  
ขนาด 20*35 ซม. 

1 
- 
2 

700 
1,300 

300 

700 
1,300 

300 
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กิจกรรม รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

จ านวนเงิน 

รวมเงิน 2,300 
- กิจกรรมประกวด 
การด าเนินงาน 
สภานักเรียนดีเด่น 

1. โฟมบอร์ดขขนาด1.5*2.00ม. 
2. แผ่นพับ 
3. ฉากน าเสนอผลงาน 

- 
30 
1 

1,700 
10 

500 

1,700 
300 
500 

รวมเงิน 2,500 
- กิจกรรมประกวดห้องเรียน
สะอาด สวยด้วยธรรมชาติ 
 

1.ของรางวัล 10 400 4,000 

-กิจกรรม  KD ZERO 
คอรัปชั่น เยาวชนไทย    
ไม่ลอกข้อสอบ ไม่ลอก
การบ้าน 

1. ค่าอาหารกลางวัน 
2. ค่าอาหารว่าง 
3. ค่าวิทยากร 
4.ค่าป้ายชื่อ 

70 
120 

2 
70 

80 
25 

500 
15 

5,600 
3,000 
1,000 
1,050 

รวมเงิน 10,650 

กิจกรรมวันดอกโดนบาน 
 ที่ควนโดน 

1. การ์ดอวยพร 
2. ค่าของรางวัลบุคคล 
ผู้ทรงคุณค่า ม.3 ม.6 

120 
6 
 

10 
150 

1,200 
900 

รวมเงิน 2,100 
กิจกรรม 1คน 1 จิตอาสา  
1นักพัฒนาสังคม ตาม
แนวทางพระราชด าริ 

1.สมุดบันทึกรักจิตอาสาพัฒนา
สังคม 
2.ของรางวัลจิตอาสาสุดยอด
นักพัฒนา 

400 
24 

10 
100 

4,000 
2,400 

รวมเงิน 6,400 
รวมงบประมาณเป็นเงิน (สองหม่ืนเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 29,600  

 
7.  การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือ 
ที่ใช้ 

ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 
2564 2565 

1. นักเรียนใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง 
สภานักเรียน 
 

เช็ครายชื่อ
นักเรียน 

แบบเช็ค
รายชื่อ
นักเรียน 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

2. สภานักเรียนมีศักยภาพ ประสบการณ์ 
ในการท างานและมีส่วนร่วม 

สอบถาม 
การสังเกต 

แบบสอบถาม มากที่สุด มากที่สุด 
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ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือ 
ที่ใช้ 

ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 
2564 2565 

ในการพัฒนาโรงเรียน 
 

3. นักเรียนมีจิตอาสา ชอบช่วยเหลือผู้อื่น สอบถาม สมุดบันทึก 
จิตอาสา 

ร้อยละ85 ร้อยละ95 

4. นักเรียนมีความพึงพอใจในการด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการ อยู่ในระดับ  
มากที่สุด  
 

สอบถาม แบบสอบถาม มากที่สุด มากที่สุด 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    8.1 นักเรียนรู้จักสิทธิ หน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    8.2 นักเรียนมีทักษะการท างานร่วมกัน รู้จักปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้ รู้จักเสียสละ มีจิตอาสา มีความเป็นผู้น า
และผู้ตามที่ดี 
    8.3 นักเรียนมีภาวะความเป็นผู้น า กล้าแสดงออก มีจิตอาสาและมีทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
    8.4 นักเรียนมีประสบการณ์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 
    8.5 นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการท างานกับหน่วยงานภายนอก  
    8.6 นักเรียนช่วยเหลือซึ่งกันและกันและสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
    8.7 นักเรียนเป็นคนที่มีจิตสาธารณะ มีน้ าใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม 
 
 
 
 
 ลงชื่อ      ลงชื่อ 
                       (นายนัฐดนัย   อาด า)                    (นายเจ๊ะบารอเหม  ยาหลี) 
        ผู้เสนอโครงการ        หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
                       ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 
 ลงชื่อ      ลงชื่อ 
            (นายอาหลี  รอเกตุ)           (นายกระจาย  หนูคงแก้ว) 
          รองอ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา                       ผู้อ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา 
                     ผู้เห็นชอบโครงการ                            ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการ ส่งเสริมอัตลักษณ์และวินัยนักเรียน 65 

ลักษณะโครงการ    ใหม่          ต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
     มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
สนองจุดเน้นของโรงเรียน  ..................................................................................... 
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน  .................................................................................... 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานปกครองและวินัยนักเรียน  ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน                                    
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นายอับดุลการีม  สามัญ           5. นางฮาตีลา   เกปัน 
    2. นายเจ๊ะบารอเหม  ยาหลี          6. นายสุไลมาน   เด่นดารา 
    3. นางนุรมะ   นารีเปน     
    4. นางฮายาตี   หลีเยาว์                
ระยะเวลาด าเนินการ     ระยะที่ 1 (เมษายน 2565 – กันยายน 2565) 
      ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) 
งบประมาณ   เงินอุดหนุน (............... บาท)     เงินรายได้ (............... บาท)   
                เงินเรียนฟรี (20,000  บาท)       เงินอ่ืน ๆ ………….. (........... บาท) 
   จ านวน  20,000 บาท    (สองหม่ืนบาทถ้วน) 
 
 

1.หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุผลส าเร็จตามจุดหมายของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 2) 2545 และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ ( ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ที่มีการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ให้
เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา ถือเป็นหัวใจส าคัญของกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
การส่งเสริมวินัยนักเรียน ให้ผู้ที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา งานวินัยนักเรียนและงานเวรประจ าวัน ฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพราะการส่งเสริมวินัยนักเรียน จะท าให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มี
คุณธรรมจริยธรรม สามารถประพฤติปฏิบัติตามกฎ กติกาของโรงเรียน เพ่ือนักเรียนจะเติบโตเป็นคนดี มี
คุณภาพและสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
   

2.  วัตถุประสงค์ 
     2.1  เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน 
     2.2  เพ่ือปลูกฝังและสร้างเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะที่ดี 
     2.3  เพ่ือปลูกฝังอุปนิสัยที่ดีงามให้แก่นักเรียนในการที่จะเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป 
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3.  เป้าหมาย 
     3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
           3.1.1 นักเรียนโรงเรยีนควนโดนวิทยา ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของ
โรงเรียนได้ร้อยละ 95 
     3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
          3.2.1 นักเรียนควนโดนวิทยา  ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในคุณลักษณะที่ดี   
 
4. ขั้นตอนด าเนินงาน 
 4.1  ขั้นวางแผนการด าเนินงาน ( P ) 
       ประชุมครู วางแผน การจัดท าโครงการ และก าหนดกิจกรรมโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์
และวินัยนักเรียน 65                        
                 - ศึกษาสภาพปัญหาของนักเรียน โดยอาศัยข้อมูลจากงานปกครองและวินัยนักเรียน 
งานระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน งานคุณธรรมจริยธรรม และผลการคัดกรองนักเรียนในปีที่ผ่านมา     
  - แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ  
  - จัดท าโครงการ  
- ก าหนดแผนการด าเนินงาน 
                     - ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน                 

4.2  ขั้นด าเนินการตามแผน ( D ) 
                1. ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติงานวินัยให้กับผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ 65 
                2. กิจกรรมบ้านใหม่น่าอยู่ 65 
     3. กิจกรรมดูแล แก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียนประจ าวัน 
               4. กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์นักเรียน “แต่งกายดี  มีมารยาท ” 
      5. กิจกรรมตรวจทรงผมและการแต่งกายประจ าเดือน 
      6. กิจกรรมการดูแลนักเรียนในระดับชั้น (หัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษาแต่ละระดับ) 
     7. กิจกรรมจัดท าและบันทึกระเบียนพฤติกรรมนักเรียน 
               8. ประชุมผู้ปกครองเพ่ือแก้ปัญหานักเรียน/เยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีปัญหา 
      9. กิจกรรมจัดท าคู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง 
     10. กิจกรรมประเมินคุณลักษณะนักเรียนและปรับผลการประเมินคุณลักษณะนักเรียน   
               

การแก้ปัญหานักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา 
                    1.  จัดท าระเบียนพฤติกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 
       2. รวบรวมข้อมูลและปัญหาของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา   เสนอไปตามล าดับ
ขั้นตอนเพ่ือให้ผู้บริหารรับทราบ 
       3. แยกประเด็นปัญหาของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงแต่ละคน เพื่อส่งต่อไปยังงานที่
รับผิดชอบแต่ละปัญหา 
    3.1 ส่งต่อไปยังครูที่ปรึกษา 
    3.2 ส่งต่อไปยังงานแนะแนว 
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               3.3 ส่งต่อไปยังงานหน่วยงานภายนอก เช่น โรงพยาบาล สาธารณสุข เพ่ือรับการ
บ าบัด 
      3.4 ส่งเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม   
               3.5 ส่งต่อไปยังสถานศึกษาอ่ืน 
4.3  ขั้นประเมินผล สรุปและรายงาน  ( C ) 
  นิเทศ  ก ากับ ติดตาม และ ประเมินผลการด าเนินงาน  เป็นระยะ ตามปฏิทินที่
ก าหนด  เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของโครงการ 
 4.4  ขั้นปรับปรุง พัฒนา  ( A ) 
  น าข้อมูลที่ได้รับจากการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล มาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และรายงานผลตามล าดับขั้นตอน เมื่อ
สิ้นสุดโครงการ 
 
5.  ปฏิทินปฏิบัติงาน 
 

ที ่ กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติงานวินัยให้กับ
ผู้ปกครอง  และนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 
(มอบตัว) 

เม.ย.- 
พ.ค. 65 

- งานปกครองและ
วินัยนักเรียน/ 
งานวิชาการ   

2. กิจกรรมบ้านใหม่น่าอยู่ 65 เม.ย.-  
พ.ค. 65 

15,000 งานปกครองและ
วินัยนักเรียน 

3 กิจกรรมดูแล แก้ไขปรับปรุงพฤติกรรม
นักเรียนประจ าวัน 

พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

- งานเวรประจ าวัน 
ครูงานปกครอง
และวินัยนักเรียน

และ 
ครูที่ปรึกษา 

4 กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์นักเรียน  
“แต่งกายดี  มีมารยาท ”  

พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

3,000 งานปกครองและ
วินัยนักเรียนครู
หัวหน้าระดับ 
ครูที่ปรึกษา 

5. กิจกรรมตรวจทรงผมและการแต่งกาย
ประจ าเดือน 

พ.ค. 65 – 
มี.ค. 65 

- ครูที่ปรึกษา 
ครูหัวหน้าระดับ 
งานปกครองและ

วินัยนักเรียน 
6 กิจกรรมการดูแลนักเรียนในระดับชั้น  

(หัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษาแต่ละระดับ) 
พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

_ ครูที่ปรึกษา 
ครูหัวหน้าระดับ 
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ที ่ กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

งานปกครองและ
วินัยนักเรียน 

7 กิจกรรมจัดท าและบันทึกระเบียน
พฤติกรรมนักเรียน 

พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

_ งานวินัยนักเรียน   
ครูหัวหน้าระดับ 

ครูที่ปรึกษา 
8 ประชุมผู้ปกครองเพ่ือแก้ปัญหานักเรียน/

เยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีปัญหา 
พ.ค. 65 – 
มี.ค. 65 

- งานวินัยนักเรียน   
ครูหัวหน้าระดับ 
ครูที่ปรึกษาและ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
9 กิจกรรมจัดท าคู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  พ.ค. 65 – 

มี.ค. 66 

2,000 งานวินัยนักเรียน   
ครูหัวหน้าระดับ 
ครูที่ปรึกษาและ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
10 กิจกรรมประเมินคุณลักษณะนักเรียนและ

ปรับผลการประเมินคุณลักษณะนักเรียน   
ก.พ. 65 – 
มี.ค. 66 

- งานวินัยนักเรียน   
ครูหัวหน้าระดับ 
ครูที่ปรึกษาและ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
รวมงบประมาณเป็นเงิน (สองหม่ืนบาทถ้วน) 20,000  

 
6. หน่วยงาน/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 6.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 
 6.2 สาธารณสุขอ าเภอควนโดน 
 6.3 โรงพยาบาลควนโดน 
          6.4 ผู้ปกครองนักเรียน 
 6.5 สถานีต ารวจอ าเภอควนโดน 
 
7. ระดับความส าเร็จ 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือ 
ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 

2564 2565 
1 จ านวนนักเรียนทีป่ระพฤติและปฏิบัติตน

อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน 
 

เปรียบเทียบ แบบรายงานผล
โครงการ 
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ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือ 
ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 

2564 2565 
2 ความพึงพอใจกับโครงการส่งเสริมวินัย

นักเรียน 65 
 

สอบถาม แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ 

  

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 นักเรียนประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน 
 8.2 นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะที่ดี 
 8.3 นักเรียนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป 
 
 
 
 
          ลงชื่อ      ลงชื่อ 
                (นายอับดุลการีม   สามัญ)                (นายนายเจ๊ะบารอเหม   ยาหลี) 
        ผู้เสนอโครงการ     หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 
                            ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 ลงชื่อ      ลงชื่อ 
            (นายอาหลี  รอเกตุ)           (นายกระจาย  หนูคงแก้ว) 
          รองอ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา                       ผู้อ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา 
                     ผู้เห็นชอบโครงการ                            ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการ ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 65 

ลักษณะโครงการ  ใหม ่   ต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
     มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
สนองจุดเน้นของโรงเรียน  ..................................................................................... 
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน  .................................................................................... 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานยาเสพติด  ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นายอับดุลการีม  สามัญ           5. นางสาวขวัญตา   สาเหร็ม 
    2. นายเจ๊ะบารอเหม   ยาหลี        6. นายสุไลมาน   เด่นดารา 
    3. นางฮายาตี  หลีเยาว์               7. นายนัฐดนัย   อาด า 
    4. นางฮตีลา  เกปัน 
ระยะเวลาด าเนินการ     ระยะที่ 1 (เมษายน 2565 – กันยายน 2565) 
      ระยะที ่2 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) 
งบประมาณ   เงินอุดหนุน (............... บาท)     เงินรายได้ (............... บาท)   
                เงินเรียนฟรี (20,000  บาท)       เงินอ่ืน ๆ ………….. (........... บาท) 
   จ านวน  20,000 บาท    (สองหม่ืนบาทถ้วน) 

 
1.  หลกัการและเหตุผล 
  เนื่องจากปัจจุบันปัญหายาเสพติดได้กลายมาเป็นปัญหาระดับประเทศ รัฐบาลได้ให้ความส าคัญ 
กับปัญหายาเสพติด  โดยก าหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ”  โดยมี
การจัดตั้งศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด และที่ส าคัญยาเสพติดได้แพร่ระบาดมายังกลุ่มเยาวชนซึ่ง
เป็นนักเรียน นักศึกษา และจากปีการศึกษาที่ผ่านมาโรงเรียนยังมีนักเรียนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอยู่จ านวนหนึ่ง 
ทางงานยาเสพติดจึงเห็นว่าการจัดโครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 65  ซึ่งจะช่วย
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาได้  และเป็นโครงการหนึ่งที่จะช่วยให้ครู บุคลากร และ
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด ตลอดจนมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และเฝ้าระวัง
ไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา      
 

2.  วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา 
     2.2 เพ่ือช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหานักเรียนที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด (กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มมีปัญหา) 
     2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด  สามารถดูแลตนเองไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยา
เสพติด 
     2.4 เพ่ือให้มีการประสานความร่วมมือการด าเนินงานยาเสพติดร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น ทั้งภาครัฐ
และเอกชน 
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3.  เป้าหมาย 
      3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   3.1.1 นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยาที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดลดลงเหลือร้อยละ5 
      3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   3.2.1 ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยามีจติส านึกและมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันแก้ไขปัญหา  และเฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา 
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมวันส าคัญ   
  -วันงดสูบบุหรี่โลก 65  
  -วันต่อต้านยาเสพติดโลก 65 

 
31 พ.ค. 

65 
26 มิ.ย. 

65 

5,000 งานยาเสพติด 

2 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ สร้างความ
ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด 

พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

2,000 งานยาเสพติด 

3 กิจกรรมส ารวจสภาพการใช้สารเสพติด 
 (RE –X-RAY) 
ภาคเรียนที่ 1/65 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 
65 
ภาคเรียนที่ 2/65 ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 
65 
 

 
30 มิ.ย. 
65และ 
30 ธ.ค. 

65 

_ ครูที่ปรึกษาและ 
งานยาเสพติด 

4 กิจกรรมรณรงค์สถานศึกษาปลอดบุหรี่ 
 

พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

5,000 ครูเวรประจ าวัน 
ครูที่ปรึกษาและ 
งานยาเสพติด 

 

5 กิจกรรมจัดท าสื่อ นิทรรศการ รณรงค์ 
ต่อต้านยาเสพติด 

พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

1,000 งานอาคาร
สถานที่ 

งานยาเสพติด 
6 กิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติด พ.ค. 65 – 

มี.ค. 66 
- งานยาเสพติด 

7 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

1,000 ครูที่ปรึกษาและ 
งานยาเสพติด 
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ที ่ กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

8 กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน 
กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด  

พ.ค. 65 – 
มี.ค. 65 

6,000 งานยาเสพติด
และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

รวมงบประมาณเป็นเงิน   (สองหม่ืนบาทถ้วน) 20,000 

 
5.  หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
      5.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 
 5.2 สาธารณสุขอ าเภอควนโดน 
 5.3 โรงพยาบาลควนโดน 
          5.4 ผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
 5.5 ศพส.อ าเภอควนโดน 
 5.6 สถานีต ารวจควนโดน 
          5.7 สาธารณสุขจังหวัดสตูล 
 
6. งบประมาณ 
 

กิจกรรม รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงิน 

กิจกรรมที่ 1   
กิจกรรมวันส าคัญ   
วันงดสูบบุหรี่โลก 65 
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 65 
 

ค่าไวนิล 2 แผ่น 540 1,080 
ค่าวัสดุและเอกสาร 1 1,920 1,920 
ค่าตอบแทนวิทยากร 2 1000 2,000 

กิจกรรมที่ 2   
กิจกรรมกิจกรรมจัดท าสื่อ 
นิทรรศการ รณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติด 
 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอ่ืน ๆ  
ทีเ่กี่ยวข้อง 

1 1,000 1,000 

กิจกรรมที่ 3   
กิจกรรมรณรงค์สถานศึกษา
ปลอดบุหรี่ 
 
 
 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

1 5,000 5,000 

กิจกรรมที่ 4   ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

5 
1 

1000 
1,000 

5,000 
1,000 
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กิจกรรม รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงิน 

กิจกรรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
และกลุ่มที่เก่ียวข้อง 
กับสิ่งเสพติด 
 

กิจกรรมที่ 5   
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ 
สร้างความตระหนักถึงโทษ
และพิษภัยของยาเสพติด 
 

ค่าตอบแทนวิทยากรและ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอ่ืน ๆ 
 

1 2,000 2,000 

กิจกรรมที่ 6   
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
กลุ่มเสี่ยงเพื่อหาแนวทาง 
ในการแก้ไขปัญหา 
 

ค่าอาหารว่าง/ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และอ่ืน ๆ 

1 1,000 1,000 

รวมงบประมาณเป็นเงิน (สองหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 20,000 
 
7.  การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือ 
ที่ใช้ 

ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 
2564 2565 

1. จ านวนนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับ 
ยาเสพติด 

เปรียบเทียบ แบบรายงานผล
ผู้เกี่ยวข้องกับ

ยาเสพติด 

  

2. จ านวนนักเรียนและบุคลากร
ของโรงเรียนที่พอใจกับการ
แก้ไขปัญหากับยาเสพติด 
 

สอบถาม แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
     8.1 ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา 
 8.2 ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหานักเรียนที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด (กลุ่มเสียง/กลุ่มมีปัญหา) 
 8.3 นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด  สามารถดูแลตนเองไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
 8.4 มีการประสานความร่วมมือการด าเนินงานยาเสพติดร่วมกับชุมชน ท้องถิน่ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน 
 
  
 
 
 ลงชื่อ      ลงชื่อ 
                (นายอับดุลการีม   สามัญ)                (นายนายเจ๊ะบารอเหม   ยาหลี) 
        ผู้เสนอโครงการ     หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 
                            ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 
 ลงชื่อ      ลงชื่อ 
            (นายอาหลี  รอเกตุ)           (นายกระจาย  หนูคงแก้ว) 
          รองอ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา                       ผู้อ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา 
                     ผู้เห็นชอบโครงการ                            ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการชมรม TO BE NUMBER  ONE 
 

ลักษณะโครงการ    ใหม ่  ต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
     มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
สนองจุดเน้นของโรงเรียน  ..................................................................................... 
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน  .................................................................................... 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ   งานชมรม TO BE NUMBER  ONE ฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    1. นายนัฐดนัย   อาด า 
     2. นางสาวขวัญตา  สาเหร็ม 
     3. นายสุไลมาน   เด่นดารา 
                        4. นางสาวสุไรญา    หมาดปันจอร์ 
     5. นางสาวนุสรา   ประสานการ 
     6.นางสาวเมลินญ่า    เบ็ญหละ 
ระยะเวลาด าเนินการ     ระยะที่ 1 (เมษายน 2565 – กันยายน 2565) 
      ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) 
งบประมาณ   เงินอุดหนุน (............... บาท)     เงินรายได้ (............... บาท)   
                 เงินเรียนฟรี (............... บาท)       เงินอ่ืน ๆ ………….. (........... บาท) 
  รวมจ านวน 62,100 บาท (หกหม่ืนสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
 "ยาเสพติด” ปัญหาส าคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งด าเนินการแก้ไขอย่าง
จริงจัง ทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติดที่มีการระบาดในทุกพ้ืนที่ของประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น 
ทุกขณะ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการเมือง
และความมั่นคงของประเทศตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา สภาพปัญหายาเสพติดเปลี่ยนแปลงไปจากที่เป็นอยู่
ในอดีตอย่างสิ้นเชิงจากเดิมที่ “เฮโรอีน ” เป็นปัญหาส าคัญที่ต ารวจต้องเร่งปราบปรามให้สิ้นซาก 
กลายเป็น “ยาบ้า” หรือสารเมทแอมเฟตามีน ที่ก าลังระบาดตั้งแต่ระดับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคม
และประเทศ จากข้อมูลการส ารวจพบว่ามีเยาวชนจ านวนกว่า 6 แสนคน หลงเข้าสู่วังวนของ ยาบ้า และจาก
สถิตินักโทษเด็ดขาดของกรมราชทัณฑ์ที่ถูกจ าคุกอยู่ตาม ทัณฑสถานทั่วประเทศ ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีความห่วงใยต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกลุ่ม
เด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มขนาดใหญ่ เพราะมีจ านวนถึง 21 ล้านคน และเป็นกลุ่มที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อ
การพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ยังถือเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดยาเสพติดสูง เนื่องจากเป็นวัยที่ต้องการ
เรียนรู้ในสิ่งต่าง ๆ แต่ยังขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ท่ีดีพอ รวมทั้งต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกาย
และจิตใจ จึงทรงพระกรุณาธิคุณรับเป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
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ติด ซึ่งปัจจุบันได้ใช้ชื่อเพ่ือให้ง่ายต่อการรณรงค์ว่าโครงการ TO BE NUMBER ONE เพ่ือรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดภายในประเทศให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือและ
รวมพลังจากภาครัฐและเอกชน กระตุ้นและปลุกจิตส านึกของปวงชนในชาติให้มีความรู้ ความเข้าใจและ
ตระหนักว่าการที่จะเอาชนะปัญหายาเสพติดมิใช่หน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง 
แต่ทุกคนในชาติจะร่วมแรง ร่วมใจกันเป็นพลังของแผ่นดินที่จะต่อสู้และเอาชนะปัญหายาเสพติดให้ได้
โดยเร็ว โดยทรงมีพระประสงค์มุ่งเน้นการรณรงค์ในกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ วัยรุ่นและเยาวชน โดยกลวิธี
สร้างกระแสการแสดงพลังอย่างถูกต้องโดยไม่ข้องแวะกับยาเสพติด การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่
เยาวชนในชุมชน จัดระบบการบ าบัดรักษารองรับภายใต้โครงการ “ใครติดยา ยกมือขึ้น” ทั้งนี้เพ่ือคืนคนดีสู่
สังคมและป้องกันการกลับมาเสพซ้ า ตลอดจนการสร้างเครือข่ายสมาชิกและชมรม TO BE NUMBER 
ONE เพ่ือร่วมกันรณรงค์และจัดกิจกรรมป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเสมือนการเติมสิ่งที่ดีให้กับ
ชีวิต การด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ยึดวัยรุ่นและเยาวชนเป็นศูนย์กลาง บนพื้นฐาน
ความเข้าใจธรรมชาติ พัฒนาการ ความต้องการ ความสนใจและพฤติกรรมเฉพาะของวัยรุ่น กล่าวคือ ช่วง
วัยรุ่นเป็นช่วงชีวิตระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่โดยมีหลักด าเนินการดังนี้ ส่งเสริมการแสดงความสามารถ กล้า
คิดกล้าท ากล้าแสดงออกและช่วยเสริมสร้างความ ภาคภูมิใจใช้สื่อดนตรีกีฬา ในการเข้าถึงเยาวชน และ
กระตุ้นให้เยาวชนเข้ามารวมกลุ่มกันสร้างความรู้และทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่ง
เป็นภูมิคุ้มกันที่ส าคัญส าหรับเยาวชนในชุมชนให้ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดสร้างกิจกรรมดี ๆ เพื่อ
ต่อต้านและป้องกันปัญหายาเสพติดร่วมกัน 
          ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนควนโดนวิทยา เล็งเห็นถึงความส าคัญของสภาพปัญหาทาง
สังคมชุมชน ปัญหายาเสพติด จึงมีความต้องการช่วยส่งเสริม พัฒนาและแก้ไขปัญหาโดยการปลูกฝังสิ่งดี 
ๆ กิจกรรมที่หลากหลายให้แก่นักเรียนเพ่ือให้เขามีทักษะในการสร้างเสริมสมรรถภาพด้านสุขภาพ รู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีร่างกายแข็งแรงจิตใจสมบูรณ์หลีกเลี่ยงจากการมั่วสุมที่สุ่มเสี่ยงด้านยาเสพติดมี
กิจกรรมที่ชอบซึ่งส่งผลถึงประสิทธิภาพของการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ ช่วยลดปัญหาของชุมชน 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนจึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินกิจกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE 
โรงเรียนควนโดนวิทยา 
 
2.  วัตถปุระสงค์ 
     2.1   เพ่ือสร้างกระแสค่านิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพ
ติด 
     2.2   เพ่ือพัฒนาศักยภาพและคุณภาพเยาวชนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง 
     2.3   เพ่ือสนับสนุนเยาวชนและชุมชนให้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการสนับสนุนของสังคม 
     2.4   เพ่ือสร้างความเข้าใจและยอมรับผู้มีปัญหายาเสพติด โดยให้โอกาสกลับมาเป็นคนดีของ
สังคม 
     25.   เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มประชาชนและเยาวชน
ทั่วไป 
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3.  เป้าหมาย 
      3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   3.1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 และบุคลากรในโรงเรียน เข้าร่วมสมาชิกชมรมทุก
คน 
     3.1.2 ปรับปรุง พัฒนาห้องชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนควนโดนวิทยา จ านวน 1 
ห้อง   และแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 
    3.1.3 คัดกรองและให้ความช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง จ านวน 100 คน 
    3.1.4 บุคลากรภายในโรงเรียนร้อยละ 100 ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในสถานศึกษา 
    3.1.5 ผู้เรียนร้อยละ 99 ให้ความร่วมมือในการลด ละ เลิกสิ่งเสพติดและสารมอมเมาทุก
ชนิด 
      3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   3.2.1 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนควนโดนวิทยา มีความพร้อมให้การช่วยเหลือ
ดูแลนักเรียนที่มีปัญหาด้านยาเสพติด   

            3.2.2 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและปลอดจากสิ่งเสพติดและสารมอมเมาทุกชนิด 
            3.2.3 นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการ อยู่ในระดับมาก 
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมา
ณ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 รับสมัครสมาชิกใหม่
ประจ าปีการศึกษา 2565 จัดตั้ง  
กรรมการชมรม 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชาสัมพันธ์การสร้างกระแส 
เชิญชวนสมัครสมาชิกชมรม 
1.2 ลงทะเบียนรับสมัครผ่าน
เว็บไซต์  
1.3 จัดตั้งกรรมการชมรม  

TO BE NUMBER ONE  
โรงเรียนควนโดนวิทยา 
1.4 ประเมินผลการรับสมัคร
สมาชิกและแจ้งยอดสมาชิกปัจจุบัน 
1.5 ประเมินผล 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. นายนัฐดนัย   อาด า 
2. นางสาวขวัญตา  สาเหร็ม 
3. นายสุไลมาน   เด่นดารา 
4. นางสาวสุไรญา  หมาดปัน
จอร ์
5. นางสาวนุสรา   ประสานการ 
6. นางสาวเมลินญ่า  เบ็ญหละ 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมา
ณ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
กิจกรรมที่ 2  อบรมแกนน า 
สร้างภูมิคุ้มกันทางจิต 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมชี้แจง  
1.2 คัดเลือกแกนน าแต่ละห้องเรียน 
ห้องละ 2 คน เขา้อบรมแกนน า 
สร้างภูมิคุ้มกันทางจิต 1 วัน 
1.3 สร้างตัวแทนแกนน าคัดเลือก
กรรมการชมรมตามความสามารถ 
1.4 ท ากิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันทาง
จิต 
1.5 ประเมินผล 
 

ภาคเรียนที่ 
1 

7,700 
 

1. นายนัฐดนัย   อาด า 
2. นางสาวขวัญตา  สาเหร็ม 
3. นายสุไลมาน   เด่นดารา 
4. นางสาวสุไรญา  หมาดปัน
จอร ์
5. นางสาวนุสรา   ประสานการ 
6. นางสาวเมลินญ่า    เบ็ญหละ 

กิจกรรมที่ 3  ประกวดน าเสนอ 
นักประชาสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพ
ติด (ค้นหานักพูด) 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุม ชี้แจง ประชาสัมพันธ์ 
รับสมัคร 
1.2 อบรมเทคนิคการพูด  
1.3 ประกวดน าเสนอ

ประชาสัมพันธ์  
เรื่องต้านภัยยาเสพติด 
ในโรงเรียน 
1.4 น าเสนอหน้าเสาธงและ 
เสียงตามสาย 
1.5 เป็นตัวแทนน าเสนอการ
ประกวด  
     งานระดับจังหวัด และระดับ
ภาค 
1.6 ประเมินผล 
 

พฤษภาคม 
2564 
ถึง 

มิถุนายน 
2564 

5,500 1. นายนัฐดนัย   อาด า 
2. นางสาวขวัญตา  สาเหร็ม 
3. นายสุไลมาน   เด่นดารา 
4. นางสาวสุไรญา  หมาดปัน
จอร ์
5. นางสาวนุสรา   ประสานการ 
6. นางสาวเมลินญ่า    เบ็ญหละ 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมา
ณ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 4 ประกวดสมาชิกชม 
TO BE NUMBER  ONE  รุ่นใหม่
ใสใจสุขภาพด้วยฮูล่าฮูป 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมและวางแผน 
การด าเนินงาน 
1.2 รับสมัครสมาชิกประกวด 
การออกก าลังการด้วยพลังฮูล่าฮูป 
จ านวน 10 ทีม 
1.3 จัดประกวดการออกก าลังกาย
ด้วยฮูล่าฮูป 
1.4 สนับสนุนยืม ฮูล่าฮูป  
ใช้ออกก าลังกาย 
1.5 ประเมินผล 
 

พฤษภาคม 
2564 
ถึง 

มิถุนายน 
2564 

4,100 1. นายนัฐดนัย   อาด า 
2. นางสาวขวัญตา  สาเหร็ม 
3. นายสุไลมาน   เด่นดารา 
4. นางสาวสุไรญา  หมาดปัน
จอร ์
5. นางสาวนุสรา   ประสานการ 
6. นางสาวเมลินญ่า    เบ็ญหละ 
 

กิจกรรมที่ 5 ประกวด TO BE 
NUMBER ONE IDOL โรงเรยีน
ควนโดนวิทยา 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมและวางแผน 
การด าเนินงาน 
1.2 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม 
1.3 จัดกิจกรรมอบรมพัฒนา
บุคลิกภาพนักเรียนสวยหล่อเก่งดี  
มีความสุข เรยีนดี มีคุณธรรม
จริยธรรม 
1.4สมัครหรือคัดเลือกนักเรียนที่มี
คุณสมบัติและเป็นแบบอย่างที่ดีได้ 
1.5 คัดเลือกนักเรียนแสดง
ความสามารถเพ่ือส่งต่อระดับ
จังหวัด  ระดับภาคใต้ และ
ระดับประเทศ 

กรกฎาคม 
2564 ถึง
สิงหาคม 
2564 

9,900 1. นายนัฐดนัย   อาด า 
2. นางสาวขวัญตา  สาเหร็ม 
3. นายสุไลมาน   เด่นดารา 
4. นางสาวสุไรญา  หมาดปัน
จอร ์
5. นางสาวนุสรา   ประสานการ 
6. นางสาวเมลินญ่า    เบ็ญหละ 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมา
ณ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.6ประกาศผลการคัดเลือกและให้
ท ากิจกรรมฝ่ายประชาสัมพันธ์
ชมรมของโรงเรียนตลอดปี
การศึกษา 
1.7 ประเมินผล ติดตาม  
 
กจิกรรมที่ 6 เปลี่ยนจุดอับ   
ปรับจุดเสี่ยง เลี่ยงยาเสพติด
พัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมและวางแผนการ
ด าเนินงาน 
1.2 ตรวจสอบส ารวจจุดเสี่ยง 
ในโรงเรียน  
1.3 พัฒนาตกแต่งพ้ืนที่จุดอับ    
เปลี่ยนจุดเสี่ยง ให้เป็นจุดเปลี่ยน 
1.4 ติดป้ายเตือนภัยบุหรี่ และโทษ
ยาเสพติด 
1.5 ประเมินผล 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

7,300 1. นายนัฐดนัย   อาด า 
2. นางสาวขวัญตา  สาเหร็ม 
3. นายสุไลมาน   เด่นดารา 
4. นางสาวสุไรญา  หมาดปัน
จอร ์
5. นางสาวนุสรา   ประสานการ 
6. นางสาวเมลินญ่า    เบ็ญหละ 

กิจกรรมที่ 7 ใครติดยายกมือขึ้น 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมและวางแผนการ
ด าเนินงาน 
1.2 ครูที่ปรึกษาคัดกรองและเชิญ
ชวนกลุ่มเสี่ยงเข้าร่วมกิจกรรม 
1.3 ช่วยเหลือส่งเสริมสนับ
ความสามารถตามความสนใจ  
1.4 เสริมแรงให้กับนักเรียนที่มี
พฤติกรรม ลด ละ เลิก  ยาเสพติด 
ในโรงเรียน 
1.5 ประเมินผล 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

3,000 1. นายนัฐดนัย   อาด า 
2. นางสาวขวัญตา  สาเหร็ม 
3. นายสุไลมาน   เด่นดารา 
4. นางสาวสุไรญา  หมาดปัน
จอร ์
5. นางสาวนุสรา   ประสานการ 
6. นางสาวเมลินญ่า   เบ็ญหละ 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมา
ณ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 8 แกนน าศึกษาดูงาน
ชมรม TO BE NUMBER ONE 
   

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมและวางแผน 
การด าเนินงาน 
1.2 ศึกษาสถานที่น านักเรียนดูงาน 
1.3 ศึกษาดูงานชมรม TO BE 
NUMBER ONE 
1.4 ประเมินผล 
 

ภาคเรียนที่ 
2 

7,800 1. นายนัฐดนัย   อาด า 
2. นางสาวขวัญตา  สาเหร็ม 
3. นายสุไลมาน   เด่นดารา 
4. นางสาวสุไรญา  หมาดปัน
จอร ์
5. นางสาวนุสรา   ประสานการ 
6. นางสาวเมลินญ่า    เบ็ญหละ 

กิจกรรมที ่9  สร้างอาชีพ  
สร้างรายได้ พัฒนาชุมชน 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมและวางแผน 
การด าเนินงาน 
1.2 อบรมส่งเสริมอาชีพ  
การหารายได้รายได้ระหว่างเรียน 
1.3 น าเสนออาชีพสุดปัง  
1.4 ขายสินค้าภายในและภายนอก
โรงเรียน 
1.5 ประเมินผล 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

2,950 1. นายนัฐดนัย   อาด า 
2. นางสาวขวัญตา  สาเหร็ม 
3. นายสุไลมาน   เด่นดารา 
4. นางสาวสุไรญา  หมาดปัน
จอร ์
5. นางสาวนุสรา   ประสานการ 
6. นางสาวเมลินญ่า    เบ็ญหละ 

กิจกรรมที่ 10 ส่งเสริมกิจกรรม 
การประกวดงาน ชมรม TO BE 
NUMBER  ONE 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมและวางแผนการ
ด าเนินงาน 
1.2 เขา้ร่วมกิจกรรมงานชมรม  

ตลอดปี
การศึกษา 

13,250 1. นายนัฐดนัย   อาด า 
2. นางสาวขวัญตา  สาเหร็ม 
3. นายสุไลมาน   เด่นดารา 
4. นางสาวสุไรญา  หมาดปัน
จอร ์
5. นางสาวนุสรา   ประสานการ 
6. นางสาวเมลินญ่า    เบ็ญหละ 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมา
ณ 

ผู้รับผิดชอบ 

TO BE NUMBER ONE 
ร่วมกับ สสจ.จังหวัดสตูล 
1.3 จัดท าป้ายและวัสดุอุปกรณ์งาน
ชมรม  
1.4 ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
1.5 ประเมินผล 
 

 
5.  หน่วยงาน/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
     5.1  งานชมรมชมรม TO BE NUMBER  ONE 
     5.2  ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
 
6. งบประมาณ 
 

กิจกรรม รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา 
ต่อ

หน่วย 

จ านวน
เงิน 

กิจกรรมที่ 1  รับสมัครสมาชิก
ใหม่ประจ าปีการศึกษา 2565 

1.เอกสารใบสมัคร 600 1 600 
รวมเป็นเงิน 600 

กิจกรรมที่ 2  อบรมแกนน าสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางจิต 
 

ค่าวิทยากร 1 คน 2 ชม. 2 600 1200 
ค่าอาหาร 50 80 4,000 
ค่าอาหารว่าง 100 25 2,500 

รวมเป็นเงิน 7,700 
กิจกรรมที่ 3 ประกวดน าเสนอ
นักประชาสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพ
ติด (ค้นหานักพูด) 
 
 
 

ค่าวิทยากรเทคนิกการพูด 2 600 1,200 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ท ากิจกรรม
กลุ่ม 

1 500 500 

ค่าของรางวัลนักพูดดีเด่น 10 100 1,000 
ค่าอาหารกลางวัน 20 80 1,600 
ค่าอาหารว่าง 40 25 1,000 
ค่าถ่ายไมค์ลอยพานาโซนิก 8 25 200 

รวมเป็นเงิน 5,500 
ของรางวัล 10 300 3,000 
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กิจกรรม รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา 
ต่อ

หน่วย 

จ านวน
เงิน 

กิจกรรมที่ 4 ประกวดสมาชิกชม 
TO BE NUMBER  ONE  รุ่นใหม่
ใสใจสุขภาพ ด้วยฮูล่าฮูป 

ค่าป้ายไวนิลขนาด1.5ม*2.50
ม. 

1 1,000 1000 

ค่าสมุดบันทึกยืมฮูล่าฮูป 1 100 100 
รวมเป็นเงิน 4,100 

กิจกรรมที ่5 ประกวด TO BE 
NUMBER ONE IDOL โรงเรียน
ควนโดนวิทยา 
 
 

ค่าสายสะพาย 6 250 1,500 
ค่าของรางวัล 6 150 900 
ค่าป้ายโพสเตอร์ขนาด3*3ม 1 1,100 1,100 
ค่ากรอบรูปขนาดA4 6 100 600 
ค่าแต่งหน้าท าผมนักแสดง 15 200 3,000 
ค่าเช่าชุดนักแสดง 10 150 1,500 
ค่าน้ าดืม่ 4 40 400 
ค่าช่อดอกไม้ 6 150 900 

รวมเป็นเงิน 9,900 
กิจกรรมที่ 6 เปลี่ยนจุดอับ   
ปรับจุดเสี่ยง เลี่ยงยาเสพติด 
พัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

ค่าอาหารนักเรียน 40 80 3,200 
ค่าอาหารว่าง 80 25 2,000 
ป้ายเตือนสติให้ห่างไกล 
ยาเสพติด 50*50 ซม. 

25 60 1,500 

ค่าป้ายรณรงค์ลดละเลิกบุหรี่
ขนาด 50ซม*50 ซม. 

10 60 600 

รวมเป็นเงิน 7,300 
กิจกรรมที่ 7 ใครติดยายกมือขึ้น ค่ารางวัลนักเรียนลด ละ เลิก

บุหรี่ ประจ า 
20 50 1,000 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ตาม
ความสามารถ 

1 1,000 1,000 

ค่ากรอบรูปใส่เกียรติบัตร
นักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ดีขึ้น 
ขนาด A4 

10 100 1,000 

รวมเป็นเงิน 3,000 
กิจกรรมที ่8 แกนน าศึกษาดูงาน
ชมรม TO BE NUMBER  ONE   

ค่าอาหาร 35 80 2800 
ค่ารถเดินทาง 1 5000 5,000 

รวมเป็นเงิน 7,800 
ค่าของรางวัล 5 150 750 
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กิจกรรม รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา 
ต่อ

หน่วย 

จ านวน
เงิน 

กิจกรรมที่ 9 สร้างอาชีพ  
สร้างรายได้ พัฒนาชุมชน 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมอาชีพ 1 1,200 1,200 
ค่าป้ายไวนิลส่งเสริม 
การประกอบอาชีพ  
ขนาด 2.50ม.*1.50 ม. 

1 1,000 1,000 

รวมเป็นเงิน 2,950 
กิจกรรมที่ 10 ส่งเสริม 
การประกวดงานชมรม TO BE 
NUMBER  ONEระดับจังหวัด ระ 
ดับภาคใต้ และระดับประเทศ 

ค่าวัสดุและอุปกรณ์ประกอบ
ฉากน าเสนอ 

1 3,000 3,000 

ค่าป้าย 3 ก 3ย ขนาด 60*50
ซม. 

3 150 450 

ค่าแต่งหน้าท าผมผู้น าเสนอ
ชมรม 

6 300 900 

ค่าเช่าชุดผู้น าเสนอชมรม 6 450 2,700 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 15 80 1,200 
ค่ารถเดินทาง 1 5,000 5,000 

รวมเป็นเงิน 13,250 
 
7.  การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือ 
ที่ใช้ 

ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 
2564 2565 

1. นักเรียน ม.1 – ม.6 ทุกคน 
เข้าร่วมกิจกรรมชมรม 
TO BE NUMBER  ONE 

บันทึก 
 
 

แบบบันทึก
ข้อมูล 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 
100 

2. นักเรียนได้เรียนรู้และได้รับ
ประสบการณ์จากกิจกรรม 
ต่าง ๆ อย่างหลากหาย 

สังเกต 
สอบถาม 

แบบสอบถาม
ความพึง
พอใจ 

 

ร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละ 80 
 
 

3. นักเรียนที่มีปัญหาด้านยาเสพ
ติดหรือกลุ่มเสี่ยง มีพฤตกรรม
ลด ละ เลิกยาเสพติด  

การสังเกต 
สอบถาม 
ติดตาม 

เยี่ยมบ้าน
นักเรียน 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม ร้อยละ 80 

 
 

ร้อยละ 80 
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ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือ 
ที่ใช้ 

ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 
2564 2565 

4. นักเรียนมีความพึงพอใจ 
ในการเข้าร่วมกิจกรรม  
ระดับมากที่สุด 

แบบ
ประเมิน
ความพึง
พอใจ 

แบบสอบถาม
ความพึง
พอใจ 

ร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละ 80 
 
 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1) โรงเรียนควนโดนวิทยา ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ร้อยละ 100 
2) นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา รู้และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดให้โทษ  
3) นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา สามารถหาวิธีการปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติดให้โทษทุกชนิด 
4) นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา เห็นคุณค่าของตนเองและรักษาชีวิตชื่อเสียงของวงศ์ตระกูล 
5) นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หรือท ากิจกรรมสร้างสรรค์ 

ให้มีสุขภาพจิตที่แข็งแรง 
6) บุคลากรภายในและภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติดในสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ       ลงชื่อ 
              (นายนัฐดนัย   อาด า)                      (นายเจ๊ะบารอเหม  ยาหลี) 
                  ผู้เสนอโครงการ     หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน 
                          ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
ลงชื่อ      ลงชื่อ 
      (นายอาหลี  รอเกตุ)               (นายกระจาย  หนูคงแก้ว) 
          รองอ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา                 ผู้อ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา 
                     ผู้เห็นชอบโครงการ                       ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานเวรประจ าวัน 
 

ลักษณะโครงการ    ใหม ่  ต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
     มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
สนองจุดเน้นของโรงเรียน  ..................................................................................... 
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน  .................................................................................... 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ   งานเวรประจ าวัน  ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายเจ๊ะบารอเหม  ยาหลี    
  
ระยะเวลาด าเนินการ      ระยะที่ 1 (เมษายน 2564 – กันยายน 2564) 
       ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
งบประมาณ   เงินอุดหนุน (............... บาท)     เงินรายได้ (............... บาท)   
                เงินเรียนฟรี ( .............. บาท)       เงินอ่ืน ๆ …………. (........... บาท) 
   รวมจ านวน 0 บาท (ศูนย์บาทถ้วน) 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ 
มีคุณธรรมจริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษานั้น 
นอกจากจะด าเนินการ ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนแล้ว การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดกับนักเรียนก็เป็นสิ่งส าคัญ เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติ ทั้ง
ด้านการสื่อสาร เทคโนโลยี ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการระบาดของสารเสพติด ปัญหาครอบครัว 
ปัญหาการแข่งขันทุกรูปแบบ ก่อให้เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียด ซึ่งล้วนแต่เป็นผลเสีย
ต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกาย ของทุกคน จนน าไปสู่การเกิดปัญหาและสภาวะวิกฤติทางสังคม  
ระบบการบริหารงานเวรประจ าวัน เป็นกระบวนการด าเนินงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน 
ให้มีความสมบูรณ์พร้อมอย่างเป็นองค์รวมทั้ง ด้านร่างกาย สติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนให้
มีทักษะในการด ารงชีวิต  จึงจ าเป็นต้องมีการควบคุมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยรวมของ
โรงเรียน เพ่ือให้การด าเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของนักเรียนให้มีทักษะการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพ่ือให้การด าเนินงานระบบการบริหารงานเวรประจ าวันของโรงเรียน เป็นไปอย่างมีระบบ
และมีประสิทธิภาพ 
     2.2 เพ่ือให้มีครูเวรประจ าวันที่คอยดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยรวมของโรงเรียน 
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3.  เป้าหมาย 
      3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   3.1.1 นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยาทุกคนได้รับการควบคุมดูแลให้อยู่ในกฎระเบียบของ
โรงเรียน 
   3.1.2 มีระบบการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวันส าหรับครูเวรประจ าวัน 
   3.1.3 มีระบบการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของครูเวรประจ าจุดต่าง ๆ 
      3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   3.2.1 ระบบการบริหารงานเวรประจ าวันเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
   3.2.2 นักเรียนได้รับการควบคุม ดูแลอย่างเข้มแข็งตลอดทั้งวัน 
   3.2.3 จ านวนนักเรียนที่กระท าผิดกฎระเบียบลดลง 
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งครูเวรประจ าวันและ 
สภานักเรียนประจ าจุดต่าง ๆ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุม วางแผน 
1.2 จัดท าค าสั่งเวรประจ าวัน สมุดบันทึกเวร
ประจ าวัน สมุดบันทึกนักเรียนมาสาย โดย 
ยึดหลักความเหมาะสม 
1.3 ครูเวรประจ าวันรายงานสรุปผลการปฏิบัติ
หน้าที่เวรประจ าวัน  
 

ภาคเรียนที่ 1 
พ.ค. – มิ.ย. 65 

 
ภาคเรียนที่ 2 

พ.ย. 65 
 

นายเจ๊ะบารอเหม  ยาหลี 
คณะครูฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน 
 

กิจกรรมที่ 2  พัฒนาระบบการรายงานสถิติ 
การมาเรียนประจ าวัน 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 ประชุม วางแผน 
2.2 จัดท าระบบการรายงาน สถิติ การมาเรียน 
การขาด ลา มาสาย ของนักเรียนแบบออนไลน์  
2.3 จัดท าสมุดบันทึกอนุญาตหรือไม่อนุญาตใน
การออกนอกสถานศึกษาของนักเรียนในแต่ละ
วัน 
2.4 สรุปสถิติการมาเรียนของนักเรียน 
 

พ.ค. 65 –  
มี.ค. 66 

นายเจ๊ะบารอเหม  ยาหลี 
คณะครูฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 3  จัดซื้อแผ่นพื้นและ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ประจ าจุดต่าง ๆ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
3.1 ประชุม วางแผน 
3.2 จัดซื้อแผ่นพ้ืนส าหรับให้ครูเวร 
ยืนประจ าจุดต่าง ๆ  3 จุด 
3.3 จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ ค าขวัญ  
ป้ายรณรงค์สลามได้ ไหว้สวย 
3.4 สรุปผล 
 

พ.ค. – ก.ค. 65 
 

นายเจ๊ะบารอเหม  ยาหลี 
คณะครูฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน 
 

 
5.  หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
โรงเรียนควนโดนวิทยา 
 
6. งบประมาณ 
 

กิจกรรม รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

จ านวนเงิน 

กิจกรรมที่ 1   
แต่งตั้งครูเวรประจ าวันและสภา
นักเรียนประจ าจุดต่าง ๆ 
 

- - - - 

กิจกรรมที่ 2   
พัฒนาระบบการรายงานสถิติ
การมาเรียนประจ าวัน 
 

- - - - 

กิจกรรมที่ 3   
จัดซื้อแผ่นพ้ืนและป้าย
ประชาสัมพันธ์ประจ าจุดต่าง ๆ 
 

แผ่นพื้น 3 จุด 3 - - 
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
รณรงค์ 

5 - - 

รวมงบประมาณเป็นเงิน (ศูนย์บาทถ้วน) - 
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7.  การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือ 
ที่ใช้ 

ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 
2564 2565 

1. มีครูเวรประจ าวันท าหน้าที่ 
ประจ าจุดต่าง ๆ 
 

การบันทึก แบบรายงาน 100 100 

2. รายงานสถิติการมาเรียน 
ของนักเรียน 
 

การบันทึก แบบรายงาน 100 100 

3. มีแผ่นพื้นและป้ายประชาสัมพันธ์
ประจ าจุดต่าง ๆ 
 

สังเกต แบบสังเกต 100 100 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
     8.1 การด าเนินงานของระบบการบริหารงานเวรประจ าวันของโรงเรียน เป็นไปอย่างมีระบบและ 
มีประสิทธิภาพ 
     8.2 โรงเรียนมีการจัดเก็บฐานข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับสถิติการมาเรียนของนักเรียน 
     8.3 นักเรียนได้รับการดูแลให้อยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกัน
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
 
 
 ลงชื่อ      ลงชื่อ 
                 (นายเจ๊ะบารอเหม  ยาหลี)                (นายเจ๊ะบารอเหม  ยาหลี) 
       ผู้เสนอโครงการ   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 
                        ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 
 ลงชื่อ      ลงชื่อ 
            (นายอาหลี  รอเกตุ)           (นายกระจาย  หนูคงแก้ว) 
          รองอ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา                       ผู้อ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา 
                     ผู้เห็นชอบโครงการ                            ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการฝ่ายบริหารทั่วไป  

ปีการศึกษา 2565 
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โครงการพัฒนาปรับปรุง บ ารุงดูแลรักษาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ปี 2565 
 

ลักษณะโครงการ    ใหม ่  ต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
     มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
สนองจุดเน้นของโรงเรียน  ..................................................................................... 
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน  .................................................................................... 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    1. นายวิลาศ  อรุณรัตน์        2. นายทยากร  ชูช่วย 
3.  นางอามีน๊ะ   มาลินี        4.  นายนัฐดนัย  อาด า 
ระยะเวลาด าเนินการ      ระยะที่ 1 (เมษายน 2565 – กันยายน 2565) 
       ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) 
งบประมาณ   เงินอุดหนุน (193,000 บาท)     เงินรายได ้(............... บาท)   
                เงินเรียนฟรี (............... บาท)       เงินอ่ืน ๆ (........... บาท) 
                 รวมจ านวน 193,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
 อาคารสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนประกอบหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน ถ้าหากขาดความพร้อม 
ความร่มรื่นและความสวยงามแล้ว การเรียนการสอนก็ไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพได้ ดังนั้นงานอาคารสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดท าโครงการ ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสิ่งแวดล้อมขึ้น 
เพ่ือสร้างความพร้อมและสร้างบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
     2.1  เพื่อให้อาคารและสิ่งแวดล้อมสะอาด ร่มรื่น สวยงาม เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
     2.2  เพื่อให้อาคารและสิ่งแวดล้อมมีความปลอดภัย ใช้ในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
     2.3  เพื่อปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติท่ีดีให้กับนักเรียนให้มีส่วนร่วมในการดูแลบ ารุงรักษาอาคาร
สิ่งแวดล้อม 
 

3.  เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
3.1.1  อาคารเรียน 2 หลัง , อาคารโรงฝึกงาน 1 หลัง , หอประชุม 1 หลัง , อาคาร 
ประกอบ 3 หลัง ห้องน้ านักเรียน 2 หลัง พื้นที่ 19 ไร่ 3 งาน 56 ตารางวา พร้อมใช้งาน 
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    3.2.1 อาคารสถานที่มีความพร้อมที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
    3.2.2 สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
    3.2.3 อาคารสิ่งแวดล้อมมีภูมิทัศน์ที่สวยงามและสะอาดร่มรื่น 
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4. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 ซ่อมแซมอาคารเรียน และ
อาคารประกอบ ระบบไฟฟ้าและประปา   
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ส ารวจอาคารเรียน 
1.2 ด าเนินการซ่อมแซม 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

2564 

30,000 
 

1.นายวิลาศ อรุณรัตน์ 
2.นายทยากร ชูช่วย 
3.นางอามีน๊ะ  มาลินี 
4.นายนัฐดนัย  อาด า 

กิจกรรมที่ 2 จดัซื้อเครื่องปั๊มน้ า 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ส ารวจที่ติดตั้ง 
1.2 ด าเนินการจัดซื้อ 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

2564 

8,000 1.นายวิลาศ อรุณรัตน์ 
2.นายทยากร ชูช่วย 
3.นางอามีน๊ะ  มาลินี 
4.นายนัฐดนัย  อาด า 

กิจกรรมที่ 3 ซ่อมแซมอาคารเรียน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ส ารวจอาคารเรียน 
1.2 ด าเนินการซ่อมแซม 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

2564 

30,000 
 

1.นายวิลาศ อรุณรัตน์ 
2.นายทยากร ชูช่วย 
3.นางอามีน๊ะ  มาลินี 
4.นายนัฐดนัย  อาด า 

กิจกรรมที่ 4 ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ส ารวจพื้นที่ส าหรับปรับปรุงภูมิทัศน์
โรงเรียน 
1.2 ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

2564 

20,000 1.นายวิลาศ อรุณรัตน์ 
2.นายทยากร ชูช่วย 
3.นางอามีน๊ะ  มาลินี 
4.นายนัฐดนัย  อาด า 

กิจกรรมที ่5 จัดท าบ่อเลี้ยงปลา 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ส ารวจห้องการงานอาชีพ 
1.2 ด าเนินการปรับปรุงห้องการงานอาชีพ 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

2564 

5,000 
 

1.นายวิลาศ อรุณรัตน์ 
2.นายทยากร ชูช่วย 
3.นางอามีน๊ะ  มาลินี 
4.นายนัฐดนัย  อาด า 

กิจกรรมที ่6 ติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ส ารวจบริเวณท่ีติดตั้ง 
1.2 ด าเนินการติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

2564 

10,000 
 

1.นายวิลาศ อรุณรัตน์ 
2.นายทยากร ชูช่วย 
3.นางอามีน๊ะ  มาลินี 
4.นายนัฐดนัย  อาด า 

กิจกรรมที่ 7 ติดตั้งฝ้าเพดานห้องเก็บ
เครื่องเสียงบนเวที 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ส ารวจพ้ืนที่ติดตั้ง 
1.2 ด าเนินการติดตั้งฝ้าเพดาน 
 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

2564 

20,000 
 

1.นายวิลาศ อรุณรัตน์ 
2.นายทยากร ชูช่วย 
3.นางอามีน๊ะ  มาลินี 
4.นายนัฐดนัย  อาด า 
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กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 8 ต่อเติมโรงจอดรถโรงเรียน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ส ารวจพื้นที่ส าหรับต่อเติม 
1.2 ด าเนินการต่อเติมโรงจอดรถ 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

2564 

50,000 
 

1.นายวิลาศ อรุณรัตน์ 
2.นายทยากร ชูช่วย 
3.นางอามีน๊ะ  มาลินี 
4.นายนัฐดนัย  อาด า 

กิจกรรมที ่9 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งเวที 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งเวที 
1.2 ด าเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งเวที 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

2564 

10,000 
 

1.นายวิลาศ อรุณรัตน์ 
2.นายทยากร ชูช่วย 
3.นางอามีน๊ะ  มาลินี 
4.นายนัฐดนัย  อาด า 

กิจกรรมที่ 10 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
ท าความสะอาด 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ส ารวจวัสดุ-อุปกรณ์ ท าความสะอาด 
1.2 ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ 
ท าความสะอาด 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

2564 

10,000 
 

1.นายวิลาศ อรุณรัตน์ 
2.นายทยากร ชูช่วย 
3.นางอามีน๊ะ  มาลินี 
4.นายนัฐดนัย  อาด า 

รวมงบประมาณเป็นเงิน 193,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหม่ืนสามพันบาทถ้วน) 
 

5.  หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
     5.1  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
6. งบประมาณ 

 

กิจกรรม รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

จ านวน
เงิน 

กิจกรรมที่ 1 ซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคาร
ประกอบ ระบบไฟฟ้าและประปา   

   30,000 
 

กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อเครื่องปั๊มน้ า    8,000 
กิจกรรมที่ 3 ซ่อมแซมอาคารเรียน    30,000 
กิจกรรมที่ 4 ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 

   20,000 

กิจกรรมที ่5 จัดท าบ่อเลี้ยงปลา    5,000 
กิจกรรมที ่6 ติดตั้งไฟโซล่าเซลล์    10,000 
กิจกรรมที่ 7 ติดตั้งฝ้าเพดานห้องเก็บเครื่องเสียงบนเวที    20,000 
กิจกรรมที่ 8 ต่อเติมโรงจอดรถโรงเรียน    50,000 
กิจกรรมที ่9 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งเวที    10,000 
กิจกรรมที่ 10 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาด    10,000 

รวมงบประมาณเป็นเงิน (หนึ่งแสนเก้าหม่ืนสามพันบาทถ้วน) 193,000 
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7.  การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือ 

ที่ใช้ 
ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 

2564 2565 
1. ความพึงพอใจของนักเรียน 

ในการใช้อาคารสถานที่ 
ใช้แบบส ารวจ
ความพึงพอใจ 

แบบ
ประเมิน 

ร้อยละ95 ร้อยละ95 

  
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
     อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมสะอาดร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนการสอน 
 

 
 
 
 ลงชื่อ      ลงชื่อ 
                   (นายวิลาศ  อรุณรัตน์)                    (นายนิสิต  ภัทราภินันท์) 
       ผู้เสนอโครงการ          หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
ลงชื่อ      ลงชื่อ 
            (นายอาหลี  รอเกตุ)           (นายกระจาย  หนูคงแก้ว) 
          รองอ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา                       ผู้อ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา 
                     ผู้เห็นชอบโครงการ                            ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการส่งเริมเสริมสุขภาพและโภชนาการ 
 

ลักษณะโครงการ    ใหม ่  ต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
     มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
สนองจุดเน้นของโรงเรียน  ..................................................................................... 
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน  .................................................................................... 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ   โรงเรียนควนโดนวิทยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    1. นางสารอ  แซะอาหลี  2. นางอามีน๊ะ  มาลินี 
     3.นายวิลาศ  อรุณรัตน์ 
ระยะเวลาด าเนินการ      ระยะที่ 1 (เมษายน 2565 – กันยายน 2565) 
       ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) 
งบประมาณ   เงินอุดหนุน (29,500 บาท)     เงินรายได้ (............... บาท)   
                เงินเรียนฟรี (............... บาท)       เงินอ่ืน ๆ ………….. (........... บาท) 
   รวมจ านวน 29,500 บาท (สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากในปัจจุบันผู้ที่มีภาวะสุขภาพกายและสุขภาพที่ไม่ดีเพ่ิมขึ้น เนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ 
ในภาวะโลกก าลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ความทันสมัยทางเทคโนโลยีจึงท าให้มีผลกระทบต่อสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตของนักเรียนมากขึ้น ส าหรับปัญหาสุขภาพในโรงเรียน ปีนี้  ทางโรงเรียนได้มีแนวทาง 
การแก้ไขปัญหา โดยการป้องกันมิให้มีนักเรียนมีปัญหาสุขภาพมากขึ้น   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง
ความตระหนักให้กับนักเรียนในการเอาใจใส่ดูแลตนเองในการบริโภค ออกก าลังกาย เพ่ือลดภาวะ
ปัญหาทางสุขภาพของตนเอง เพ่ือรณรงค์ให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี      
  งานอนามัยโรงเรียนจึงจ าเป็นต้องพัฒนางานให้บริการได้อย่างทั่วถึงและตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้บริการและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการต่อไป 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้งานอนามัยโรงเรียนมีความพร้อมไว้ใช้บริการ 
          2.2 เพื่อสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนในการ เอาใจใส่ ดูแลตนเองในการบริโภคอาหาร 
          2.3 เพื่อให้มีเวชภัณฑ์ยา อาหารที่หลากหลายและเพียงพอ 
 

3.  เป้าหมาย 
      3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
        3.1.1 ครู – อาจารย์ และนักเรียนใช้บริการพยาบาล  โรงอาหาร 80 % 
        3.1.2 มีเวชภัณฑ์ยา  อาหารที่หลากหลายและเพียงพอ 
        3.1.3 นักเรียนทุกคนมีเจตคติที่ดีและมีวินัยในการออกก าลังกาย  รู้จักเลือกบริโภค
อาหารเพื่อสุขภาพ 
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      3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
       3.2.1  มีห้องพยาบาล  และโรงอาหารที่มีบรรยากาศเหมาะสม ส าหรับผู้รับบริการ                          
         3.2.2  มีเวชภัณฑ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ เพียงพอแก่ผู้รับบริการ 
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
11.1 ส ารวจ 
1.2 จัดซื้อ 
1.3 ให้บริการ 
 

 
ตลอดปี

การศึกษา 

 
นางสารอ  แซะอาหลี 
นางอามีน๊ะ  มาลินี 
นายวิลาศ  อรุณรัตน์ 

กิจกรรมที่ 2  เปลี่ยนสารไส้กรองเครื่องท าน้ าเย็น 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุม  วางแผน  ส ารวจ 
1.2 ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ 
1.3 ติดตั้ง/เปลี่ยนสารไส้กรอง 
 

มิถุนายน 
2565 

นางสารอ  แซะอาหลี 
นางอามีน๊ะ  มาลินี 
นายวิลาศ  อรุณรัตน์ 

กิจกรรมที่ 3 จัดท าบ่อดักไขมัน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมฝ่าย  
1.2.ส ารวจราคาจัดซื้อ จัดจ้าง 
 

มิถุนายน  
2565 

นางสารอ  แซะอาหลี 
นางอามีน๊ะ  มาลินี 
นายวิลาศ  อรุณรัตน์ 

 
5.  หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
     5.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
6. งบประมาณ 
 

กิจกรรม รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

จ านวน
เงิน 

กิจกรรมที่ 1  จัดซื้อ
เวชภัณฑ์ยา 
 

ยา  ที่ใช้ในการปฐมพยาบาล   3,000.- 
เจลแอลกอฮอล์   6,000.- 
เครื่องวัดอุณหภูมิ   4,500.- 

กิจกรรมที่ 2  เปลี่ยนสารไส้
กรองเครื่องท าน้ าเย็น 

สารไส้กรอง 4  ชุด  6,000.- 
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กิจกรรม รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

จ านวน
เงิน 

กิจกรรมที่ 3  จัดท า 
บ่อดักไขมัน 

ถังดักไขมัน 1  ชุด  10,000.- 
ท่อน้ า     

รวมงบประมาณเป็นเงิน (เงินสองหม่ืนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 29,500.- 
 
7.  การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือ 

ที่ใช้ 
ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 

2564 2565 
1. มีเวชภัณฑ์ยาเพียงพอ สอบถาม 

ความพึงพอใจ 

แบบสอบถาม 95 100 

2. โรงเรียนมีบรรยากาศ 
ห้องพยาบาล/บรรยากาศ 
โรงอาหารที่ดี 

สอบถาม 
ความพึงพอใจ 

แบบสอบถาม 95 100 

3. ความหลากหลายของเมนูอาหาร สอบถาม 
ความพึงพอใจ 

 

แบบสอบถาม 95 100 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
         8.1 โรงเรียนมีเวชภัณฑ์ยาไว้ให้บริการอย่างเพียงพอ 
 8.2 โรงเรียนมีบรรยากาศของห้องพยาบาล บรรยากาศของโรงอาหารที่ดีพร้อมให้บริการ 
 
 
 
 ลงชื่อ      ลงชื่อ 
                    (นางสารอ  แซะอาหลี)                   (นายนิสิต  ภัทราภินันท์) 
         ผู้เสนอโครงการ         หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
                            ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 ลงชื่อ      ลงชื่อ 
            (นายอาหลี  รอเกตุ)           (นายกระจาย  หนูคงแก้ว) 
          รองอ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา                       ผู้อ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา 
                     ผู้เห็นชอบโครงการ                            ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์และงานโสตทัศนูปกรณ์ 

 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่  ต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
     มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
สนองจุดเน้นของโรงเรียน  ..................................................................................... 
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน  .................................................................................... 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ   งานประชาสัมพันธ์และงานโสตทัศนูปกรณ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายมุตฮา หมันเส็น   
ระยะเวลาด าเนินการ        ระยะที่ 1 (เมษายน 2565 – กันยายน 2565) 
       ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) 
งบประมาณ   เงินอุดหนุน    เงินรายได้    เงนิเรียนฟรี      เงินอ่ืน ๆ 
   รวมจ านวน   52,400  บาท (ห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
  ด้วยงานประชาสัมพันธ์เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม การด าเนินงาน และผลงานของ
โรงเรียนที่อยู่ในรูปแบบที่หลากหลาย ทันต่อเหตุการณ์ และเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์
ในการพัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มอบหมายให้กับทุกโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนควนโดนวิทยาได้จัด
กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เพ่ือตอบสนองนโยบายดังกล่าว  
  งานโสตทัศนูปกรณ์มีหน้าที่ในการให้บริการเก็บรวบรวมภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ การจัดสถานที่
อ านวยความสะดวกเพ่ือการจัดการเรียนการสอน ซึ่งต้องใช้สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ อ านวยความสะดวก
ในเรื่องแสง สี เสียง แก่โรงเรียน โดยมีทิศทางการพัฒนาไปสู่การให้บริการ  และประสานงานในการผลิต
สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้วัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ ดังนั้น
โรงเรียนควนโดนวิทยาจึงจัดท าโครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์และงานโสตทัศนูปกรณ์ข้ึน  
 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้ทราบข่าวสารความรู้และกิจกรรมต่าง ๆ  
     2.2 เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรยีนสู่สาธารณชน 
     2.3 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
2.4 เพ่ือจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ 
2.5 เพ่ือให้ระบบกระจายเสียงพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
2.6 เพ่ือให้ระบบกระจายเสียงเป็นไปอย่างทั่วถึง  
2.7 เพ่ือให้ห้องโสตทัศนูปกรณ์พร้อมแก่การให้บริการในการจัดการเรียนการสอน การประชุม 
2.8 เพ่ือให้ครูสามารถผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3.  เป้าหมาย 
  3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
3.1.1 ผลการประเมินครูและบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนได้รับบริการ 
งานประชาสัมพันธ์และงานโสตทัศนูปกรณ์ ในระดับดีมาก 
3.1.2 นักเรียนทุกคน ได้รับบริการในการใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์ 
3.1.3 ครูทุกคน ได้รับบริการในการใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์ 

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1 งานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนมีการเผยแพร่ต่อครูและบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2.2 ครูและนกัเรียนสามารถใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนางานประชาสัมพันธ์ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 จัดท าโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
1.3 ประชุมเพ่ือการวางแผนด าเนินงาน 
1.4 ด าเนินงานตามโครงการพัฒนา 
งานประชาสัมพันธ์ 
1.5 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

1,800 นายมุตฮา หมันเส็น 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ 
1.1 จัดท าโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
1.3 ประชุมเพ่ือการวางแผนด าเนินงาน 
1.4 ด าเนินงานตามโครงการพัฒนางาน
โสตทัศนูปกรณ์ 
1.5 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

50,600 นายมุตฮา หมันเส็น 

รวมงบประมาณเป็นเงิน (ห้าหม่ืนสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 52,400  
 
5. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 ฝ่ายบริหารทั่วไป / โรงเรียนควนโดนวิทยา 
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6. งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงิน 

1 พัฒนางาน
ประชาสัมพันธ์ 
 

ค่าเช่า Host www.kd.ac.th 1 โฮสติ้ง 1,800 1,800 

2. พัฒนางาน
โสตทัศนูปกรณ์ 

ท าความสะอาด
เครื่องปรับอากาศ ในห้องโสต
ทัศนศึกษา 

4 เครื่อง 600 2,400 

จัดซื้อ ซ่อมแซม อุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ 

1 ชุด 5,000 5,000 

จัดซื้อล าโพง ไมค์ประชุม  
ห้องดอกโดน 

1 ชุด 30,000 30,000 

ปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์ - 15,000 15,000 
รวมงบประมาณเป็นเงิน (แปดหม่ืนเก้าพันหกร้อยสิบบาทถ้วน) 50,600 

 

7. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 

2564 2565 
1 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมของโรงเรียนต่อ
นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและ
บุคลากร และชุมชนถูกต้อง
ชัดเจน 

ส ารวจ 
ความพึงพอใจ 
การเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของ

โรงเรียน 
 

แบบสอบถาม 90% 90% 

2 ครูและนักเรียนได้รับ
บริการในการใช้ห้องโสต
ทัศนศึกษาอย่างเพียงพอ 

ส ารวจ 
ความพึงพอใจ 

ของผู้เข้ารับบริการ 
 

แบบสอบถาม 90%  90% 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 งานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนถูกพัฒนาให้เผยแพร่ต่อนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและ
บุคลากร และชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 8.2 ระบบกระจายเสียงพร้อมใช้งานอยู่เสมอและเป็นไปอย่างทั่วถึง 
 8.3 นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนสามารถใช้ระบบโสตทัศนูปกรณ์ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 ลงชื่อ                 ลงชื่อ. 
                   (นายมุตฮา หมนัเส็น)                                   (นายนิสิต ภัทราภนิันท์) 
    ผู้เสนอโครงการ                        หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
          ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 
 ลงชื่อ                ลงชื่อ  
            (นายอาหลี  รอเกตุ)           (นายกระจาย  หนูคงแก้ว) 
          รองอ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา                       ผู้อ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา 
                     ผู้เห็นชอบโครงการ                            ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการสัมพันธ์ชุมชน 
 

ลักษณะโครงการ   ใหม ่   ต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
     มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
สนองจุดเน้นของโรงเรียน  ..................................................................................... 
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน  .................................................................................... 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ   งานสัมพันธ์ชุมชน ภาคีเครือข่ายและเลขานุการ 
      คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
      ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    1. นายนิสิต    ภัทราภินันท ์
      2. นางอามีน๊ะ  มาลินี 
     3. นางหวันอารีญา  หมีนสัน 
4. นายทยากร   ชูช่วย 
ระยะเวลาด าเนินการ        ระยะที่ 1 (เมษายน 2565 – กันยายน 2565) 
       ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) 
งบประมาณ   เงินอุดหนุน    เงินรายได ้      เงินเรียนฟรี      เงินอ่ืนๆ 
   จ านวน 10,000  บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  แนวทางการจัดการศึกษา  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศกัราช  2554  หมวดที่ 1  
มาตรฐาน ที่ 14 บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรชุมชน  องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา  
สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอ่ืน ๆ  ที่สนับสนุนและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีสิทธิ  ได้รับสิทธิ
ประโยชน์จากรัฐ  ให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูบุคคลซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ  ได้รับเงิน
อุดหนุนจากรัฐ  ได้รับการลดหย่อนหรือการยกเว้นภาษี 
  ตามนโยบายการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับชุมชนต้องมีความสัมพันธ์ความช่วยเหลือ การสนับสนุน
งานกิจการให้ด าเนินอย่างเป็นระเบียบแบบแผนตลอดจนการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างแท้จริง  โรงเรียนจึงจัดท าโครงการสัมพันธ์ชุมชนเพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
และชุมชนช่วยระดมทรัพยากรเพ่ือมาบริหารจัดการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและ
เป้าหมายที่ก าหนด 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
2.2  เพ่ือให้โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาได้บรรลุตามมาตรฐานและเป้าหมายที่ก าหนด 
2.3  เพ่ือให้ชุมชนเกิดความพึงพอใจภาคภูมิใจ ศรัทธา เชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
2.4  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  องค์กรและหน่วยงานอ่ืน ๆ 
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3.  เป้าหมาย 
     3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
3.1.1   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานร้อยละ 90  เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ที่ก าหนด 
      3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1  ครูและคณะกรรมการสถานศึกษามีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ อยู่ในระดับมาก  
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง   
รวม ปีการศึกษาละ  1  ครั้ง 
 

พฤษภาคม 2565  
-  มีนาคม 2566 

- 1. นายนิสิต   
2. นางอามีน๊ะ   
3. นางหวันอารีญา   
4. นายทยากร    
 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมน้ าชายามเช้า 
ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมคณะกรรมการงาน
สัมพันธ์ชุมชน  ก าหนดวัน   
กิจกรรมที่จัด 
1.2  บันทึกขออนุญาตจัดกิจกรรม 
1.3  ด าเนินการกิจกรรม 
1.4  สรุปกิจกรรม 

กรกฎาคม  2565 
และ 

 มกราคม  2566 

10,000 1. นายนิสิต   
2. นางอามีน๊ะ   
3. นางหวันอารีญา   
4. นายทยากร    
 

กิจกรรม 3 ร่วมแข่งขันฟุตบอล 
การกุศล 

พฤษภาคม 2565  
-  มีนาคม 2566 

- 1. นายนิสิต   
2. คณะครูโรงเรียน
ควนโดนวิทยา 

รวมงบประมาณเป็นเงิน (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 10,000  
 
5.  หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
     5.1  หนว่ยราชการในจังหวัดสตูล 
     5.2  ผู้น าชุมชน 
     5.3  คณะครบูุคลากรโรงเรียนควนโดนวิทยา 
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6. งบประมาณ 
 

กิจกรรม รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงิน 

กิจกรรม 1  ประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา 
 

- - - 
- 

กิจกรรมที่ 2 น้ าชายามเช้า 
 

ค่าอาหารเช้า , ค่าป้ายไวนิล - - 10,000 

กิจกรรมที่  3 ฟุตบอล 
การกุศล 
 

ใช้งบประมาณจากรายได้ 
ที่ได้รับจากการบริจาค 

- - - 

รวมงบประมาณเป็นเงิน (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 10,000 
 
7.  การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือ 
ที่ใช้ 

ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 
2564 2565 

1. ร้อยละ 80 ชุมชนได้มีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 

ส ารวจ แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

80 85 

2. ร้อยละ 80 โรงเรียนบริหารจัด
การศึกษาได้บรรลุตามมาตรฐาน
และเป้าหมายที่ก าหนด 
 

ส ารวจ แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
แบบประเมิน 

80 80 

3. ร้อยละ 80  ชุมชนเกิดความพึง
พอใจภาคภูมิใจ ศรัทธา เชื่อมั่นใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 

ส ารวจ แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

80 80 

4. ร้อยละ  90  คณะกรรมการ
สถานศึกษาเข้าประชุม 

ส ารวจ บันทึก 
การประชุม

คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

 

90 90 

 
 
 
 
 
 



217 
 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1 ครูและชุมชนมีทัศนคติที่ดีต่อกัน ประสานความร่วมมือเพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้ก้าวหน้า 
8.2 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด  
8.3 ชุมชนเกิดความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างคร ูนักเรียน และผู้ปกครอง ท าให้ง่ายต่อการดูแลนักเรียน 
8.4 ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และสร้างความภาคภูมิใจ เชื่อมั่น ศรัทธา 
ในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 
 
 
 
ลงชื่อ                 ลงชื่อ. 
                      (นายนิสิต  ภทัราภินันท์)                        (นายนิสิต  ภัทราภินนัท์) 
        ผู้เสนอโครงการ              หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
            ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 
 ลงชื่อ                ลงชื่อ  
            (นายอาหลี  รอเกตุ)           (นายกระจาย  หนูคงแก้ว) 
          รองอ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา                       ผู้อ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา 
                     ผู้เห็นชอบโครงการ                            ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 

ลักษณะโครงการ   ใหม ่  ต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
     มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
สนองจุดเน้นของโรงเรียน  ..................................................................................... 
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน  .................................................................................... 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ   ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    1. นายนิสิต  ภัทราภินันท ์
     2. นางอามีน๊ะ  มาลินี 
                                           3. นางสารอ  แซะอาหลี 
     4. นายวิลาศ  อรุณรัตน์ 
     5. นายมุตฮา หมันเส็น 
     6. นายทยากร  ชูช่วย 
ระยะเวลาด าเนินการ        ระยะที่ 1 (เมษายน 2565 – กันยายน 2565) 
       ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) 
งบประมาณ   เงินอุดหนุน    เงินรายได้    เงินเรียนฟรี      เงินอ่ืน ๆ 
    รวมจ านวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
  ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชด าริบางประการ
เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ซึ่งมีใจความดังต่อไปนี้ 
  “การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็ก
เห็นความงดงาม ความสนใจ และเกิดความปิติที่จะท าการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การให้วิธี
สอน การอบรมและให้ความรู้สึกกลัวว่าหากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสียเกิดอันตรายแก่ตนเองจะท า
ให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว” 
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ได้ด าเนินงานสนองพระราชด าริ
จัดตั้งงาน “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” เพ่ือเป็นสื่อในการสร้างจิตส านึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
โดยให้เยาวชนนั้นได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่าประโยชน์ ความสวยงามอันจะก่อให้เกิด
ความคิดท่ีจะอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป 
  สวนพฤกษศาสตร์ คือ แหล่งที่รวบรวมพันธุ์พืชชนิดต่างๆ ทีมีชีวิต จัดปลูกตามความ
เหมาะสมกับสภาพถิ่นอาศัยเดิม มีสถานที่เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้รักษาสภาพ อาจเป็นตัวอย่าง
แห้งหรือตัวอย่างดอง  หรือเก็บรักษาด้วยวิธีอ่ืนๆ พันธุ์พืชที่ท าการรวบรวมไว้นั้นจะเป็นแหล่งข้อมูล
และการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ นอกจากนี้สามารถใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจซึ่งสามารถ
ด าเนินการสวนพฤกษศาสตร์ในพ้ืนที่ของโรงเรียน โดยมีองค์ประกอบดังกล่าว เป็นสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนใช้ในวัตถุประสงค์ดังกล่าว อีกท้ังใช้ในการศึกษาและเป็นประโยชน์ในการสอนวิชาต่าง ๆ 



219 
 

   จากพระราชด าริและพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีใน
เรื่องของสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานปกติในเรื่องของการเรียนการสอน 
และในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาซึ่งเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้มีการประชุม
หารือ และเห็นพ้องต้องกันที่จะสนองราชด าริ ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 
  โรงเรียนควนโดนวิทยา จังหวัดสตูล เป็นโรงเรียนที่จัดสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ร่มรื่น
สวยงามและเป็นโรงเรียนที่มีพรรณไม้ธรรมชาติเป็นจ านวนมาก โรงเรียนได้เอาใจใส่ดูแลพรรณไม้เป็น
อย่างดีแต่ยังขาดการสร้างจิตส านึกให้เยาวชนมีความรักความร่มรื่นสวยงามของพรรณไม้เท่าที่ควร จึง
มีแนวคิดสอดคล้องกับงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนตามแนวพระราชด าริของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 
  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คือแหล่งรวบรวมพืชพรรณไม้ต่าง ๆ ที่มีชีวิต จัดปลูกตามความเหมาะสม  
ในสภาพที่คล้ายกับถิ่นอาศัยเดิมใช้เป็นแหล่งข้อมูลเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพืชพรรณได้ เป็นที่พักผ่อน
หย่อนใจ  เพ่ือเป็นสื่อให้เยาวชนนั้นได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่าประโยชน์ ความสวยงาม อัน
ก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พันธุกรรมพืชต่อไป นอกจากนี้กิจกรรมทั้งหลายสามารถด าเนินการได้
ในพ้ืนที่โรงเรียน เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ  
 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ โดยมุ่งให้นักเรียน
สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และ เก่ง ดี มีความสุข 
  2.2 เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเข้าใจและเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
  2.3 เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนร่วมมือ ร่วมปฏิบัตกิิจกรรมจนเกิดประโยชน์ถึงท้องถิ่น  
2.4 เพ่ือให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชที่มีอยู่ในโรงเรียน 
2.5 เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น และพืชหายาก 
2.6 เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในโรงเรียนให้มากขึ้น 
2.7 เพ่ือเป็นแหล่งสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ให้เกิดแก่เยาวชน 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
3.1.1 จัดท าทะเบียนพันธุกรรมพันธุ์พืชท้องถิ่นที่มีอยู่ในโรงเรียน 
3.1.2 จัดหาพืชหายาก พืชท้องถิ่น ปลูกเพ่ิมในพ้ืนที่โรงเรียนอย่างน้อย 20 ชนิด 
3.1.3 จัดท าป้ายทะเบียนพันธุ์ไม้ให้ครบทุกต้น 
3.1.4 จัดท าทะเบียนพรรณพืชในโรงเรียน 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1 สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชแก่ครู บุคลากร แลนักเรียนใน 
3.2.2 สถานศึกษาจัดกิจกรรมการสอนบูรณาการร่วมกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นรูปธรรม
และเกิดประโยชน์ต่อนักเรียน 
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4. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.1 จัดท าโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
1.3 ประชุมเพ่ือการวางแผนด าเนินงาน 
1.4 ด าเนินงานตามโครงการ 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
1.5 ติดตามและประเมินผล 
การด าเนินงาน 

ตลอดปี
การศึกษา 

20,000 1. นายนิสิต ภัทราภินันท์ 
2. นางอามีน๊ะ มาลินี                                     
3. นางสารอ  แซะอาหลี 
4. นายวิลาศ อรุณรัตน์ 
5. นายมุตฮา หมันเส็น 
6. นายทยากร ชูช่วย 

รวมงบประมาณเป็นเงิน (สองหม่ืนบาทถ้วน) 20,000  
 
5. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 ฝ่ายบริหารทั่วไป / โรงเรียนควนโดนวิทยา 
 
6. งบประมาณ  
 

ที ่ กิจกรรม รายการ จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

1 สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

จัดท าป้ายทะเบียนพันธุ์ไม้ 70 220 15,400 
จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้
ร่วมกันกับภาคีเครือข่าย 

- 4,600 4,600 

รวมงบประมาณเป็นเงิน (สองหม่ืนบาทถ้วน) 20,000 
 

7. การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือ 
ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 

2564 2565 
1 นักเรียนมีจิตส านึก มีความรัก

เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช  

สังเกต 
 

แบบสังเกต มากที่สุด 90% 

2 โรงเรียนมีตัวอย่างพรรณไม้ 
ข้อมูลพรรณไม้  

การเก็บรวม
รวมพรรณไม้ 

ทะเบียน 
พรรณไม้ 

100% 100% 

3 นักเรียนร่วมการดูแลพ้ืนที่
รับผิดชอบของโรงเรียน 

การรายงาน 
ผลปฏิบัติ 

แบบรายงาน 100% 100% 
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ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือ 
ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 

2564 2565 
4 นักเรียนได้ใช้สวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียนเป็นแหล่งเรยีนรู้
เกี่ยวกับพรรณไม้ในโรงเรียน 
 

บันทึก 
การใช้สวน

พฤกษศาสตร์ 

แบบบันทึก
การใช้สวน

พฤกษศาสตร์ 

80% 90% 

 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 เป็นแหล่งข้อมูลพืชพรรณ และภูมิปัญญาท้องถิ่น และเกิดความร่วมมือร่วมใจภายใน
โรงเรียน และโรงเรียนกับชุมชน 
 8.2 ผู้เรียนรู้จักใช้สื่อกับธรรมชาติที่มีอยู่รอบตัว ในการเรียนรู้ รู้จักตั้งค าถาม หาค าตอบ  
ช่างสังเกต  และค้นคว้า 
 8.3 ผู้เรียนมีจิตใจอ่อนโยน เห็นคุณและรู้ค่า ท าให้เกิดความรักในพืชพรรณไม้ไม่คิดท าลาย 
และมีแนวคิดที่จะอนุรักษ์สืบไป 
 

 
 
ลงชื่อ                 ลงชื่อ. 
                (นายนิสิต ภัทราภนิันท์)                           (นายนิสิต ภัทราภินนัท์) 
    ผู้เสนอโครงการ                        หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
          ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 
 ลงชื่อ                ลงชื่อ  
            (นายอาหลี  รอเกตุ)           (นายกระจาย  หนูคงแก้ว) 
          รองอ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา                       ผู้อ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา 
                     ผู้เห็นชอบโครงการ                            ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการฝ่ายบริหารบุคคล  

ปีการศึกษา 65 
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โครงการจ้างบุคลากร          

 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่  ต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
     มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
สนองจุดเน้นของโรงเรียน  ..................................................................................... 
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน  .................................................................................... 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ   งานวางแผนอัตราก าลัง  ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    1. นางจิราภรณ์  วงศ์วาสนา 
     2. นางสาวนูรฮาญาณี  สามะ    
ระยะเวลาด าเนินการ      ระยะที่ 1 (เมษายน 2565 – กันยายน 2565) 
       ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) 
งบประมาณ   เงินอุดหนุน (604,200 บาท)     เงินรายได้ (............... บาท)   
                เงินเรียนฟรี (............... บาท)       เงินอ่ืน ๆ ………….. (........... บาท) 
   รวมจ านวน 604,200 บาท  (หกแสนสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
   ปัจจุบันโรงเรียนควนโดนวิทยามีอัตราก าลังไม่เพียงพอต่อความต้องการ และโรงเรียนขาดครูผู้สอน
ทางด้านภาษาต่างประเทศ บรรณารักษ์และการงานอาชีพอยู่ เพ่ือให้การบริหารอัตราก าลังเกิดประโยชน์
สูงสุด จึงได้จัดสรรอัตรา ครูอัตราจ้าง ต าแหน่งครูผู้สอน  และลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งอ่ืนๆ เช่น เจ้าหน้าที่
บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ,นักการภารโรง เพ่ือสนับสนุนการสอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มปีระสิทธิภาพสูงสุด  
 
2.  วัตถุประสงค์ 
     2.1  เพ่ือให้โรงเรียนมีบุคลากรแต่ละฝ่าย แต่ละงาน แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีจ านวนเพียงพอ 
     2.2  เพ่ือให้การท างานแต่ละฝ่าย แต่ละงาน แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
3.  เป้าหมาย 
      3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
3.1.1 จ้างบุคลากรจ านวน 6 คน คือ ครูอัตราจ้าง 3 คนและลูกจ้างชั่วคราว 3 คน       3.1.2 
จ่ายค่าประกันสังคมของครูอัตราจ้าง 3 คนและลูกจ้างชั่วคราว 3 คน 
      3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   3.2.1 เพ่ือให้บุคลากรที่จ้างท างานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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4. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  จ้างบุคลากร จ านวน 6 คน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมและวางแผนการด าเนินการ 
1.2 จัดท าโครงการ เสนอโครงการ 
1.3 จดัท าสัญญาจ้าง 
1.4 จัดจ้างบุคลากร 
1.5 ให้บุคลากรที่จ้างเริ่มปฏิบัติงาน 
1.6 เมื่อสิ้นเดือนจะจ่ายเงินเดือนให้กับบุคลากรทุก
คน โดยให้ไปรับเงินที่ฝ่ายการเงินของโรงเรียน 
เมื่อสิ้นเดือนจะจ่ายเงินเดือนให้กับบุคลากรทุกคน 
โดยให้ไปรับเงินที่ฝ่ายการเงินของโรงเรียน 
1.7 มีการประเมินผลประสิทธิภาพ 
ในการท างานของครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว
เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
1.8 น าผลการประเมินผลประสิทธิภาพ 
ในการท างานของครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว
มาสรุปและรายงานผลโครงการจ้างบุคลากร 
 

1 เมษายน 64 
–  

31 มีนาคม 65 

นางจิราภรณ์  วงศ์วาสนา 
นางสาวนูรฮาญาณี  สามะ 

กิจกรรมที่ 2 จ่ายค่าประกันสังคมบุคลากร 
จ านวน 6 คน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมและวางแผนการด าเนินการ 
1.2 จัดท าโครงการ เสนอโครงการ 
1.3 จดัท าสัญญาจ้าง 
1.4 จัดจ้างบุคลากร 
1.5 ให้บุคลากรที่จ้างเริ่มปฏิบัติงาน 
1.6 เมื่อสิ้นเดือนจะจ่ายเงินเดือนให้กับบุคลากร 
ทุกคน โดยให้ไปรับเงินที่ฝ่ายการเงินของโรงเรียน
และจ่ายเงินค่าประกันสังคมให้ครูอัตราจ้าง 3 คน
และลูกจ้างชั่วคราว 3 คน โดยโรงเรียนจ่ายให้
ครึ่งหนึ่งของค่าประกันสังคมทั้งหมด 

1 เมษายน 64 
–  

31 มีนาคม 65 

นางจิราภรณ์  วงศ์วาสนา 
นางสาวนูรฮาญาณี  สามะ 

รวมงบประมาณเป็นเงิน 604,200 บาท  (หกแสนสี่พันสองร้อยบาทถว้น) 
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5.  หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
     5.1  โรงเรียนควนโดนวิทยา 
     5.2  ส านักงานประกันสังคม  จังหวัดสตูล 
 
6. งบประมาณ 
 

กิจกรรม รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

จ านวนเงิน 

กิจกรรมที่ 1   
จ้างบุคลากร 
จ านวน 6 คน 
 

1.นางสาวสุไรยา  หมาดปันจอร์ 
2.นางสาวญูฮานี  มะสันติ 
3.นายสุไลมาน เด่นดารา 
4.นางสาวอัญชลี  สามัญ 
5.นายอิสมาแอน  ตาเดอิน 
6.นายสุรศักดิ์  มรรคาเขต 

12 8,200/เดือน 576,000 
12 8,200/เดือน  
12 9,000/เดือน  
12 8,000/เดือน  
12 7,200/เดือน  
12 7,400/เดือน  

กิจกรรมที่ 2   
จ่ายค่าประกันสังคม
บุคลากร 
จ านวน 6 คน 
 

1.นางสาวสุไรยา  หมาดปันจอร์ 
2.นางสาวญูฮานี  มะสันติ 
3.นายสุไลมาน เด่นดารา 
4.นางสาวอัญชลี  สามัญ 
5.นายอิสมาแอน  ตาเดอิน 
6.นายสุรศักดิ์  มรรคาเขต 

12 400/เดือน 28,200 
12 400/เดือน  
12 450/เดือน  
12 390/เดือน  
12 350/เดือน  
12 360/เดือน  

รวมงบประมาณเป็นเงิน (หกแสนสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) 604,200 
 
7.  การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือ 

ที่ใช้ 
ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 

2564 2565 
1. โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถ มีความถนัด 
ในการจัดการเรียนการสอน 
และการท างานต่าง ๆ  
 

สอบถาม 
ความพึงพอใจ 

แบบสอบถาม 100 100 

2. โรงเรียนมีบุคลากร 
อย่างเพียงพอต่อความต้องการ 
 

สอบถาม 
ความพึงพอใจ 

แบบสอบถาม 100 100 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    8.1 โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
    8.2 โรงเรียนมีบุคลากรที่เพียงพอต่อการท างาน 
 
 
 
 
 ลงชื่อ      ลงชื่อ 
                  (นางจิราภรณ์  วงศ์วาสนา)                                (นายอนันต์   โต๊ะประดู่) 
        ผู้เสนอโครงการ        หัวหน้าฝ่าย บริหารงานบุคคล 
                    ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
ลงชื่อ      ลงชื่อ 
            (นายอาหลี  รอเกตุ)           (นายกระจาย  หนูคงแก้ว) 
          รองอ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา                       ผู้อ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา 
                     ผู้เห็นชอบโครงการ                            ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการพัฒนาบุคลากร 
 

ลักษณะโครงการ    ใหม ่  ต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
     มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
สนองจุดเน้นของโรงเรียน  ..................................................................................... 
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน  .................................................................................... 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ   งานส่งเสริมประสิทธิภาพครู  ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    1. นางจิราภรณ์  วงศ์วาสนา 
     2. นางสาวขวัญตา  สาเหร็ม 
ระยะเวลาด าเนินการ      ระยะที่ 1 (เมษายน 2565 – กันยายน 2565) 
       ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) 
งบประมาณ   เงินอุดหนุน (52,696 บาท)               เงินรายได้ (............... บาท)   
                เงินเรียนฟรี (............... บาท)       เงินอ่ืน ๆ ………….. (........... บาท) 
   รวมจ านวน 52,696 บาท (ห้าหมื่นสองพันหกร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) 
 
 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
โลกในยุคโลกาภิวัฒน์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง 
การศึกษา และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งส่งผลให้ทุกองค์กรต้องปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดของตนเองและ
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง กลุ่มประเทศอาเซียนได้ใช้การศึกษาเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา
เพ่ือเป็นรากฐานส าคัญในการเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง 
ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ  
ครูและบุคลกรเป็นผู ้ม ีบทบาทส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนานักเร ียนให้มีค ุณภาพ 
จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ โดยการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถเป็นผู้มีวิสัยทัศน์รอบรู้ในเนื้อหาสาระที่
จัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานในหน้าที่และน าไปสู่การปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ดังนั้นงานส่งเสริม
ประสิทธิภาพครูฝ่ายบริหารงานบุคคล จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 

 
2.  วัตถุประสงค์ 
     2.1  เพ่ือให้บุคลากรได้เข้าร่วม อบรม สัมมนาภายในสถานศึกษา 
     2.2  เพ่ือให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
     2.3  เพ่ือให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
     2.4 เพ่ือให้บุคลากรได้พัฒนายกระดับวิทยฐานะของตนเองให้สูงขึ้น 
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3.  เป้าหมาย 
      3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   3.1.1 ครูและบุคลากรโรงเรียนควนโดนวิทยาทุกคน 
      3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   3.2.1 เพ่ือให้บุคลากรทุกคนได้เข้าร่วม อบรม สัมมนาภายในสถานศึกษา 
   3.2.2 เพ่ือให้บุคลากรทุกคนเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
   3.2.3 เพ่ือให้บุคลากรทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ซึ่งกันและกัน (PLC) ภายนอกโรงเรียนและภายในโรงเรียน 
   3.2.4 เพ่ือให้บุคลากรทุกคนได้พัฒนายกระดับวิทยฐานะของตนเองให้สูงขึ้น 
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 บุคลากรได้เข้าร่วม อบรม สัมมนาภายใน
สถานศึกษา 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 จัดอบรม สัมมนา ภายในสถานศึกษา 
1.2 รายงานผลอบรม สัมมนา ภายในสถานศึกษา 
 

เม.ย.65 - 
มี.ค. 66 

นางจิราภรณ์  วงศ์วาสนา 
นางสาวขวัญตา  สาเหร็ม 
 

กิจกรรมที่ 2  บุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา 
ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ให้ครูไปอบรม สัมมนา ภายนอกสถานศึกษา 
1.2 รายงานผลการไปราชการ อบรม สัมมนา ภายนอก
สถานศึกษา 
 

เม.ย.65 - 
มี.ค. 66 

นางจิราภรณ์  วงศ์วาสนา 
นางสาวขวัญตา  สาเหร็ม 
 

กิจกรรมที่ 3 บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ณ สถานที่ต่าง ๆ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1.2 รายงานผลการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน 
 

เม.ย.65 - 
มี.ค. 66 

นางจิราภรณ์  วงศ์วาสนา 
นางสาวขวัญตา  สาเหร็ม 
 

กิจกรรมที่ 4 ครูยกระดับวิทยฐานะของตนเองให้สูงขึ้น 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ส่งเสริมให้ครูท าผลงานทางวิชาการ 
เพ่ือยกวิทยฐานะของตนเองให้สูงขึ้น 
 

เม.ย.65 - 
มี.ค. 66 

นางจิราภรณ์  วงศ์วาสนา 
นางสาวขวัญตา  สาเหร็ม 
 

รวมงบประมาณเป็นเงิน 52,696 บาท (ห้าหม่ืนสองพันหกร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) 
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5.  หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
     5.1 โรงเรียนควนโดนวิทยา 
     5.2 หน่วยงานนอกสถานศึกษา 
 
6. งบประมาณ 
 

กิจกรรม รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

จ านวนเงิน 

กิจกรรมที่ 1 บุคลากร 
ได้เข้าร่วม อบรม สัมมนา
ภายในสถานศึกษา  

(จัด 2 ครัง้ = ภาคเรยีนที่ 1 
และภาคเรียนที่ 2 ) 

ค่าเอกสารอบรม 50 คน 50 2,500x2=5,000 
ค่าอาหารกลางวัน   
จ านาน  2 มื้อ 

50 คน 120 6,000x2=12,000 

ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  จ านวน 2 มื้อ 

50 คน 25 1,250x2=2,500 

ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน 2,000 2,000 
ค่าอ่ืน ๆ    1,000 

รวม   22,500 
กิจกรรมที่ 2  บุคลากร
เข้าร่วมประชุม อบรม 
สัมมนา ร่วมกับหน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

- - - - 

กิจกรรมที่ 3 บุคลากร 
เข้าร่วมกิจกรรมศึกษา 
ดูงานและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน  
ณ สถานที่ต่าง ๆ 
 

ค่าพาหนะ  2 วัน 13,000 26,000 

ค่าท่ีพัก 2 วัน  ไม่แน่นอน 

ค่าอาหารและอ่ืน ๆ 50 คน  4,196 

รวม   30,196 

กิจกรรมที่ 4  ครูยกระดับ 
วิทยฐานะของตนเอง 
ให้สูงขึ้น 
 

- - - - 

รวมงบประมาณเป็นเงิน (ห้าหม่ืนสองพันหกร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) 52,696 
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7.  การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือ 
ที่ใช้ 

ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 
2564 2565 

1. บุคลากรได้เข้าร่วม อบรม สัมมนา
ภายในสถานศึกษา 

สังเกต แบบบันทึก 97 98 

2. บุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม 
สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานอื่น 
ที่เก่ียวข้อง 

สังเกต แบบบันทึก 
แบบรายงาน 

97 98 

3. บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมศึกษา 
ดูงานภายนอกโรงเรียน, 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
ภายในและภายนอกโรงเรียน 

สังเกต แบบบันทึก 
แบบรายงาน 

97 98 

4. ครูยกระดับวิทยฐานะของตนเอง 
ให้สูงขึ้น 

สังเกต แบบบันทึก 
แบบรายงาน 

78 79 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
     8.1 เพ่ือให้บุคลากรได้เข้าร่วม อบรม สัมมนาภายในสถานศึกษา 
     8.2 เพ่ือให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
     8.3 เพ่ือให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
     8.4 เพ่ือให้บุคลากรได้พัฒนายกระดับวิทยฐานะของตนเองให้สูงขึ้น 
 
 
 
 ลงชื่อ      ลงชื่อ 
                (นางจิราภรณ์  วงศ์วาสนา)                       (นายอนันต์   โต๊ะประดู่) 
               ผู้เสนอโครงการ           หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
                       ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
ลงชื่อ      ลงชื่อ 
            (นายอาหลี  รอเกตุ)           (นายกระจาย  หนูคงแก้ว) 
          รองอ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา                       ผู้อ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา 
                     ผู้เห็นชอบโครงการ                            ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการของบุคลากร 

 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่  ต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
     มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
สนองจุดเน้นของโรงเรียน  ..................................................................................... 
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน  .................................................................................... 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ   งานส่งเสริมประสิทธิภาพครู  ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    1. นางจิราภรณ์  วงศ์วาสนา 
      2. นางสาวขวัญตา  สาเหร็ม 
ระยะเวลาด าเนินการ      ระยะที่ 1 (เมษายน 2565 – กันยายน 2565) 
       ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) 
งบประมาณ   เงินอุดหนุน (100,000 บาท)     เงินรายได้ (............... บาท)   
                เงินเรียนฟรี (............... บาท)       เงินอ่ืน ๆ ………….. (........... บาท) 
   รวมจ านวน 100,000 บาท (เงินหนึ่งแสนบาทถ้วน) 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
ครูและบุคลกรเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ จ าเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ โดยการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ง
กันและกัน กับหน่วยงานนอกสถานศึกษา เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีวิสั ยทัศน์รอบรู้ใน
เนื้อหาสาระที่จัดการเรียน  การสอนการปฏิบัติงานในหน้าที่และน าไปสู่การปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
ในการเดินทางไปราชการเข้าร่วมอบรม สัมมนา แต่ละครั้งจะต้องใช้จ่าย เป็นค่าพาหนะ ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าลงทะเบียน หรืออ่ืน ๆ ตามลักษณะการอบรมในแต่ละครั้ง ดังนั้นเพื่อ
ความสะดวกแก่ครูและบุคลากรที่จะไปราชการ ประชุม อบรม สัมมนา ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บริหาร งานส่งเสริมประสิทธิภาพครูฝ่ายบริหารงานบุคคล จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
     เพ่ือให้บุคลากรเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานอื่น
ที่เก่ียวข้องได้สะดวก 
 

3.  เป้าหมาย 
      3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  บุคลากรโรงเรียนควนโดนวิทยาทุกคน  
      3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  บุคลากรเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการในการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ร่วมกับ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องได้สะดวก 
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4. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรมที่ปฏิบัติ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1   
    บุคลากรเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ
ในการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา 
ในหน่วยงาน นอกสถานศึกษา 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมและวางแผนการด าเนินการ 
1.2 จัดท าโครงการ เสนอโครงการ 

1.3 บุคลากรเบิกจ่ายค่าเดินทางไป
ราชการในการเข้าร่วมประชุม อบรม 
สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
1.4 รายงานผลการไปราชการ 
 

1 เมษายน 2565 - 
31 มีนาคม 2566 

1.นางจิราภรณ์  วงศ์วาสนา 
2. นางสาวขวัญตา  สาเหร็ม 
 

รวมงบประมาณเป็นเงิน 100,000 บาท (เงินหนึ่งแสนบาทถ้วน) 
 
5.  หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
     5.1 โรงเรียนควนโดนวิทยา 
     5.2 หนว่ยงานนอกสถานศึกษา 
 
6. งบประมาณ 
 

กิจกรรม รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

จ านวนเงิน 

กิจกรรมที่ 1  บุคลากร
เบิกจ่ายค่าเดินทาง 
ไปราชการในการเข้าร่วม
ประชุม อบรม สัมมนา 
ในหน่วยงานนอก
สถานศึกษา 
 

ค่าเดินทางไปราชการ 
ในการเข้าร่วมประชุม 
อบรม สัมมนาในหน่วยงาน
นอกสถานศกึษา 
 

ไม่
แน่นอน 

ไม่
แน่นอน 

ไม่แน่นอน 

รวมงบประมาณเป็นเงิน (เงินหนึ่งแสนบาทถ้วน) 100,000 
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7.  การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือ 

ที่ใช้ 
ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 

2564 2565 
1. ครูและบุคลากรได้เบิกค่าใช้จ่าย

ในการเข้าร่วมประชุม อบรม 
สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานอื่น 
ที่เก่ียวข้องได้สะดวก 
 

สังเกต แบบบันทึก 
แบบรายงาน 

97 98 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
     บุคลากรเบิกค่าค่าเดินทางไปราชการ เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้องได้สะดวก 
 
 
 
 
 
 ลงชื่อ      ลงชื่อ 
                 (นางจิราภรณ์  วงศ์วาสนา)                     (นายอนันต์   โต๊ะประดู่) 
    ผู้เสนอโครงการ                   หวัหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 
                       ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 
ลงชื่อ      ลงชื่อ 
            (นายอาหลี  รอเกตุ)           (นายกระจาย  หนูคงแก้ว) 
          รองอ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา                       ผู้อ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา 
                     ผู้เห็นชอบโครงการ                            ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการนิเทศการปฏิบัติงานภายใน 
 

ลักษณะโครงการ    ใหม ่  ต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
     มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
สนองจุดเน้นของโรงเรียน  ..................................................................................... 
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน  .................................................................................... 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ   งานส่งเสริมประสิทธิภาพครู  ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    1.นางจิราภรณ์  วงศ์วาสนา 
      2. นางสาวขวัญตา  สาเหร็ม 
ระยะเวลาด าเนินการ      ระยะที่ 1 (เมษายน 2565 – กันยายน 2565) 
       ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) 
งบประมาณ   เงินอุดหนุน (............... บาท)     เงินรายได้ (............... บาท)   
                เงินเรียนฟรี (............... บาท)       เงินอ่ืน ๆ ………….. (........... บาท) 
   รวมจ านวน ...........0............ บาท (............................................................)  
 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
  การปฏิบัติงานจะประสบผลส าเร็จได้นั้นครูต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอมีความร่วมมือ ร่วมใจ
กันในการพัฒนาการศึกษาการวางแผนปฏิบัติการและกิจกรรมต่าง ๆ สิ่งที่จะท าให้ครูมีคุณสมบัติดังกล่าว
ข้างต้น คือ การนิเทศภายใน เพราะเป็นการนิเทศ ที่ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ รู้ปัญหาดีที่สุด เพราะ
เป็นผู้ปฏิบัติอยู่ทุกวัน โรงเรียนควนโดนวิทยา จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพ่ือให้ครูมีการพัฒนาตนเองและ
พัฒนางานอันจะส่งผลให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
     เพ่ือนิเทศติดตามงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
 
3.  เป้าหมาย 
      3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   บุคลากรโรงเรียนควนโดนวิทยาทุกคน  
      3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   มีการนิเทศติดตามงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
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4. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  การนิเทศติดตามงานในหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
1.2 ก าหนดขั้นตอนและรูปแบบการนิเทศ 
1.3 ด าเนินการนิเทศและติดตามผล 
1.4 สรุปผลการนิเทศภายใน 
1.5 วิเคราะห์และประเมินผลเพ่ือปรับปรุง
และวางแผนการนิเทศในในครั้งต่อไป 
1.6 สรุปโครงการและประเมินผลโครงการ 
 

1 เมษายน 2565 - 
31 มีนาคม 2566 

1.นางจิราภรณ์  วงศ์วาสนา 
2. นางสาวขวัญตา  สาเหร็ม 
 
 

รวมงบประมาณเป็นเงิน (........................-..............................)  
 
5.  หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
     5.1  โรงเรียนควนโดนวิทยา 
      
6. งบประมาณ 
 

กิจกรรม รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

จ านวนเงิน 

กิจกรรมที่ 1  การนิเทศ
ติดตามงานในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

- - - - 
    

    

รวมงบประมาณเป็นเงิน (............................-................................)  
 
7.  การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือ 

ที่ใช้ 
ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 

2564 2565 
1. นิเทศติดตามงานในหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ที่วางไว้ 

สังเกต 
 

แบบ
ประเมิน 

98 99 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
     ครูและบุคลากรมีการนิเทศติดตามงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
 
 
 
 
 
 ลงชื่อ      ลงชื่อ 
                  (นางจิราภรณ์  วงศ์วาสนา)                  (นายอนันต์   โต๊ะประดู่) 
       ผู้เสนอโครงการ         หวัหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 
                       ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 
ลงชื่อ      ลงชื่อ 
            (นายอาหลี  รอเกตุ)           (นายกระจาย  หนูคงแก้ว) 
          รองอ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา                       ผู้อ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา 
                     ผู้เห็นชอบโครงการ                            ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการสวัสดิการครู 

 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่  ต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
     มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
สนองจุดเน้นของโรงเรียน  ..................................................................................... 
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน  .................................................................................... 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ   โรงเรียนควนโดนวิทยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    1. นางสาวสุกัลญา  โสสนุย 
2. นางสาวนุรฮาญาณี สามะ 
ระยะเวลาด าเนินการ      ระยะที่ 1 (เมษายน 2565 – กันยายน 2565) 
       ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) 
งบประมาณ   เงินอุดหนุน (............... บาท)     เงินรายได้ (............... บาท)   
                เงินเรียนฟรี (............... บาท)       เงินอ่ืน ๆ ………….. (........... บาท) 
   รวมจ านวน ...........0............ บาท (............................................................)  
 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนควนโดนวิทยาเป็นโรงเรียนขนาดกลาง ซึ่งมีบุคลากรในโรงเรียนมากพอสมควร ซึ่งใน
แต่ละปีมีบุคลากรย้ายเข้า ย้ายออกและมีเทศกาลต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องกับครูและบุคลากรอยู่เป็น
ประจ า เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ จึงควรจัดสวัสดิการเพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้กับ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งที่
โรงเรียนควนโดนวิทยา และย้ายไปด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนอ่ืน 
2.2  เพ่ือช่วยเหลือบุคลากรในโรงเรียน ที่ พ่อ แม่ บุตร และคู่สมรส เจ็บป่วย หรือ เสียชีวิต 
2.3  เพ่ือจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่ครูและบุคคลกรทุกท่าน 
 

3.  เป้าหมาย 
      3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 3.1.1 ร้อยละ 100  ของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนควน
โดนวิทยา และย้ายไปด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนอื่น 
 3.1.2 ร้อยละ 100 ของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา รับการบริการสวัสดิการ 
ตามความประสงค์  
      3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 3.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการสวัสดิการครู 
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4. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  ซื้อของขวัญให้ครูที่ย้ายหรือ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมและวางแผนการด าเนินการ 
1.2 จัดท าโครงการ เสนอโครงการ 
 

 
1 เมษายน 2565 

- 
31 มีนาคม 2566 

1. นางสาวสุกัลญา  โสสนุย 
2. นางสาวนุรฮาญาณี สามะ 
 

กิจกรรมที่ 2 เลี้ยงส่งให้ครูที่ย้ายหรือ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ก าหนดระยะเวลา 
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
1.3 ซื้อของขวัญให้ครูที่ย้ายหรือนักศึกษา 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

 
1 เมษายน 2565 

- 
31 มีนาคม 2566 

1. นางสาวสุกัลญา  โสสนุย 
2. นางสาวนุรฮาญาณี สามะ 
 

กิจกรรมที่ 3 ให้เงินช่วยเหลือ กรณีที่พ่อ แม่  
คู่สมรส ลูก ของบุคลากรเสียชีวิต 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 มอบเงินช่วยเหลือกรณีท่ีพ่อ แม่ คู่สมรส 

ลูกของบุคลากรเสียชีวิต 
1.2 ส่งครูไปตรวจสุขภาพประจ าปีที่  
โรงพยาบาลสตูลหรือโรงพยาบาลหาดใหญ่ 

 
1 เมษายน 2565 

- 31 มีนาคม 
2566 

1. นางสาวสุกัลญา  โสสนุย 
2. นางสาวนุรฮาญาณี สามะ 
 

กิจกกรมที ่4 ส่งครูไปตรวจสุขภาพประจ าปี 
ทีโ่รงพยาบาล 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วน าผล 
มาปรับปรุง พัฒนาในปีถัดไป 
1.2 น าผลการประเมินมาสรุปและรายงานผล
โครงการ 
 

 
1 เมษายน 2565 

- 31 มีนาคม 
2566 

1. นางสาวสุกัลญา  โสสนุย 
2. นางสาวนุรฮาญาณี สามะ 
 

 

5.  หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
     5.1  โรงเรียนควนโดนวิทยา 
     
 

6. งบประมาณ 
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กิจกรรม รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา 
ต่อ

หน่วย 

จ านวน
เงิน 

กิจกรรมที่ 1 ซื้อของขวัญให้ครูที่ย้ายหรือ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

    

กิจกรรมที่ 2  เลี้ยงส่งให้ครูที่ย้ายหรือ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

    

กิจกรรมที ่3 ให้เงินช่วยเหลือ กรณีที่พ่อ 
แม่ คู่สมรส ลูก ของบุคลากรเสียชีวิต 

    

กิจกรรมที่ 4 ส่งครูไปตรวจสุขภาพ
ประจ าปีที่โรงพยาบาล 

    

รวมงบประมาณเป็นเงิน (............................................................)  
 

7.  การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือ

ที่ใช้ 
ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 

2564 2565 
1. ครูมีความพึงพอใจในของขวัญ

และงานเลี้ยง 
สอบถาม 

ความพึงพอใจ 
แบบ

ประเมิน 
96 97 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    8.1 บุคลากรมีความพึงพอใจต่อสวัสดิการที่ได้รับ 
    8.2 โรงเรียนมีบุคลากรที่อยู่อย่างมีความสุข ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
 ลงชื่อ      ลงชื่อ 
                   (นางสาวสุกัลญา  โสสนุย)                      (นายอนันต์  โต๊ะประดู่) 
        ผู้เสนอโครงการ                                    หัวหน้าฝา่ยบริหารงานบุคคล 
                                                           ผู้เห็นชอบโครงการ 
  
 
 ลงชื่อ      ลงชื่อ 
            (นายอาหลี  รอเกตุ)           (นายกระจาย  หนูคงแก้ว) 
          รองอ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา                       ผู้อ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา 
                     ผู้เห็นชอบโครงการ                            ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการฝ่ายบริหารงบประมาณ  

ปีการศึกษา 65 
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โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2566 
 

ลักษณะโครงการ    ใหม ่  ต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
สนองจดุเน้นของโรงเรียน  ..................................................................................... 
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน  .................................................................................... 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ   งานแผนงาน  ฝ่ายบริหารงบประมาณ   
ผู้รับผิดชอบโครงการ    1. นางสาวสุวตี    มัจฉา 
     2. นางหวันอารีญา    หมีนสัน 
     3. นางสาวเมลินญ่า   เบ็ญหละ 
ระยะเวลาด าเนินการ      ระยะที ่1 (เมษายน 2565 – กันยายน 2565) 
       ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) 
งบประมาณ  เงินอุดหนุน    เงินรายได ้    เงินเรียนฟรี     เงินอ่ืน ๆ 
   จ านวน 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 – 2568  ได้ก าหนดเป้าหมายของแต่ละ
ตัวชี้วัดของแตล่ะกลยุทธ์ในการพัฒนาโรงเรียนควนโดนวิทยา จงึจ าเป็นต้องมกีารทบทวนผลการด าเนินงาน
ของทุกงานตามโครงสร้างของโรงเรียน เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา ดังนัน้ งานแผนงานจึงได้จัดโครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าป ี2565 เพ่ือ
ถ่ายทอดนโยบายโรงเรียนและทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ตลอดจนเปิดโอกาสให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในการวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นและพิจารณาจัดท าโครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานของ
โรงเรียน บรรลุเป้าหมายเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
     เพ่ือให้ครูและบุคลากรโรงเรียนควนโดนวิทยาได้รับรู้ เข้าใจ และมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2566   
 
3.  เป้าหมาย 
      3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

     ครูและบุคลากรโรงเรียนควนโดนวิทยาทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีการศึกษา 2566  
      3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   ผู้มีส่วนร่วมในโครงการมีความพึงพอใจในการด าเนินงานโครงการ อยู่ในระดับมาก 
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4. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2566 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1)  ขั้นวางแผนการด าเนินงาน (P) 
     วิเคราะห์สภาพปัญหา จุดเด่น ข้อเสนอแนะ จากแต่ละงาน 
และวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของแต่ละโครงการ 
ในปีการศึกษา 2565 เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดท าโครงการ 
ในปีการศึกษา 2566   
2) ขั้นด าเนินการตามแผน (D) 
    จัดท าโครงการประกอบแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 
2566   
3) ขั้นตรวจสอบ (C) 
    ตรวจสอบแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2566 ให้สอดคล้อง
ตามนโยบายของโรงเรียน และพิจารณางบประมาณท่ีจัดสรร 
ให้แต่ละโครงการ 
4) ขั้นปรับปรุง แก้ไข (A) 
    ปรับแก้ให้มีกิจกรรม/โครงการ ตอบสนองทุกตัวชี้วัดของ
นโยบายโรงเรียน และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
2566  เป็นรูปเล่ม 
 

 
 
 
 

ก.พ. 2565 
 
 
 
 

ก.พ. 2565 
 

ก.พ. – มี.ค. 
2565 

 
 

ก.พ. – มี.ค. 
2565 

 
 
 
 

ครูทุกคน 
 
 
 
 

ครูทุกคน 
 

ครสูุวตี 
ครูหวัน
อารีญา 

ครูเมลินญ่า    
 

ครูสุวตี 
ครูหวัน
อารีญา 

ครูเมลินญ่า    
 
5.  หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
     5.1  ครูและบุคลากรโรงเรียนควนโดนวิทยา 
     5.2  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนควนโดนวิทยา 
 
6. งบประมาณ 
 

กิจกรรม รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา 
ตอ่หน่วย 

จ านวนเงิน 

จัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีการศึกษา 2566 
 

ค่าอาหาร และค่าอาหารว่าง 2 วัน --- 15,000 
ค่าเอกสารประกอบการ
ประชุม และเข้าเล่มเอกสาร 

--- --- 5,000 

รวมงบประมาณเป็นเงิน (เงินสองหม่ืนบาทถ้วน) 20,000 
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7.  การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือที่ใช้ 
ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 

2564 2565 
1. ครูและบุคลากรโรงเรียน 

ควนโดนวิทยาทุกคนมีส่วนร่วม 
ในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศกึษา 2566 
 

ตรวจสอบ แบบลงทะเบียน 100% 100% 

2. ผู้มีส่วนร่วมในโครงการมีความพึง
พอใจต่อการด าเนินงานโครงการ 
 

ประเมิน 
ความพึง
พอใจ 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

มาก มาก 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    นักเรียนและผู้ปกครอง มีความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารจัดการของโรงเรียน 
 
 
 
 
 ลงชื่อ      ลงชื่อ 
                    (นางสาวสุวตี    มัจฉา)                      (นางหับเสาะ    บิลหลี) 
       ผู้เสนอโครงการ          หวัหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ 
                        ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 
 ลงชื่อ      ลงชื่อ 
            (นายอาหลี  รอเกตุ)           (นายกระจาย  หนูคงแก้ว) 
          รองอ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา                       ผู้อ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา 
                     ผู้เห็นชอบโครงการ                            ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการพิเศษ  

ปีการศึกษา 65 
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โครงการโรงเรียนปลอดขยะ  Zero Waste School 

 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่  ต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
     มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
สนองจุดเน้นของโรงเรียน  ..................................................................................... 
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน  .................................................................................... 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ   โรงเรียนควนโดนวิทยา  
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางหวันอารีญา   หมีนสัน  
ระยะเวลาด าเนินการ      ระยะที ่1 (เมษายน 2565 – กันยายน 2565) 
       ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) 
งบประมาณ   เงินอุดหนุน (45,000  บาท)               เงินรายได้ (............... บาท)   
                เงินเรียนฟรี (............... บาท)       เงนิอืน่ ๆ    (6,600 บาท) 
   รวมจ านวน 51,600  บาท (เงินห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
   การเพ่ิมของขยะที่เป็นปัญหาใหญ่ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับจุลภาค       และ
มหาภาค  โรงเรียนควนโดนวิทยา เป็นหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์เรียนรู้สังคม      รี
ไซเคิล  จากกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  ซ่ึงมีภาระหน้าที่   ใน
การปลูกฝังจิตส านึก การลด คัดแยกขยะ และน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในสถานศึกษา     สร้าง
กระบวนการเรียนรู้แก่ผู้เรียนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการจัดการ
ขยะ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
หากผู้เรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติมีความรู้ความเข้าใจ และช่วยกันลดปริมาณขยะตั้งแต่    ต้นทาง
โดยใช้หลัก 3Rs ซึ่งได้แก่ การลดปริมาณขยะ (Reduce) การน ากลับมาใช้ซ้ า (Reuse) และการน า
กลับมาใช้ใหม่ (Recycle)  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ในการด าเนินชีวิตประจ าวันอย่างพอเพียง 
จะท าให้เป็นการปลูกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียน เพ่ือมุ่งสู่สถานศึกษาปลอด
ขยะอย่างยั่งยืน โรงเรียนควนโดนวิทยา จึงด าเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School 
ขึ้น เพ่ือเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความส าคัญของการ        มีส่วน
ร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือกระตุ้น รณรงค์เสริมสร้างจิตส านึก และความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ  
การแยกขยะ และการน าขยะไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งการรวบรวมขยะเพ่ือน าไปก าจัดอย่างถูกวิธี ให้กับ
นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรภายในโรงเรียน 



246 
 

      2.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถานศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาการเรียนการสอน  การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมโดยใช้เยาวชนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ 
และการมีส่วนร่วมของคณะคร ู ผู้เรียนและชุมชนโดยรอบสถานศึกษา 
 
3.  เป้าหมาย 
      3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   3.1.1 ครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนควนโดนวิทยา ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
    3.1.2 ฐานการเรียนรู้ร้อยละ 100 ได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้มีความเป็นปัจจุบัน       
       3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    3.2.1 นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนควนโดนวิทยามีพฤติกรรม ดังนี้ 
    -  รู้จักแยกประเภทของขยะ 
  -  รู้จักวิธีการจัดการขยะที่ถูกวิธ ี
    -  น าขยะที่เหลือใช้กลับมาท าให้เกิดประโยชน์ 
     3.2.2 ศูนย์เรียนรู้สังคมรีไซเคิลมีความเป็นปัจจุบัน เหมาะแก่การเป็นศูนย์เรียนรู้ของ
โรงเรียน และชุมชน 
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผดิชอบ 

กิจกรรมที ่1  สร้างความตระหนักการ
ด าเนินการด้านการจัดการขยะในโรงเรียน 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 แตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 
1.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  
1.3 จัดกิจกรรมรณรงค์ และให้ความรู้แก่นักเรียน
ในเรื่องประเภทของขยะ การคัดแยกขยะแต่ละ
ประเภท ผ่านกิจกรรมเสียงตามสาย ป้ายนิเทศ 
กิจกรรมหน้าเสาธง ฯลฯ 
1.4 จัดกิจกรรมอบรมฟ้ืนฟูการสร้างจิตส านึก   
เรื่องการบริหารจัดการขยะ การอนุรักษ์พลังงาน 
และสิ่งแวดล้อม ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
1.5 จัดตั้งกลุ่มกิจกรรมอาสาสิ่งแวดล้อม 
 
 

 
 
 

 
พฤษภาคม 

2565 
มิถุนายน 2565 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
มิถุนายน 2565 

 

 
 
 

 
นางหวันอารีญา  หมีนสัน 

 
นางหวันอารีญา  หมีนสัน 
คณะกรรมการตามค าสั่ง 

 
 
 

นางหวันอารีญา  หมีนสัน 
คณะกรรมการนักเรียน 

 
นางหวันอารีญา  หมีนสัน 

นายนัฐดนัย  อาด า 
นางหวันอารีญา  หมีนสัน 



247 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผดิชอบ 

1.6 จัดกิจกรรม KD. Power Of Green   
      - กิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ Tik Tok  
เชิงสร้างสรรค์ “เรื่องของขยะ แต่ไม่แขยง” 
     - กิจกรรมประกวดภาพวาดการจัดการขยะ 
     - กิจกรรมประกวดค าขวัญรณรงค์ 
การจัดการขยะ 
     - กิจกรรมประกวดเรียงความการจัดการขยะ 
     - กิจกรรมภาพถ่ายการจัดการขยะ     
1.7 จัดกิจกรรมนูหรีรีไซเคิล ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

คณะกรรมการนักเรียน 
คณะกรรมการตามค าสั่ง 

 
 
 
 
 
 

นางหวันอารีญา  หมีนสัน 
คณะกรรมการตามค าสั่ง  

กิจกรรมที่ 2  ปรับปรุงฐานการเรียนรู้เดิม และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 ส ารวจ ความเป็นปัจจุบันของแต่ละฐาน
กิจกรรมการเรียนรู้ 
2.2 ด าเนินการปรับปรุงฐานกิจกรรม 
 

 
 
 

 
มิถุนายน 2565 

 
มิถุนายน 2565 

 
 
 

 
คณะกรรมการตามค าสั่ง 
 
คณะกรรมการตามค าสั่ง 

กิจกรรมที่ 3 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรมในโครงการ Zero Waste School 
และการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้สังคมรีไซเคิล 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
3.1 จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายความรู้ป้าย
รณรงค์กิจกรรม ป้ายนิเทศ แผ่นพับ เว็บไซต์
โรงเรียน www.kd.ac.th ตามโครงการ Zero 
Waste School 
3.2 จดัท านิทรรศการออนไลน์ ศูนย์เรียนรู้สังคม  
รีไซเคิลโรงเรียนควนโดนวิทยา ผ่านทางเว็บไซต์
โรงเรียน 
3.3 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ   
ในการเป็นวิทยากร การจัดนิทรรศการ  
การเข้าร่วมกิจกรรมในโอกาสต่าง ๆ   
3.4 เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาศึกษาดู
งานด้านการบริหารจัดการขยะของโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
ตลอดปี

การศึกษา 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 

นางหวันอารีญา  หมีนสัน 
 
 
 

นางหวันอารีญา  หมีนสัน 
คณะกรรมการตามค าสั่ง 

 
นางหวันอารญีา  หมีนสัน 
คณะกรรมการตามค าสั่ง 

 
นางหวันอารีญา  หมีนสัน 
คณะกรรมการตามค าสั่ง 

http://www.kd.ac.th/
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กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผดิชอบ 

3.5 เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ มาให้ความรู้  
จัดนิทรรศการ และจัดกิจกรรมในเรื่องการ
จัดการขยะ และสิ่งแวดล้อม  

ตลอดปี
การศึกษา 

 

นางหวันอารีญา  หมีนสัน 
คณะกรรมการตามค าสั่ง 

 
5.  หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
     5.1  เทศบาลต าบลควนโดน/ ชุมชนควนโดนใน 
     5.2  ส านักงานส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล 
     5.3  หนว่ยงานอื่น ๆ  
 
6. งบประมาณ 

กิจกรรม รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

จ านวน
เงิน 

กิจกรรมที่ 1       
สร้างความตระหนัก 
การด าเนินการ 
ด้านการจัดการขยะ 
ในโรงเรียน 

กิจกรรมอบรมการสร้างจิตส านึก 
เรื่องการบริหารจัดการขยะ  
การอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 

  5,000 

จัดกิจกรรม KD Zero Waste  
- กิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ 
TikTok เชิงสร้างสรรค ์ 
“เรื่องของขยะ แต่ไม่แขยง” 
     - กิจกรรมประกวดภาพวาดการ
จัดการขยะ 
     - กิจกรรมประกวดค าขวัญ
รณรงคก์ารจัดการขยะ 
     - กิจกรรมประกวดเรียงความ
การจัดการขยะ 
     - กิจกรรมภาพถ่ายการจัดการขยะ  

   
3,000 

 
 

1,200 
 

1,200 
 

1,200 

จัดกิจกรรมนูหรีรไีซเคิล    5,000 
รวมเงิน กิจกรรมที่ 1 16,600 

กิจกรรมที่ 2   
ปรับปรุงฐานการเรียนรู้
เดิม และพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือความยั่งยืน 

ปรับปรุงฐานกิจกรรม   30,000 

รวมเงิน กิจกรรมที่ 2 30,000 
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กิจกรรม รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

จ านวน
เงิน 

กิจกรรมที่ 3   
จัดท าสื่อเพ่ือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม 
ในโครงการ Zero 
Waste School 

จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์  
ป้ายความรู้  ป้ายรณรงค์กิจกรรม 
ป้ายนิเทศ แผ่นพับ ตามโครงการ 
Zero Waste School 

  5,000 

รวมเงิน กิจกรรมที่ 3 5,000 
รวมงบประมาณเป็นเงิน (เงินห้าหม่ืนหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) 51,600 

 
7.  การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือ 
ที่ใช้ 

ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 
2564 2565 

1. ร้อยละของครูและบุคลากร
โรงเรียนควนโดนวิทยา  
มีการคัดแยกขยะแต่ละประเภท 
อย่างถูกวิธี 
 

- สอบถาม 
- สังเกต 

แบบสอบถาม 
แบบสังเกต 

100 100 

2. ร้อยละของนักเรียนโรงเรียน 
ควนโดนวิทยา มีการคัดแยกขยะ 
แต่ละประเภทอย่างถูกวิธี 
 

- สอบถาม 
- สังเกต 

แบบสอบถาม 
แบบสังเกต 

92 95 

3. นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา 
มีพฤติกรรม รู้จักแยกประเภท 
ของขยะ  รู้จักวิธีการจัดการขยะ
ที่ถูกวิธี และน าขยะที่เหลือใช้
กลับมาท าให้เกิดประโยชน์ 
 

- สอบถาม 
- สังเกต 

แบบสอบถาม 
แบบสังเกต 

92 95 

4. นักเรียนน าพฤติกรรมการจัดการ
ขยะตามหลักวิชาการไปใช้ที่บ้าน
และชุมชน 
 

- สอบถาม 
- สังเกต 

แบบสอบถาม 
แบบสังเกต 

76 80 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1 โรงเรียนมีปริมาณขยะลดลง  
8.2 นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนสามารถคัดแยกขยะที่เหลือใช้น ากลับมาใช้ประโยชน์ 
8.3 ฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้รับการปรับปรุง พัฒนาต่อเนื่อง และยั่งยืน 
 
 
 
 ลงชื่อ      ลงชื่อ 
                (นางหวันอารีญา   หมีนสัน)                     (นางหับเสาะ   บิลหลี) 
        ผู้เสนอโครงการ        หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ 
                       ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 ลงชื่อ      ลงชื่อ 
            (นายอาหลี  รอเกตุ)           (นายกระจาย  หนูคงแก้ว) 
          รองอ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา                       ผู้อ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา 
                     ผู้เห็นชอบโครงการ                            ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการสร้างเครือข่ายเพื่อนบ้านอาเซียน 

ลักษณะโครงการ    ใหม ่  ต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
สนองจุดเน้นของโรงเรียน  ..................................................................................... 
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน  .................................................................................... 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ   โรงเรียนควนโดนวิทยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    1. นางหวันอารีญา  หมีนสัน 
     2. นางสาวเมลินญ่า   เบ็ญหละ 
ระยะเวลาด าเนินการ      ระยะที่ 1 (เมษายน 2565 – กันยายน 2565) 
       ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) 
งบประมาณ   เงินอุดหนุน (............... บาท)     เงินรายได้ (............... บาท)   
                เงนิเรียนฟรี (............... บาท)       เงินอ่ืน ๆ ………….. (........... บาท) 
   รวมจ านวน ....................... บาท (............................................................)  
 

 

1.  หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาเป็นรากฐานส าคัญในการขับเคลื่อนความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทย โดย
กระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) กับ
กระทรวงศึกษาธิการประเทศมาเลเซีย ในการร่วมมือกันในการจัดการศึกษา โดยมีนายกรัฐมนตรีของทั้ง
สองประเทศเป็นสักขีพยาน ในวันที่ 21  สิงหาคม 2550 ณ เมืองปุตราจายา ประเทศมาเลเซีย เพ่ือเป็น
การก าหนดทิศทางที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน และจากกฎบัตร
สมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความมุ่งประสงค์ของอาเซียน ข้อที่ 9  คือสนับสนุนการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน เพ่ือท าให้แน่ใจว่า ในภูมิภาคมีการคุ้มครองสภาพแวดล้อม ความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ข้อที่ 5 คือการสร้างการเติบโตบนคุณภาพที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส่งเสริมการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศคู่ค้า และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 
 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 โรงเรียนควนโดนวิทยาได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียน (Letter of Understanding : LoU) กับโรงเรียน Sekolah Menengah Raja Puan Muda 
Tengku Fauziah ในรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย เพ่ือร่วมผลักดันการด าเนินการด้านการศึกษาให้
สอดคล้องต่อการเป็นประชาคมอาเซียน และส่งเสริมให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษา วัฒนธรรม และการจัดการสิ่งแวดล้อม  นั้น เพ่ือตอบสนองนโยบายกฎบัตร
สมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความมุ่งประสงค์ของอาเซียน ข้อที่ 9 และนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และให้บรรลุผลตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ทางโรงเรียนควนโดนวิทยา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล  จึงจัดท าโครงการสานสัมพันธ์เพ่ือนบ้านอาเซียน  
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2.  วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในสงัคมและวัฒนธรรมและการสื่อสารภาษาในอาเซียน  
    2.2 เพ่ือสร้างความตระหนักให้บุคลากรทางการศึกษามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
    2.3 เพ่ือศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมอาเซียนและเทคโนโลยีทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21  
    2.4 เพ่ือส่งเสริมการน านโยบายของภาครัฐไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 
3.  เป้าหมาย 
      3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
           3.1.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนควนโดนวิทยา จ านวน 40 คน ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรโรงเรียน SMK Raja Puan Muda Tengku Fauziah รัฐเปอลิส ประเทศมาเลเซีย จ านวน 70 คน  
รวม 110  คน  
           3.1.2 นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา  จ านวน 25 คน  นักเรียนโรงเรียน SMK Raja Puan 
Muda Tengku Fauziah รัฐเปอลิส ประเทศมาเลเซีย  จ านวน 25 คน รวม 50 คน 
           3.1.3 โรงเรียนควนโดนวิทยามีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษา วัฒนธรรม และการจัดการ 
สิ่งแวดล้อม กับโรงเรียนเครือข่าย อย่างน้อย ด้านละ 1 กิจกรรมต่อปีการศึกษา 
      3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
            3.2.1 โรงเรียนควนโดนวิทยาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษา วัฒนธรรม กีฬา และ 
การจัดการสิ่งแวดล้อมกับโรงเรียน SMK Raja Puan Muda Tengku Fauziah  รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซยี 
  3.2.2 นักเรียน ครูและผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการด าเนินโครงการ อยู่ในระดับดีมาก  
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นวางแผน(P) 
1. ศึกษานโยบายและเอกสารที่

เกี่ยวข้อง กรกฎาคม 
2565 

 
- ฝ่ายบริหาร 
- กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
- กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
สังคมศึกษาฯ 

2. จัดท าหนังสือราชการประสานไปยัง
โรงเรียน   ที่ประเทศมาเลเซีย 

3. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการ 

สิงหาคม 2565  

4. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 

กันยายน 2565  

ขั้นด าเนินการตามแผน(D) 
5. จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์

ระหว่างคณะครูระหว่างนักเรียน 
เมษายน 2566 32,000   
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ที ่ กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กับโรงเรียน SMK Raja Puan 
Muda Tengku Fauziah  
รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย  
ณ ประเทศมาเลเซีย 

6. จัดกิจกรรมกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ด้านภาษา วัฒนธรรม กีฬา และ
การจัดการสิ่งแวดล้อมกับโรงเรียน 
SMK Raja Puan Muda Tengku 
Fauziah รัฐเปอร์ลิส ประเทศ
มาเลเซีย ณ โรงเรียนควนโดนวิทยา 

ตุลาคม 2565 38,000 ฝ่ายบริหาร 
- กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
- กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
สังคมศึกษาฯ 
- งานสัมพันธ์ชุมชน 

7. กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียน
ระหว่างโรงเรียนควนโดนวิทยา กับ
โรงเรียน 
SMK Raja Puan Muda Tengku 
Fauziah รัฐเปอร์ลิส ประเทศ
มาเลเซีย 

ธันวาคม 2565 
และ 

เมษายน 2566 

20,000 ฝ่ายบริหาร 
- กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
- กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
สังคมศึกษาฯ 

ขั้นตรวจสอบ (C) 
7. ติดตามกิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
 

กันยายน 2565 --- - กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
- กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 
สังคมศึกษาฯ 

ขั้นปรับปรุงแก้ไข (A) 
8. น าข้อมูลที่ได้รับจากการประเมิน     

มาเปน็แนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนางานพร้อมสรุปรายงานผล
และเผยแพร่ผลงานต่อผู้เกี่ยวข้อง 

ตุลาคม 2565 
และ 

เมษายน 2566 

--- - กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
- กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 
สังคมศึกษาฯ 

รวมงบประมาณเป็นเงิน (เงินเก้าหม่ืนบาทถ้วน) 90,000  
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5.  หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 5.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล   
 5.2   โรงเรียน SMK Raja Puan Muda Tengku Fauziah  รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย 
 5.3   คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนควนโดนวิทยา 
 
6.  การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือ 
ที่ใช้ 

ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 
2564 2565 

1. โรงเรียนควนโดนวิทยามี
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านภาษา วัฒนธรรม กีฬา  
และการจัดการสิ่งแวดล้อม 
กับโรงเรียนเครือข่าย  

สังเกต 
 

แบบสังเกต 
 

อย่างน้อย  
ด้านละ  

1 กิจกรรม 
ต่อปี

การศึกษา 

อย่างน้อย  
ด้านละ  

1 กิจกรรม 
ต่อปี

การศึกษา 

2. นักเรียน ครูและผู้ปกครอง 
มีความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

ประเมิน 
ความพึงพอใจ 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

ดีมาก ดีมาก 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
     7.1 นักเรียน และครูเรียนรู้ทักษะด้านกีฬาพ้ืนบ้านของประเทศเพ่ือนบ้าน 
     7.2 นักเรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษามลายู 
     7.3 นักเรียนสามารถท างานและอยู่ร่วมกับบุคคลที่มีความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมได้ 
อย่างมีความสุข 
     7.4  ครู นักเรียน  และผู้ปกครอง มีความเชื่อม่ันศรัทธาในการบริหารจัดการของโรงเรียน และ 
มีความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมในโครงการสร้างเครือข่ายเพ่ือนบ้านอาเซียน 
 
 
 ลงชื่อ      ลงชื่อ 
                (นางหวันอารีญา   หมีนสัน)                   (นางหับเสาะ   บิลหลี) 
       ผู้เสนอโครงการ      หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ 
                           ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 ลงชื่อ      ลงชื่อ 
            (นายอาหลี  รอเกตุ)           (นายกระจาย  หนูคงแก้ว) 
          รองอ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา                       ผู้อ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา 
                     ผู้เห็นชอบโครงการ                            ผู้อนุมัติโครงการ 


