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กลยุทธ์ที่ 1  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีคุณธรรม 
แผนงาน 1.1  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

1.1.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที่  3  
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่  1    ข้อที่    1.1 
มาตรฐานสถานศึกษาที่  1   ประเด็นพิจารณาที่ 5 
นโยบายโรงเรียนข้อที่  1   จุดเน้นที่  2 
ลักษณะของโครงการ               โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ ส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
งบประมาณทั้งโครงการ  100,000   บาท  (เงินอุดหนุน) 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข            
มีความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ การจัดการเรียนรู้ใช้รูปแบบวิธีการที่หลากหลาย
โดยค านึงถึงพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา ความสนใจ และความสามารถของผู้เรียน เน้นการจัดการ
เรียนการสอนตามสภาพจริง การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้จากธรรมชาติ การเรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริง และการเรียนรู้แบบบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนให้ส่งผลต่อผู้เรียนตามที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร ครูผู้สอนจ าเป็นอย่างยิ่ง ในการน าสื่อ นวัตกรรม หรือแนวทางการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะส่งผลให้
นักเรียนผ่านมาตรฐานตามตัวชี้วัด  และนักเรียนแต่ละคนศักยภาพในการเรียนรู้ไม่เท่ากัน  
 กลุ่มบริหารวิชาการจึงได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียน ได้พัฒนาตนเองใน
ด้านความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีรวมถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามนโยบายของสถานศึกษา โดย
จัดกิจกรรมที่หลากหลาย ประกอบด้วย กิจกรรมการให้เกียรติบัตรส าหรับนักเรียนทีมีคะแนนสูงสุดในรายวิชา
พ้ืนฐาน นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น นักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย 3.75 และการให้รางวัลกับนักเรียนที่มีผลการ
สอบทางการศึกษาระดับชาติ 90 คะแนนขึ้นไป  โดยมอบเงินรางวัลให้ วิชาละ 3,000 บาท และนักเรียนที่ได้
คะแนนการทดสอบระดับชาติ 100 คะแนน โรงเรียนมอบเงินรางวัล ๆ ละ 5,000 บาท  
ด้วยเหตุผลดังกล่าวกลุ่มบริหารวิชาการจึงจัดท า โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้ เรียนขึ้น                                          
เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนในทุกด้าน ทั้งด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร  ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ผลการเรียนแต่ละรายวิชา 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งผลการ
ทดสอบระดับชาติ O-NET โดยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาพ้ืนฐานตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหาตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 2.4 เพ่ือให้นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนด้านความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยี
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
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 2.5 เพ่ือให้นักเรียนมีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 2.6 เพ่ือให้นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ O-NET สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 2.7 เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 
 

3. เป้าหมาย  
      3.1 ผลผลิต ( Outputs )  (ผลที่เกิดขึ้นทันที) 
              3.1.1  เชิงปริมาณ    
   - นักเรียน 2,789 คน มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารตามเกณฑ์ 
       ที่สถานศึกษาก าหนด 
   - นักเรียน 2,789 คน มีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาพ้ืนฐานตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
     ก าหนด 
   - นักเรียน 2,789 คน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
     อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
    - นักเรียน 2,789 คน มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนด้านความสามารถ  
      ในการใช้เทคโนโลยีตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
   - นักเรียน 964 คน มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
   - นักเรียน 2,789 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 
   - นักเรียน 964 คน มผีลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)ให้สูงขึ้นร้อยละ 5               
              3.1.2  เชิงคุณภาพ   
   - นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารตามเกณฑ์ 
       ที่สถานศึกษาก าหนด 
   - นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาพ้ืนฐานตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
     ก าหนด 
   - นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
     อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
    - นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนด้านความสามารถ  
     ในการใช้เทคโนโลยีตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
   - นักเรียนชั้นม.3และชั้นม.6 ร้อยละ 90 มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  
   - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 
                      - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ให้สูงขึ้น     
        ร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา      
      3.2 ผลลัพธ์ ( Outcomes )  (ผลระยะยาวที่เกิดจากผลผลิต) 
 3.2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงขึ้น             
ร้อยละ 5 
 3.2.2 นักเรียน มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
 3.2.3 นักเรียน มีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาพ้ืนฐานตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
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 3.2.4 นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหาตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
 3.2.5 นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนด้านความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยี               
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
 3.2.6 นักเรียนชั้นม.3และชั้นม.6 มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  
 3.2.7 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 
 3.2.8 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ให้สูงขึ้น ร้อยละ 5                
เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา       
 

4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan)  
   1.1 ครูรับทราบผลการสอบ (O-NET) 

  
 

  กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
   2.1 ประชุมคณะท างานกลุ่มบริหารวิชาการและ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อก าหนดทิศทาง
และวางแผนการด าเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
   2.2 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้วิเคราะห์วิเคราะห์
สาระการเรียนรู้ที่นักเรียนได้คะแนนน้อย 
   2.3 ครูผู้สอนแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้  โดย
สอดแทรกแนวข้อสอบ O-NET ในกระบวนการ
จัดการเรียนรู้และการสอบ 
2.4 ครูผู้สอนสอนเพิ่มเติมเนื้อหาในคาบเรียนตาม
โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้             (ติว O-
NET โดยวิทยากรภายใน) 
 2.5 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการติวตามโครงการ
ต่างๆทีโ่รงเรียนจัดให้ (วิทยากรภายนอก) 

  
 

 
 

 กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 นักเรียนชั้นม.3 และ ม.6 สอบ O-NET ใน 
5 วิชาหลัก 
   3.2 กลุ่มบริหารวิชาการนิเทศติดตามโครงการ  

   
 

 กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

4. ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
   4.1 สรุปผลการจัดท าโครงการ 
   4.2 รายงานผลการด าเนนิโครงการ 
   4.3 ปรับปรุงการด าเนนิโครงการ 

    
 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 
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5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ    ค่า 
ครุภณัฑ ์

1. ค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลงาน
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

- 55,000 - - 55,000  (ก.ค. – 
ก.ย. 64) 

กลุ่มบรหิาร
วิชาการ 
  2. เงินรางวัลส าหรับนักเรยีนที่มีผลการ

สอบ O-Net ตั้งแต่ 90 คะแนนข้ึนไป 
-  -  - -  -  (ก.ค. – 

ก.ย. 64) 
3. เหรียญรางวัลพร้อมกล่อง  ให้นักเรียน
ที่มีผลการสอบ    O-Net ตั้งแต่ 90 
คะแนนข้ึนไป 

- - 15,000 - 15,000  (ก.ค. – 
ก.ย. 64) 

4. ปูายประกาศ - 15,000 - - 15,000  (เม.ย. – 
มิ.ย. 64)  

กลุ่มบรหิาร
วิชาการ 
 5. เข็มกลัดสัญลักษณ์โรงเรยีน ให้

นักเรียนท่ีมผีลการเรยีน 5 ภาคเรยีน 
3.75 ขึ้นไป 

- - 15,000 - 15,000  (ก.ค. – 
ก.ย. 64) 

รวม  70,000 30,000 - 100,000  
 

6.  ระยะเวลา          ไตรมาส 1  (ต.ค. – ธ.ค. 63)    ไตรมาส 2  (ม.ค. – มี.ค. 64) 
     ไตรมาส 3  (เม.ย. – มิ.ย. 64)    ไตรมาส 4  (ก.ค. – ก.ย. 64) 
 

7.  สถานที่ด าเนินงาน    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

 

8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เป้าหมาย วิธีการติดตามผล 

1. เวลาในการเรียนและการ
สอนเสริมไม่เพียงพอ  
เนื่องจากมีกิจกรมอื่น
จ านวนมาก 

หลีกเลี่ยงการจดัตารางสอน
เสรมิในช่วงที่นักเรียนต้องเข้า
ร่วมกิจกรรม 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
และ6 

แบบสรุปและตดิตามการ
สอนเสริมนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ6  

 

9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. นักเรียนร้อยละ 80 สามารถสอบ O-NET และมผีลการ
สอบมากกว่า 90 คะแนนขึ้นไป 

ประเมินจากผลการสอบ           
O-NET 

แบบประเมิน 

2. นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสารตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

ครูประจ าวิชาประเมิน แบบประเมิน 

3. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการเรยีนเฉลี่ยในรายวิชาพื้นฐาน
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

ครูประจ าวิชาประเมิน แบบประเมิน 

4. นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

ครูประจ าวิชาประเมิน แบบประเมิน 
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ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
5. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการประเมินสมรรถนะส าคญัของ
ผู้เรยีนด้านความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยตีามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 

ครูประจ าวิชาประเมิน แบบประเมิน 

6. นักเรียนช้ันม.3และชั้นม.6 ร้อยละ 90 มีความพร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้น 

ครูแนะแนวประเมิน แบบประเมิน 

7. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรูเ้พิ่มขึ้นร้อยละ 5 

กลุ่มบรหิารวิชาการประเมิน แบบประเมิน 

8. โครงการฯ ด าเนินไปตามปฏิทนิและแผนปฏิบัติงานท่ีวางไว้
ร้อยละ 100 

การนิเทศตดิตามโครงการ แบบการนิเทศโครงการ 

9. งบประมาณทีไ่ดร้ับเพียงพอ ร้อยละ 100 รายงานโครงการ แบบรายงานโครงการ 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้นร้อยละ 5 
 10.2 นักเรียนชั้นม.3 และม.6 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5                   
เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 10.3 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 10.4 นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาพ้ืนฐานตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
 10.5 นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหาตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
 10.6 นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนด้านความสามารถ ในการใช้
เทคโนโลยีตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 10.7 นักเรียนชั้นม.3และชั้นม.6 ร้อยละ 90 มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  
  

 
ลงชื่อ                                    ผู้เสนอโครงการ 

                      (นางสาวนิสานาถ  สงรักษ์) 
                                                              หวัหนา้งานส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ  
 
 

ลงชื่อ                                     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นางสาวกุลธิดา  พรมทอง) 
               รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

 
 

             ลงชื่อ                                 ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                            (นายปัญญา  หัตถิ) 
                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
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1.1.2 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่    3 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่   1   ข้อที่    1.1 
มาตรฐานสถานศึกษาที่    1    ประเดน็พิจารณาท่ี   1.1 
นโยบายโรงเรียนข้อที่    4   จุดเน้นที่ 2 
ลักษณะของโครงการ     ใหม่            ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการโครงการ SMTE ม.ต้น 
งบประมาณทั้งโครงการ   264,000      บาท (เงินระดม) 

1.  หลักการและเหตุผล 
           เนื่องด้วยมาตรฐานสถานศึกษาข้อที่ 1 ว่าด้วยคุณภาพของผู้เรียน โดยระบุไว้ว่าผู้เรียนต้องมีความรู้
ความสามารถ กล่าวคือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด ดังนั้นจึงควรจัดกระบวนการ
เรียนการสอนให้เหมาะสมเพื่อให้นักเรียนบรรจุไปยังเปูาหมาย  
            จากสถิติในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนใน
โครงการ มีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับเกรด 3.18 และรายวิชาวิทยาศาสตร์ ในระดับเกรด 
3.12 เหตุนี้โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จึงจัดท าโครงการสอน
เสริมหลังเลิกเรียน เพ่ือพัฒนานักเรียนในโครงการให้มีผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
เพ่ิมขึ้น โดยเปูาหมายในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 มีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นกว่าเดิมโดยคิดเป็นร้อยละ 5  

ดังนั้นคณะกรรมการโครงการฯ จึงต้องจัดท าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีขีดความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ให้สูงขึ้นอย่างเต็มศักยภาพ 

 

2.  วัตถุประสงค์ 
      2.1  เพ่ือให้นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาพ้ืนฐานตามเกณฑ์สถานศึกษา 
      2.2  เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
      2.3  เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  
 

3.  เป้าหมาย 
      3.1   ผลผลิต ( Outputs )  ( ระบุผลงานที่เกิดข้ึนหลังจากด าเนินการเสร็จ ) 
               3.1.1  เชิงปริมาณ   นักเรียนในโครงการ ฯ ระดับชั้น ม.ต้น จ านวน 209  คน 
     3.1.2  เชิงคุณภาพ   นักเรียนในโครงการ ฯ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่สูงขึ้น 
      3.2   ผลลัพธ์ ( Outcomes)  ( ระบุผลประโยชน์ที่เกิดจากผลผลิต ) 
               3.2.1  นักเรียนมผีลสัมฤทธิ์เฉลี่ยสูงขึ้น ในรายวิชาคณิตศาสตร์จากเดิมผลการเรียนเฉลี่ย 3.18 
เป็น 3.23  และรายวิชาวิทยาศาสตร์จากเดิมผลการเรียนเฉลี่ย  3.12 เป็น 3.17  
 
 
 



                                              โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2564            ห น้ า  | 7 

4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา :  ไตรมาส  

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค. – ธ.ค. 

2 
ม.ค. –มี.ค. 

3 
เม.ย. – มิ.ย. 

4 
ก.ค. -ก.ย. 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
1.1 ประชุมคณะกรรมการ 
1.2  ประชุมนักเรียน 
1.3  ติดต่อประสานงานถึงคุณคร ู
1.4  เตรียมเอกสาร 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
คณะกรรมการ 
SMTE ม.ต้น 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
2.1 จัดกิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพทาง  
วิทยาศาสตร์และคณติศาสตรร์ะดบั ม.1  
2.2 จัดกิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพทาง  
วิทยาศาสตร์และคณติศาสตรร์ะดบั ม.2 
2.3 จัดกิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพทาง 
วิทยาศาสตร์และคณติศาสตรร์ะดบั ม.3 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
คณะกรรมการ 
SMTE ม.ต้น 

3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
3.1 ประเมินผลกิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์และคณติศาสตรร์ะดับ ม.1  
3.2 ประเมินผลกิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์และคณติศาสตรร์ะดับ ม.2 
3.3 ประเมินผลกิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์และคณติศาสตรร์ะดับ ม.3 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
คณะกรรมการ 
SMTE ม.ต้น 

4. ขั้นสรุปและปรับปรุง (Act) 
4.1 สรุปและปรับปรุงกิจกรรมพัฒนา
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ระดับ ม.1  
4.2 สรุปและปรับปรุงกิจกรรมพัฒนา
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ระดับ ม.2 
4.3 สรุปและปรับปรุงกิจกรรมพัฒนา
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ระดับ ม.3 

    
 
 

 
 

 
คณะกรรมการ 
SMTE ม.ต้น 

 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ 

1. สอนเสรมิวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ในระดับที่
สูงขึ้น 

264,000    264,000 ต.ค. 63-
ก.ย. 64 

SMTE                
ม.ต้น 

 

 



                                              โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2564            ห น้ า  | 8 

6.  ระยะเวลา        ไตรมาส 1 (ต.ค. – ธ.ค. 63)   ไตรมาส 2 (ม.ค. – มี.ค. 64) 
    ไตรมาส 3 (เม.ย. – มิ.ย.64)              ไตรมาส 4 (ก.ค. – ก.ย. 64) 
 

7.   สถานที่ด าเนินงาน  ห้องเรียนอาคาร 5 และ อาคาร 6 โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

8.   การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยเสี่ยง วิธีการ/กิจกรรมก าจัดความเสี่ยง เป้าหมาย วิธีการติดตามผล 

นักเรียนให้ความส าคัญ
น้อย 

1. แจ้งผู้ปกครองให้ทราบถึง
ก าหนดการสอนล่วงหน้า 
2. เตรียมเนื้อหาให้เข้มข้นและ
เหมาะสมกับระดับความสามารถ
ของนักเรียน 

1. คุณภาพการติว 
2. คุณภาพ
วิชาการ 

1. จ านวนนักเรียนที่
เข้าเรียนในแต่ละครั้ง 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ดีข้ึน  

 

9.  การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละ 80 นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาพ้ืนฐานตามเกณฑ์
สถานศึกษา 

แบบประเมิน แบบทดสอบหลังเรียน 

ร้อยละ 80 นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหาตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

แบบประเมิน แบบสอบถาม 

ร้อยละ 90 นักเรียนมีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น แบบประเมิน แบบสอบถาม 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ       
      นักเรียนในโครงการ ฯ มีความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ิมข้ึน 
 
 

ลงชื่อ .................................................... ผู้ เสนอโครงการ                                        
               (นายวิทวัส  พาหล)                                                           

                                                       หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ SMTE ม.ต้น                   
                                              
 

ลงชื่อ                                       ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นางสาวกุลธิดา  พรมทอง) 
               รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

 
 

                ลงชื่อ                                   ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                            (นายปัญญา  หัตถิ) 
                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
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1.1.3 โครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์และคอมพิวเตอร์ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่   3 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่  1  ข้อที่    1.1 
มาตรฐานสถานศึกษาที่   1  ประเด็นพิจารณาท่ี  1 
นโยบายโรงเรียนข้อที่   5  จุดเน้นที่   2 
ลักษณะของโครงการ    ใหม ่           ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการโครงการ SMTE  ม.ต้น 
งบประมาณทั้งโครงการ   431,100   บาท  (เงินระดม) 

1.  หลักการและเหตุผล 
เนื่องด้วยมาตรฐานสถานศึกษาข้อที่ 1 ว่าด้วยคุณภาพของผู้ เรียน โดยระบุไว้ว่าผู้ เรียนต้องมี

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ 
กล่าวคือ ผู้เรียนต้องได้ร่วมท ากิจกรรมที่สอดแทรกความรู้ ความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ 
          จากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนห้องโครงการ ฯ ระดับชั้น ม.ต้น หลังจบโครงการเข้าค่าย
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ในครั้งล่าสุดพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการอยู่
ในระดับคะแนน 3.18 ซึ่งหมายถึงระดับความพึงพอใจที่ยังอยู่ในระดับดี ดังนั้นคณะกรรมการโครงการ ฯ จึง
ต้องจัดท าโครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ขึ้นต่อไป แต่เนื่องด้วยในภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2562 และ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มีสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ระบาดท่ัวโลก ส่งผลให้บางกิจกรรมถูกระงับหรือชะลอไว้  

ดังนั้นเมื่อสถานการณ์โรคติดเชื้อเริ่มคลี่คลาย ทางคณะกรรมการโครงการฯ จึงจัดท าโครงการเข้าค่าย
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน สามารถคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ  

 

2.  วัตถุประสงค์ 
      2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
      2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหาตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
      2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด     
 

3.  เป้าหมาย 
      3.1   ผลผลิต ( Outputs )  ( ระบุผลงานที่เกิดข้ึนหลังจากด าเนินการเสร็จ ) 
               3.1.1  เชิงปริมาณ นักเรียนในโครงการ ฯ ระดับชั้น ม.ต้น จ านวน 209  คน 
               3.1.2  เชิงคุณภาพ นักเรียนในโครงการ ฯ ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ได้ 
      3.2   ผลลัพธ์ ( Outcomes)  ( ระบุผลประโยชน์ที่เกิดจากผลผลิต ) 
               3.2.1  นักเรียนมทีักษะในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ที่ดีขึ้น 
               3.2.2  นักเรียนมเีจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์  
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4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน  
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา :  ไตรมาส  

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.– ธ.ค. 

2 
ม.ค.– มี.ค. 

3 
เม.ย.-มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
    1.1 ประชุมคณะกรรมการ 
    1.2  ประชุมนักเรียน 
    1.3  ติดต่อประสานงานถึงหน่วยงาน 
    1.4  เตรียมเอกสาร 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
คณะกรรมการ 
SMTE ม.ต้น 

2. ข้ันด าเนินการ (Do) 
    2.1 จัดกิจกรรมค่าย ม.1  
    2.2  จัดกิจกรรมค่าย ม.2 
    2.3  จัดกิจกรรมค่าย ม.3 

  
 

 

 
 
 
 

  
คณะกรรมการ 
SMTE ม.ต้น 

3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล(Check) 
    3.1 ประเมินผลกิจกรรมค่าย ม.1  
    3.2 ประเมินผลกิจกรรมค่าย ม.2 
    3.3 ประเมินผลกิจกรรมค่าย ม.3 

  
 

 

 
 
 
 

  
คณะกรรมการ 
SMTE ม.ต้น 

4. ข้ันสรุปและปรับปรุง (Act) 
    4.1 สรุปและปรับปรุงกิจกรรมค่าย ม.1  
    4.2 สรุปและปรับปรุงกิจกรรมค่าย ม.2 
    4.3 สรุปและปรับปรุงกิจกรรมค่าย ม.3 

    
 
 
 

 
คณะกรรมการ 
SMTE ม.ต้น 

 
5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าครุภณัฑ ์

1. ค่าย ม.1 ปีกศ.2563   254,100   254,100 มค. 64 SMTE  
ม.ต้น 2. ค่าย ม.2 ปีกศ.2564   92,000   92,000 มิ.ย. 64 

3. ค่าย ม.3 ปีกศ.2564  85,000   85,000 มิ.ย. 64 
รวม  431,100   431,100   

 

6.  ระยะเวลา        ไตรมาส 1 (ต.ค. – ธ.ค. 63)   ไตรมาส 2 (ม.ค. – มี.ค. 64) 
     ไตรมาส 3 (เม.ย. – มิ.ย.64)    ไตรมาส 4 (ก.ค. – ก.ย. 64) 
 

7.   สถานที่ด าเนินงาน  ชั้น ม.1 (ม.1/1-2) : อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินทรฯ อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี  
          ชั้น ม.2 (ม.2/1-2) : คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์ และ 

วิทยาลัยคอมพิวเตอร์ 
          ชั้น ม.3 (ม.3/1-2) : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต      
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8.   การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยเสี่ยง วิธีการ/กิจกรรมก าจัดความเสี่ยง เป้าหมาย วิธีการติดตามผล 

1. สถานที่ด าเนิน
กิจกรรม ตั้งอยู่ไกลจาก
โรงเรียน 

1. วางแผนงานเป็นขั้นตอนอย่าง
ละเอียดและรอบคอบ 
2. ส ารวจสถานที่ใหม่ที่เหมาะสม
และไม่ไกลจากโรงเรียนมากนัก 

1. คุณภาพ
กิจกรรม 
2. เพ่ือความมั่นใจ 

ติดตามผล 

2. ยานพาหนะไม่ได้
มาตรฐาน 

วางแผนหายานพาหนะที่เหมาะสม
กับจ านวนนักเรียนและได้มาตรฐาน 

พาหนะมีคุณภาพ/
มาตรฐาน 

ตรวจสอบ/ติดตาม
ผล 

 

9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละ 80 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร                   
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  

แบบประเมิน แบบทดสอบ 

ร้อยละ 80 นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาตามเกณฑ์                 
ที่สถานศึกษาก าหนด 

แบบประเมิน แบบสอบถาม 

ร้อยละ 80 นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนด้าน
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด     

แบบประเมิน แบบสอบถาม 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ       
     10.1 นักเรียนในโครงการ ฯ ได้ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายนอกเหนือจากห้องเรียน  
     10.2 นักเรียนในโครงการ ฯ มีความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์ 
 
 

ลงชื่อ .................................................... ผู้ เสนอโครงการ                                        
               (นายวิทวัส  พาหล)                                                           

                                                       หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ SMTE ม.ต้น                   
                                              
 

ลงชื่อ                                       ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นางสาวกุลธิดา  พรมทอง) 
               รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

 
 

                ลงชื่อ                                   ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                            (นายปัญญา  หัตถิ) 
                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
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1.1.4 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่   5 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่   1    ข้อที่   1.1 
มาตรฐานสถานศึกษาที่    1  ข้อที่   2 
นโยบายโรงเรียนข้อที่    5   จุดเน้นที่  2 
ลักษณะของโครงการ     ใหม่            ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการโครงการ SMTE ม.ต้น 
งบประมาณทั้งโครงการ    956,830   บาท (เงินระดม) 

1.  หลักการและเหตุผล 
เนื่องด้วยมาตรฐานสถานศึกษาข้อที่  1 ว่าด้วยคุณภาพของผู้ เรียน โดยระบุไว้ว่าผู้ เรียนต้อง                      

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ 
กล่าวคือ ผู้เรียนต้องได้ร่วมท ากิจกรรมที่สอดแทรกความรู้ ความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ 
          จากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนห้องโครงการ ฯ ระดับชั้น ม.ต้น หลังจบโครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้ในครั้งล่าสุดพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการอยู่ในระดับคะแนน 3.22 ซึ่งหมายถึง
ระดับความพึงพอใจที่ยังอยู่ในระดับดี ดังนั้นคณะกรรมการโครงการ ฯ จึงต้องจัดท าโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
ต่อไป แต่เนื่องด้วยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มีสถานการณ์โรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระบาดท่ัวโลก ส่งผลให้บางกิจกรรมถูกระงับหรือชะลอไว้  

ดังนั้นเมื่อสถานการณ์โรคติดเชื้อเริ่มคลี่คลาย ทางคณะกรรมการโครงการฯ จึงจัดท าโครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน สามารถคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้อย่างดีและมี
ประสิทธิภาพ  

 

2.  วัตถุประสงค์ 
      2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
      2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหาตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
      2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  
    

3.  เป้าหมาย 
      3.1   ผลผลิต ( Outputs )  ( ระบุผลงานที่เกิดข้ึนหลังจากด าเนินการเสร็จ ) 
               3.1.1  เชิงปริมาณ นักเรียนในโครงการ ฯ ระดับชั้น ม.ต้น จ านวน 209  คน 
               3.1.2  เชิงคุณภาพ นักเรียนในโครงการ ฯ ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ได้ 
      3.2   ผลลัพธ์ ( Outcomes)  ( ระบุผลประโยชน์ที่เกิดจากผลผลิต ) 
               3.2.1  นักเรียนมทีักษะในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ที่ดีขึ้น 
               3.2.2  นักเรียนมเีจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์  
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4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน  
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา :  ไตรมาส  

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.-ธ.ค. 

2 
ม.ค.-มี.ค. 

3 
เม.ย.-มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
    1.1 ประชุมคณะกรรมการ 
    1.2  ประชุมนักเรียน 
    1.3  ติดต่อประสานงานถึงหนว่ยงาน 
    1.4  เตรียมเอกสาร 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
คณะกรรมการ 
SMTE ม.ต้น 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
    2.1 จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรยีนรู้ ม.1  
    2.2 จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรยีนรู้ ม.2 
    2.3 จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรยีนรู้ ม.3 

  
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
คณะกรรมการ 
SMTE ม.ต้น 

3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
  3.1 ประเมินผลกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.1  
  3.2 ประเมินผลกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.2 
  3.3 ประเมินผลกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.3 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
       

 
คณะกรรมการ 
SMTE ม.ต้น 

4. ขั้นสรุปและปรับปรุง (Act) 
 4.1 สรุปและปรับปรุงกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.1  
 4.2 สรุปและปรับปรุงกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.2 
 4.3 สรุปและปรับปรุงกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.3 

    
 
 
 

 
คณะกรรมการ 
SMTE ม.ต้น 

 

 5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับ               
ผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าครุภณัฑ ์

1. ศึกษาฯ ม.1 ปีกศ.2564   202,470   202,470 ส.ค. 64 SMTE                
ม.ต้น 2. ศึกษาฯ ม.2 ปีกศ.2563   330,740   330,740 เม.ย. 64 

3. ศึกษาฯ ม.3 ปีกศ.2563  423,620   423,620 เม.ย. 64  
รวม  956,830   956,830   

 

6.  ระยะเวลา       ไตรมาส 1 (ต.ค. – ธ.ค. 63)   ไตรมาส 2 (ม.ค. – มี.ค. 64) 
   ไตรมาส 3 (เม.ย. – มิ.ย.64)   ไตรมาส 4 (ก.ค. – ก.ย. 64) 
 

7.   สถานที่ด าเนินงาน แหล่งเรียนรู้ในประเทศภาคใต้ ตะวันออก กลาง อีสาน ตะวันตก และกรุงเทพฯ 
 

8.   การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยเสี่ยง วิธีการ/กิจกรรมก าจัดความเสี่ยง เป้าหมาย วิธีการติดตามผล 

1. สถานท่ีด าเนินกิจกรรม   
  ตั้งอยู่ไกลจากโรงเรยีน 

1. วางแผนงานเป็นข้ันตอนอย่างละเอียดและ
รอบคอบ 
2. ส ารวจสถานท่ีใหม่ที่เหมาะสมและไม่ไกลจาก
โรงเรียนมากนัก 

1. คุณภาพ
กิจกรรม 
2. เพื่อความมั่นใจ 

ติดตามผล 

2. ยานพาหนะไม่ได้มาตรฐาน วางแผนหายานพาหนะที่เหมาะสมกับจ านวนนักเรียนและ
ได้มาตรฐาน 

พาหนะมีคุณภาพ/
มาตรฐาน 

ตรวจสอบ/ติดตามผล 
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9.   การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละ 80 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร               
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  

แบบประเมิน แบบทดสอบ 

ร้อยละ 80 นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 

แบบประเมิน แบบสอบถาม 

ร้อยละ 80 นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนด้าน
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด     

แบบประเมิน แบบสอบถาม 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ       
     10.1 นักเรียนในโครงการ ฯ ได้ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายนอกเหนือจากห้องเรียน  
     10.2 นักเรียนในโครงการ ฯ มีความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
 
 
 

ลงชื่อ .................................................... ผู้ เสนอโครงการ                                        
               (นายวิทวัส  พาหล)                                                           

                                                       หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ SMTE ม.ต้น                   
                                              
 

ลงชื่อ                                       ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นางสาวกุลธิดา  พรมทอง) 
               รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

 
 

                ลงชื่อ                                   ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                            (นายปัญญา  หัตถิ) 
                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
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1.1.5 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที่  3 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่ 1   ข้อที่ 1.1 
มาตรฐานสถานศึกษาที่  3   ประเด็นพิจารณาที่ 5 
นโยบายโรงเรียนข้อที่   3   จุดเน้นที่  2  
ลักษณะของโครงการ               โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นายตรีสวัสดิ์  รักหาบ 
งบประมาณทั้งโครงการ      10,000    บาท (เงินอ่ืนๆ)) 

1.  หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันการเรียนรู้ด้านวิชาการต่างๆ และการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนจ าเป็นที่ผู้เรียนต้องศึกษา
ทั้งในห้องเรียน นอกห้องเรียน และเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของหน่วยงานต่างๆ นับว่าเป็นการเรียนรู้
ที่มีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการพัฒนาความรู้ของนักเรียนซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการ
สนับสนุนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             
การเรียนรู้การปฏิบัติการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการพัฒนานักเรียน
เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะ กระบวนการ การใช้เครื่องมือต่างๆ ในห้องปฏิบัติการได้มากยิ่งขึ้น  
 ดังนั้น ศูนย์คอมพิวเตอร์  จึงได้จัดท าโครงการค่ายวิทยาศาสตร์  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตขึ้น 
เพ่ือให้นักเรียนแผนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ได้ เติมเต็มเนื้อหาการเรียนรู้ ให้ครอบคลุม
เนื้อหาการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแผนการเรียนของนักเรี ยน เพ่ือท าให้
นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพของนักเรียนต่อไป 
            

2.  วัตถุประสงค์ 
      2.1  นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี                           
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
3.  เป้าหมาย  
      3.1   ผลผลิต ( Outputs )  (ผลที่เกิดขึ้นทันที) 
    3.1.1  เชิงปริมาณ   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ภาคเรียนที่ 2/ 2563 จ านวน 40 คน                
              3.1.2  เชิงคุณภาพ  นักเรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ ได้ปฏิบัติการจากห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 
      3.2   ผลลัพธ์ ( Outcomes)  (ผลระยะยาวที่เกิดจากผลผลิต) 
              3.2.1  นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด และเต็มตามศักยภาพ 
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4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan)  
   1.1 ก าหนดวางแผนการท างานตามโครงการ 
   1.2 ก าหนดกลุ่มเปูาหมายของโครงการ 

 
 
 

    

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
   2.1 ประชุมครู และนักเรียน เพ่ือชี้แจง 
        การด าเนินโครงการและแจ้งผู้ปกครอง 
   2.2 ติดต่อสถานที่ ในการจัดกิจกรรม 
   2.3 จัดกิจกรรมตามแผนที่ก าหนด 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

   

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 จัดท ารายละเอียดผลการด าเนินกิจกรรม 
   3.2 ประเมินความพึงพอใจในการท ากิจกรรม  

  
 
 

   

4. ข้ันสรุปและปรับปรุง (Act) 
   4.1 อภิปรายปัญหาหลังด าเนินกิจกรรม 
   4.2 รายงานผลการปฏิบัติงาน 

   
 
 

  

 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ    ค่า 
ครุภณัฑ ์

1. ค่าวิทยากร *7,200  **10,400  17,600 1 ปีการศึกษา  
2. ค่าอาหาร  *2,800 + 

**9,600 
  12,400   

รวม     30,000   
*    งบประมาณโครงการ  10,000  (เงินอ่ืนๆ)  **  เงินสมทบจากนักเรียน  20,000) 
 

6.  ระยะเวลา          ไตรมาส 1  (ต.ค. – ธ.ค. 63)    ไตรมาส 2  (ม.ค. – มี.ค. 64) 
     ไตรมาส 3  (เม.ย. – มิ.ย. 64)    ไตรมาส 4  (ก.ค. – ก.ย. 64) 
 

7.  สถานที่ด าเนินงาน    มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 

8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เปูาหมาย วิธีการติดตามผล 

1.จ านวนงบประมาณที่
ไม่เพียงพอ 

เก็บเพ่ิมเติมจากนักเรียน เพ่ือให้มีค่าใช้จ่ายน้อย
ที่สุด 

ส ารวจและตรวจสอบ
เป็นระยะ 
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ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เปูาหมาย วิธีการติดตามผล 

2.ก าหนดช่วงเวลาอาจ  มี
การเปลีย่นแปลง 

ปรับเปลีย่นตามความ
เหมาะสมโดยไม่กระทบต่อ
การจัดกิจกรรม 

เพื่อให้กระทบต่อการจัด
กิจกรรมน้อยท่ีสุด 

ตรวจสอบและติดตามเป็น
ระยะ 

3.สถานท่ีไม่ว่างหรือ 
ไม่สามารถจองได ้

ปรับเปลีย่นตามความ
เหมาะสมโดยติดต่อ
มหาวิทยาลยัอื่น 

เพื่อให้กระทบต่อการจัด
กิจกรรมน้อยท่ีสุด 

ตรวจสอบและติดตามเป็น
ระยะ 

9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละ 100 ของนักเรียนและผู้ปกครองมีความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรม 

นักเรียนตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

ร้อยละ 100 ของนักเรียนพึงพอใจในกระบวนการ 
จัดกิจกรรม 

นักเรียนตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีรปูแบบการเรยีนรู้โดย
กระบวนการวิทยาศาสตร ์

การบันทึก การเรยีนรู้โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

แบบบันทึกการเรยีนรู้  โดย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

ร้อยละ 100 ความพร้อมด้าน วัสดุ งบประมาณ 
สถานท่ี และบุคลากรในการด าเนนิโครงการ 

นักเรียนตอบแบบการท ากิจกรรม
นอกสถานศึกษา 

แบบขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียน 
การท ากิจกรรมนอกสถานศึกษา 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 นักเรียนมีประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และสามารถน า
ความรู้ไปใช้ในการศึกษาแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีได้ 
 10.2 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
 
 

ลงชื่อ                                     ผู้เสนอโครงการ           
                       (นายตรีสวัสดิ์  รักหาบ) 
                                                           หัวหน้างานศูนย์คอมพิวเตอร์และสื่อเทคโนโลยี 
 
 

ลงชื่อ                                    ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นางสาวกุลธิดา  พรมทอง) 
              รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

 
                  ลงชื่อ                                     ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                            (นายปัญญา   หัตถิ) 
                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
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1.1.6 โครงการรักการอ่านพัฒนาการเขียน ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 

สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที่    3 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่    1    ข้อที ่  1.1  
มาตรฐานสถานศึกษาที่    1     ประเด็นพิจารณาที   1.1  
นโยบายโรงเรียนข้อที่     1     จุดเน้นที่  2 
ลักษณะของโครงการ               โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ    ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
งบประมาณทั้งโครงการ    71,200    บาท  (เงินเหลือจ่ายอุดหนุนการเรียนการสอน) 

1.  หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551   ยึดหลักว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด     
ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถของตนเองตาม
ศักยภาพและเรียนรู้อย่างมีความสุข  การสร้างบรรยากาศนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้เป็นสิ่งส าคัญอย่าง
หนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้อย่างอิสระ  มีนิสัยรักการอ่าน รักการเขียน  และใฝุหาความรู้ตลอดเวลา  
อันน าไปสู่     การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริงและเพ่ือเป็นการสนองหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2551   เทียบเคียงหลักสูตรมาตรฐานสากล  และมุ่งมั่นพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้น าที่ดีของสังคม
โลกในอนาคต   ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มภาคภูมิ     
  ครูสนับสนุนให้มีความคิดสร้างสรรค์  สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นของตนเองได้อย่างมีหลักเกณฑ์    
และส่งนักเรียนกลุ่มเก่งเข้าแข่งขันทักษะภาษาไทยในด้านต่าง ๆ   ส าหรับนักเรียนกลุ่มอ่อน–ปานกลาง ครู
มุ่งเน้นเสริมความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  และพัฒนาความก้าวหน้าอยู่เสมอ  เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนัก
และเห็นความส าคัญของการอ่าน มีนิสัยรักการอ่าน รักการเขียน ตลอดจนส่งเสริมการบูรณาการความรู้ต่าง ๆ   
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนอย่างเต็ม
ความสามารถ  และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยให้ดียิ่งขึ้น   
  เพ่ือส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านทักษะภาษาไทยให้แสดงออกและพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  
และพัฒนานักเรียนกลุ่มอ่อน – ปานกลางให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยที่ดีขึ้น  อีกทั้งยังสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  จึงควรจัดโครงการรักการอ่านพัฒนาการเขียน ส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน  และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง                                                                                                 
     

2. วัตถุประสงค์ 
      2.1  เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของการอ่าน การเขียน มีนิสัยรักการอ่าน รักการเขียน และ
พัฒนาด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ในขั้นสูงต่อไป 
      2.2  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะภาษาไทยเต็มตามศักยภาพสามารถเข้าแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆได้  
      2.3  เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยให้สูงขึ้น 
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3.  เป้าหมาย  
      3.1   ผลผลิต (Outputs)  (ผลที่เกิดขึ้นทันที) 
              3.1.1  เชิงปริมาณ   นักเรียนร้อยละ 80  ได้เข้าร่วมกิจกรรมรักการอ่านพัฒนาการเขียน  
              ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยสูงขึ้น 
              3.1.2  เชิงคุณภาพ   นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่าน การเขียนดีขึ้น 
      3.2   ผลลัพธ์ (Outcomes)  (ผลระยะยาวที่เกิดจากผลผลิต) 
              3.2.1  นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของการอ่าน การเขียน  มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน และ
พัฒนาด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ในการศึกษาระดับสูงต่อไป       
   

4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan)  
    1.1 ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน 
    1.2 เตรียมการการด าเนินงาน 

 
 

   ครูในกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
    2.1 จัดกิจกรรมต่างๆ  ของภาษาไทย 
          ในวันส าคัญ  วันสุนทรภู่ วันภาษาไทย 
          วันไหว้ครู  วันแม่  วนัพ่อ  และอ่ืน ๆ 
    2.2 จัดกิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
         วิชาภาษาไทย ของนักเรียนระดับชั้น 
         มัธยมศึกษาปีที่ 3  
    2.3 จัดท าบันทึกการอ่านการเขียน  
         แบบฝึกหัด แบบทดสอบด้านการ    
         อ่านการเขียนของทุกระดับชั้น  น าไป 
         สอดแทรกในการเรียนการสอนตลอดปี 
         การศึกษา เพ่ือพัฒนาการอ่านการเขียน 
         อย่างสม่ าเสมอ 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 รวบรวมข้อมูล  การแสดงความ 
        คิดเห็นข้อเสนอแนะ 

   
 

 
 

 

4. ข้ันสรุปและปรับปรุง (Act) 
   4.1 สรุปผล  ติดตาม  ประเมินผลการ 
        ปฏิบัติงาน  รายงานโครงการ 
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5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ    ค่า 
ครุภัณฑ์ 

1. ค่าของขวัญ  เงินรางวัล  
อาหารและน้ าดื่ม  ในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ  ของภาษาไทย
ในวันส าคัญ วันสุนทรภู่  วันไหว้
ครู  วันภาษาไทย และอ่ืน ๆ 

 24,000   24,000 ตุลาคม  
63 
ถึง 
กันยายน 
64 

ครูในกลุ่ม 
สาระ
ภาษาไทย 

2. ค่าวัสดุต่าง ๆ ชุดการแสดงใน
การจัดกิจกรรมของภาษาไทยใน
วันส าคัญ วันสุนทรภู่  วันไหวค้รู
วันภาษาไทย และอ่ืน ๆ 

  20,000  38,000 

3. ค่าหนังสือ แบบฝึกหัด 
แบบทดสอบเกี่ยวกับการอ่าน
การเขียน วันสุนทรภู่ วัน
ภาษาไทย สารานุกรมไทย 
หนังสืออ่านนอกเวลา 

  20,000   

4. ค่าตอบแทนวิทยากรใน
กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

7,200    7,200 

รวม 7,200 24,000 40,000  71,200   
 

6.  ระยะเวลา          ไตรมาส 1  (ต.ค. – ธ.ค. 63)   ไตรมาส 2  (ม.ค. – มี.ค. 64) 
     ไตรมาส 3  (เม.ย. – มิ.ย. 64)   ไตรมาส 4  (ก.ค. – ก.ย. 64) 
 

7. สถานที่ด าเนินงาน  ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระภาษาไทย (332)  หอประชุมมะฮอกกานี   โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

 

8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เปูาหมาย วิธีการติดตามผล 

1. การจัดโครงการนี้ 
ในปีงบประมาณ   
มีงบประมาณสนับสนุน
น้อย 

ควรตระหนักให้ความส าคัญการ
จัดสรรงบประมาณ เพื่อได้จัด
โครงการนี้ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นต่อไป 

งบประมาณ
สนับสนุน 
มากขึ้น 

แบบสรุปผล  ติดตาม  
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  รายงาน
โครงการ 

2. การพัฒนานักเรียนด้าน
การอ่านการเขียนต้องใช้
ระยะเวลานานพอสมควร 

ต้องพัฒนานักเรียนด้านการอ่าน
การเขียนอย่างสม่ าเสมอ ทุก
ระดับชั้น เพ่ือความรู้ที่ยั่งยืน 

นักเรียนพัฒนา
ด้านการอ่านการ
เขียนดีขึ้น 

แบบฝึกหัด  
แบบทดสอบ 
บันทึกการอ่านการเขียน 
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9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. นักเรียนร้อยละ 80  ได้เข้าร่วมกิจกรรมรักการ
อ่านพัฒนาการเขียน ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน     

การเข้าร่วมกิจกรรมรักการอ่าน 
พัฒนาการเขียนในโอกาสต่าง ๆ  

แบบสอบถาม 

2. นักเรียนร้อยละ 80  ได้พัฒนาทักษะภาษาไทย
เต็มตามศักยภาพ สามารถเข้าแข่งขันกิจกรรม 
ต่าง ๆ ได้ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย 
ในโอกาสต่าง ๆ  
 

แบบประเมิน
โครงการ 

3. นักเรียนร้อยละ 80  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาไทยสูงขึ้น 

การทดสอบ แบบทดสอบ 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของการอ่าน การเขียน มีนิสัยรักการอ่าน รักการเขียน และ
พัฒนาด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ในขั้นสูงต่อไป  
  10.2 นักเรียนได้พัฒนาทักษะภาษาไทยเต็มตามศักยภาพ สามารถเข้าแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ได้ 
  10.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยให้สูงขึ้น 
 

 
 

ลงชื่อ                                       ผู้เสนอโครงการ          
                    (นางสาวปัทมน  กอตระกูลสิน) 
            หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
 

ลงชื่อ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นางสาวกุลธิดา   พรมทอง) 
                รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

 

ลงชื่อ                                      ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                            (นายปัญญา   หัตถิ) 
                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
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1.1.7 โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที่    3 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่    1    ข้อที ่   1.1 
มาตรฐานสถานศึกษาที่     1    ประเด็นพิจารณาที่  2 
นโยบายโรงเรียนข้อที่     1    จุดเน้นที่    2 
ลักษณะของโครงการ               โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
งบประมาณทั้งโครงการ      77,300  บาท (เงินเหลือจ่ายอุดหนุนการเรียนการสอน) 

1.  หลักการและเหตุผล 
 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมาพบว่าผลการทดสอบของนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต มี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ แต่ผลการทดสอบที่ได้ยังไม่เป็นที่น่าพอใจเนื่องจากหลายตัวชี้วัดไม่ผ่าน
เกณฑ์ 50 %  
 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จึงคิดที่จะพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ให้
ได้ตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้และส่งเสริมจิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนทุกคน 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนสตรีภูเก็ต จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือการปรับปรุง/
พัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ให้ดีขึ้นตาม
เปูาหมายที่ได้ตั้งไว้และช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเรียนวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนทุกคน  
           

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมติว สอวน.  
2.  วัตถุประสงค์ 
      2.1  เพ่ือให้นักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการ 
      2.2  เพ่ือให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ 
3.  เป้าหมาย  
      3.1   ผลผลิต ( Outputs )  (ผลที่เกิดขึ้นทันที) 
              3.1.1  เชิงปริมาณ   นักเรียนม.4-6 ที่สมัครสอบสอวน.และเข้าร่วมติวจ านวน   50  คน                
              3.1.2  เชิงคุณภาพ  นักเรียนมีความเข้าใจเนื้อหาที่ใช้ในการสอบ สอวน. 
      3.2   ผลลัพธ์ ( Outcomes)  (ผลระยะยาวที่เกิดจากผลผลิต) 
              3.2.1  นักเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ                       

 

 

 



                                              โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2564            ห น้ า  | 23 

4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan)  
   1.1 ประชุมวางแผนการท างาน 
   1.2 จัดหาครูผู้สอน 

   
 

 ครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
   2.1 จัดเตรียมเอกสารประกอบการสอน 
   2.2 จัดตารางเวลาในการสอน 

   
 

 
 

ครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 ตรวจสอบผลการสอน 
   3.2 ติดตามผลการสอบโอลิมปิกวิชาการ  

    
 

ครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

4. ข้ันสรุปและปรับปรุง (Act) 
   4.1 สรุปจ านวนนักเรียนที่ผ่านเข้าค่าย
โอลิมปิกวิชาการ 
   4.2 ประชุมสรุปและสอบถามปัญหา 

    
 

ครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ    ค่า 
ครุภัณฑ์ 

ไม่ใช้งบ      ก.ค.-ส.ค. ครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

รวม     -   
 

6.  ระยะเวลา          ไตรมาส 1  (ต.ค. – ธ.ค. 63)    ไตรมาส 2  (ม.ค. – มี.ค. 64) 
     ไตรมาส 3  (เม.ย. – มิ.ย. 64)    ไตรมาส 4  (ก.ค. – ก.ย. 64) 
 

7.  สถานที่ด าเนินงาน    ห้อง 643 , 645 และ 646 อาคาร 6  โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เปูาหมาย วิธีการติดตามผล 

จ านวนวันที่สอนอาจ
น้อยกว่าก าหนด
เนื่องจากมีกิจกรรมอ่ืน
มาแทรก 

เริ่มท ากิจกรรมก่อนเวลา
เล็กน้อย 

ให้นักเรียนได้เรียนเนื้อหา
ครอบคลุมเรื่องที่จะใช้
ออกสอบให้มากที่สุด 

ตรวจสอบเนื้อหาที่ได้
สอนจากผลการสรุป
การด าเนินงาน 
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9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนร้อยละ 50 ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมค่าย
โอลิมปิกวิชาการ 

จ านวนนักเรียนที่สอบผ่านค่าย ผลการสอบ 

2. นักเรียนร้อยละ 80 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณ 

จ านวนนักเรียนที่สอบผ่านค่าย ผลการสอบ 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 นักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการ 
 10.2 นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ 
 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ป่าชายเลน  
2.  วัตถุประสงค์ 
      2.1  เพ่ือให้นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น 
      2.2  เพ่ือสร้างจิตส านึก และเสริมสร้างแรงจูงใจ ในการอนุรักษ์ปุาชายเลน 
 

3.  เป้าหมาย  
      3.1   ผลผลิต ( Outputs )  (ผลที่เกิดขึ้นทันที) 
              3.1.1  เชิงปริมาณ   นักเรียนที่เรียนชั้นม.3/3 และ3/4 จ านวน 86 คน 
              3.1.2  เชิงคุณภาพ  นักเรียนได้รับความรู้ มีประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
      3.2   ผลลัพธ์ ( Outcomes)  (ผลระยะยาวที่เกิดจากผลผลิต) 
              3.2.1  นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ 
                    

4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan)  
   1.1 ประชุมวางแผนการท างาน 

 
 

  
 

 ครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
   2.1 ติดต่อสถานที่ ติดต่อวิทยากรลงสถานที่จริง 

  
     

 
 

 
 

ครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 ติดตามผลงานนักเรียนหลังจากลงสถานที่จริง 

     
 

   
 

 
 

ครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

4. ข้ันสรุปและปรับปรุง (Act) 
   4.1 สรุปผลการลงพ้ืนที่จริง สรุปปัญหา  
 

  
    

  
 

ครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 
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5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

   ค่า 
ครุภัณฑ์ 

1.ค่ารถสองแถว 6,000    6,000 ต.ค.-มี.ค. ครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 2.ค่าอาหารกลางวัน 86 คน  4,300   4,300 ต.ค.-มี.ค. 

3.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
86 คน 

 4,300   4,300 ต.ค.-มี.ค. 

รวม 6,000 8,600   14,600   
 

6.  ระยะเวลา          ไตรมาส 1  (ต.ค. – ธ.ค. 63)    ไตรมาส 2  (ม.ค. – มี.ค. 64) 
      ไตรมาส 3  (เม.ย. – มิ.ย. 64)                 ไตรมาส 4  (ก.ค. – ก.ย. 64) 
 

7.  สถานที่ด าเนินงาน    อุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ ๒ ต าบลไม้ขาว อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เปูาหมาย วิธีการติดตามผล 

จ านวนวันที่สอนอาจ
น้อยกว่าก าหนด
เนื่องจากมีกิจกรรมอ่ืน
มาแทรก 

เริ่มท ากิจกรรมก่อนเวลา
เล็กน้อย 

ให้นักเรียนได้เรียนเนื้อหา
ครอบคลุมเรื่องที่จะใช้
ออกสอบให้มากที่สุด 

ตรวจสอบเนื้อหาที่ได้
สอนจากผลการสรุป
การด าเนินงาน 

9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

นักเรียนร้อยละ 80 มีความภูมิใจในท้องถิ่น สังเกตจากการท ากิจกรรม แบบสังเกต 
นักเรียนมีจิตส านึก และเสริมสร้างแรงจูงใจ ในการ
อนุรักษ์ปุาชายเลนสูงขึ้น 

การท าโครงงานอนุรักษ์ปุาชาย
เลน 

แบบประเมิน
โครงงาน 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น 
 10.2 นักเรียนมีจิตส านึก และเสริมสร้างแรงจูงใจ ในการอนุรักษ์ปุาชายเลน 
           

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้สิ่งมีชีวิตทางทะเล   
2.  วัตถุประสงค์ 
      2.1  เพ่ือให้นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น 
      2.2  เพ่ือสร้างจิตส านึก และเสริมสร้างแรงจูงใจ ในการอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตทางทะเล 
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3.  เป้าหมาย  
      3.1   ผลผลิต ( Outputs )  (ผลที่เกิดขึ้นทันที) 
              3.1.1  เชิงปริมาณ   นักเรียนที่เรียนชั้นม.3/3 และ3/4 จ านวน 86 คน 
              3.1.2  เชิงคุณภาพ  นักเรียนได้รับความรู้ มีประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
      3.2   ผลลัพธ์ ( Outcomes)  (ผลระยะยาวที่เกิดจากผลผลิต) 
              3.2.1  นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ 
                    

4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan)  
   1.1 ประชุมวางแผนการท างาน 

 
 

  
 

 ครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
  2.1 ติดต่อสถานที่ ติดต่อวิทยากรลงสถานที่จริง 

  
     

 
 

 
     

ครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
 3.1 ติดตามผลงานนักเรียนหลังจากลงสถานที่จริง 

     
 

    
    

ครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

4. ข้ันสรุปและปรับปรุง (Act) 
   4.1 สรุปผลการลงพ้ืนที่จริง สรุปปัญหา  

  
    

  
 

ครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ    ค่า 
ครุภัณฑ์ 

1.ค่ารถสองแถว 6,000    6,000 เม.ย.-ก.ย. ครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร ์2.ค่าอาหารกลางวัน86 คน  4,300   4,300 เม.ย.-ก.ย. 

3.ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 86 คน 

 4,300   4,300 เม.ย.-ก.ย. 

4.ค่าบัตรเข้าชม
สถานศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

4,300    4,300  

รวม 1,300 6,600   18,900   
 

6.  ระยะเวลา          ไตรมาส 1  (ต.ค. – ธ.ค. 63)   ไตรมาส 2  (ม.ค. – มี.ค. 64) 
     ไตรมาส 3  (เม.ย. – มิ.ย. 64)                 ไตรมาส 4  (ก.ค. – ก.ย. 64) 
 

7.  สถานที่ด าเนินงาน    สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ าจังหวัดภูเก็ต  
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8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เปูาหมาย วิธีการติดตามผล 

จ านวนวันที่สอนอาจ
น้อยกว่าก าหนด
เนื่องจากมีกิจกรรมอ่ืน
มาแทรก 

เริ่มท ากิจกรรมก่อนเวลา
เล็กน้อย 

ให้นักเรียนได้เรียนเนื้อหา
ครอบคลุมเรื่องที่จะใช้
ออกสอบให้มากที่สุด 

ตรวจสอบเนื้อหาที่ได้
สอนจากผลการสรุป
การด าเนินงาน 

9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ให้นักเรียนร้อยละ 80 มีความภูมิใจในท้องถิ่น สังเกตจากการท ากิจกรรม แบบสังเกต 
นักเรียนมีจิตส านึก และเสริมสร้างแรงจูงใจ ในการ
อนุรักษส์ิ่งมีชีวิตทางทะเลในท้องถิ่นสูงขึ้น 

การท าโครงงานอนุรักษ์สิ่งมีชีวิต
ทางทะเล 

แบบประเมิน
โครงงาน 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น 
 10.2 นักเรียนมีจิตส านึก และเสริมสร้างแรงจูงใจ ในการอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตทางทะเลในท้องถิ่น 
 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้พลังงานทดแทนและการใช้ 
 2.  วัตถุประสงค์ 
      2.1  เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
      2.2  เพ่ือสร้างจิตส านึกและปลูกฝังในการใช้พลังงานไฟฟูาอย่างประหยัด 
3.  เป้าหมาย  
      3.1   ผลผลิต ( Outputs )  (ผลที่เกิดขึ้นทันที) 
              3.1.1  เชิงปริมาณ   นักเรียนที่เรียนชั้นม.3/1 และ3/2   จ านวน  71 คน 
              3.1.2  เชิงคุณภาพ  นักเรียนได้รับความรู้ มีประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
      3.2   ผลลัพธ์ ( Outcomes)  (ผลระยะยาวที่เกิดจากผลผลิต) 
              3.2.1  นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ 
     3.2.2 นักเรียนมีจิตส านึกในการใช้พลังงานไฟฟูาอย่างประหยัด 
                    

4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan)  
   1.1 ประชุมวางแผนการท างาน 

 
 

  
 

 ครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
2.1 ติดต่อสถานที่ ติดต่อวิทยากรลงสถานที่จริง 

 
 
     

 
 

 
 

ครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
 3.1 ติดตามผลงานนักเรียนหลังจากลงสถานที่จริง 

  
 

   
 

 
 

ครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

4. ข้ันสรุปและปรับปรุง (Act) 
   4.1 สรุปผลการลงพ้ืนที่จริง สรุปปัญหา  

  
     

 
 

ครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ    ค่า 
ครุภัณฑ์ 

1.ค่ารถสองแถว 4,000    4,000 ต.ค.-มี.ค. ครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 2.ค่าอาหารกลางวัน 71 คน  3,550   3,550 ต.ค.-มี.ค. 

3.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
71 คน 

 3,550   3,550 ต.ค.-มี.ค. 

4.ค่าของที่ระลึก 2 ชิ้น  2,000   2,000 ต.ค.-มี.ค. 
รวม 7,000 8,000   13,100   

 

6.  ระยะเวลา          ไตรมาส 1  (ต.ค. – ธ.ค. 63)    ไตรมาส 2  (ม.ค. – มี.ค. 64) 
      ไตรมาส 3  (เม.ย. – มิ.ย. 64)                 ไตรมาส 4  (ก.ค. – ก.ย. 64) 
 

7. สถานที่ด าเนินงาน    โรงเผาขยะสะพานหินและกังหันลมแหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต  
 

8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เปูาหมาย วิธีการติดตามผล 

จ านวนวันที่สอนอาจน้อยกว่า
ก าหนดเนื่องจากมีกิจกรรมอ่ืน
มาแทรก 

ให้นักเรียนท ากิจกรรม
นอกเวลาเรียนบ้าง
บางครั้ง 

ให้นักเรียนได้เรียน
เนื้อหาที่ครอบคลุม
จากนอกต ารา 

ตรวจสอบเนื้อหาที่ได้
สอนจากผลการสรุป
การด าเนินงาน 

9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

นักเรียนร้อยละ80 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกต 
นักเรียนมีจิตส านึกในการใช้พลังงานฟูาอย่างประหยัด
มากขึ้น 

การท าโครงงานท าไมต้องใช้
พลังงานทดแทนเพ่ือผลิต
กระแสไฟฟูา 

แบบประเมิน
โครงงาน 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 10.2 นักเรียนมีจิตส านึกในการใช้พลังงานฟูาอย่างประหยัดมากขึ้น 
 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ  
2.  วัตถุประสงค์ 
      2.1  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
      2.2  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาวิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
 

3.  เป้าหมาย  
      3.1   ผลผลิต (Outputs)  
              3.1.1  เชิงปริมาณ   นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ห้อง ม.5/1 ม.5/2 และ ม.
5/3  จ านวน 100 คน (ตามความสมัครใจ) ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ 
              3.1.2  เชิงคุณภาพ  นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เกิดการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา และมีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาวิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
      3.2   ผลลัพธ์ (Outcomes)   
              3.2.1  นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
              3.2.2  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ    
               

4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan)  
   1.1 ประชุมวางแผนการท างาน 
   1.2 มอบหมายผู้รับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ 

 
 

 
 

 
 

 ครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
   2.1 ประสานงาน/จัดเตรียมอุปกรณ์ 
   2.2 จัดค่ายดาราศาสตร์ 

  
 
 

 
 
 

 
 

ครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลการจัดค่ายดาราศาสตร์ 

   
 

 
 

ครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

4. ข้ันสรุปและปรับปรุง (Act) 
   4.1 ประชุมสรุปผลการจัดค่ายดาราศาสตร์ 
   4.2 รายงานสรุป 

    
 
 

ครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 
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5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ    ค่า 
ครุภัณฑ์ 

ค่าตอบแทนวิทยากร  5,400    5,400 ม.ค.-มี.ค. ครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ ค่าอาหารกลางวัน 100 คน  10,000   10,000 ม.ค.-มี.ค. 

ค่าบ ารุงสถานที่  2,000   2,000 ม.ค.-มี.ค. 
ค่าอาหารว่าง100 คน  5,000   5,000 ม.ค.-มี.ค. 
โมเดลทรงกลมท้องฟูาใส 12 
นิ้ว 

  3,300  3,300  

รวม 5,400 17,000 3,300  25,700   
 

6.  ระยะเวลา          ไตรมาส 1  (ต.ค. – ธ.ค. 63)    ไตรมาส 2  (ม.ค. – มี.ค. 64) 
     ไตรมาส 3  (เม.ย. – มิ.ย. 64)    ไตรมาส 4  (ก.ค. – ก.ย. 64) 
 

7.  สถานที่ด าเนินงาน    มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
    

8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เปูาหมาย วิธีการติดตามผล 

1. การใช้เครื่องมือ/
อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 
 

ครูดูแลอย่างใกล้ชิด การใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์
ทางวิทยาศาสตร์อย่าง 
คุ้มค่าและปลอดภัย 

แบบบันทึกผลการใช้
เครื่องมือ/อุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ 

9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด  
ร้อยละและ 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 
วิธีการ เครื่องมือ 

1.นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เข้าร่วมกิจกรรม มากกว่า ร้อยละ 80  

ตรวจสอบใบลงทะเบียน แบบลงทะเบียน 

2.นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

สังเกตพฤติกรรมนักเรียน แบบสังเกตพฤติกรรม 

3.นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชา
วิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

ประเมินตามสภาพจริง 
ทดสอบ และสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน 

แฟูมสะสมผลงาน
นักเรียน แบบทดสอบ 
แบบสังเกต 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
              10.1  นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
              10.2  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ                 
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กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมอุปกรณ์พี่ช่วยชีวีน้อง 
 2.  วัตถุประสงค์ 
      2.1  เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 

3.  เป้าหมาย  
      3.1   ผลผลิต ( Outputs )  (ผลที่เกิดขึ้นทันที) 
              3.1.1  เชิงปริมาณ   นักเรียนสายวิทยาศาสตร์ จ านวน   50  คน                
              3.1.2  เชิงคุณภาพ  นักเรียนมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก 
      3.2   ผลลัพธ์ ( Outcomes)  (ผลระยะยาวที่เกิดจากผลผลิต) 
              3.2.1  นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพทางชีววิทยา เคมีและฟิสิกส์ 
 

4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan)  
   1.1 ประชุมวางแผนการท างาน 
   1.2 จัดหาครูผู้สอน 

   
 

 ครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
   2.1 จัดเตรียมเอกสารประกอบการสอน 
   2.2 จัดตารางเวลาในการสอน 

   
 

 
 

ครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 ตรวจสอบผลการสอน 
   3.2 ติดตามผลการสอบโอลิมปิกวิชาการ  

    
 

ครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

4. ข้ันสรุปและปรับปรุง (Act) 
   4.1 สรุปจ านวนนักเรียนที่ผ่านเข้าค่าย
โอลิมปิกวิชาการ 
   4.2 ประชุมสรุปและสอบถามปัญหา 

    
 

ครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ    ค่า 
ครุภัณฑ์ 

ค่าสถานที่และอุปกรณ์  5,000   5,000 ก.ค.-ส.ค. ครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

รวม  5,000   5,000   
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6.  ระยะเวลา          ไตรมาส 1  (ต.ค. – ธ.ค. 63)    ไตรมาส 2  (ม.ค. – มี.ค. 64) 
     ไตรมาส 3  (เม.ย. – มิ.ย. 64)    ไตรมาส 4  (ก.ค. – ก.ย. 64) 
 

7.  สถานที่ด าเนินงาน    โรงเรียนสตรีภูเก็ตและหน่วยงานภายนอก 
 

8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เปูาหมาย วิธีการติดตามผล 

- - - - 

9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
นักเรียนมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงาน
ภายนอก 

จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วม แบบลงทะเบียน 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 นักเรียนมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก 
  
  

ลงชื่อ ................................................. ผู้เสนอโครงการ 
                        (นางสาวพรศรี  ณ นคร) 

           หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 

ลงชื่อ                                       ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นางสาวกุลธิดา   พรมทอง) 
          รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

 
 

ลงชื่อ                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
                         (นายปัญญา   หตัถิ) 
                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
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1.1.8 โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที ่ 3 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่ 1   ข้อที ่    1.1 
มาตรฐานสถานศึกษาที่   1    ประเด็นพิจารณาที่    3 
นโยบายโรงเรียนข้อที่   3    จุดเน้นที่   3 
ลักษณะของโครงการ               โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
งบประมาณทั้งโครงการ   103,970  บาท (เงินเหลือจ่ายอุดหนุนการเรียนการสอน) 

1.  หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มี
ความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ และคุณธรรม มีจิตส านึกความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมั่นใน
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานรวมทั้ง
เจตคติ ที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ้งเน้นผู้เรียนที่ส าคัญบน
พ้ืนฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ 
 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานนั้น นอกจากกระบวนการเรียนการสอนที่ถือเป็น
กระบวนการส าคัญที่สุดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 การจัดการเรียนรู้ต้อง
ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง แสวงหาความรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนสตรีภูเก็ต จึงจัดโครงการเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
ด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) ให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ในการสร้างผลงาน
อย่างเต็มศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ ขณะเดียวกันศิลปะยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างสติปัญญาและ
จิตใจของผู้เรียนให้สูงขึ้น ท าให้เกิดความรัก ความสามัคคีต่อกันจากการด าเนินโครงการในปีที่ผ่านมา ซึ่งก่อให้
นักเรียนมีความรู้ มีทักษะ มีความช านาญตามที่ตนเองถนัดและสนใจในงานด้านศิลปะเพ่ิมขึ้น เพ่ือน าผลงานไป
สร้างกิจกรรมภายในโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับสากล 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
      2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาพ้ืนฐาน ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
      2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนด้านความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยี 
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
 

3.  เป้าหมาย  
      3.1   ผลผลิต ( Outputs )  (ผลที่เกิดขึ้นทันที) 
              3.1.1  เชิงปริมาณ  นักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จ านวน 2,789 คน 
              3.1.2  เชิงคุณภาพ  นักเรียนมีความรู้ มีความสามารถด้านศิลปะระดับมืออาชีพ 
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      3.2   ผลลัพธ์ ( Outcomes)  (ผลระยะยาวที่เกิดจากผลผลิต) 
              3.2.1 นักเรียนมีความช านาญในการแสดงออกและสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะได้อย่างหลากหลาย 
     3.2.2 นักเรียนน าผลงานเข้าร่วมการแข่งขันในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับ
สากล                        

4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม 

ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-
ก.ย. 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan)  
   1.1 ประชุมวางแผน 
   1.2 แต่งตั้งคณะท างาน 

    กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
   2.1 รับสมัครกลุ่มนักเรียนที่สนใจ 
   2.2 จัดหาสื่อ วัสด-ุอุปกรณ์ 
   2.3 ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขัน 

     

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 ก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 
   3.2 ประเมินผลงาน  

     

4. ข้ันสรุปและปรับปรุง (Act) 
   4.1 สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 

     

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ    ค่า 
ครุภัณฑ์ 

1. กิจกรรมทัศนศิลป์ 4,000 6,000 2,000 - 12,000 ต.ค. 2563 
– 

ก.ย.2564 

ครูทัศนศิลป ์
2. กิจกรรมดนตรีสากล - 5,000 - 28,470 33,470 ครูดนตรีสากล 
3. กิจกรรมดนตรีไทย - - - 25,500 25,500 ครูดนตรีไทย 
4. กิจกรรมนาฏศิลป์ - - 33,000  33,000 ครูนาฏศิลป ์

รวม 4,000 11,000 35,000 53,970 103,970   
 
 

6. ระยะเวลา         ไตรมาส 1  (ต.ค. – ธ.ค. 63)    ไตรมาส 2  (ม.ค. – มี.ค. 64) 
     ไตรมาส 3  (เม.ย. – มิ.ย. 64)    ไตรมาส 4  (ก.ค. – ก.ย. 64) 
 

7. สถานที่ด าเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
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8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เปูาหมาย วิธีการติดตามผล 

1. เวลาด าเนินงานมีน้อย จัดท าตารางในการเรียน
การสอนให้ชัดเจน 

ด าเนินตามเวลาที่ก าหนด
ไว้ 

ครูในโรงเรียนและ
นักเรียน 

2. งบประมาณมีน้อย วางแผนงานในอนาคตให้
ชัดเจน 

ใช้งบประมาณให้ตรงกับ
แผนที่ก าหนดไว้ 

รายงานการใช้
งบประมาณในแต่ละปี 

9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจมาก สอบถาม แบบสอบถามความพึงพอใจ 
2. ร้อยละ 80 ด าเนินงานตามกระบวนการอย่างมีคุณภาพ สังเกต แบบสังเกตกระบวนการด าเนินงาน 
3. ร้อยละ 80 ได้รับรางวัล บันทึก แบบบันทึกการแข่งขันทักษะ 
4. ร้อยละ 80 ใช้ถูกต้องตามระเบียบการเงินและใช้จ่าย
อย่างประหยัด 

ตรวจสอบการ
เบิกจ่าย 

แบบรายงานการเบิกจ่าย 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ร้อยละ 80 นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาพ้ืนฐาน ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
          10.2 ร้อยละ 80 นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนด้านความสามารถ ในการใช้
เทคโนโลยี   
 
 

ลงชื่อ .............................................. ผู้เสนอโครงการ           
                       (นายสมปอง  พรหมทอง) 
                หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 
 

ลงชื่อ                                     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นางสาวกุลธิดา  พรมทอง) 
                   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 

                ลงชื่อ                                       ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                            (นายปัญญา   หัตถิ) 
                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
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1.1.9 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่  4 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่ 1   ข้อที่ 1.1 
มาตรฐานสถานศึกษาที่  1   ประเด็นพิจารณาที่      1 
นโยบายโรงเรียนข้อที่   1   จุดเน้นที่     1 
ลักษณะของโครงการ               โครงการใหม่               โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นายอ านวย ปุพเพตะนันท์ และครูสาระภาษาอังกฤษ 
งบประมาณทั้งโครงการ   77,200    บาท  (เงินเหลือจ่ายอุดหนุนการเรียนการสอน) 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความส าคัญต่อการศึกษาของผู้เรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนตามความถนัดและความสนใจได้รับการ
ส่งเสริมตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน 2551 
 การเรียนภาษาอังกฤษให้ประสบความส าเร็จ ควรจัดกิจกรรมให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน ตามยุคสมัย
และเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของนักเรียน ตลอดจนพัฒนาเพื่อการประกอบอาชีพที่น่าสนใจ 
 การจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษและกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ                         
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น                      
โดยพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน รวมทั้งนักเรียนได้มี
โอกาสได้ฝึกทักษะภาษาจากการร่วมกิจกรรมต่างๆ และการพัฒนาตนเอง เป็นการฝึกความสามัคคีระหว่าง
เพ่ือนผู้ร่วมทีม การมีน้ าใจ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน กิจกรรมเหล่านี้สามารถส่งเสริมให้ได้รับ
ประสบการณ์และ  หาความรู้ต่างๆ ทางภาษาและเป็นสิ่งส าคัญในการด ารงชีวิตที่ดีในประชาคมโลกอย่างมี
ความสุข 
 

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
2.  วัตถุประสงค์ 
ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษากับเจ้าของภาษาได้ 
เพ่ือสร้างเสริมบรรยากาศให้นักเรียนมีความสนุกสนาน มีความมั่นใจ ความกล้าแสดงออกทางภาษาอย่างเต็มที่ 
ตลอดจนมีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 

3.  เป้าหมาย  
      3.1  ผลผลิต ( Outputs )  (ผลที่เกิดขึ้นทันที) 
3.1.1  เชิงปริมาณ   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนสตรี    
         ภูเก็ต  จ านวน 120 คน 
3.1.2  เชิงคุณภาพ  ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางภาษาของนักเรียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรภาษาอังกฤษพุทธศักราช 2551 ให้เหมาะสมกับวัยและธรรมชาติ ความต้องการในการเรียนของผู้เรียน
ส าหรับเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน 
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3.2 ผลลัพธ์ ( Outcomes)  (ผลระยะยาวที่เกิดจากผลผลิต) 
           3.2.1  นักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ตในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับ                    
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร สามารถสร้างความมั่นใจในการให้ข้อมูลด้านต่าง ๆ ได้
แนวคิดในการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
 3.2.2 นักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ตในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้เรียนรู้
ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งประกอบการอาชีพด้านต่าง ๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการด าเนินงาน                    ช่วยท า
ให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ เข้าใจขั้นตอนการประกอบการ                    ในอาชีพต่าง ๆ    
   

4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส  

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.-ธ.ค. 

2 
ม.ค.-มี.ค. 

3 
เม.ย.-มิ.ย 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
1.1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
1.2 น าเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 
 
 

   ครูสาระ
ภาษาอังกฤษ 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
2.1 ประชาสัมพันธ์โครงการ 
2.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
2.3 ด าเนินกิจกรรมในโครงการ 
      - ฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ   
        สื่อสาร 6 ฐาน  
      - ศึกษาแหล่งเรียนรู้ การใช้ 
        ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 

 
 
 
 

   

3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
3.1 ส ารวจความคิดเห็นของผู้ร่วมกิจกรรม 
3.2 ประเมินผลความส าเร็จของกิจกรรม 

    

4. ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act)      

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่า
ครุภัณฑ์ 

1. กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักเรียนและครู  
     2 ครั้ง ครั้งละ 120 คน 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
อาหารกลางวัน  
 

  
 
 

60,000 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

60,000 
 

พ.ย. 2563 
- มี.ค. 
2564 

ครูสาระ
ภาษาอังกฤษ 
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่า
ครุภัณฑ์ 

- เอกสารการเข้าค่าย วัสดุ /
อุปกรณ์  
- ของรางวัล 
- ค่าเช่ายานพาหนะ  
- ค่าจัดกิจกรรมดูงานคณะ
บริการและการท่องเที่ยว  
  (ม.อ. วิทยาเขตกะทู้) 

  
 
 

40,000 
36,000 

23,000 
 

6,000 
 

 23,000 
 

6,000 
40,000 
36,000 

 

  

รวม  136,000 29,000  165,000   
 

6.  ระยะเวลา          ไตรมาส 1  (ต.ค. – ธ.ค. 63)    ไตรมาส 2  (ม.ค. – มี.ค. 64) 
     ไตรมาส 3  (เม.ย. – มิ.ย. 64)   ไตรมาส 4  (ก.ค. – ก.ย. 64) 
 

7.  สถานที่ด าเนินงาน    โรงเรียนสตรีภูเก็ตและแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดภูเก็ต 
 

8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เปูาหมาย วิธีการติดตามผล 

1. สภาพภูมิอากาศ เตรียมกิจกรรมการเข้าค่าย
ทางเลือกท่ีปรับสภาพตาม
ลักษณะภูมิอากาศ 

นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สามารถด าเนินกิจกรรมได้ 

แบบสอบถาม 
การสังเกต 

2. ความพร้อมของแหล่งเรียนรู้ เตรียมแหล่งเรียนรู้ส ารอง 
 

นักเรียนได้รับข้อมูลความรู้
จากแหล่งเรียนรู้ 

แบบสอบถาม 
การสังเกต 

9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร
ภาษากับเจ้าของภาษาได ้

ประเมินผล 
จากการเข้าร่วมกิจกรรม 

แบบประเมิน 

2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 

ประเมินผล 
จากผลการสอบ 

ผลการสอบ 

3. ร้อยละ 80 ของนักเรียน มีความสนุกสนาน มีความ 
    มั่นใจ ความกล้าแสดงออกทางภาษาอย่างเต็มที่ 
    ตลอดจนมีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

ประเมินผล 
จากการเข้าร่วมกิจกรรม 

แบบประเมิน 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษากับเจ้าของภาษาได้ 
10.2 นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
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กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
2.  วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพ่ือส่งเสริมและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นโดยพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ 
คือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน  
 

3.  เป้าหมาย  
3.1 ผลผลิต ( Outputs )  (ผลที่เกิดขึ้นทันที) 
3.1.1  เชิงปริมาณ   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
3.1.2  เชิงคุณภาพ  ส่งเสริมและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงคข์องหลักสูตรภาษาอังกฤษพุทธศักราช 2551  
 

4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส  

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ต.-ธ.ค. 

2 
ม.ค.-มี.ค. 

3 
เม.ย.-มิ.ย 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
1.1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
1.2 น าเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 
 
 

   ครูสาระ 
ภาษาอังกฤษ 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
2.1 ประชาสัมพันธ์โครงการ 
2.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
2.3 ด าเนินกิจกรรมในโครงการ 

 
 

   

3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
3.1 ส ารวจความคิดเห็นของผู้ร่วมกิจกรรม 
3.2 ประเมินผลความส าเร็จของกิจกรรม 

    

4. ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act)      

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ค่าตอ

บแทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่า
ครุภัณฑ์ 

กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ค่าตอบแทนวิทยากร  

 
 
 
 

7,200 

    
 
 
 

7,200 

ม.ค 
.- มี.ค.64 

ครูสาระ
ภาษา 
อังกฤษ 

รวม 7,200   - 7,200   
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6.  ระยะเวลา          ไตรมาส 1  (ต.ค. – ธ.ค. 63)    ไตรมาส 2  (ม.ค. – มี.ค. 64) 
     ไตรมาส 3  (เม.ย. – มิ.ย. 64)   ไตรมาส 4  (ก.ค. – ก.ย. 64) 
 

7.  สถานที่ด าเนินงาน    โรงเรียนสตรีภูเก็ตและแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดภูเก็ต 
 

8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เปูาหมาย วิธีการติดตามผล 

- - - - 

9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง               
การเรียนสูงขึ้น 

ประเมินผลจากผลการสอบ ผลการสอบ 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     10.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
 
 
 

ลงชื่อ ............................................... ผู้เสนอโครงการ                          
                     (นายอ านวย  ปุพเพตะนันท์) 
                    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
 

ลงชื่อ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นางสาวกุลธิดา  พรมทอง) 
                                       รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

                ลงชื่อ  ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                            (นายปัญญา   หัตถิ) 
                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
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1.1.10 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที่     3   
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่     1                                 ข้อที ่     1.1 
มาตรฐานสถานศึกษาที่           1                        ประเด็นพิจารณาที่   1.1 
นโยบายโรงเรียนข้อที่             1 และ 2                       จุดเน้นที่   1  
ลักษณะของโครงการ               โครงการใหม่                โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุภลัคน์ พูลสวัสดิ์ และนางสาวนันทิยา กล้าหาญ 
งบประมาณทั้งโครงการ     25,550     บาท  (เงินเหลือจ่ายอุดหนุนการเรียนการสอน) 

1.  หลักการและเหตุผล 
 การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศมีความส าคัญต่อผู้เรียนปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดภูเก็ต
ซ่ึงแต่ละปีมีนักท่องเท่ียวจากนานาประเทศเดินทางเข้ามาอย่างล้นหลาม 
 ดังนั้นการจัดให้มีการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในโรงเรียนจึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีศักยภาพในการใช้ภาษา อันได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน ให้อยู่ในระดับดี 
นักเรียนสามารถสอบผ่านการสอบวัดระดับมาตรฐานสากลภาษาฝรั่งเศส นักเรียนมีศักยภาพด้านวิชาการ มี
โอกาสแสดงความสามารถด้านภาษา และสามารถใช้ภาษาฝรั่งเศสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนต่าง
โรงเรียนหรือกับชาวฝรั่งเศส  น าไปสู่การใช้ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจ าวันอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงการใช้ภาษาฝรั่งเศสในการศึกษาต่อและใช้ประกอบอาชีพในอนาคต สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนส่งเสริมให้
นักเรียนสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีความสุข  
     

2.  วัตถุประสงค์ 
      2.1  เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
      2.2  เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน                    
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 

3.  เป้าหมาย  
      3.1   ผลผลิต ( Outputs )  (ผลที่เกิดขึ้นทันที) 
              3.1.1  เชิงปริมาณ   นักเรียนแผนการเรียนอังกฤษ-ฝรั่งเศส จ านวน 124 คน                
              3.1.2  เชิงคุณภาพ   นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาฝรั่งเศส ตระหนักและเห็น 
                      ความส าคัญของการใช้ภาษาฝรั่งเศส และสามารถใช้ภาษาฝรั่งเศสชีวิตประจ าวัน 
                      ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      3.2   ผลลัพธ์ ( Outcomes)  (ผลระยะยาวที่เกิดจากผลผลิต) 
              3.2.1  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาฝรั่งเศสสูงขึ้น 
     3.2.2  นักเรียนตระหนักและเห็นความส าคัญในการเรียนภาษาฝรั่งเศส และสามรถใช้ภาษาฝรั่งเศส
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ            
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4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 
 4.1 กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส SPK 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan)  
1.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายให้นักเรียนทุกคนทราบ 
   1.2 ประชุมนักเรยีนที่มีส่วนเกี่ยวข้องและวางแผน
ด าเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะจดัในค่าย 

∕    อ.สภลัคน์  
พูลสวัสดิ์ และ 
อ.นันทิยา  
กล้าหาญ 2. ขัน้ด าเนินการ (Do) 

   2.1 เตรียมความพร้อมนักเรียนในการเข้าค่าย โดย
การให้นักเรียนช้ัน ม.6 เป็นผู้น าในแต่ละฐาน  
   2.2 ประสานงานและด าเนินการด้านสถานท่ี 
(หอประชุมมะฮอกกานี โรงอาหาร และรอบๆบริเวณ
โรงเรียน) เอกสาร วัสดุ อุปกรณ ์
   2.3 ด าเนินงานตามโครงการโดยแบ่งกิจกรรมเป็น 3 
ฐาน ได้แก่ ฐานท่ี 1 : Trésor de SPK  ฐานท่ี 2 : la 
cuisine   ฐานท่ี 3 : le poster 

∕    

3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินโครงการ 

∕    

4. ขั้นสรุปและปรับปรุง (Act) 
   4.1 รายงานโครงการ 

∕    

4.2 กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส CDF Phuket 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan)  
   1.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายให้นร.ทราบ 
   1.2 ประชุมนักเรยีนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ
ความประพฤติ การปฏิบตัิตนขณะเข้าค่าย สิ่งที่ต้อง
เตรียมในการเข้าคา่ย 

   ∕ อ.สภลัคน์  
พูลสวัสดิ์ และ 
อ.นันทิยา  
กล้าหาญ 

2. ขัน้ด าเนินการ (Do) 
   2.1 ประสานงานและด าเนินการเกี่ยวกับการขอ
อนุญาตไปราชการ ใบขออนุญาตผู้ปกครอง การยมื
เงิน รถตู้รับ-ส่ง ครูและนักเรียน เอกสาร วัสดุ 
อุปกรณ์ที่ต้องน าไปเข้าค่าย 
   2.3 ด าเนินงานตามโครงการ 

   ∕ 

3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินโครงการ 

   ∕ 

4. ขั้นสรุปและปรับปรุง (Act) 
   4.1 รายงานโครงการ 

   ∕ 
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4.3 กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส ระดับประเทศ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan)  
   1.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายให้นักเรียนทราบ 
   1.2 ประชุมนักเรยีนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ
ความประพฤติ การปฏิบตัิตนขณะเข้าค่าย สิ่งที่ต้อง
เตรียมในการเข้าคา่ย 

   ∕ อ.สภลัคน์  
พูลสวัสดิ์ และ 
อ.นันทิยา  
กล้าหาญ 

2. ขัน้ด าเนินการ (Do) 
   2.1 ประสานงานและด าเนินการเกี่ยวกับการขอ
อนุญาตไปราชการ ใบขออนุญาตผู้ปกครอง การยมื
เงิน รถตู้รับ-ส่ง ครูและนักเรียน เอกสาร วัสดุ 
อุปกรณ์ที่ต้องน าไปเข้าค่าย 
   2.3 ด าเนินงานตามโครงการ 

   ∕ 

3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินโครงการ 

   ∕ 

4. ขั้นสรุปและปรับปรุง (Act) 
   4.1 รายงานโครงการ 

   ∕ 

4.4 กิจกรรมติวสอบวัดระดับมาตรฐานสากล Delf A1 – A2 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan)  
   1.1 ส ารวจจ านวนนักเรียนที่ต้องการสอบ 
วัดระดบัมาตรฐานสากล Delf A1 – A2 

∕    อ.สุภลัคน์  
พูลสวัสดิ์ และ 
อ.นันทิยา  
กล้าหาญ 2. ขัน้ด าเนินการ (Do) 

   2.1 นักเรียนสมัครสอบ Delf A1 – A2 
   2.2 จัดท าเอกสารประกอบการติวสอบ 
วัดระดบัมาตรฐานสากล Delf A1 – A2 
 พร้อมท้ังจัดเตรยีมวสัดุ อุปกรณ ์ 
(ล าโพง โปรเจ็คเตอร์ เป็นต้น) 
   2.3 ด าเนินงานตามโครงการ   

 ∕   
 
 
 
 

 

3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินโครงการ 

 ∕   

4. ขั้นสรุปและปรับปรุง (Act) 
   4.1 รายงานโครงการ 

 ∕   
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5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ    ค่า 
ครุภัณฑ์ 

1. กิจกรรมค่ายภาษาและ
วัฒนธรรมฝรั่งเศส SPK 

- 11,450 6,100 - 17,550 ก.ค.–ก.ย. อ.สุภลัคน์ 
อ.นันทิยา 

2. กิจกรรมค่ายภาษาและ
วัฒนธรรมฝรั่งเศส CDF 
Phuket 

- - - - - ก.ค.-ก.ย. อ.สุภลัคน์ 
อ.นันทิยา 

3. กิจกรรมค่ายภาษาและ
วัฒนธรรมฝรั่งเศส 
ระดับประเทศ 

 8,000   8,000 ก.ค.–ก.ย.  อ.สุภลัคน์ 
อ.นันทิยา 

4. กิจกรรมติวสอบวัด
ระดับมาตรสากลภาษา
ฝรั่งเศส Delf A1 – A2 

- - - - - ต.ค.-ม.ค อ.สุภลัคน์ 
อ.นันทิยา 

รวม  19,450 6,100  25,550   
 

6.  ระยะเวลา        ไตรมาส 1  (ต.ค. – ธ.ค. 63)    ไตรมาส 2  (ม.ค. – มี.ค. 64) 
   ไตรมาส 3  (เม.ย. – มิ.ย. 64)    ไตรมาส 4  (ก.ค. – ก.ย. 64) 
 

7.  สถานที่ด าเนินงาน    โรงเรียนสตรีภูเก็ตและสถานอ่ืนๆตามความเหมาะสม 
 

8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เปูาหมาย วิธีการติดตามผล 

1. ศักยภาพของ
นักเรียนที่แตกต่าง
กัน 

ก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียน
ที่มีประสิทธิภาพในการเข้าเรียนใน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และเตรียม
ความพร้อมนักเรียนก่อนท า
กิจกรรม 

นักเรียนมีศักยภาพ
ในการเรียน 

-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
-ผลการแข่งขัน 
-ผลการสอบวัดระดับ
มาตรฐานสากลภาษา
ฝรั่งเศส 

2. ปริมาณงาน
ของครู
ผู้รับผิดชอบ 

ควรมีการวางแผนการปฏิบัติงาน งานส าเร็จตาม
เวลา และครู
สามารถใช้เวลาว่าง 
สอนเสริมให้แก่
นักเรียนที่ต้องการ
พัฒนาตนเอง 

งานส าเร็จตามแผนปฏิบัติ
งาน 
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9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีความสามารถ
ในการสื่อสารภาษากับเจ้าของภาษาได้ 

ฟัง พูด อ่าน เขียน 
การสังเกต 

-แบบทดสอบการฟัง การอ่าน การเขียน  
-แบบประเมินการพูด 

2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

ฟัง พูด อ่าน เขียน 
ชิ้นงาน และ                      
การสังเกต  

แบบฝึกหัด 
แบบทดสอบ 
แบบประเมินชิ้นงาน 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษากับเจ้าของภาษา 
10.2 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  
 

ลงชื่อ .............................................. ผู้เสนอโครงการ           
                     (นางสาวสุภลัคน์ พูลสวัสดิ์) 
                                                                       หัวหน้าสาระภาษาฝรั่งเศส 
 
 

ลงชื่อ                                    ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นางสาวกุลธิดา  พรมทอง) 
              รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 

             ลงชื่อ                                    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                           (นายปัญญา   หัตถิ) 
                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
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1.1.11 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ   ข้อที่   3 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่     1   ข้อที่   1.1 
มาตรฐานสถานศึกษาที่    1   ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 
นโยบายโรงเรียนข้อที่   1, 2   จุดเน้นที่    1 
ลักษณะของโครงการ               โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวนิตยา  ดวงมณี   นางนิชาภา วงค์วิ่ง  นางยูกะ สุกิยามา 
งบประมาณทั้งโครงการ    24,900   บาท (เงินเหลือจ่ายอุดหนุนการเรียนการสอน) 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ญี่ปุุนเป็นประเทศที่มีการลงทุนในประเทศไทยสูงเป็นอันดับต้นๆมาอย่างยาวนาน ส่งผลให้ภาค
ธุรกิจต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุุน จึงมีผู้สนใจเรียนภาษาญี่ปุุนเพิ่มมากขึ้น 
ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับมัธยมศึกษา อีกทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานต่างๆ มีการจัดกิจกรรม
การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุุนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศอยู่เสมอ 
 เมื่อผู้เรียนภาษาญี่ปุุนมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น ท าให้การสอบเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาภาษาญี่ปุุน และ
การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุุนในระดับต่างๆ มีอัตราการแข่งขันสูงขึ้น 
 เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนภาษาญี่ปุุน ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาส
พัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการของตนเอง จากการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านภาษาญี่ปุุน การ
แข่งขันทักษะต่างๆ การท ากิจกรรมร่วมกับชาวญี่ปุุน จะช่วยสร้างแรงจูงใจในการเรียน ให้นักเรียนมีความใฝุ
เรียนรู้อยู่ เสมอ และตระหนักถึงความส าคัญในการเรียน มีความมั่นใจในการใช้ภาษาญี่ปุุนได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 
            

2.  วัตถุประสงค์ 
      2.1  เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ ตระหนักถึงความส าคัญในการเรียนภาษาญี่ปุุน และน าความรู้ที่ 
    ได้จากการเรียนในชั้นเรียนไปใช้ในชีวิตจริง 
      2.2  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาญี่ปุุนของนักเรียน 
3.  เป้าหมาย  
      3.1   ผลผลิต ( Outputs )  (ผลที่เกิดขึ้นทันที) 
              3.1.1  เชิงปริมาณ นักเรียนแผนการเรียนอังกฤษ - ญี่ปุุน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6  
                                 จ านวน 128 คน                
              3.1.2  เชิงคุณภาพ นักเรียนสามารถใช้ภาษาญี่ปุุนขั้นต้นในการสื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติ 
     3.2   ผลลัพธ์ ( Outcomes)  (ผลระยะยาวที่เกิดจากผลผลิต) 
             3.2.1  นักเรียนแผนการเรียนอังกฤษ – ญี่ปุุน ได้พัฒนาศักยภาพตนเอง ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ       
             3.2.2  นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านภาษาญี่ปุุนที่ดีขึ้น ได้เข้าแข่งขันทักษะระดับต่างๆ จนได้                  
เขา้ร่วมการแข่งขันระดับประเทศ                                          
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  4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 
         4.1 กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น (ระดับเขตพ้ืนที่ และ ระดับประเทศ - ภาคใต้) 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan)  
   1.1 ประชุมครผูู้เกี่ยวข้อง 
   1.2 ประชาสัมพันธ์คดัเลือกนักเรียนท่ีมี 
ความสามารถพิเศษด้านภาษาญี่ปุนุ 

   
 
 

 ครูนิตยา 
ครูนิชาภา 
ครูยูกะ 

2. ขัน้ด าเนินการ (Do) 
   2.1 ฝึกซ้อมนักเรียนตามรายการแข่งขัน 
   2.2 เตรียมความพร้อมในการจดักิจกรรม 
   2.3 จัดกิจกรรมตามโครงการ 
   2.4 น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน  
   2.5 ประสานงานและด าเนินการเกี่ยวกับการขอ
อนุญาตไปราชการใบขออนุญาตผูป้กครองการยืมเงิน-รถ 

   
 

 

 
 
 

3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลกจิกรรม 
   3.2 ส ารวจความคิดเห็นครูนักเรียนที่มีต่อกิจกรรม 

    
 
 

4. ขั้นสรุปและปรับปรุง (Act) 
   4.1 สรุปผลการแข่งขัน 
   4.2 รายงานผล 

    
 
 

  

        4.2 ค่ายภาษาญี่ปุ่นด้วยการเรียนรู้ผ่านภาระงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan)  
   1.1 ประชุมครผูู้เกี่ยวข้อง 
   1.2 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมใหน้ักเรียนทราบ 

   
 

 
 
 

ครูนิตยา 
ครูนิชาภา 
ครูยูกะ 

2. ขัน้ด าเนินการ (Do) 
   2.1 เตรียมความพร้อมนักเรียน 
        - ติดตามการท า Pre task 
   2.2 ประสานงานครูประจ าค่ายและตดิต่อ 
       ด้านสถานท่ี เตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ ์
        - จัดท าเอกสารลงทะเบียนคร-ูนักเรียน 
        - แบ่งกลุ่มนักเรยีนคละโรงเรียน/รายชื่อ 
   2.3 จัดกิจกรรมตามโครงการ ตามหัวข้อที่ก าหนด 

    
 
 

3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลกจิกรรม 

 
 

 
 

  
 

4. ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
   4.1 รายงานโครงการ 
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      4.3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – ญี่ปุ่น 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan)  
   1.1 ประชุมครผูู้เกี่ยวข้อง 
   1.2 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมใหน้ักเรียนทราบ 

    
 
 

ครูนิตยา 
ครูนิชาภา 
ครูยูกะ 

2. ขัน้ด าเนินการ (Do) 
   2.1 เตรียมความพร้อมนักเรียน 
        - แบ่งกลุ่มนักเรยีนรับผิดชอบแต่ละฐาน 
        - ตรวจสคริปการน าเสนอ 
   2.2 ประสานงานผู้เกี่ยวข้องและด าเนินการ 
        ด้านสถานท่ี เอกสาร วัสดุ อุปกรณ์  
   2.3 จัดกิจกรรมตามโครงการ  
        - การแสดงร าไทย (นาฏศิลป์) 
        - กิจกรรมฐาน 6 ฐาน ได้แก่ มวยไทย  
          ภาษาไทย การละเล่นไทย ร าไทย การ 
          แต่งกายไทย สิ่งที่ก าลังไดร้ับความ    
          นิยมในวัยรุ่นไทย 

  
 
 

 

  
 
 

 

3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรม 

 
 

   
 

4. ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
   4.1 รายงานโครงการ 

    
 

          4.4 กิจกรรมรุ่นพี่แนะแนวการศึกษาต่อสายภาษาญี่ปุ่น 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan)  
   1.1 ประชาสัมพันธ์นักเรียน  
   1.2 ติดต่อ ประสานงานศิษย์เก่า 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ครูนิตยา 
ครูนิชาภา 
ครูยูกะ 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
   2.1 ก าหนดวัน เวลา 
   2.2 เตรียมเอกสาร ประสานงานวิทยากร 
   2.3 ด าเนินการจัดกิจกรรม  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรม 

 
 

 
 

 
 

 
 

4. ข้ันสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
   4.1 รายงานผล 

 
 

 
 

 
 

 
 

  



                                              โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2564            ห น้ า  | 49 

           4.5 กิจกรรมสอนเสริมเตรียมสอบวัดระดับ, Pat ญี่ปุ่น 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan)  
   1.1 ประชาสัมพันธ์นักเรียน  
   1.2 ติดต่อ ประสานงานวิทยากร 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ครูนิตยา 
ครูนิชาภา 
ครูยูกะ 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
   2.1 ก าหนดวัน เวลา 
   2.2 จัดเตรียมเอกสาร สถานที่ 
   2.3 ด าเนินการจัดกิจกรรม  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรม 

 
 

 
 

 
 

 
 

4. ข้ันสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
   4.1 รายงานผล 

 
 

 
 

 
 

 
 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ    ค่า 
ครุภัณฑ์ 

1. การแข่งขันทักษะ 
-ระดับเขตพ้ืนที่สพม.14 
-ระดับประเทศ (ภาคใต้) 

 
1,500 

- 

 
- 
- 

 
5,750 

- 

  
7,250 

มิ.ย.-ก.ย. 
ก.ค.-ส.ค. 
ก.ย. 

ครูนิตยา 
ครูนิชาภา 
ครูยูกะ 

2. ค่ายภาษาญี่ปุุนด้วยการ
เรียนรู้ผ่านภาระงาน 

4,800 - - - 4,800 ส.ค.-ก.ย. 

3. กิจกรรมแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมไทย-ญี่ปุุน 

- 1,000 570 - 1,570 ก.ค.-ก.ย. 

4. รุ่นพีแ่นะแนวการศึกษา
ต่อสายภาษาญี่ปุุน  

- 800 - - 800 ต.ค.-ก.ย. 

5. กิจกรรมสอนเสริม
เตรียมสอบวัดระดับ, Pat 
ญี่ปุุน 

- 8,680 1,800 - 10,480 มิ.ย.-ก.ย. 
ต.ค.-ธ.ค. 

รวม 6,300 10,480 8,120 - 24,900   
 

6.  ระยะเวลา          ไตรมาส 1  (ต.ค. – ธ.ค. 63)    ไตรมาส 2  (ม.ค. – มี.ค. 64) 
     ไตรมาส 3  (เม.ย. – มิ.ย. 64)    ไตรมาส 4  (ก.ค. – ก.ย. 64) 
 

7.  สถานที่ด าเนินงาน    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
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8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เปูาหมาย วิธีการติดตามผล 

1. ศักยภาพของนักเรียน
มีความแตกต่างกันในแต่
ละปีการศึกษา 

มีเกณฑ์ในการคัดเลือก
นักเรียนที่เข้าเรียน
แผนการเรียน 

ได้นักเรียนที่มีศักยภาพ ผลการแข่งขัน 
ผลการสอบวัดระดับ 

2. ปริมาณงานของครู
ผู้รับผิดชอบ 

ครูมีการวางแผนการ
ปฏิบัติงาน 

ครูสามารถสอนเสริม
ให้กับนักเรียนกลุ่มท่ีมี
ศักยภาพพิเศษและ
นักเรียนกลุ่มที่ต้องการ
พัฒนาตนเอง 

ปฏิบัติงานลุล่วงตาม
แผน 

9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ80 ของนักเรียนมีความสามารถในการ
สื่อสารภาษากับเจ้าของภาษาได้ 

ฟัง พูด อ่าน เขียน 
การสังเกต, การสัมภาษณ์ 

- แบบทดสอบ 
- แบบประเมินการพูด 

2. ร้อยละ80 ของนักเรียนมีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

ฟัง พูด อ่าน เขียน 
ชิ้นงาน, การสังเกต 

- แบบฝึกหัด 
- แบบทดสอบ 
- แบบประเมินชิ้นงาน 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      10.1 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษากับเจ้าของภาษา 
      10.2 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
 
 

ลงชื่อ .............................................. ผู้เสนอโครงการ           
                       (นางสาวนิตยา  ดวงมณี) 
                                                                        หัวหน้าสาระภาษาญี่ปุุน 
 
 

ลงชื่อ                                    ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นางสาวกุลธิดา  พรมทอง) 
        รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

 
                 ลงชื่อ                                      ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                                           (นายปัญญา   หัตถิ) 
                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
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1.1.12 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ    ข้อที่     3 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่       1         ข้อที ่      1.1  
มาตรฐานสถานศึกษาที่  3 ประเด็นพิจารณาที่   1.1 
นโยบายโรงเรียนข้อที่   3 จุดเน้นที่    1 
ลักษณะของโครงการ               โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ    นางอรวรรณ   สังขะไชย   นางสาวชนกภัทร์  อังอัจฉะริยะ   นางสาวพิมภา  ชูชุม 
นางสาวณิชกานต์   ฉันทธ ารงศิริ    และนางสาวกรรณิกา  คงทอง 
งบประมาณทั้งโครงการ    28,500    บาท  (เงินเหลือจ่ายอุดหนุนการเรียนการสอน) 

1.  หลักการและเหตุผล 
การเรียนภาษาต่างประเทศและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ

นั้น  เป็นสิ่งจ าเป็นต่อการจัดการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21  ซึ่งคนไทยควรเรียนรู้ภาษาต่างๆอย่างน้อย                 
2 ภาษาการเรียนภาษาให้ประสบความส าเร็จนั้นจ าเป็นต้องมีการสอนที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดกิจกรรม                  
ที่หลากหลาย มีการเชื่อมโยงการเรียนรู้ให้ทันต่อยุคสมัย ทันเหตุการณ์และยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม  

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนี้ จัดขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีความตื่นตัวและตระหนักในการใช้ภาษาอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  นักเรียนสามารถใช้ภาษา
เพ่ือการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว พร้อมทั้งมีทักษะในการอ่าน การเขียน ตามเกณฑ์ ที่
สถานศึกษาก าหนด  
 

2.  วัตถุประสงค์ 
      2.1   เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาจีนกับเจ้าของภาษาได้ 
      2.2   เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาจีน ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
ก าหนดได้ 

3.  เป้าหมาย  
      3.1   ผลผลิต ( Outputs )  (ผลที่เกิดขึ้นทันที) 
              3.1.1  เชิงปริมาณ   นักเรียนที่เรียนภาษาจีน 718 คน(นักเรียนที่เรียนจีนทั้งหมด)           
              3.1.2  เชิงคุณภาพ  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีนดีขึ้น 
      3.2   ผลลัพธ์ ( Outcomes)  (ผลระยะยาวที่เกิดจากผลผลิต) 
             3.2.1  นักเรียนใชท้ักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนในการชีวิตประจ าวันได้ 
             3.2.2  นักเรียนมีโอกาสสอบวัดระดับภาษาจีนเพ่ือยื่นขอทุนไปต่างประเทศและเข้าศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น        
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4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 
    4.1  กิจกรรมแข่งขันทักษะและสืบสานวัฒนธรรมจีน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส ผู้รับ 

ผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan)  
   1.1 ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทุกระดับชั้น ม.1-6  
เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะและสืบสานวัฒนธรรมจีน 
   1.2 ประชุมนักเรยีนที่เกี่ยวข้องและวาง แผนการ
ด าเนินงาน 

   
 

  

2. ขัน้ด าเนินการ (Do) 
   2.1 นักเรียนสมัครเข้าร่วมแข่งขนัทักษะ 
   2.2 จัดเตรียมสถานท่ีและวสัดุ อุปกรณ์ ท่ีใช้ในการ
แข่งขันทักษะฯ 
   2.3  ด าเนินงานตามโครงการ 
 - แจ้งกฎกติกาและก าหนดการแข่งขันทักษะฯ 
 - ด าเนินการแข่งขัน 
 - สรุปผลการแข่งขันแตล่ะรายการพร้อมมอบเกยีรติ
บัตรให้แก่นักเรียน (กิจกรรมการแข่งขันตัด/พับ
กระดาษจีน,การถักเชือกจีน,การคดัลายมือภาษาจีน,
การแข่งขันเขียน/วาดด้วยพู่กันจีน) 

   
 

  

3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินโครงการ 

     

4. ขั้นสรุปและปรับปรุง (Act) 
   4.1 รายงานโครงการ 

     

     4.2 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ในทุกระดับชั้นและน านักเรียนสู่มาตรฐานสากลด้านภาษาจีน PAT 7.4 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan)  
   1.1 ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนหอ้งแผนจีนระดบัช้ัน 
ม.5-6 เข้าร่วมกิจกรรม 

 
 

  
 

 
 

 

2. ขัน้ด าเนินการ (Do) 
   2.1 นักเรียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 
   2.2 จัดท าเอกสารประกอบการติวสอบภาษาจีน 
PAT 7.4 พร้อมท้ังจัดเตรียมสถานที่และวัสดุ อุปกรณ์ 
ที่ใช้ในการท ากิจกรรม 

   
 

 
 

 

    2.3  ด าเนินงานตามโครงการ 
 - แจ้งก าหนดการกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 - ด าเนินกิจกรรม 
- สรุปผลความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มกิจกรรม 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินโครงการ 

     

4. ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
   4.1 รายงานโครงการ 

     

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ    ค่า 
ครุภัณฑ์ 

1.กิจกรรมแข่งขันทักษะ
และสืบสานวัฒนธรรมจีน 

  18,500  18,500 ต.ค.63-
ก.ย.64 

อรวรรณ 
ชนกภัทร์ 
พิมภา 
ณิชกานต์ 
กรรณิกา 

2.กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ในทุกระดับชั้น
และน านักเรียนสู่มาตรฐาน 
สากลด้านภาษาจีน  
PAT 7.4 

 10,000   10,000 ต.ค.63-
ก.ย.64 

รวม  10,000 18,500  28,500   
 

6.  ระยะเวลา          ไตรมาส 1  (ต.ค. – ธ.ค. 63)   ไตรมาส 2  (ม.ค. – มี.ค. 64) 
     ไตรมาส 3  (เม.ย.– มิ.ย. 64)    ไตรมาส 4  (ก.ค. – ก.ย. 64) 
 

7.  สถานที่ด าเนินงาน    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เปูาหมาย วิธีการติดตามผล 

1.ศักยภาพของนักเรียน
มีความแตกต่างกันในแต่
ละปีการศึกษา 

จัดกิจกรรมปรับพ้ืนฐาน
ส าหรับนักเรียนที่ไม่มี
พ้ืนฐานมาก่อน 

นักเรียนมีศักยภาพมากข้ึน ผลการแข่งขันการสอบ
วัดระดับ 

2.ปริมาณงานของครู
ผู้รับผิดชอบ 
 

ครูมีการวางแผนการ
ปฏิบัติงาน 

ครูสามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างไม่มีผลกระทบต่อ
การเรียนการสอน 

ปฏิบัติงานลุล่วงตาม
แผน 
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9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.ร้อยละ 80 ของจ านวนนักเรียนมีความสามารถใน
การสื่อสารภาษากับเจ้าของภาษาได้ 

สังเกต แบบสังเกต 

2.ร้อยละ 80 ของจ านวนนักเรียนมีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาจีน 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

3.ร้อยละ 90 ของจ านวนนักเรียนมีความพร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาจีนกับเจ้าของภาษาได้ 
 10.2 นักเรียนสามารถอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาจีน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดได้ 
 
 
 

ลงชื่อ ................................................ ผู้เสนอโครงการ          
                       (นางอรวรรณ   สังขะไชย) 
                 หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาจีน 
 
 

ลงชื่อ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
                 (นางสาวกุลธิดา  พรมทอง) 
                    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

 
                  ลงชื่อ                                     ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                                           (นายปัญญา   หัตถิ) 
                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
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1.1.13 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเยอรมันเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการเรียน 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที่    1 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่    1                                  ข้อที่   1.1 
มาตรฐานสถานศึกษาที่          1                                  ประเด็นพิจารณาที่  1 
นโยบายโรงเรียนข้อที่            1                                  จุดเน้นที ่  1 
ลักษณะของโครงการ               โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวมาลัย ฮูกซาม  นางสาวปิยวรรณ  ทองจันทร์ 
งบประมาณทั้งโครงการ    35,000  บาท (เงินเหลือจ่ายอุดหนุนการเรียนการสอน) 

1.  หลักการและเหตุผล 
การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศมีความส าคัญต่อผู้เรียน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็น

จังหวัดท่องเที่ยวส าคัญของประเทศ  การเรียนการสอนภาษาเยอรมันในชั้นเรียนจะสัมฤทธิ์ผลดียิ่งขึ้นถ้าผู้เรียน
ได้ศึกษาจากประสบการณ์จริงภายนอกห้องเรียน ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือนนักเรียนจาก
โรงเรียนอ่ืนๆ  ท าให้นักเรียนมีโลกทัศน์ที่กว้างไกลขึ้น  และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาเยอรมัน 
  ดังนั้นทางกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ ภาษาเยอรมัน สนับสนุนการเสริมสร้างทักษะทางด้าน
ภาษาเยอรมัน เพ่ือให้นักเรียน ได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางภาษา และ ได้ศึกษาภาษาเยอรมันจาก
ประสบการณ์จริง ตลอดจนได้ท าความรู้จักและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ  
น าไปสู่ในการใช้ภาษาเยอรมันในชีวิตประจ าวันอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  และสามารถด าเนินชีวิตใน
ประชาคมโลกอย่างมีความสุข 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้มีประสบการณ์จริงในการเรียนรู้ภาษาเยอรมันและประวัติศาสตร์ต่าง ๆ  
2.2 เพ่ือให้นักเรียนที่เรียนภาษาเยอรมัน ได้พบปะกับเพ่ือนนักเรียนจากโรงเรียนอื่น ๆ  

 2.3 เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการท างานร่วมกันและความสามัคคีในหมู่คณะ 
 2.4 เพ่ือให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีในการเรียนภาษาเยอรมัน  

3.  เป้าหมาย  
      3.1   ผลผลิต ( Outputs )   
              3.1.1  เชิงปริมาณ นักเรียนแผนภาษาเยอรมันและนักเรียนในศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาคใต้ 
                                      จ านวน 180 คน  
              3.1.2  เชิงคุณภาพ คุณภาพ  นักเรียนตระหนักและเห็นความส าคัญในการเรียนภาษาเยอรมันและ 
                       ใช้ภาษาเยอรมันในชีวิตประจ าวันๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      3.2   ผลลัพธ์ ( Outcomes)  ( ระบุผลประโยชน์ที่เกิดจากผลผลิต ) 
              3.2.1 นักเรียนได้พัฒนาทักษะภาษาท้ัง 4 คือทักษะการพูด ทักษะการฟัง ทักษะการอ่าน และ
ทักษะการเขียน 
              3.2.2 นักเรียนรับรู้ความรู้ภาษาเยอรมันจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆและได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ 
4. รายละเอียดกิจกรรม 
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             4.1 กิจกรรมค่ายภาษาเยอรมันระดับประเทศ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan)  
   1.1 วางแผน 
   1.2 ฝึกฝนทักษะ เตรียมความพร้อม ภาษาเยอรมัน
ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

   
 

 
 

นางสาวมาลัย 
ฮูกซาม  
นางสาว
ปิยวรรณ  
ทองจันทร์ 

2. ขัน้ด าเนินการ (Do) 
   2.1 น าคณะนักเรียนเดินทางไปร่วมกิจกรรม 
   2.2 เข้าร่วมกิจกรรมค่าย 
   2.3 น าคณะนักเรียนเดินทางกลบัจาก         
        กิจกรรมค่าย 

    
 

3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 ผลความพึงพอใจจากการเข้าร่วม 
   3.2 แบบส ารวจความคิดเห็นของนักเรียน  

 
 

   

4. ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
   4.1 รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
   4.2 รายงานผลการร่วมเข้าร่วมกิจกรรม 

 
 

   

 

              4.2  กิจกรรมค่ายภาษาเยอรมันเพื่อการท่องเที่ยวครั้งที่ 3  

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan)  
   1.1 วางแผน 
   1.2 ฝึกฝนทักษะ เตรียมความพร้อม ภาษาเยอรมัน
ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

    นางสาวมาลัย 
ฮูกซาม  
นางสาว
ปิยวรรณ  
ทองจันทร์ 

2. ขัน้ด าเนินการ (Do) 
   2.1 น าคณะนักเรียนเดินทางไปร่วมกิจกรรม 
   2.2 เข้าร่วมกิจกรรมค่าย ณ ตามสถานท่ีที่ก าหนด 
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฐานเพื่อเรียนรูภ้าษาเยอรมัน
ส าหรับการท่องเที่ยว และน าภาษาไปใช้ได้จริงใน
สถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆอีกทั้งเรียนรู้และถ่ายทอด
วัฒนธรรมต่างๆทั้งไทยและเยอรมนั    

    

3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 ผลความพึงพอใจจากการเข้าร่วม 
   3.2 แบบส ารวจความคิดเห็นของนักเรียน 

    

4. ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
   4.1 รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
   4.2 รายงานผลการร่วมเข้าร่วมกิจกรรม 
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 4.3 กิจกรรมติวภาษาเยอรมันเพื่อการสอบวัดระดับภาเยอรมัน A1, A2 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan)  
   1.1 วางแผน 
   1.2 ฝึกฝนทักษะ เตรียมความพร้อม 
ภาษาเยอรมันให้กับนักเรียนที่เข้าสอบวัดระดับ 

    นางสาวมาลัย 
ฮูกซาม  
นางสาว
ปิยวรรณ  
ทองจันทร์ 2. ขั้นด าเนินการ (Do) 

   2.1 เข้าร่วมการติวภาษาเยอรมันจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 
   2.2 เข้าร่วมการสอบวัดระดับภาษาเยอรมัน 

    

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 ผลการการสอบวัดระดับภาษาเยอรมัน 
   3.2 แบบส ารวจความคิดเห็นของนักเรียน  

    

4. ข้ันสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
   4.1 รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
   4.2 ปรับปรุงข้อบกพร่องจากการสอบวัด
ระดับภาษาเยอรมัน 

    

 

                4.4 กิจกรรมแข่งทักษะระดับประเทศ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan)  
   1.1 วางแผน 
   1.2 ฝึกฝนทักษะ เตรียมความพร้อม 
ภาษาเยอรมันให้กับนักเรียนที่เข้าสอบวัดระดับ 

    นางสาวมาลัย 
ฮูกซาม  
นางสาว
ปิยวรรณ  
ทองจันทร์ 2. ขั้นด าเนินการ (Do) 

   2.1 เข้าร่วมการสอบวัดระดับภาษาเยอรมัน 
    

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 ผลการการสอบวัดระดับภาษาเยอรมัน 
   3.2 แบบส ารวจความคิดเห็นของนักเรียน  

    

4. ข้ันสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
   4.1 รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
   4.2 ปรับปรุงข้อบกพร่องจากการสอบวัด
ระดับภาษาเยอรมัน 
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 5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ    ค่า 
ครุภณัฑ ์

1. โครงการค่าย
ภาษาเยอรมันระดับประเทศ 

7,000  1,000  8,000 พ.ย.-ธ.ค. นางสาว
มาลัย ฮูก
ซาม  
นางสาว
ปิยวรรณ  
ทองจันทร์ 

2. โครงการค่ายภาษา 
เยอรมันเพ่ือการท่องเที่ยว
ครั้งที่3 

 14,000   14,000 ก.ค.-ก.ย. 

3. โครงการจัดติวภาษา 
เยอรมันเพ่ือการสอบวัด
ระดับภาษาเยอรมัน A1, A2 

 6,000   6,000 เม.ย.- ส.ค. 

4. การแข่งทักษะ
ระดับประเทศ 

 7,000   7,000 ม.ค.- มี.ค. 

รวม 7,000 27,000 1,000  35,000   
 

6.  ระยะเวลา          ไตรมาส 1  (ต.ค. – ธ.ค. 63)    ไตรมาส 2  (ม.ค. – มี.ค. 64) 
    ไตรมาส 3  (เม.ย. – มิ.ย. 64)      ไตรมาส 4  (ก.ค. – ก.ย. 64) 
 

7.   สถานที่ด าเนินงาน   โรงเรียนสตรีภูเก็ตและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมตามความเหมาะสม 
 

8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เปูาหมาย วิธีการติดตามผล 

1. สภาพภูมิอากาศ 
 

ติดตามเฝาูระวัง มีสภาพอากาศทีเ่หมาะสม  ติดตามพยากรณ์อากาศเป็น
ระยะๆ 

2. ความพร้อมของแหล่ง
การเรยีนรู ้

ปรับปรุงและติดตาม    
การพัฒนา 

แหล่งการเรียนรูเ้อื้ออ านวยต่อ
สภาพการเรียนรู ้

ตรวจสอบและปรับปรุงอย่าง
สม่ าเสมอ 

9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนได้มีประสบการณ์จริงใน
การเรียนรู้ภาษาเยอรมันและประวัติศาสตร์ต่าง ๆ  

ตรวจสอบความพึงพอใจ แบบส ารวจ 

2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เรียนภาษาเยอรมัน                  
ได้พบปะกับเพื่อนนักเรียนจากโรงเรียนอื่น ๆ 

ตรวจสอบความพึงพอใจ แบบส ารวจ 

3. ร้อยละ 90 ของนักเรียนรู้จักการท างานร่วมกันและ
ความสามัคคีในหมู่คณะ 

ตรวจสอบความพึงพอใจ แบบส ารวจ 

4. ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีทัศนคติที่ดีในการเรียน 
ภาษาเยอรมัน 

ตรวจสอบความพึงพอใจ แบบส ารวจ 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      10.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาเยอรมันดีข้ึน 
      10.2 นักเรียนมีทักษะความสามารถในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ที่มีประสิทธิภาพ และสามารถสอบผ่าน  
             ในการสอบวัดระดับมาตรฐานสากล   
      10.3 ตัวแทนนักเรียนในการแข่งขันทักษะภาษาเยอรมันเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง 
      10.4 นักเรียนรุ่นพี่รุ่นน้องมีความรักสามัคคีในหมู่คณะ มีน้ าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และดูแลช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน   
 
 

ลงชื่อ .............................................. ผู้เสนอโครงการ           
                        (นางสาวมาลัย ฮูกซาม) 
                    หัวหน้าสาระเยอรมัน 
 
 

ลงชื่อ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นางสาวกุลธิดา  พรมทอง) 
                  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

 
 

                ลงชื่อ                                   ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                            (นายปัญญา   หัตถิ) 
                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
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1.1.14  โครงการเปิดบ้านภาษาต่างประเทศ (Open House for International Languages) 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที่   1 , 3 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่  1     ข้อที ่    1.1 
มาตรฐานสถานศึกษาที่  1    ประเด็นพิจารณาที่  1 2 และ 9  
นโยบายโรงเรียนข้อที่   2   จุดเน้นที่  1 
ลักษณะของโครงการ               โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวปิยวรรณ  ทองจันทร์ 
งบประมาณทั้งโครงการ    30,000    บาท  (เงินเหลือจ่ายอุดหนุนการเรียนการสอน) 
1.  หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบัน ภาษาต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลของโลกและภาษาต่างประเทศ
ที่สองอ่ืนๆ ได้แก่ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษารัสเซีย ภาษาญี่ปุุน ภาษาจีน ภาษาพม่า  เป็นต้น ล้วนมี
บทบาทส าคัญต่อประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะในประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่ก าลังพัฒนาในทุกด้าน 
ท าให้ผู้ประกอบการต้องการแรงงานที่มีความรู้ ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะ
ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม การค้าระหว่างประเทศและการแปล รวมถึงการล่ามในสถานที่
ส าคัญต่างๆ เช่น สถานีต ารวจ ศาล โรงพยาบาล เป็นต้น 

เพ่ือให้นักเรียนในโรงเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ตที่เรียนภาษาต่างประเทศได้มีโอกาสแสดงความสามารถ
ทางภาษา และได้ศึกษาเรียนรู้ภาษาต่างประเทศต่างๆจากประสบการณ์จริง ตลอดจนได้ร่วมกันแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ด้านภาษาพร้อมทั้งสร้างเครือข่ายนักเรียนที่เรียนภาษาต่างประเทศ อีกทั้งยังค านึงถึงสัมพันธภาพ
อันดีระหว่างบุคคลในสังคมและการท างานร่วมกันเป็นทีมซ่ึงจะได้เป็นแนวปฏิบัติในการท างานในอนาคตต่อไป 

เ พ่ือเป็นการส่ง เสริม สนับสนุนและพัฒนาความรู้ ความสามารถของนักเรียนด้านการใช้
ภาษาต่างประเทศ รู้และเข้าใจในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร   กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต    

จึงได้จัดท าโครงการเปิดบ้านภาษาต่างประเทศขึ้น โดยน าเสนอรูปแบบนิทรรศการในเชิงวิชาการ การแข่ง
ทักษะความรู้ทางภาษา การน าเสนอผลงานทางด้านภาษาในรูปแบบของการแสดงและสอดแทรกไปพร้อมกับ
กิจกรรมนันทนาการที่มีสาระความรู้ที่น่าสนใจ 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

          2.2 เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด               

3.  เป้าหมาย  

  3.1 ผลผลิต ( Outputs )   
       3.1.1  เชิงปริมาณ    นกัเรียนที่เรียนภาษาฝรั่งเศส  จ านวน   124 คน 

              นักเรียนที่เรียนภาษาเยอรมัน   จ านวน   112 คน 

     นักเรียนที่เรียนภาษาจีน   จ านวน   150 คน 

     นักเรียนที่เรียนภาษาญี่ปุุน จ านวน   150 คน 

     นักเรียนที่เรียนภาษารัสเซีย  จ านวน     60 คน 
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      นักเรียนที่เรียนภาษาพม่า  จ านวน    60 คน 

      ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศและภาษาต่างประเทศที่สองจ านวน    30 คน        
      ครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษาและอาสาสมัครชาวต่างชาติจ านวน   14 คน 

        รวมเป็นจ านวน   700 คน 

               3.1.2  เชิงคุณภาพ    นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาประเทศ ตระหนักและ
เห็นความส าคัญของการใช้ภาษาต่างประเทศ และสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3.2   ผลลัพธ์ ( Outcomes)  ( ระบุผลประโยชน์ที่เกิดจากผลผลิต ) 
              3.2.1  นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาต่างประเทศ 

              3.2.2  นักเรียนมีโอกาสแสดงศักยภาพด้านทักษะภาษาต่างประเทศจากการแข่งขันทักษะและการ
แสดงผลงาน 

             3.2.3   นักเรียนใชภ้าษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan)  
   1.1 ประชุมผู้ที่เกีย่วข้องและวางแผนการด าเนินงาน 
   1.2 ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนโรงเรียนรับทราบ 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

ครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

2. ขัน้ด าเนินการ (Do) 
   2.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
   2.2 ประสานงานและด าเนินการด้านสถานท่ี เอกสาร 
วัสดุอุปกรณ ์
  2.3 ด าเนินงานตามโครงการ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

ครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินโครงการ 

 
 

   ครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

4. ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
   4.1 รายงานโครงการ 

 
 

   ครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ    ค่า 
ครุภัณฑ์ 

1. เปิดบ้านภาษาต่างประเทศ 
(Open house) 

 2,500 27,500 - 30,000 มี.ค. 64  ครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่าง     
ประเทศ รวม - 2,500 27,500 - 30,000  

6.  ระยะเวลา          ไตรมาส 1  (ต.ค. – ธ.ค. 63)    ไตรมาส 2  (ม.ค. – มี.ค. 64) 
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     ไตรมาส 3  (เม.ย. – มิ.ย. 64)    ไตรมาส 4  (ก.ค. – ก.ย. 64) 
 

7.  สถานที่ด าเนินงาน    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เปูาหมาย วิธีการติดตามผล 

1. แพร่ระบาดของไวรัส
โคโรนา 

ติดตามเฝาูระวัง การจัดกิจกรรมที่มีนักเรียน
เป็นจ านวนมากได้ 

 ติดตามการระบาดของไวรัส 

9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 80 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

การสังเกตและการ
สอบถาม 

นิทรรศการ 

2. ร้อยละ 80 นักเรียนมีความสามารถการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

การสังเกต แบบสังเกต 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
10.2 นักเรียนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 
 

ลงชื่อ                                      ผู้เสนอโครงการ     
                    (นางสาวปิยวรรณ  ทองจันทร์) 
                                                               ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
 

ลงชื่อ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                    (นางสาวกุลธิดา พรมทอง)  
                                                                 รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 

ลงชื่อ                                      ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                              (นายปัญญา หัตถ)ิ 
                                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
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1.1.15 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่    3 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่    1  ข้อที่     1.1 
มาตรฐานสถานศึกษาที่     3  ประเด็นพิจารณาที่  5    
นโยบายโรงเรียนข้อที่     3  จุดเน้นที่    2 
ลักษณะของโครงการ     โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SMTE) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ตุลาคม 63  – กันยายน 64 
งบประมาณทั้งโครงการ     33,350   บาท   (เงินระดม SMTE ม.ปลาย) 
1.  หลักการและเหตุผล 

แนวทางการจัดการเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (พสวท.)  มีการก าหนดและเลือกใช้วิธีการจัดการศึกษาที่หลากหลายไม่ตายตัว ยืดหยุ่นตาม
ความต้องการหรือสภาพความสามารถของผู้เรียน  มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะของผู้มีความสามารถ
พิเศษ เพ่ือเตรียม ความพร้อมให้นักเรียนเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยที่มีศักยภาพสูงในอนาคต  จึง ได้มีการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เน้นการสืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  เน้นการปลูกฝังทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  

ผลการด าเนินงานปีที่ผ่านมา พบว่า นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SMTE) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 100 ของนักเรียน ได้เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ และร้อยละ 90 นักเรียน มีทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และมีความพึงพอใจในการ
พัฒนาศักยภาพในระดับดีมาก 

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SMTE) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงจัดท าโครงการ
พัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์นี้ขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีประสิทธิภาพทั้งด้านความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม 
 

กิจกรรม : 1  กิจกรรมค่ายผูกจิตอาสาสัมพันธ์ น้องพี่ SMTE ม.ปลาย 
2.  วัตถุประสงค์ 
     2.1  นักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมที่อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย  
     2.2  เพ่ือเสริมสร้างความรักและสามัคคี ระหว่างเพ่ือน  พ่ี และน้องในโครงการ SMTE 
3.  เป้าหมาย 
     3.1  ผลผลิต (Outputs) 
 3.1.1  เชิงปริมาณ  นักเรียนในโครงการ SMTE  จ านวน 90 คน 
 3.1.2  เชิงคุณภาพ  นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ 
     3.2  ผลลัพธ์ (Outcomes) 
 3.2.1  นักเรียนมีความสุขและยอมรับฟังความคิดเห็นต่าง  
 3.2.2  นักเรียนมีความภูมิใจในในความสามารถของตนเอง  
 3.2.3  นักเรียนรู้จักการให้และท าประโยชน์เพื่อสังคม รักและสามัคคีกัน 



                                              โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2564            ห น้ า  | 64 

4.  รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1.  ข้ันเตรียมการ (Plan)  
   1.1  ประชุมเพ่ือวิเคราะห์โครงการ และ
ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน 
   1.2  วางแผนการท างาน และแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ 

 

  
 
 

 คณะท างาน
โครงการ
ห้องเรียน

พิเศษSMTE 
ม.ปลาย 

2.  ขั้นด าเนินการ (Do) 
   กิจกรรมค่ายผูกจิตอาสาสัมพันธ์น้องพ่ี 
SMTE ม.ปลาย 

 
 

 
 

  

3.  ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   ติดตามและประเมินผลการท างาน 

  
 

 
 

4.  ข้ันสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
   สรุป รายงานผล ปรับปรุง และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

 
 
 

 
 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่า
วัสดุ 

   ค่า 
ครุภณัฑ ์

1. กิจกรรมค่ายผูกจิต
อาสาสัมพันธ์น้องพ่ี 
SMTE ม.ปลาย 

- 800 - - 800 เม.ย.64 – 
ก.ย. 64 

คณะท างาน
โครงการ
ห้องเรียน

พิเศษSMTE 
ม.ปลาย 

รวม - 800  - 800 

* ทั้งนี้งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
 

6.  ระยะเวลา          ไตรมาส 1  (ต.ค. – ธ.ค. 63)    ไตรมาส 2  (ม.ค. – มี.ค. 64) 
     ไตรมาส 3  (เม.ย. – มิ.ย. 64)    ไตรมาส 4  (ก.ค. – ก.ย. 64) 
 

7.   สถานที่ด าเนินงาน ตามความเหมาะสมของกิจกรรม 
 

8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เปูาหมาย วิธีการติดตามผล 

- - - - 
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9. การประเมินผลการด าเนินงาน  
 

ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการ เครื่องมือ 
ร้อยละ 90 ของนักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมที่อยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและความหลากหลาย 

ประเมิน แบบประเมิน 

ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีความรักและสามัคคี ระหว่าง
เพ่ือน  พ่ี และน้องในโครงการ SMTE  

ประเมิน แบบประเมิน 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนในโครงการ SMTE  จ านวน 90 คน มีประสบการที่ดีในการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผ่านการให้ผู้อ่ืน 
มีความสามัคคี ระหว่างเพ่ือน พ่ี และน้องในโครงการ SMTE ตระหนักถึงการเป็นผู้ให้ ที่เก่ง ดี มีความสุข และ
และมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะในการเรียนรู้และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และคอมพิวเตอร์สามารถน าทักษะและความรู้ที่ได้จากการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

กิจกรรม : 2  กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์ 
2.  วัตถุประสงค์ 
     2.1  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
สมเหตุสมผล   
    2.2 นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ปัญหา สังเคราะห์ รวบรวมข้อมูล และคิดสร้างสรรค์เพ่ือเขียน
โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เพ่ือแก้ปัญหาตามทีโ่จทย์ที่ก าหนดได้ 
    2.3 นักเรียนมีผลประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนด้านความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยี ตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนด  
3.  เป้าหมาย 
    3.1  ผลผลิต (Outputs) 
          3.1.1  เชิงปริมาณ  อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิดแก้ปัญหา การวางแผน รวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ โดยอบรมนักเรียนในโครงการ SMTE  
จ านวน 30 คน พร้อมครูผู้ควบคุมดูแล 
          3.1.2  เชิงคุณภาพ   
         1. นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิดแก้ปัญหา การวางแผน รวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ 
        2. นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ในรายการต่างๆนักเรียนได้
พัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ 
    3.2  ผลลัพธ์ (Outcomes) 
          3.2.1 นักเรียนมีผลประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนด้านความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยี ตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
          3.2.2 นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ปัญหา สังเคราะห์ รวบรวมข้อมูล และคิดสร้างสรรค์เพ่ือเขียน
โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เพ่ือแก้ปัญหาได้ 
          3.2.3 นักเรียนสามารถเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในการแข่งขันหุ่นยนต์รายการต่างๆ ได้ 
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4.  รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1.  ข้ันเตรียมการ (Plan)  
   1.1  ประชุมเพ่ือวิเคราะห์โครงการ และ
ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน 
   1.2  วางแผนการท างาน และแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ 

 

   คณะท างาน
โครงการ
ห้องเรียน

พิเศษSMTE 
ม.ปลาย 

2.  ขั้นด าเนินการ (Do) 
    กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์ 

    

3.  ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   ติดตามและประเมินผลการท างาน 

 
 

 
 

4.  ข้ันสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
   สรุป รายงานผล ปรับปรุง และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

 
 

 
 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่า
วัสดุ 

   ค่า 
ครุภณัฑ ์

1. กิจกรรมค่าย
คอมพิวเตอร์ 

- 8000 2000 - 10,000 ต.ค.63 – 
มี.ค. 64 

คณะท างาน
โครงการ
ห้องเรียน

พิเศษSMTE 
ม.ปลาย 

รวม - 8000 2000 - 10,000 

* ทั้งนี้งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
 

6.  ระยะเวลา          ไตรมาส 1  (ต.ค. – ธ.ค. 63)    ไตรมาส 2  (ม.ค. – มี.ค. 64) 
     ไตรมาส 3  (เม.ย. – มิ.ย. 64)    ไตรมาส 4  (ก.ค. – ก.ย. 64) 
 

7.   สถานที่ด าเนินงาน ตามความเหมาะสมของกิจกรรม 
 

8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เปูาหมาย วิธีการติดตามผล 

- - - - 
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9. การประเมินผลการด าเนินงาน  
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการ เครื่องมือ 

ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล   

ประเมิน แบบประเมิน 

ร้อยละ 90 ของนักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ปัญหา สังเคราะห์ 
รวบรวมข้อมูล และคิดสร้างสรรค์เพื่อเขียนโปรแกรมควบคุม
หุ่นยนต์เพื่อแก้ปัญหาตามทีโ่จทย์ที่ก าหนดได้ 

ประเมิน แบบประเมิน 

ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีผลประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ด้านความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยี ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

ประเมิน แบบประเมิน 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนในโครงการ SMTE  จ านวน 30 คน มีความสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ตามโจทย์                   
ที่ก าหนดได้ สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหา สังเคราะห์ รวบรวมข้อมูล และคิดสร้างสรรค์เพ่ือเขียน
โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เพื่อแก้ปัญหาได้ และนักเรียนสามารถเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในการแข่งขัน
หุ่นยนต์รายการต่างๆ ได้ 
 

กิจกรรม 3 กิจกรรมฟังบรรยายพิเศษเกี่ยวกับแนะแนวอาชีพ 
2.  วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนวางแผนเพ่ือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  
     2.2  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการศึกษา และอาชีพ ในอนาคต  
     2.3 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
3.  เป้าหมาย 
     3.1  ผลผลิต (Outputs) 
           3.1.1  เชิงปริมาณ  อบรมให้กับนักเรียนในโครงการ SMTE  จ านวน 30 คน พร้อมครูผู้ควบคุมดูแล 
           3.1.2  เชิงคุณภาพ  ผู้เรียนเข้าใจและเห็นคุณค่าในตนเอง และสามารถวางแผนการศึกษา อาชีพ                  
ของตนเองในอนาคตได้  
     3.2  ผลลัพธ์ (Outcomes) 
           3.2.1 ผู้เรียนสามารถวางแผนการศึกษา อาชีพ ได้ 
  

4.  รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1.  ข้ันเตรียมการ (Plan)  
   1.1  ประชุมเพ่ือวิเคราะห์โครงการ และ
ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน 
   1.2  วางแผนการท างาน และแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ 

 

   คณะท างาน
โครงการ
ห้องเรียน

พิเศษSMTE 
ม.ปลาย 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

2.  ขั้นด าเนินการ (Do) 
     กิจกรรมฟังบรรยายพิเศษเกี่ยวกับแนะแนว
อาชีพ 

    
 

3.  ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   ติดตามและประเมินผลการท างาน 

 
 

 
 

4.  ข้ันสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
   สรุป รายงานผล ปรับปรุง และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

 
 

 
 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ    ค่า 
ครุภณัฑ ์

1. กิจกรรมฟัง
บรรยายพิเศษเก่ียวกับ
แนะแนวอาชีพ 

7,200 2,800 - - 10,000 ต.ค.63 – 
มี.ค.64 

คณะท างาน
โครงการ
ห้องเรียน

พิเศษSMTE 
ม.ปลาย รวม 7,200 2,800 - - 10,000 

* ทั้งนี้งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
 

6.  ระยะเวลา          ไตรมาส 1  (ต.ค. – ธ.ค. 63)    ไตรมาส 2  (ม.ค. – มี.ค. 64) 
   ไตรมาส 3  (เม.ย. – มิ.ย. 64)   ไตรมาส 4  (ก.ค. – ก.ย. 64) 
 

7.   สถานที่ด าเนินงาน ตามความเหมาะสมของกิจกรรม 
 

8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เปูาหมาย วิธีการติดตามผล 

- - - - 
9. การประเมินผลการด าเนินงาน  

ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการ เครื่องมือ 
ร้อยละ 90 ของนักเรียน มีความพร้อมในการวางแผนเพ่ือศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 

ประเมิน แบบประเมิน 

ร้อยละ 90 ของผู้เรียนสามารถวางแผนการศึกษา และอาชีพ ในอนาคต ประเมิน แบบประเมิน 
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนสามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 

ประเมิน แบบประเมิน 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนในโครงการ SMTE  จ านวน  30 เข้าใจและเห็นคุณค่าในตนเอง สามารถวางแผนการศึกษา อาชีพ ใน
อนาคต และสามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
 

กิจกรรม : 4  กิจกรรมติวเข้มเข้ามหาวิทยาลัย 
2.  วัตถุประสงค์ 
     2.1  เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน ที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  
     2.2  เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักเรียนที่จะสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในปีการศึกษา 2565 
3.  เป้าหมาย 
     3.1  ผลผลิต (Outputs) 
           3.1.1  เชิงปริมาณ  อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ห้องโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์ SMTE ม.ปลาย  จ านวน 28 คน  
           3.1.2  เชิงคุณภาพ  จ านวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สมัครสอบ สามารถสอบเข้าศึกษาต่อ
ระดับมหาวิทยาลัยได้   ร้อยละ 80.00 
     3.2  ผลลัพธ์ (Outcomes) 
           3.2.1 นักเรียนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในปีการศึกษา 2565 
4.  รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1.  ขั้นเตรียมการ (Plan)  
   1.1  ประชุมเพื่อวิเคราะห์โครงการ และก าหนดทิศ
ทางการด าเนินงาน 
   1.2  วางแผนการท างาน และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมต่างๆ 

 

  
 
 

 คณะท างาน
โครงการ
ห้องเรียน

พิเศษSMTE 
ม.ปลาย 2.  ขั้นด าเนินการ (Do) 

    กิจกรรมติวเข้ามหาวิทยาลยั     

3.  ขั้นตรวจสอบและประเมนิผล (Check) 
   ติดตามและประเมินผลการท างาน 

   
 

4.  ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
   สรุป รายงานผล ปรับปรุง และแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

   
 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภณัฑ ์

1. กิจกรรมติวเข้า
มหาวิทยาลัย 

12,000 550 -- - 12,550 ต.ค.63 – 
ก.ย.64 

คณะท างาน
โครงการ

ห้องเรียนพิเศษ
SMTE ม.ปลาย รวม 12,000 550 - - 12,550 

* ทั้งนี้งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
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6.  ระยะเวลา         ไตรมาส 1  (ต.ค. – ธ.ค. 63)    ไตรมาส 2  (ม.ค. – มี.ค. 64) 
     ไตรมาส 3  (เม.ย. – มิ.ย. 64)    ไตรมาส 4  (ก.ค. – ก.ย. 64) 
 

7.   สถานที่ด าเนินงาน ตามความเหมาะสมของกิจกรรม 
 

8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เปูาหมาย วิธีการติดตามผล 

- - - - 
 

9. การประเมินผลการด าเนินงานตามแบบสมดุลขององค์กร (Balance Scorecard)  
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการ เครื่องมือ 

ร้อยละ 98 ของนักเรียนที่ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ผลการสอบ  แบบติดตามผลการ
สอบ 

ร้อยละ 100 ของจ านวนนักเรียนที่จะสอบเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาในปีการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน  

ผลการสอบ  แบบติดตามผลการ
สอบ 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1. นักเรียนได้รับความรู้เพื่อน าไปใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆ  
     2.  นักเรียนสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา   
 
 

ลงชื่อ                                     ผู้เสนอโครงการ           
                          (นางสุจิตรา  ชลธาร) 
                                                       หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ SMTE ม.ปลาย 
 

 
ลงชื่อ                                     ผู้เห็นชอบโครงการ 

               (นางสาวกุลธิดา  พรมทอง) 
                 รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

 
                                                    ลงชื่อ                                  ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                                           (นายปัญญา   หัตถิ) 
                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
 
 
 
 

 

 

  



                                              โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2564            ห น้ า  | 71 

1.1.16 โครงการเตรียมความพร้อม SMTE เข้ามหาวิทยาลัย 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่   4 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่   1  ข้อที่    1.1 
มาตรฐานสถานศึกษาที่    3  ประเด็นพิจารณาท่ี  6 
นโยบายโรงเรียนข้อที่    3  จุดเน้นที่    2 
ลักษณะของโครงการ     โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SMTE) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ธันวาคม  63 – มกราคม  64 
งบประมาณทั้งโครงการ     101,500    บาท  (เงินเหลือจ่ายระดม SMTE ม.ปลาย) 

1.  หลักการและเหตุผล 
แนวทางการจัดการเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (พสวท.)  มีการก าหนดและเลือกใช้วิธีการจัดการศึกษาที่หลากหลายไม่ตายตัว ยืดหยุ่นตาม
ความต้องการหรือสภาพความสามารถของผู้เรียน  มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะของผู้มีความสามารถ
พิเศษ เพ่ือเตรียม ความพร้อมให้นักเรียนเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยที่มีศักยภาพสูงในอนาคต  จึงได้มีการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เน้นการสืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  เน้นการปลูกฝังทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  

ผลการด าเนินงานปีที่ผ่านมา พบว่า นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SMTE) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 100 ของนักเรียน ได้เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ และร้อยละ 90 นักเรียน มีทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และมีความพึงพอใจในการ
พัฒนาศักยภาพในระดับดีมาก 

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SMTE) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงจัดท าโครงการ
พัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์นี้ขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีประสิทธิภาพทั้งด้านความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม 

2.  วัตถุประสงค์ 
      2.1  เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน ที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  
      2.2  เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักเรียนที่จะสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในปีการศึกษา 2565 
 

3.  เป้าหมาย 
     3.1  ผลผลิต (Outputs) 
 3.1.1  เชิงปริมาณ  อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ห้องโครงการวิทยาศาสตร์ SMTE ม.ปลาย จ านวน  29  คน  
 3.1.2  เชิงคุณภาพ  จ านวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สมัครสอบ สามารถสอบเข้าศึกษาต่อ
ระดับมหาวิทยาลัยได้ ร้อยละ 80.00 
     3.2  ผลลัพธ์ (Outcomes) 
           3.2.1 นักเรียนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในปีการศึกษา 2565 
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4.  รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1.  ข้ันเตรียมการ (Plan)  
   1.1  ประชุมเพ่ือวิเคราะห์โครงการ และ
ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน 
   1.2  วางแผนการท างาน และแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ 

 
 
 

   คณะท างาน
โครงการ
ห้องเรียน

พิเศษSMTE 
ม.ปลาย 

2.  ขั้นด าเนินการ (Do) 
   จัดกิจกรรมติวเข้ามหาวิทยาลัย 

 
 
   

3.  ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   ติดตามและประเมินผลการท างาน 

  
 

 
 

4.  ข้ันสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
   สรุป รายงานผล ปรับปรุง และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

 
 

 
  

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่า
วัสดุ 

   ค่า 
ครุภณัฑ ์

1. กิจกรรมติวเข้า
มหาวิทยาลัย 

54,000 44,500 
 

3,000 - 101,500 ธ.ค.63 – 
ม.ค..64 

คณะท างาน
โครงการ
ห้องเรียน

พิเศษSMTE 
ม.ปลาย 

รวม 54,000 44,500 
 

3,000 - 101,500 

* ทั้งนี้งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
 

6.  ระยะเวลา         ไตรมาส 1  (ต.ค. – ธ.ค. 63)    ไตรมาส 2  (ม.ค. – มี.ค. 64) 
     ไตรมาส 3  (เม.ย. – มิ.ย. 64)    ไตรมาส 4  (ก.ค. – ก.ย. 64) 
 

7. สถานที่ด าเนินงาน ตามความเหมาะสมของกิจกรรม 
 

8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เปูาหมาย วิธีการติดตามผล 

- - - - 
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9. การประเมินผลการด าเนินงาน  
ร้อยละและ 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 
วิธีการ เครื่องมือ 

ร้อยละ 98 ของนักเรียนที่ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ผลการสอบ  แบบติดตามผลการสอบ 
ร้อยละ 100 ของจ านวนนักเรียนที่จะสอบเข้าศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษาในปีการศึกษาเพ่ิมมากขึ้น  

ผลการสอบ  แบบติดตามผลการสอบ 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนได้รับความรู้เพื่อน าไปใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆ  
2.  นักเรียนสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา   

 
 
 
 

ลงชื่อ                                     ผู้เสนอโครงการ           
                          (นางสุจิตรา  ชลธาร) 
                                                       หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ SMTE ม.ปลาย 
 

 
ลงชื่อ                                     ผู้เห็นชอบโครงการ 

               (นางสาวกุลธิดา  พรมทอง) 
                 รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

 
                                                    ลงชื่อ                                  ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                                           (นายปัญญา   หัตถิ) 
                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
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1.1.17 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที่  3 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่     1    ข้อที ่     1.1 
มาตรฐานสถานศึกษาที่    1      ประเด็นพิจารณาที ่  1, 2, 5 
นโยบายโรงเรียนข้อที่   1, 2        จุดเน้นที่     2 
ลักษณะของโครงการ               โครงการใหม่                 โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
งบประมาณทั้งโครงการ   13,400  บาท  (เงินอุดหนุนการเรียนการสอน) 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันวิชาคณิตศาสตร์มีความส าคัญต่อการศึกษาของผู้เรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนตามความถนัดและความสนใจ ได้รับการ
ส่งเสริมสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรังปรุง พ.ศ. 2560) 
 จากข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน พบว่า นักเรียนยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ค่อนข้างต่ า และการจัดกิจกรรมในห้องเรียนเน้นทางด้านทฤษฎี ขาดการฝึกปฏิบัติและ
การคิด หรือขาดการเรียนรู้เพ่ือน าไปใช้ในสถานการณ์จริง  เพราะวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นนามธรรม 
เนื้อหาบางเรื่องยากเกินไป บางเรื่องน่าเบื่อส าหรับการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล 
 ดังนั้น ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จึงจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ขึ้น เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการพัฒนา
ตนเอง และส่งผลให้ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 สูงขึ้นท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล สามารถพัฒนาตนเองได้เต็ม
ศักยภาพ 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น 
2.  เพ่ือยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

             และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงขึ้น 
3.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการพัฒนาตนเอง 

 

3.  เป้าหมาย 
      3.1   ผลผลิต ( Outputs )  ( ระบุผลงานที่เกิดข้ึนหลังจากด าเนินการเสร็จ ) 
              3.1.1  เชิงปริมาณ   :  นักเรียนชั้น  ม.3 และ ม.6 จ านวน   970 คน 
        3.1.2  เชิงคุณภาพ  :  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 
      3.2   ผลลัพธ์ ( Outcomes)  ( ระบุผลประโยชน์ที่เกิดจากผลผลิต ) 
               3.2.1  นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพตามตัวชี้วัดของหลักสูตร 
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4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan)  
   1.1  ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน 
   1.2  เตรียมการการด าเนินงาน 

  
  ครูทุกคน 

ในกลุ่มสาระ
ฯ 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
    2.1 ประชุมแต่งตั้ง  คณะกรรมการตาม 
          โครงการ 
    2.2 ติดต่อประสานงาน 
    2.3 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

 

 
 

  

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
    3.1  รวบรวมข้อมูล  การแสดงความ
คิดเห็นข้อเสนอแนะ 

 
 
 

 
 

 

4. ข้ันสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
     4.1   สรุปผล  ติดตาม  ประเมินผลการ 
             ปฏิบัติงานรายงานโครงการ 

  
 

 
 

 

 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ       

รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร  7,200    7,200 

มกราคม 64  
ถึง 

มีนาคม 64 

ครูทุกคนใน 
กลุ่มสาระฯ 2. ค่าที่พักวิทยากร 

จ านวน 1 คืน   
 

1,200   1,200 

3. ค่าเดินทางวิทยากร 
(ไป-กลับ)  

 
3,000   3,000 

4.ค่าอาหารครูผู้ดูแลนร. 
จ านวน 15 คน  

 
750   750 

5. ค่าอาหารว่างครู
ผู้ดูแลนร. จ านวน 25 
คน จ านวน 2 มื้อ  

 
1,250   1,250 

รวม 7,200 6,200   13,400   
 * หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ 
 

6.  ระยะเวลา        ไตรมาส 1  (ต.ค. – ธ.ค. 63)     ไตรมาส 2  (ม.ค. – มี.ค. 64) 
       ไตรมาส 3  (เม.ย. – มิ.ย. 64)     ไตรมาส 4  (ก.ค. – ก.ย. 64) 
 



                                              โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2564            ห น้ า  | 76 

7.   สถานที่ด าเนินงาน   โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

8.   การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เปูาหมาย วิธีการติดตามผล 

1.  ระยะเวลาในการจัด
กิจกรรมค่อนข้างน้อย 

เพ่ิมเวลาในการจัด
กิจกรรมที่หลากหลาย
ให้กับนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 

สนับสนุนให้มีการจัด
กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพทาง
คณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น 

แบบสรุปผล  ติดตาม  
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  
รายงานโครงการ 

9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้เข้าร่วมโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ประเมินผลจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 

แบบประเมิน 
 

3. ร้อยละ 80  ของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมข้ึน 

ประเมินผลจากผลการเรียน ผลการเรียนของ
นักเรียน 

4. ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ระดับโรงเรียนของ ม.3 
และ ม.6 สูงกว่าระดับประเทศ 

การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O – NET) 

ผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ                                        

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 

                       
 

ลงชื่อ                                   ผู้เสนอโครงการ           
                        (นางอุรัยนา  นิลสมุทร) 
                หวัหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
 
 

ลงชื่อ                                    ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นางสาวกุลธิดา  พรมทอง) 
              รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

 
ลงชื่อ                                    ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                                             (นายปัญญา  หัตถิ) 
                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
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1.1.18 โครงการ  OBEC Cambridge School Summit (IPC) 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่   3 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่   1   ข้อที่    1.1 
มาตรฐานสถานศึกษาที่    1   ประเด็นพิจารณาที่  5 
นโยบายโรงเรียนข้อที่    2   จุดเน้นที่   4 
ลักษณะของโครงการ               โครงการใหม่                   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (IPC) โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
งบประมาณทั้งโครงการ      394,044   บาท  (เงินระดม IP) 

1.  หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันสังคมไทยก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิตอลอย่างเต็มตัว ท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคมล้วนด าเนิน
ไปอย่างรวดเร็ว มีการแข่งขันสูง การเข้าถึงแหล่งข้อมูลปริมาณมหาศาลผ่านโลกออนไลน์มากขึ้น ส่งผลให้
คุณลักษณะของเด็กเปลี่ยนไป ประกอบกับรัฐบาลได้ประกาศนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มีเปูาหมายให้ประเทศไทย
ก้าวออกจาก  กับดักรายได้ปานกลาง และก้าวไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง โดยใช้นวัตกรรมทางเศรษฐกิจสังคมใน
การยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ในประเทศ เพ่ือเตรียมก าลังคนให้พร้อมเป็นกลไกส าคัญ ส าหรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมไทยสู่เวทีเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ 

 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา         
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีศักยภาพสูงให้เป็นที่ยอมรับ และทัดเทียมกับมาตรฐานนานาชาติ ภายใต้โครงการ
พัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียน 3 
รูปแบบ ได้แก่ โรงเรียนที่ใช้หลักสูตรจากต่างประเทศ โรงเรียนที่ใช้หลักสูตรพหุภาษา และโรงเรียน วิทย์ – 
คณิต สองภาษาโดยในขณะนี้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 43 โรงเรียนทั่วประเทศ 

 โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ได้รับโอกาสให้เข้าร่วมกิจกรรม OBEC CAMBRIDGE SCHOOL 
SUMMIT ร่วมกับโรงเรียนในโครงการ Thailand Education Hub จ านวน 7 โรงเรียนที่ใช้หลักสูตร 
Cambridge ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้บริหารจากโรงเรียนต่างๆ จากทั้ง 7 โรงเรียน คือ 
โรงเรียนสตรีภูเก็ต, โรงเรียนโยธินบูรณะ, โรงเรียนนารีนุกูล, โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร, โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย นนทบุรี, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี , และโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ได้มาพบปะ 
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เกี่ยวกับการเรียนการสอนในหลักสูตร Cambridge เพ่ือสานสัมพันธ์ สร้างแรงบันดาลใจ 
ในการพัฒนาตนเองให้สามารถแข่งขันในเวทีโลกอย่างสง่างาม อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการไปยัง ผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้สนใจอีกด้วย 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
2.2 เพ่ือสร้างเสริมแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองให้สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างสง่างาม 
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3.  เป้าหมาย  
3.1 ผลผลิต (Outputs) 

3.1.1 เชิงปริมาณ   ผู้บริหาร  ครูและนักเรียนโครงการนานาชาติ IPC  จ านวน  42  คน 
3.1.2 เชิงคุณภาพ - นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ได้แสดงความสามารถ และได้รับการพัฒนาทักษะที่ส าคัญให้สามารถแข่งขันในเวทีโลก 
 - กลุ่มเปูาหมายรู้จักโรงเรียนโครงการ Education Hub ที่ใช้หลักสูตร Cambridge มากขึ้น 

3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)  
3.2.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แสดงความสามารถ 

และได้รับการพัฒนาทักษะที่ส าคัญให้สามารถแข่งขันในเวทีโลก 
3.2.2 กลุ่มเปูาหมายร้อยละ80 รู้จักโรงเรียนโครงการ Education Hub ที่ใช้หลักสูตร Cambridge มาก   
 

4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan)  
   1.1 วางแผนและประชุมเตรียมการ 
   1.2 ประชุมคณะกรรมการชี้แจงการด าเนินงาน 

 
 
 

 
 
 

 
 

กลุ่มงานส่งเสริม
และพัฒนา

ศักยภาพผู้เรียนIPC 
โครงการนานาชาต ิ

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
   2.1 จัดท าโครงการและน าเสนอโครงการ 
   2.2 ประสานงานและด าเนินการด้านสถานที่
และเอกสารทั้งหมด 
   2.3 ด าเนินงานตามโครงการ 

 
 

 

 
 
  

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินโครงการ 

 
 

 
 

 

4. ข้ันสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
   4.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการ 

 
 

 
 

 
 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ค่า 

ตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
1. ค่าที่พัก/ค่าลงทะเบียน - 294,000 - - 294,000 ต.ค. - ธ.ค. 

63 
กลุ่มงาน

ส่งเสริมและ
พัฒนา

ศักยภาพ
ผู้เรยีน IPC 

2. ค่าเบี้ยเลี้ยง จ านวน 42 คน 
วันที่1 ธ.ค.2 มื้อ /4 ธ.ค.2 มื้อ 

- 8,400 - - 8,400 

3. ค่ารถโดยสารไป - กลับ
จ านวน 42 คนๆละ 1,982.- 

- 91,644 - - 91,644 

รวม - 394,044   394,044 ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยได้ทุก
รายการ 
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6.  ระยะเวลา          ไตรมาส 1  (ต.ค. – ธ.ค. 63)    ไตรมาส 2  (ม.ค. – มี.ค. 64) 
     ไตรมาส 3  (เม.ย. – มิ.ย. 64)   ไตรมาส 4  (ก.ค. – ก.ย. 64) 

7.  สถานที่ด าเนินงาน โรงแรม S.D Avenue กรุงเทพมหานคร  

8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เปูาหมาย วิธีการติดตามผล 

1. การรวบรวมข้อมูลมา
ด าเนินงานไม่เป็นไปตามเวลา 
เพราะเป็นช่วงปิดภาคเรียน
ของหลักสูตรแคมบริดจ์ 

ติดตามทางโทรศัพท์ 
และทางไลน์เป็น
ระยะๆ อย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ 95 รวบรวม
ข้อมูลได้ตาม
ก าหนดเวลา 

สื่อสารติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง 

2. ความเข้าใจเปูาหมายของ
การเข้าร่วมกิจกรรม 

ประชุมชี้แจง ร้ อ ย ล ะ  95 ข อ ง
ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม
เข้าใจเปูาหมายของ
การจัดกิจกรรม 

สื่อสารสร้างความ
เข้าใจดูแลช่วยเหลือ
การท ากิจกรรมอย่าง
ใกล้ชิด 

3. นักเรียนไม่ปฏิบัติตามกฎ
กติกาที่ตกลง 

ป ร ะ ชุ ม ชี้ แ จ ง ค รู 
นักเรียน มอบหมายครู
ก ากับติดตาม 

ร้ อ ย ล ะ  95 ข อ ง
นักเรียนปฏิบัติตามกฎ
กติกาข้อตกลง 

ประชุมติดตาม 

 

9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 80 นักเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 

ประเมินความรู้ที่ได้รับ แบบประเมินความรู้                   
ที่ได้รับ 

2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีแรงบันดาลใจในการ
พัฒนาตนเองให้สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้อย่าง                
สง่างาม 

สอบถามความคิดเห็น แบบสอบถามความ
คิดเห็น 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ร้อยละ 80 ของนักเรียน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 10.2 นักเรียนได้รับแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองให้สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างสง่างาม 
 
 
 

           ลงชื่อ .................................................. ผู้เสนอโครงการ  
                                    (นายอ านวย  ปุพเพตะนันท์)  
                 หวัหน้าโครงการนานาชาติ                        
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                       ลงชื่อ                                        ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                           (นางสาวกุลธิดา  พรมทอง) 
                            รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
                       ลงชื่อ                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
                                    (นายปัญญา หัตถิ) 
                                ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
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1.1.19 โครงการจัดการผลิตและจัดหาแบบเรียนสื่อการเรียนรู้ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที่   5 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่  1  ข้อที่   1.1 
มาตรฐานสถานศึกษาที่   2  ประเด็นพิจารณาที่ 6 
นโยบายโรงเรียนข้อที่    3  จุดเน้นที่  3 
ลักษณะของโครงการ               โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารวิชาการ โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
งบประมาณทั้งโครงการ     634,750    บาท  (เงินระดม IP) 
1.  หลักการและเหตุผล 

จากแผนการศึกษาระดับชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยจุดมุ่งหมายที่ส าคัญของแผนคือ      
การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา      
และการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างงานได้ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งมีความเป็นพลวัต โดยมีหลักการส าคัญคือ “ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีส าหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย 
ใฝุรู้มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้
วิสัยทัศน์“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” โดยมียุทธศาสตร์ 6 
ข้อ ซึ่งหนึ่งในยุทธศาสตร์นั้นได้ให้ความส าคัญกับการสร้างและซื้อสื่อการสอน รวมทั้งการซื้อหนังสือคู่มือการ
สอนและแบบฝึกหัดทั้งที่อยู่ในรูปเล่มและในรูปแบบสื่ออิเลคทรอนิกส์ เพ่ือพัฒนาการศึกษาในยุค 4.0                           
คือ นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อการสอนทุกรูปแบบ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล โดยเน้น
ให้นักเรียนมีทักษะในการสืบค้นและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล และ เข้า
สู่ประชาคมอาเซียนรวมทั้งวิสัยทัศน์ของโครงการนานาชาติ “โครงการนานาชาติ (IP) โรงเรียนสตรีภูเก็ตเป็น
ผู้น าด้านภาษาต่างประเทศ ภายใต้กระบวนการพัฒนาบนพื้นฐานของความเป็นเลิศ” 

 จากหลักการ วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา ในแผนการศึกษาระดับชาติ ฉบับที่ 12         
(พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายโรงเรียนและวิสัยทัศน์โครงการนานาชาติ ทางโครงการนานาชาติจึงจัดท า
โครงการ จัดผลิตและจัดหาแบบเรียน แบบฝึกหัดและสื่อการเรียนการสอน IP, IPC ให้สอดคล้องและเพ่ือให้
บรรลุตามจุดมุ่งหมายของแผนการศึกษาระดับชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายโรงเรียนและ
วิสัยทัศน์โครงการนานาชาติ 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์และพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีผลการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่โรงเรียน

ก าหนด 

3.  เป้าหมาย 
3.1   ผลผลิต (Outputs)   

3.1.1 เชิงปริมาณ   - สื่อการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระวิชา  1 ปีการศึกษา 
3.1.2 เชิงคุณภาพ - นักเรียนได้รับการส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ และพัฒนาศักยภาพของ

นักเรียนให้มีผลการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 
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3.2   ผลลัพธ์ (Outcomes)  

3.2.1   นักเรียนได้รับการส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ และพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีผลการ 
เรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 
 

4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan)  
   1.1 จัดท าและขออนุมัติโครงการ 
   1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
   1.3 ประชุมชี้แจงและวางแผนการด าเนนิงาน 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

กลุ่มงาน 
บริหารวิชาการ 

โครงการ
นานาชาติ 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
   2.1 จัดผลิตและจัดหาแบบเรียน แบบฝึกหัด
และสื่อการเรียนการสอน IP, IPC 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 นิเทศการด าเนินงาน 
   3.2 ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
4. ขั้นสรุปผล รายงานผลการด าเนิน 
งานและปรับปรุง (Act) 
   4.1 ประเมินโครงการ 
   4.2 สรุปและรายงานผลโครงการ 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ    ค่า 
ครุภณัฑ ์

1. จัดผลิตและจัดหา
แบบเรียน แบบฝึกหัดและสื่อ
การเรียนการสอน IP, IPC 

- - 488,200 146,550 634,750 ภาคเรยีนที่ 
2/63 และ 
1/64 

กลุ่มงาน 
บริหารวิชาการ 

โครงการ
นานาชาต ิ

รวม - - 488,200 146,550 634,750   
 

6.  ระยะเวลา          ไตรมาส 1  (ต.ค. – ธ.ค. 63)   ไตรมาส 2  (ม.ค. – มี.ค. 64) 
     ไตรมาส 3  (เม.ย. – มิ.ย. 64)   ไตรมาส 4  (ก.ค. – ก.ย. 64) 
 

7.  สถานที่ด าเนินงาน    โครงการนานาชาติ  โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
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8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เป้าหมาย วิธีการติดตามผล 

ระเบียบในการจัดซื้อ
แบบเรียน แบบฝึกหัด 
และสื่อการเรียนการสอน 

ศึกระเบียบการจัดซื้อแบบเรียน 
แบบฝึกหัด และสื่อการเรียนการ
สอน จากฝุายพัสดุโรงเรียน 

จัดซื้อแบบเรียน 
แบบฝึกหัด และสื่อ
การเรียนการสอน 

ประสานกับฝุาย
พัสดุก่อนจัดซื้อ 

 

9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้รับการ
ส่ง เสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์  และ
พัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีผลการ
เรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 

- ผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคล - ข้อสอบ 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ และพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มี

ผลการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 
 

 
 

           ลงชื่อ .................................................. ผู้เสนอโครงการ  
                                    (นายอ านวย  ปุพเพตะนันท์)  
                 หวัหน้าโครงการนานาชาติ                        
               
 
                       ลงชื่อ                                        ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                           (นางสาวกุลธิดา  พรมทอง) 
                            รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
                       ลงชื่อ                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
                                    (นายปัญญา หัตถิ) 
                                ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
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1.1.20 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และความเป็นเลิศทางวิชาการและผู้น าทางภาษา 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที่   3 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่  1  ข้อที่   1.1 
มาตรฐานสถานศึกษาที่   2  ประเด็นพิจารณาที่ 3 
นโยบายโรงเรียนข้อที่    1  จุดเน้นที่  1 
ลักษณะของโครงการ              โครงการใหม่                 โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารวิชาการ โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
งบประมาณทั้งโครงการ     319,800    บาท  (เงินระดม IP) 

1.  หลักการและเหตุผล 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มอบนโยบายส าคัญในการพัฒนาประชากรของชาติ        

ให้เป็น “คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน มีสุขภาวะที่ดี         
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี  มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ รักการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมี
สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ
และคุณลักษณะของผู้เรียน  ในศตวรรษท่ี 21 มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง และปรับตัวเป็นพลเมืองและ
พลโลกที่ดี น า Digital Technology มาใช้ในการเรียนรู้ตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด น าไปสู่
การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า (Career Education)  มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ น าไปสู่การสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 จากหลักการดังกล่าวและวิสัยทัศน์ในโครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ที่มุ่งมั่นพัฒนานักเรียน        
ให้เป็นผู้น าที่ดีของสังคม โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ และความ                  
เป็นเลิศทางวิชาการและผู้น าทางภาษา 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 นักเรยีนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 
 

3.  เป้าหมาย 
3.1   ผลผลิต (Outputs)   

3.1.1 เชิงปริมาณ  
            - นักเรียนโครงการนานาชาติ    จ านวน   264  คน  

3.1.2 เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่

โรงเรียนก าหนด 
3.2   ผลลัพธ์ (Outcomes)  

3.2.1   นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่
โรงเรียนก าหนด 
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4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan)  
   1.1 จัดท าและขออนุมัติโครงการ 
   1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
   1.3 ประชุมชี้แจงและวางแผนการด าเนนิงาน 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

กลุ่มงาน 
บริหาร
วิชาการ 
โครงการ
นานาชาติ 2. ขั้นด าเนินการ (Do) 

   2.1 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านการ
แสดงละครสั้น 
   2.2 กิจกรรมทดสอบวัดระดับความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ ม.1 – 6 
   2.3 กิจกรรม Academic Excellent 
  2.4 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 นิเทศการด าเนินงาน 
   3.2 ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน 

    
 

 
4. ขั้นสรุปผล รายงานผลการด าเนิน 
งานและปรับปรุง (Act) 
   4.1 ประเมินโครงการ 
   4.2 สรุปและรายงานผลโครงการ 

    
 
 
 

 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ    ค่า 
ครุภณัฑ ์

1. กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษผ่านการแสดง
ละครสั้น 

- 160,500 - - 160,500 ภาคเรยีนที่ 
2/63 และ 
1/64 

กลุ่มงาน 
บริหาร
วิชาการ 
โครงการ
นานาชาติ 2. กิจกรรมทดสอบวัดระดับ

ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ ม.1 - 6 

- 82,600 - - 82,600 

3. กิจกรรม Academic 
Excellent 

- 65,500 -  65,500 

4. กิจกรรมแข่งขันทักษะ
วิชาการ 

 11,700   11,700 

รวม - 319,800 - - 319,800   
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6.  ระยะเวลา          ไตรมาส 1  (ต.ค. – ธ.ค. 63)   ไตรมาส 2  (ม.ค. – มี.ค. 64) 
     ไตรมาส 3  (เม.ย. – มิ.ย. 64)   ไตรมาส 4  (ก.ค. – ก.ย. 64) 
 

7.  สถานที่ด าเนินงาน    โครงการนานาชาติ  โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เป้าหมาย วิธีการติดตามผล 

วันเวลาของวิทยากรว่าง
ไม่ตรงกับวันเวลาที่ทาง
โครงการจัดกิจกรรม 

วางแผนติดต่อวิทยากร
ล่วงหน้า 

วันเวลาของวิทยากรตรง
กับวันเวลาที่ทาง
โครงการจัดกิจกรรม 

ประสานกับวิทยากรก่อน
การจัดกิจกรรมล่วงหน้า 

วันที่จัดกิจกรรมบางครั้ง
ไปจัดซ้อนกับกิจกรรม
ของโรงเรียน 

ประสานงานการจัด
กิจกรรมกับฝุายที่
เกี่ยวข้อง 

วันที่จัดกิจกรรมของ
โครงการไม่ซ้อนกับ
กิจกรรมของโรงเรียน 

ประสานงานติดตามปฏิทิน
การปฏิบัติงานของโรงเรียน
เป็นอย่างสม่ าเสมอ 

 

9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1 .  ร้ อยละ 80  ของนัก เรียนภายใน
โครงการมีความสามารถในการอ่าน การ
เขียนและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ตาม
เกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 

- ประเมินความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
- การแข่งขันในเวทีต่างๆ 

แบบประเมินความสามารถ
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษใน
การสื่อสาร 
- ผลการแข่งขันในเวทีต่างๆ 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียนและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 

 
 

           ลงชื่อ .................................................. ผู้เสนอโครงการ  
                                    (นายอ านวย  ปุพเพตะนันท์)  
                 หวัหน้าโครงการนานาชาติ                        
               
 
                       ลงชื่อ                                        ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                           (นางสาวกุลธิดา  พรมทอง) 
                            รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
                       ลงชื่อ                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
                                    (นายปัญญา หัตถิ) 
                                ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
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1.1.21 โครงการ Science Trip (IP) 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที่  3 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่  1  ข้อที่   1.1 
มาตรฐานสถานศึกษาที่   1  ประเด็นพิจารณาที่ 5 
นโยบายโรงเรียนข้อที่   5  จุดเน้นที่  1 
ลักษณะของโครงการ               โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
งบประมาณทั้งโครงการ  137,434 บาท (เงินระดม IP) 

1.  หลักการและเหตุผล 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อย่างกว้างขวาง         

และยิ่งนับวันจะมีความส าคัญมากยิ่งขึ้น ประเทศที่พัฒนาแล้วและมีเศรษฐกิจที่มั่นคง มักจะเป็นประเทศ               
ที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูง จึงกล่าวได้ว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น
พ้ืนฐานส าคัญในการพัฒนาประเทศ 

ตามที่โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต เปิดสอนหลักสูตรแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – 
คณิตศาสตร์   ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือให้การเรียนการสอนดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
โครงการนานาชาติได้ตระหนักในบทบาทการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้สืบเสาะหาแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบทเรียนเพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาดู
งานในแหล่งเรียนรู้ภายในประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะ
ความสามารถในการวิเคราะห์องค์ความรู้ และสามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ ในรูปแบบโครงงานการเรียนรู้
ของผู้เรียนได้ การเปิดโอกาสให้นักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพ่ือประกอบการเรียนการสอนนั้น จะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้เรียนอย่างยิ่ง เนื่องจากจะเป็นการเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ให้ผู้เรียนโดยตรง อีกทั้งยัง
สอดคล้องกับนโยบายในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่โครงการนานาชาติได้ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

ด้วยความตระหนักในสถานการณ์ดังกล่าว ประกอบกับนักเรียนทุกคนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ในปีที่ผ่าน
มา  พึงพอใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการนานาชาติจึงจัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือเพ่ิมพูนและ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เห็นคุณค่าและเห็นความส าคัญของการเรียนทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มีจิตวิญญาณมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อและประกอบอาชีพเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักประดิษฐ์
และนักคิดค้น   ทางด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต 

2.  วัตถุประสงค์ 
      2.1  เพ่ือให้นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
 

3.  เป้าหมาย 
3.1   ผลผลิต (Outputs)   

3.1.1 เชิงปริมาณ  นักเรียน ม.4 IP แผนวิทย์ – คณิต   จ านวน  25 คน 
                     ผู้บริหาร ครูไทยและครูชาวต่างชาติ  จ านวน    2   คน 
                              รวม  27   คน  
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3.1.2 เชิงคุณภาพ 
นักเรียนกลุ่มเปูาหมายมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ได้เรียนรู้วิธีการคิดแก้ปัญหาตาม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือเป็นแนวทางในการท าโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และสร้าง
แรงจูงใจในการศึกษาในระดับสูงขึ้นไป 

3.2   ผลลัพธ์ (Outcomes)  
นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

และแก้ปัญหา ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan)  
   1.1 วางแผนการด าเนินการ 
   1.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ 
   1.3 ประชุมชี้แจงและวางแผนการ     
        ด าเนินงานร่วมกับผู้ปกครอง 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 กลุ่มงานส่งเสรมิ
และพัฒนา

ศักยภาพผูเ้รียน 
โครงการ
นานาชาติ 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
   2.1 เรียนรู้และปฎิบัติจริงในห้องแล็บ 

  
 

  
 

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 ตรวจสอบและประเมินผล 
   3.2 รายงานโครงการ 

  
 

 
 
 

 
 

4. ข้ันสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
   4.1 สรุปและปรับปรุงแก้ไขการปฎิบัติงาน 

  
 

 
 

 
 

 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ    ค่า 
ครุภัณฑ์ 

1. ค่ารถโดยสารประจ าทางปรับ
อากาศ (ภูเก็ต-กรุงเทพฯ-ภูเก็ต)  

- 53,514 - - 53,514 
ภาคเรยีนที่ 
2/62 และ 

1/63 

กลุ่มงาน
ส่งเสริมและ

พัฒนา
ศักยภาพ
ผู้เรยีน 

2. ค่าท่ีพัก  - 42,000 - - 42,000 
3. ค่าเบี้ยเลี้ยง  - 25,920 - - 25,920 
4. ค่ารถโดยสารไม่ประจ าทาง
ปรับอากาศ (กรุงเทพฯ) 

- 9,000 - - 9,000 

5. ค่ากิจกรรม  - 7,000 - - 7,000 
รวม - 137,434 - - 137,434   
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6.  ระยะเวลา          ไตรมาส 1  (ต.ค. – ธ.ค. 63)   ไตรมาส 2  (ม.ค. – มี.ค. 64) 
     ไตรมาส 3  (เม.ย. – มิ.ย. 64)   ไตรมาส 4  (ก.ค. – ก.ย. 64) 

7.  สถานที่ด าเนินงาน    แหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ภายในกรุงเทพมหานคร 

8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เปูาหมาย วิธีการติดตามผล 

นักเรียนบางคนไม่เข้า
ร่วมกิจกรรมตามวันและ
เวลาที่ก าหนด 
 

ให้นักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมใน
เวลาที่ก าหนดให้หาเวลาชดเชยในการ
ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ทดแทน 
เช่น ท าความสะอาดอาคาร/เก็บขยะ
บริเวณหน้าอาคาร ฯลฯ 

นักเรียน สังเกต ตรวจสอบการ
ลงทะเบียนเข้าร่วม
กิจกรรม 

9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. นักเรียนกว่าร้อยละ 80 ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

ประเมินความรู้ที่ได้รับ แบบประเมิน 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
 
 

           ลงชื่อ .................................................. ผู้เสนอโครงการ  
                                    (นายอ านวย  ปุพเพตะนันท์)  
                 หวัหน้าโครงการนานาชาติ                        
               
 
                       ลงชื่อ                                        ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                           (นางสาวกุลธิดา  พรมทอง) 
                            รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
                       ลงชื่อ                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
                                    (นายปัญญา หัตถิ) 
                                ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
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1.1.22 โครงการ Science Camp (IP) 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที่  3 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่  1  ข้อที่   1.1 
มาตรฐานสถานศึกษาที่   1  ประเด็นพิจารณาที่ 5 
นโยบายโรงเรียนข้อที่   5  จุดเน้นที่  1 
ลักษณะของโครงการ               โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
งบประมาณทั้งโครงการ  95,712    บาท  (เงินระดม IP) 

1.  หลักการและเหตุผล 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง 

และยิ่งนับวันจะมีความส าคัญมากยิ่งขึ้น ประเทศที่พัฒนาแล้วและมีเศรษฐกิจที่มั่นคง มักจะเป็นประเทศที่มี
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูง จึงกล่าวได้ว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น
พ้ืนฐานส าคัญในการพัฒนาประเทศ      

ตามที่โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต เปิดสอนหลักสูตรแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – 
คณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือให้การเรียนการสอนดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
โครงการนานาชาติได้ตระหนักในบทบาทการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้สืบเสาะหาแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบทเรียนเพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาดู
งานในแหล่งเรียนรู้ภายในประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะ
ความสามารถในการวิเคราะห์องค์ความรู้ และสามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ ในรูปแบบโครงงานการเรียนรู้
ของผู้เรียนได้ การเปิดโอกาสให้นักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพ่ือประกอบการเรียนการสอนนั้น จะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้เรียนอย่างยิ่ง เนื่องจากจะเป็นการเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ให้ผู้เรียนโดยตรง อีกทั้งยัง
สอดคล้องกับนโยบายในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่โครงการนานาชาติได้ก าหนดไว้ในหลักสูตรแผนการ
เรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์อีกด้วย 
 ด้วยความตระหนักในสถานการณ์ดังกล่าว ประกอบกับนักเรียนทุกคนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ในปีที่ผ่าน
มาพึงพอใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการนานาชาติจึงจัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือเพ่ิมพูนและ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เห็นคุณค่าและเห็นความส าคัญของการเรียนทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มีจิตวิญญาณมุ่งม่ันที่จะศึกษาต่อและประกอบอาชีพเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักประดิษฐ์
และนักคิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต    

2.  วัตถุประสงค์ 
            2.1  เพ่ือให้นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
 

3.  เป้าหมาย 
3.1   ผลผลิต (Outputs)   

3.1.1 เชิงปริมาณ  นักเรียน ม.3/12 IP แผนวิทย์ – คณิต  จ านวน 14 คน 
                            ผู้บริหาร ครูไทยและครูชาวต่างชาติ  จ านวน    2   คน 
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3.1.2 เชิงคุณภาพ 
นักเรียนกลุ่มเปูาหมายมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ได้เรียนรู้วิธีการคิดแก้ปัญหาตาม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือเป็นแนวทางในการท าโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และสร้าง
แรงจูงใจในการศึกษาในระดับสูงขึ้นไป 

3.2   ผลลัพธ์ (Outcomes)  
นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และแก้ปัญหา ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan)  
   1.1 วางแผนการด าเนินการ 
   1.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ 
   1.3 ประชุมชี้แจงและวางแผนการ     
        ด าเนินงานร่วมกับผู้ปกครอง 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 กลุ่มงาน
ส่งเสริมและ

พัฒนา
ศักยภาพ
ผู้เรยีน 

โครงการ
นานาชาติ 2. ขั้นด าเนินการ (Do) 

   2.1 เรียนรู้และปฎิบัติจริงในห้องแล็บ 
  

 
  

 
3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 ตรวจสอบและประเมินผล 
   3.2 รายงานโครงการ 

  
 

 
 
 

 
 

4. ข้ันสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
   4.1 สรุปและปรับปรุงแก้ไขการปฎิบัติงาน 

  
 

 
 

 
 

 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ    ค่า 
ครุภัณฑ์ 

1. ค่ารถโดยสารประจ าทาง
ปรับอากาศ (ภูเก็ต-กระบี่-
ภูเก็ต)  

- 31,712 - - 31,712 
ภาคเรยีนที่ 

1/63 
กลุ่มงาน

ส่งเสริมและ
พัฒนา

ศักยภาพ
ผู้เรยีน 2. ค่าลงทะเบียนกิจกรรม 

(รวมอาหารและที่พักส าหรับ
ค่าย 3 วัน 2 คืน) ของ
นักเรียนและครู  

- 65,000 - - 65,000 

รวม - 95,712 - - 95,712   
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6.  ระยะเวลา          ไตรมาส 1  (ต.ค. – ธ.ค. 63)   ไตรมาส 2  (ม.ค. – มี.ค. 64) 
     ไตรมาส 3  (เม.ย. – มิ.ย. 64)   ไตรมาส 4  (ก.ค. – ก.ย. 64) 

7.  สถานที่ด าเนินงาน    ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานกระบี่ ต าบลเขาคราม อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 

8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เปูาหมาย วิธีการติดตามผล 

นักเรียนบางคนไม่เข้า
ร่วมกิจกรรมตามวันและ
เวลาที่ก าหนด 
 

ให้นักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมใน
เวลาที่ก าหนดให้หาเวลาชดเชยในการ
ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ทดแทน 
เช่น ท าความสะอาดอาคาร/เก็บขยะ
บริเวณหน้าอาคาร ฯลฯ 

นักเรียน สังเกต ตรวจสอบการ
ลงทะเบียนเข้าร่วม
กิจกรรม 

9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. นักเรียนกว่าร้อยละ 80 ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 

ประเมินความรู้ที่ได้รับ แบบประเมิน 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
 
 

           ลงชื่อ .................................................. ผู้เสนอโครงการ  
                                    (นายอ านวย  ปุพเพตะนันท์)  
                 หวัหน้าโครงการนานาชาติ                        
               
 
                       ลงชื่อ                                        ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                           (นางสาวกุลธิดา  พรมทอง) 
                            รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
                       ลงชื่อ                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
                                    (นายปัญญา หัตถิ) 
                                ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
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1.1.23 โครงการ SMART CAMP (IP) 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที่   3 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่  1  ข้อที่   1.1 
มาตรฐานสถานศึกษาที่   1  ประเด็นพิจารณาที่  4 
นโยบายโรงเรียนข้อที่    4  จุดเน้นที่  2 
ลักษณะของโครงการ               โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
งบประมาณทั้งโครงการ  411,490   บาท  (เงินระดม IP) 

1.  หลักการและเหตุผล 
โลกแห่งการศึกษาได้เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา การศึกษาที่ยอมรับกัน          

ว่าเป็นการสร้างความรู้ ความสามารถ และพัฒนาศักยภาพของคน ได้แก่การศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง     
นั่นคือการให้โอกาสแก่ผู้เรียนทุกคนได้เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของแต่ละคน     
ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ โดยปราศจากข้อจ ากัดทั้งสติปัญญา ความสามารถในการรับความรู้และอ่ืนๆ อีก
ทั้งยังหวังว่าผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเก่ียวกับเวลา และสถานที่ ที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ การเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดท้ังในการแก้ปัญหา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้ในทุกระดับ 

การปรับตัวและการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพราะว่าถ้าหากสถานศึกษา     
ไม่มีมาตรการหรือแผนรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ก็จะเกิดความเสียเปรียบทางด้านการศึกษาใน
อนาคต ซึ่งต้องมีกลไกและสถาบันการศึกษาต่างๆ ต้องมีการสนับสนุนในการประสานงานและการด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และบอกผลดี , ผลเสียที่จะเกิดขึ้นแก่ระบบการศึกษา
ในอนาคต เพ่ือเรียนรู้และปรับตัวในการวางแผนการศึกษาเพ่ือรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป 

โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ตจึงจัดกิจกรรม SMART CAMP ให้กับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษา  ปีที่ 1 - 3 ขึ้น ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิดแบบ
วิเคราะห์ พัฒนาความคิดและความสามารถในการสร้างสรรค์ การเผชิญปัญหา หาแนวทางและด าเนินการ
แก้ไขปัญหา สามารถท างาน ร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและผู้ตาม สามารถสื่อสาร ถ่ายทอดความคิด ความรู้และ
สร้างความเข้าใจ มีส านึก     ความรับผิดชอบต่อทั้งตนและสังคม มีทักษะประชาธิปไตย เคารพความคิดและ
ความเห็นที่แตกต่าง สามารถบริหารความขัดแย้ง และสามารถด ารงชีวิตในโลกยุคใหม่อย่างมีคุณภาพตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความเห็น และแก้ปัญหา ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

3.  เป้าหมาย 
3.1   ผลผลิต (Outputs)   

3.1.1 เชิงปริมาณ  
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     จ านวน   49   คน 
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2     จ านวน   39   คน 
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      จ านวน   40   คน 
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  ผู้บริหาร ครไูทยและครูชาวต่างชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต  จ านวน  41   คน 
                          รวม     169  คน  

3.1.2 เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความเห็น และแก้ปัญหา ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

3.2   ผลลัพธ์ (Outcomes)  
 นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็น 
และแก้ปัญหา ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
 

4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan)  
   1.1 วางแผนการด าเนินการ 
   1.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ 
   1.3 ประชุมชี้แจง วางแผนการด าเนินงาน  
        และแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

กลุ่มงาน
ส่งเสริมและ

พัฒนา
ศักยภาพ
ผู้เรียน 

โครงการ
นานาชาติ 

2. ขัน้ด าเนินการ (Do) 
   2.1 กิจกรรมฐาน 
   2.2 อบรมการใช้สื่อ ICT ในการน าเสนอ 

    
 

3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 ตรวจสอบและประเมินผล 
   3.2 รายงานโครงการ 

  
 

 
 

 
 

4. ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
   4.1 สรุปและปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน 

  
 

 
 

 
 

 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้ 
สอย 

ค่าวัสด ุ    ค่า 
ครุภณัฑ ์

1. ค่าท่ีพัก - 195,000 - - 195,000 ก.ค 64 กลุ่มงาน
ส่งเสริมและ

พัฒนา
ศักยภาพ
ผู้เรยีน 

2. ยานพาหนะ จ านวน 4 วัน 
จ านวน 4 คันๆ ละ2,500.-  

- 40,000 
 

- - 40,000 ก.ค 64 

3. กระดาษโพส-อิท - - 250 - 250 ก.ค 64 
4. เงินรางวัลส าหรับนักเรยีน - - 10,000 - 10,000 ก.ค 64 
5. วัสดุอุปกรณจ์ัดกิจกรรม
ส าหรับนักเรียน 

- - 13,000 - 13,000 ก.ค 64 

6. ค่าเบี้ยเลีย้ง 169 x 240 x 4 วัน - 162,240 - - 162,240 ก.ค 64 
รวม - 411,490 23,500 - 411,490   
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6.  ระยะเวลา          ไตรมาส 1  (ต.ค. – ธ.ค. 63)   ไตรมาส 2  (ม.ค. – มี.ค. 64) 
     ไตรมาส 3  (เม.ย. – มิ.ย. 64)   ไตรมาส 4  (ก.ค. – ก.ย. 64) 

7.  สถานที่ด าเนินงาน    จังหวัดภูเก็ตหรือจังหวัดอ่ืนๆภายในประเทศ 

8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เปูาหมาย วิธีการติดตามผล 

นักเรียนบางคนไม่เข้า
ร่วมกิจกรรมตามวันและ
เวลาที่ก าหนด 
 

ให้นักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมใน
เวลาที่ก าหนดให้หาเวลาชดเชยในการ
ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ทดแทน 
เช่น ท าความสะอาดอาคาร/เก็บขยะ
บริเวณหน้าอาคาร ฯลฯ 

นักเรียน สังเกต ตรวจสอบการ
ลงทะเบียนเข้าร่วม
กิจกรรม 

9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็น และแก้ปัญหา ตามเกณฑ์
ที่สถานศึกษาก าหนด 

ประเมินความรู้ที่ได้รับ แบบสอบถาม 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็น 

และแก้ปัญหา ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
      
 

           ลงชื่อ .................................................. ผู้เสนอโครงการ  
                                    (นายอ านวย  ปุพเพตะนันท์)  
                 หวัหน้าโครงการนานาชาติ                        
               
 
                       ลงชื่อ                                        ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                           (นางสาวกุลธิดา  พรมทอง) 
                            รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
                       ลงชื่อ                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
                                    (นายปัญญา หัตถิ) 
                                ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
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1.1.24 โครงการ Career Preparation (IP) 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที่  3 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่  1  ข้อที่   1.1 
มาตรฐานสถานศึกษาที่   1  ประเด็นพิจารณาที่ 5 
นโยบายโรงเรียนข้อที่    2  จุดเน้นที่  4 
ลักษณะของโครงการ               โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
งบประมาณทั้งโครงการ  230,680   บาท (เงินระดม IP) 

1.  หลักการและเหตุผล 
ตามวิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน       

ให้มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานรวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอด
ชีวิต   โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อที่ว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ 
 โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต จึงจัดให้มีโครงการ Career Preparation ขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนพัฒนาความรู้และทักษะด้านอาชีพได้เต็มศักยภาพ เปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจเรียนรู้อาชีพไปศึกษาดู
งานด้านอาชีพนอกสถานที่ ช่วยเปิดโลกทัศน์ของนักเรียนเกี่ยวกับการท างานในยุคปัจจุบัน และช่วยให้นักเรียน
มีข้อมูลประกอบการวางแผนการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคต ส่งผลให้นักเรียนสามารถวางแผนเลือก
ประกอบอาชีพได้ตรงตามความสามารถและเติบโตไปเป็นพลเมืองที่มีศักยภาพในการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติต่อไป 

โครงการ Career Preparation จึงมุ่งพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างแท้จริง รูปแบบกิจกรรมจัดขึ้น    
ตามความสนใจของนักเรียนด้านการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ด้านสื่อสารมวลชน นิตยสาร         
สื่อสิ่งพิมพ์ ผู้ประกาศข่าวรายการโทรทัศน์ ธุรกิจออแกไนเซอร์รับจัดงานอีเว้นท์ต่างๆ  และการออกแบบ            
ด้านสถาปัตยกรรม ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณา  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้นักเรียนร้อยละ 80 มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

3.  เป้าหมาย 
3.1 ผลผลิต (Outputs) 

3.1.1 เชิงปริมาณ  
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 IP     จ านวน   36   คน 
  ครผูู้ควบคุม        จ านวน    4   คน 
                          รวม      40  คน  

3.1.2 เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน ม.4 IP ร้อยละ 90 บอกความต้องการในการประกอบอาชีพของตนเองได้ 

  2. นักเรียน ม.4 IP ร้อยละ 90 มีข้อมูลประกอบการวางแผนการเรียนและประกอบอาชีพใน
อนาคต 
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3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)  
นักเรียนมีข้อมูลเชิงประจักษ์ในการวางแผนการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคต มีโลกทัศน์ 

ความรู้ความเข้าใจ แรงบันดาลใจและความพร้อมในการประกอบอาชีพ 

4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan)  
   1.1 วางแผนการด าเนินการ 
   1.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ 
   1.3 ประชุมชี้แจง 

 
 
 

 

  
 
 
 

 
 
 

กลุ่มงานส่งเสรมิ
และพัฒนา

ศักยภาพผูเ้รียน 
โครงการ
นานาชาติ 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
   2.1 แนะแนวอาชีพ 
   2.2 เยี่ยมชมส านักงาน บริษัท องค์กรต่างๆ 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 ตรวจสอบและประเมินผล 
   3.2 รายงานโครงการ 

  
 

 
 
 

 
 

4. ข้ันสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
   4.1 สรุปและปรับปรุงแก้ไขการปฎิบัติงาน 

  
 

 
 

 
 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินกา

ร 
ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ

แทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ    ค่า 

ครุภัณฑ์ 
1. ค่าพาหนะเดินทาง  
ภูเก็ต-กรุงเทพ-ภูเก็ต  

- 79,280 - - 87,000 ก.พ. 64 
 

กลุ่มงานส่งเสรมิ
และพัฒนา

ศักยภาพผูเ้รียน 
โครงการ
นานาชาติ 

2. ค่าพาหนะเดินทางภายในกรุงเทพ ฯ  - 50,000 - - 50,000 ก.พ. 64 

3. ค่าท่ีพัก - 72,000 - - 72,000 ก.พ. 64 

4. ค่าเบี้ยเลีย้งครูและนักเรียน  - 38,400 - - 38,400 ก.พ. 64 

5. ค่าของที่ระลึก - 3,000 - - 3,000 ก.พ. 64 

รวม - 230,680 - - 230,680  

6.  ระยะเวลา          ไตรมาส 1  (ต.ค. – ธ.ค. 63)   ไตรมาส 2  (ม.ค. – มี.ค. 64) 
     ไตรมาส 3  (เม.ย. – มิ.ย. 64)   ไตรมาส 4  (ก.ค. – ก.ย. 64) 

7.  สถานที่ด าเนินงาน    บริษัท ส านักงาน องค์กรด้านอาชีพต่างๆที่นักเรียนสนใจในประเทศ 
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8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เปูาหมาย วิธีการติดตามผล 

นักเรียนบางคนไม่เข้า
ร่วมกิจกรรมตามวันและ
เวลาที่ก าหนด 
 

ให้นักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมใน
เวลาที่ก าหนดให้หาเวลาชดเชยในการ
ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ทดแทน 
เช่น ท าความสะอาดอาคาร/เก็บขยะ
บริเวณหน้าอาคาร ฯลฯ 

นักเรียน สังเกต ตรวจสอบการ
ลงทะเบียนเข้าร่วม
กิจกรรม 

9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ผู้ เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
นักเรียนร้อยละ 80 มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 

สอบถาม 
ประเมินความรู้ที่ได้รับ 

แบบสอบถาม 
แบบประเมิน 

 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนส ารวจความถนัดและความต้องการในการประกอบอาชีพของตนเอง 

 10.2 เพ่ือให้นักเรียนมีข้อมูลประกอบการวางแผนการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคต 
 10.3 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนในการเตรียมความพร้อมสู่การงานอาชีพ และเปิดโลกทัศน์
เกี่ยวกับการท างานในยุคปัจจุบัน 

 
 
 

           ลงชื่อ .................................................. ผู้เสนอโครงการ  
                                    (นายอ านวย  ปุพเพตะนันท์)  
                 หวัหน้าโครงการนานาชาติ                        
               
 
                       ลงชื่อ                                        ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                           (นางสาวกุลธิดา  พรมทอง) 
                            รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
                       ลงชื่อ                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
                                    (นายปัญญา หัตถิ) 
                                ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
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1.1.25 โครงการ University Visits (IP, IPC) 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที่  3 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่  1  ข้อที่   1.1 
มาตรฐานสถานศึกษาที่   1  ประเด็นพิจารณาที่ 5 
นโยบายโรงเรียนข้อที่    5  จุดเน้นที่  3 
ลักษณะของโครงการ               โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
งบประมาณทั้งโครงการ  304,524   บาท (เงินระดม IP) 

1.  หลักการและเหตุผล 
การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเป็นบันไดขั้นส าคัญที่จะน านักเรียนไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคต      

การพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมส าหรับการสมัครเข้าศึกษาต่อจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในยุค
ที่   การสอบเข้ามหาวิทยาลัยมีอัตราการแข่งขันสูงอย่างเช่นปัจจุบัน 

จากข้อมูลนักเรียนที่จบการศึกษาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โครงการนานาชาติในปีการศึกษา 2562      
พบว่านักเรียนทั้งหมด (ร้อยละ 100) ได้เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาและสถานศึกษาที่ตั้งใจ
ไว้    โดยนักเรียนได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในความคิดเห็นว่าได้ประโยชน์จากโครงการ University Visits เมื่อขณะที่
ยังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อย่างมาก   

โครงการนานาชาติจึงจัดโครงการ University Visits ขึ้นอีกครั้งในปีการศึกษา 2563 นี้ เพ่ือให้
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 IP และ Year 11 IPC ได้รับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อจากมหาวิทยาลัย
ที่นักเรียนสนใจโดยตรง ซึ่งการได้เห็นบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย สามารถช่วยให้นักเรียน
ตัดสินใจเลือกสถานที่เรียนได้เหมาะสมกับตนเองมากขึ้น โดยจัดให้นักเรียนเข้าเยี่ยมชมหลักสูตรและแนะแนว
การศึกษาต่อในคณะวิชา     ที่นักเรียนสนใจ ในมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีชื่อเสียง พร้อมเข้าทดสอบความรู้ 
TOEFL เบื้องต้น ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการประเมินความพร้อมของนักเรียนก่อนเข้าสอบจริง ทั้งนี้โครงการ
นานาชาติยังสามารถน าผลการสอบที่ได้มาพิจารณาเพื่อใช้ในการพัฒนานักเรียนต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

3.  เป้าหมาย 
3.1 ผลผลิต (Outputs) 

3.1.1 เชิงปริมาณ  
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 IP และ Year 11-12 IPC  จ านวน   43   คน 
  ผู้บริหาร ครูไทยและครูชาวต่างชาติ     จ านวน    4   คน 
                           รวม  47 คน  

3.1.2 เชิงคุณภาพ 
นักเรียนกลุ่มเปูาหมายมีนักเรียนมีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)  
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในโครงการนานาชาติมีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

มีความเข้าใจระบบระเบียบการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในภาพรวม ได้รับการกระตุ้นให้ส ารวจ
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ความชอบและความถนัดของตนเองเพ่ือประกอบการตัดสินใจ และได้วางแผนเตรียมตัวเพ่ือสอบเข้าศึกษาต่อใน
สาขาวิชาและสถานศึกษาที่ตนเองตั้งใจไว้ได้ 

4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan)  
   1.1 วางแผนการด าเนินการ 
   1.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ 
   1.3 ประชุมชี้แจง 

 
 
 

 

  
 
 
 

 
 
 

กลุ่มงานส่งเสรมิ
และพัฒนา

ศักยภาพผูเ้รียน 
โครงการ
นานาชาติ 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
   2.1 เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย 
   2.2 แนะแนวการศึกษาต่อ 

  
 
 

 
 
 

 
 

 
3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 ตรวจสอบและประเมินผล 
   3.2 รายงานโครงการ 

  
 

 
 
 

 
 

4. ข้ันสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
   4.1 สรุปและปรับปรุงแก้ไขการปฎิบัติงาน 

  
 

 
 

 
 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ค่าตอบ

แทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ    ค่า 

ครุภัณฑ์ 
1. ค่ารถโดยสารประจ าทาง
ปรับอากาศ (ภูเก็ต-กรุงเทพฯ-
ภูเก็ต)  

- 
 

93,154 - - 93,154 ก.พ. 64 กลุ่มงาน
ส่งเสริม

และพัฒนา
ศักยภาพ
ผู้เรยีน 

โครงการ
นานาชาติ 

2. ค่าเบี้ยเลี้ยง - 45,120 - - 45,120 ก.พ. 64 
3. ค่าที่พัก - 72,000 - - 50,000 ก.พ. 64 
4. ค่ารถโดยสารไมป่ระจ าทาง
ปรับอากาศ (กรุงเทพฯ) - 50,000 - - 50,000 ก.พ. 64 

5. ค่าของที่ระลึก - 6,000 - - 6,000 ก.พ. 64 

6. ค่าสอบ TOEFL/IELTS - 38,250 - - 38,250 ก.พ. 64 
รวม - 304,524 - - 304,524   

6.  ระยะเวลา          ไตรมาส 1  (ต.ค. – ธ.ค. 63)   ไตรมาส 2  (ม.ค. – มี.ค. 64) 
     ไตรมาส 3  (เม.ย. – มิ.ย. 64)   ไตรมาส 4  (ก.ค. – ก.ย. 64) 

7.  สถานที่ด าเนินงาน    มหาวิทยาลัยอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย 
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8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เปูาหมาย วิธีการติดตามผล 

นักเรียนบางคนไม่เข้า
ร่วมกิจกรรมตามวันและ
เวลาที่ก าหนด 
 

ให้นักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมใน
เวลาที่ก าหนดให้หาเวลาชดเชยในการ
ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ทดแทน 
เช่น ท าความสะอาดอาคาร/เก็บขยะ
บริเวณหน้าอาคาร ฯลฯ 

นักเรียน สังเกต ตรวจสอบการ
ลงทะเบียนเข้าร่วม
กิจกรรม 

9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1นักเรียนกว่าร้อยละ 80 มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงขึ้น 

ส ารวจสถานที่ศึกษาต่อ แบบส ารวจ 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 นักเรียนนักเรียนมีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 

 
 

           ลงชื่อ .................................................. ผู้เสนอโครงการ  
                                    (นายอ านวย  ปุพเพตะนันท์)  
                 หวัหน้าโครงการนานาชาติ                        
               
 
                       ลงชื่อ                                        ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                           (นางสาวกุลธิดา  พรมทอง) 
                            รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
                       ลงชื่อ                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
                                    (นายปัญญา หัตถิ) 
                                ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
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1.1.26 โครงการเปิดโลกทัศน์แนะแนวศึกษาต่อ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่  1 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่ 1    ข้อที่  1.1  
มาตรฐานสถานศึกษาที่  1    ประเด็นพิจารณาที่  5 
นโยบายโรงเรียนข้อที่  2    จุดเน้นที่ 2 
ลักษณะของโครงการ               โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ         ครูแนะแนวโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
งบประมาณทั้งโครงการ  7,250 บาท (เงินอุดหนุนการเรียนการสอน) 

1.  หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน  ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มี
ความสมดุลทั้งร่างกาย ความรู้ คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการ
ปกครองตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจต
คติ ที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบน
พ้ืนฐานที่เชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ดังที่พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 4 แนวการจัด
การศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  
 นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนจะต้องตัดสินใจเรียนต่อในสายอาชีพหรือสายสามัญตาม
ศักยภาพ ความถนัด และความสนใจของตนเอง แต่ปัจจุบันการเลือกสายการเรียนบางครั้งไม่ได้เกิดจากการ
ตัดสินใจของนักเรียนเพียงล าพัง มีผู้ปกครองช่วยในการตัดสินใจในการเลือกเรียนต่อของนักเรียน ซึ่งบางครั้งไม่
เหมาะสมกับความชอบ ความถนัดของผู้เรียน ท าให้เกิดผลกระทบต่อการเรียน กล่าวคือ เมื่อนักเรียนได้ลงเรียน
ในแผนการเรียนที่ตนไม่ชอบแล้วจะส่งผลให้ไม่อยากเข้าเรียน หรือความตั้งใจการเรียนลดลง 

งานแนะแนวโรงเรียนสตรีภูเก็ต จึงได้จัดโครงการเปิดโลกทัศน์แนะแนวศึกษาต่อแก่ผู้ปกครองและ
นักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือให้ผู้ปกครอง และนักเรียนได้รับการข้อมูล และเกิดความเข้าใจในการศึกษา
ต่อในสายการเรียนต่างๆ พัฒนา มีความพร้อมในการเรียนและการศึกษาต่อ รวมถึงข้อมูลด้านการประกอบ
อาชีพและด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 

 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  เพื่อส่งเสริมการตัดสินใจเลือกเรียนต่อของนักเรียนให้ค้นพบความถนัด ความสามารถ และความ

สนใจของตนเอง 
2.2  เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ด้านการศึกษาและอาชีพเพ่ือน าไปวางแผนการศึกษาต่อให้กับ

ผู้ปกครองและนักเรียน  
 
3.  เป้าหมาย  
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      3.1   ผลผลิต ( Outputs )  (ผลที่เกิดขึ้นทันที) 
             3.1.1  เชิงปริมาณ    ม.3    จ านวน  439  คน 
            ผู้ปกครอง ม.3   จ านวน  439  คน  

  3.1.2  เชิงคุณภาพ   ผู้ปกครองและนักเรียนทั้งระดับ ม.3 ได้รับข้อมูลด้านการศึกษาต่อและอาชีพ 
      3.2   ผลลัพธ์ ( Outcomes)  (ผลระยะยาวทีเ่กิดจากผลผลิต) 

นักเรียนทุกคนสามารถวางแผนการเรียน การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ การด าเนินชีวิตได้
เหมาะสมและสอดคล้องกับความรู้ความสามารถ และความถนัดของตนเอง              

 

4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan)  
   1.1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
   1.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจาก
ผู้บริหารโรงเรียน 

 
√ 
√ 

 
 

   

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
   2.1 การติดต่อวิทยากร และจัดท าค าสั่ง   
   2.2 ติดต่อสถานที่และจัดเตรียมการ 
     - จัดท าเอกสารแจกผู้เข้าร่วมประชุม 
     - จัดท าวีดีทัศน์แนะน าแผนการเรียน 
   2.3 ประชาสัมพันธ์โครงการและจัดท า
ก าหนดการอบรม(ร่วมกับวิทยากร) 

 
√ 
√ 

 
 

√ 

   

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
  3.1 ประเมินผลจากแบบประเมินความพึง
พอใจในการจัดโครงการ  

  
√ 

 

   

4. ข้ันสรุปและปรับปรุง (Act) 
   4.1 ประเมินผล / สรุปด าเนินงาน 

  
√ 

   

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ    ค่า 
ครุภัณฑ์ 

1.ค่าจัดท าไวนิล  - - 2,000 - 2,000 ม.ค.64
ก.พ.64 

งานแนะ
แนว 

 
กิจกรรม งบประมาณ รวม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
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ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ    ค่า 
ครุภัณฑ์ 

ด าเนินการ 

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  - 1,250 - - 1,250 ม.ค.64
ก.พ.64 

งานแนะ
แนว 

3.ค่าของที่ระลึกแก่วิทยากร - - 1,000 - 1,000 ม.ค.64
ก.พ.64 

งานแนะ
แนว 

4.ค่าจัดท าVTR แนะน าแผนการเรียน   3,000 - 3,000 ม.ค.64
ก.พ.64 

งานแนะ
แนว 

รวม - 1,250 6,000 - 7,250   
 

6.  ระยะเวลา          ไตรมาส 1  (ต.ค. – ธ.ค. 63)    ไตรมาส 2  (ม.ค. – มี.ค. 64) 
     ไตรมาส 3  (เม.ย. – มิ.ย. 64)    ไตรมาส 4  (ก.ค. – ก.ย. 64) 
 

7.  สถานที่ด าเนินงาน    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เปูาหมาย วิธีการติดตามผล 

1.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
ท ากิจกรรมได้ไม่ทั่วถึง 

หาวิทยากรที่มีทีมงาน
เพียงพอกับจ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 90 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการได้ท า
กิจกรรมอย่างทั่วถึง 

การสังเกต 

2.เวลาในการจัดกิจกรรม
น้อยไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
เท่าท่ีควร 

เพ่ิมเวลาการอบรมเป็น 1 วัน ร้อยละ 90 ของ
โครงการได้จัดกิจกรรม
ได้บรรลุตามจุดประสงค์
ที่วางไว้ 

การสอบถาม 

9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละ90 ของนักเรียนตัดสินใจเลือกเรียนต่อตาม
ความถนัด ความสามารถ และความสนใจของตนเอง 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

ร้อยละ 90 เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ด้านการศึกษา
และอาชีพเพ่ือน าไปวางแผนการศึกษาต่อให้กับ
ผู้ปกครองและนักเรียน  

ประเมิน แบบประเมิน 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 นักเรียนค้นพบความถนัด ความสามารถ และความสนใจของตนเอง 

 10.2 นักเรียนได้รับข้อมูล ข่าวสาร ด้านการศึกษาและอาชีพเพ่ือน าไปวางแผนการศึกษาต่อและเลือก
อาชีพ    ที่เหมาะสม 
 10.3 นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และมีเจตคติท่ีดีต่อสัมมาอาชีพ 

 
 
 

ลงชื่อ .............................................. ผู้เสนอโครงการ           
                   ( นางสาวปรรนภัค   ใจสุภาพ ) 

             หัวหน้างานแนะแนว 

 
ลงชื่อ                                    ผู้เห็นชอบโครงการ 

               (นางสาวกุลธิดา   พรมทอง) 
               รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

 
     ลงชื่อ                                       ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                                           (นายปัญญา   หัตถิ) 
                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
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แผนงาน 1.2  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1.2.1 โครงการห้องเรียนสีเขียว 

สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที่    5 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่    1     ข้อที ่    1.2 
มาตรฐานสถานศึกษาที่     3     ประเด็นพิจารณาที่   1 
นโยบายโรงเรียนข้อที่       5     จุดเน้นที่    2 
ลักษณะของโครงการ               โครงการใหม่                 โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  คณะท างานโครงการห้องเรียนสีเขียว 
งบประมาณทั้งโครงการ     7,000    บาท  (เงิน กฟผ.) 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การใช้พลังงานไฟฟูาในชีวิตประจ าวันต้องค านึงถึงความปลอดภัยประหยัดและคุ้มค่า โดยการฝึกการ
ใช้ไฟฟูาอย่างเป็นระบบให้กลายเป็นนิสัย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพ่ือความยั่งยืนของ
ประเทศชาติตลอดไป 
 โครงการห้องเรียนสีเขียวจัดตั้งขึ้น โดย กฟผ. ตั้งแต่ปี 2541 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปลูก
จิตส านึกในการใช้ไฟฟูาอย่างมีประสิทธิภาพรู้คุณค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนในสถานศึกษา โดยผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียนสีเขียวในสถานศึกษาและฝึกให้เกิดเป็นนิสัยการใช้ไฟฟูาอย่างประหยัดที่ยั่งยืน
ตลอดไป  
โรงเรียนสตรีภูเก็ตได้เข้าร่วมโครงการโดยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เป็นผู้ด าเนินการโครงการห้องเรียน 
สีเขียวโดยการปลูกฝังให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้เรียนรู้วิธีการใช้พลังงานไฟฟูาอย่างประหยัดและ
ปลอดภัย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
      2.1  เพ่ือปลูกจิตส านึกในการใช้พลังงานไฟฟูาอย่างคุ้มค่า 
      2.2  เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

3.  เป้าหมาย  
      3.1   ผลผลิต ( Outputs )   
              3.1.1  เชิงปริมาณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีภูเก็ต จ านวน 458 คน 
              3.1.2  เชิงคุณภาพ เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
      3.2   ผลลัพธ์ ( Outcomes)   
              3.2.1  นักเรียนมีความรู้และจิตส านึกเก่ียวกับการใช้พลังงานไฟฟูาอย่างคุ้มค่า 
              3.2.2 นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 

 

 



                                              โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2564            ห น้ า  | 107 

4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan)  
   1.1 ประชุมเพ่ือวิเคราะห์และก าหนด 
        ทิศทางการด าเนินงาน 
   1.2 วางแผนการท างาน แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 

     
 
 
คณะท างาน
โครงการ
ห้องเรียนสี
เขียว 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
   2.1 ด าเนินการตามกิจกรรมที่ก าหนด 

    

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 นักเรียนเขียนรายงาน 
   3.2 ครูตรวจสอบรายงาน 

    

4. ข้ันสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
   4.1 ประเมินผลการท ากิจกรรม 
   4.2 สรุปและรายงานผลการท ากิจกรรม 

    

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ    ค่า 
ครุภัณฑ์ 

1. อบรมเยาวชนห้องเรียน
สีเขียว 

 7,000   7,000 ต.ค.62-
ก.ย.63 

คณะท างาน
ห้องเรียน 
สีเขียว 

รวม  7,000   7,000   
 

6.  ระยะเวลา          ไตรมาส 1  (ต.ค. – ธ.ค. 63)    ไตรมาส 2  (ม.ค. – มี.ค. 64) 
    ไตรมาส 3  (เม.ย. – มิ.ย. 64)   ไตรมาส 4  (ก.ค. – ก.ย. 64) 
 

7.  สถานที่ด าเนินงาน    อาคารไฟฟูา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เปูาหมาย วิธีการติดตามผล 

1. ความปลอดภัยการ 
ฝึกปฏิบัติกิจกรรม 

ครูก ากับดูแลใกล้ชิด นักเรียนได้ฝึกทักษะ แบบสอบถาม 

2. เวลาในการท า
กิจกรรม 

ครูดูแลให้ได้ตามเวลาที่ 
ก าหนด 

นักเรียนทุกคนได้รับ
ความรู้ 

แบบรายงานการท า 
กิจกรรม 
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9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด  
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการ เครื่องมือ 

1.ร้อยละ 80 ของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ใบตรวจสอบรายชื่อ 
2.ร้อยละ 80 ของการด าเนินงานเป็นไปตามที่
ก าหนด 

การท าแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

3.นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้เกี่ยวกับพลังงาน
ไฟฟูา มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และการใช้พลังงาน
ไฟฟูาอย่างมีประสิทธิภาพ 

การท าใบงานของนักเรียน ใบงาน 

4.นักเรียนร้อยละ80 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แบบสังเกตพฤติกรรม แบบสังเกต 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมครบทุกคน 
 10.2 นักเรียนได้รับความรู้และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พลังงานไฟฟูา 
 10.3 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
  

ลงชื่อ ................................................. ผู้เสนอโครงการ 
                        (นางสาวพรศรี  ณ นคร) 

           หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 

ลงชื่อ                                       ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นางสาวกุลธิดา   พรมทอง) 
          รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

 
 

ลงชื่อ                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
                         (นายปัญญา   หตัถิ) 
                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
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1.2.2 โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและคุณธรรมจรยิธรรม 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่   3 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่     1               ข้อที่    1.2 
มาตรฐานสถานศึกษาที่    1                   ประเด็นพิจารณาที่   1.2 
นโยบายโรงเรียนข้อที่     4                   จุดเน้นที่   4 
ลักษณะของโครงการ               โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
งบประมาณทั้งโครงการ   15,800  บาท (เงินเหลือจ่ายอุดหนุนการเรียนการสอน) 

1.  หลักการและเหตุผล 
         การจัดการศึกษาโรงเรียนมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อันเป็นผลผลิตออกสู่สังคมเป็นส าคัญ 
กระบวนการเรียนการสอนจึงมุ่งอบรมสั่งสอนให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะทางวิชาการ                         
มีความคิดสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ มีมารยาทที่ดี มีจิตส านึกต่อสิ่งแวดล้อม  มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม   
        แต่สภาวะที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน นักเรียนมุ่งให้ความส าคัญด้านวิชาการและด้านกิจกรรมโดยละเลยด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ดังจะเห็นได้จากการขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง  การขาดมารยาทที่ดี  การ
ขาดความซื่อสัตย์ และความอดทน เป็นต้น 
        กลุ่มสังคมศึกษาเล็งถึงปัญหาดังกล่าว จึงจัดท าโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและคุณธรรม จริยธรรม 
อาทิกิจกรรมการจัดบอร์ดวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ให้สอดคล้องกับ
แนวนโยบายทางการศึกษาของโรงเรียน เพื่อให้เกิดผลผลิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
      2.1  เพ่ือปลูกฝังหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาแก่นักเรียนให้สามารถน ามาปรับใช้ในหลักการ
ด าเนินชีวิตได้ 
      2.2   เพ่ือสร้างเสริมมารยาทไทย ให้นักเรียนสามารถน ามาปฏิบัติได้ถูกต้องเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 

3.  เป้าหมาย  
      3.1   ผลผลิต ( Outputs )  ( ระบุผลงานที่เกิดข้ึนหลังจากด าเนินการเสร็จ ) 
              3.1.1  เชิงปริมาณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จ านวน  2,795 คน 
              3.1.2  เชิงคุณภาพ  
                       -  นักเรียนน าหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
                       -  นักเรียนปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้ถูกต้อง 
      3.2   ผลลัพธ์ ( Outcomes)  ( ระบุผลประโยชน์ที่เกิดจากผลผลิต ) 
              3.2.1  นักเรียนน าหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
              3.2.2  นักเรียนปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้ถูกต้อง 
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4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม 

ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- 
ธ.ค. 

2 
ม.ค.-มี.ค. 

3 
เม.ย.- 
มิ.ย. 

4 
ก.ค.-
ก.ย. 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan)  
   1.1 ประชุมวางแผนจดัท าโครงการ 
   1.2 เสนอโครงการขออนุมัต ิ
   1.3 แต่งตั้งคณะท างาน 
   1.4 วางแผนการด าเนินงาน 

    ครูกลุ่มสาระ 
สังคมศึกษาฯ 

2. ขัน้ด าเนินการ (Do) 
    กิจกรรมการจดับอร์ด 
   2.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
   2.2 ท าการประกวดในทุกระดับช้ันเรียน 
    กิจกรรมประกวดมารยาทไทย 
   2.1 ให้ความรู้มารยาทไทยทุกระดับช้ันเรียน 
         ในช่ัวโมงรวมสาย 
   2.2 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
   2.3 จัดกิจกรรมประกวดมารยาทไทยให้แต ่
ละห้องเรยีนส่งตัวแทนห้องละ 2 คนทุกระดับชั้นฝึกท่า
ประกวดก่อนเข้าประกวด 
   2.4 ท าการประกวดทุกระดับช้ันเรียน 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   กิจกรรมการจดับอรด์ 
   3.1 ประเมินตามเกณฑ ์
   3.2 วัดความพึงพอใจนักเรียนและผู้ทีเ่กี่ยวข้อง  

   
 

 
 

 

4. ขั้นสรุป  และปรับปรุง (Act) 
   4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นรูปเลม่ 

     

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ    ค่า 
ครุภัณฑ์ 

1.การจัดบอร์ดวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา 

 6,400   6,400  ครูกลุ่ม
สาระสังคม
ศึกษาฯ 
 

2.การประกวดมารยาทไทย  9,400   9,400  
รวม  15,800   15,800  

 

6.  ระยะเวลา          ไตรมาส 1  (ต.ค. – ธ.ค. 63)    ไตรมาส 2  (ม.ค. – มี.ค. 64) 
    ไตรมาส 3  (เม.ย. – มิ.ย. 64)             ไตรมาส 4  (ก.ค. – ก.ย. 64) 
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7.   สถานที่ด าเนินงาน    กิจกรรมการจัดบอร์ดเรื่องวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา    ห้องเรียนของนักเรียน 
                                 กิจกรรมประกวดมารยาทไทย    ห้องหลวงพ่อวัดฉลอง อาคารฉลองราชกุมารี  
 

8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เปูาหมาย วิธีการติดตามผล 

1.สถานที่ด าเนินงาน 
 

จองสถานท่ีส ารองไว้เพ่ือรองรับ 
การใช้งานจรของโรงเรียน 

 หอมะฮอกกานี  
 ห้องหลวงพ่อวัดฉลอง 

แจ้งฝุายอาคารสถานที่ 

2.การให้ความรู้ชั่วโมง
รวมสายระดับชั้นเรียน 
 

แต่ละห้องเรียนส่งตัวแทนห้องละ 
2-3 คนไปฝึกมารยาทไทยและน า
ความรู้มาฝึกเพ่ือนในห้องเรียน 

 ตัวแทนนักเรียน -สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
-สอบถามผู้ใกล้ชิด เช่น 
ครู   ผู้ปกครอง 

 

9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.ร้อยละ 100 ของนักเรียนสามารถน าหลักธรรมค า
สอนมาปรับใช้ในหลักการด าเนินชีวิตได้ 

จัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม แบบประเมิน 

2.ร้อยละ 100 นักเรียนสามารถน ามารยาทไทยมา
ปฏิบัติได้ถูกต้องเป็นพลเมืองที่ดี  

จัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม แบบประเมิน
กิจกรรม 

 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 11.1 นักเรียนน าหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในหลักการด าเนินชีวิตได้ 
 11.2 นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักมารยาทไทยได้ถูกต้อง เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 
  
 

ลงชื่อ .............................................. ผู้เสนอโครงการ           
                        (นายธนา   เธียรสุคนธ์) 
                                                       หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 

ลงชื่อ                                     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นางสาวกุลธิดา พรมทอง) 
                  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
             
    
                ลงชื่อ                                     ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                             (นายปัญญา  หัตถิ) 
                                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
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1.2.3 โครงการฟุตบอลชายและบาสเกตบอลหญิง ส.ภ.ก.คัพ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที่  3  
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่ 1  ข้อที่   1.2 
มาตรฐานสถานศึกษาที่  3  ประเด็นพิจารณาที่ 1 
นโยบายโรงเรียนข้อที่  1   จุดเน้นที่  3  
ลักษณะของโครงการ               โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
งบประมาณทั้งโครงการ       22,000 บาท  (เงินเหลือจ่ายอุดหนุนการเรียนการสอน) 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้ง
ด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานที่ว่า มนุษย์ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานนั้น ต้องยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง 
แสวงหาความรู้โดยใช้แหล่งการเรียนรู้และวิธีการที่หลากหลาย 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จึงจัดโครงการฟุตบอลชายและบาสเกตบอลหญิง 
ส.ภ.ก.คัพ ขึ้นส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ซึ่งจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2563 เพ่ือเป็น
การฉลองความส าเร็จในการศึกษา โดยใช้การแข่งขันฟุตบอลชายและบาสเกตบอลหญิงเป็นประเพณีเรื่อยมาจน
ปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึงความรัก ความสามัคคี ความผูกพันที่มีต่อสถาบันและเพ่ือนนักเรียนด้วยกันอย่างฉันท์พ่ี
น้อง สายเลือดขาวน้ าเงิน ลูกสตรีภูเก็ต 
            

2.  วัตถุประสงค์ 
      2.1   เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมตามสถานศึกษาก าหนด 
      2.2   เพ่ือให้นักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมที่อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 

3.  เป้าหมาย  

      3.1   ผลผลิต ( Outputs )  (ผลที่เกิดขึ้นทันที) 
              3.1.1  เชิงปริมาณ   นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ทั้งหมด 952 คน                
              3.1.2  เชิงคุณภาพ  นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
      3.2   ผลลัพธ์ ( Outcomes)  (ผลระยะยาวที่เกิดจากผลผลิต) 
              3.2.1  นักเรียนมีสุขภาวะทางกาย และจิตใจที่ดี 
              3.2.2  นักเรียนเกิดรู้รักความสามัคคีในหมู่คณะ   
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4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan)  
   1.1 ประชุมนักเรียน 
   1.2 ก าหนดวันในการแข่งขัน 

    กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุข
ศึกษาและพล
ศึกษา 2. ขั้นด าเนินการ (Do) 

   2.1 เตรียมสถานที่จัดแข่งขัน 
   2.2 ท าการแข่งขัน 

    

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 สรุปผลการแข่งขัน 
   3.2 แจกแบบประเมิน 

    

4. ขั้นสรุปและปรับปรุง (Act) 
   4.1 สรุปโครงการ 
   4.2 จัดท ารูปเล่ม 

    

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ    ค่า 
ครุภัณฑ์ 

1.ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
กรรมการตัดสิน 

 5,000   5,000 1 ม.ค. –  
28 ก.พ. 
2564 

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
สุขศึกษา
และพล
ศึกษา 

3. เงินรางวัลผู้ชนะฟุตบอล 7,500    7,500 
4. เงินรางวัลผู้ชนะ
บาสเกตบอล 

9,500    9,500 

รวม     22,000  
 

6.  ระยะเวลา          ไตรมาส 1  (ต.ค. – ธ.ค. 63)    ไตรมาส 2  (ม.ค. – มี.ค. 64) 
     ไตรมาส 3  (เม.ย. – มิ.ย. 64)    ไตรมาส 4  (ก.ค. – ก.ย. 64) 
 

7.  สถานที่ด าเนินงาน    สนามฟุตบอล , หอประชุมการะเวก และสนามบาสเกตบอลนอก 
 

8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เปูาหมาย วิธีการติดตามผล 

ระยะเวลาในการจัดการ
แข่งขัน 

ก าหนดวันจัด โดยอิงจาก
ปฏิทินฝุายวิชาการ 

นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 แบบประเมินความพึง
พอใจ 
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9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.ร้อยละ 85 ของจ านวนนักเรียนนักเรียนมีสุขภาวะ
ทางร่างกาย และจิตสังคมตามสถานศึกษาก าหนด 

ส ารวจ แบบส ารวจความ
พึงพอใจ 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 นักเรียนมีสุขภาวะทางกาย และจิตใจที่ดี 
 10.2 นักเรียนเกิดรู้รักความสามัคคีในหมู่คณะ 
 
 
 

ลงชื่อ .............................................. ผู้เสนอโครงการ           
                         (นายสมเจตน์  กูลด)ี 
                                                       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 
 

ลงชื่อ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นางสาวกุลธิดา  พรมทอง) 
          รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

 
                ลงชื่อ                                        ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                                             (นายปัญญา   หัตถิ) 
                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
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1.2.4 โครงการการจัดการแข่งขันจัดพานไหว้ครู 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที่    3 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่     1  ข้อที ่   1.2   
มาตรฐานสถานศึกษาที่     1   ตัวช้ีวัดที ่  2 
นโยบายโรงเรียนข้อที่     5    จุดเน้นที่    3 
ลักษณะของโครงการ               โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
งบประมาณทั้งโครงการ   30,000   บาท (เงินอุดหนุนเหลือจ่าย) 

1.  หลักการและเหตุผล 
ประเพณีการไหว้ครูเป็นเอกลักษณ์ทางประเพณีอันดีงามของชาวไทย ที่ศิษย์ให้ความเคารพเทิดทูน

คุณครู ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการพร้อมใจกันปวารณาตนรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความ
วิริยะ อุตสาหะ มานะ อดทน เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายตามที่ตั้งใจไว้ การไหว้ครู จึงเป็นการแสดงความกตัญญู
กตเวทิตาคุณ ต่อครูผู้มีพระคุณ ผู้ที่รู้จักการตอบแทนบุญคุณนั้นจะเป็นผู้ที่เจริญรุ่งเรืองในชีวิต สิ่งที่ต้องเตรียม
ในการไหว้ครู คือ พานดอกไม้ส าหรับไหว้ครู  

การท าพานดอกไม้ส าหรับไหว้ครูนั้น นักเรียนควรท าด้วยความสามารถของนักเรียนเอง ซึ่งเป็นทักษะ
ด้านงานฝีมือ นักเรียนได้ฝึกการท างานเป็นทีม ความสามัคคี ความคิดสร้างสรรค์ การกล้าแสดงออก และมี
ความรู้สึกภูมิใจกับผลงานของตนเอง 

ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเล็งเห็นความส าคัญ จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนได้มีความรู้และทักษะด้านงานฝีมือ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ในอนาคต 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อคุณครู  
2. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และทักษะในการจัดท าพานดอกไม้ส าหรับไหว้ครู 

 

3.  เป้าหมาย   
      3.1   ผลผลิต ( Outputs )   
              3.1.1  เชิงปริมาณ พานดอกไม้ส าหรับไหว้ครู จ านวน 75 พาน 
              3.1.2  เชิงคุณภาพ นักเรียนมีความรู้และทักษะในการจัดท าพานดอกไม้ส าหรับไหว้ครู 
      3.2   ผลลัพธ์ ( Outcomes)   
              3.2.1  นักเรียนสามารถท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.2.2 นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักประหยัดและสามารถเลือกใช้วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น 
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4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
  1.1 ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน 
  1.2 แต่งตั้งคณะท างาน 
  1.3 วางแผนการท างาน 

   
 
 
 

 กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

การงานอาชีพ 

2. ข้ันด าเนินการ (Do) 
  2.1 จัดการแข่งขันภายในโรงเรียน 

   
 

 

3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
  3.1 ตัดสินการประกวดและแข่งขัน 

   
 

 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ    ค่า 
ครุภัณฑ์ 

1. เงินรางวัลที่ชนะการ   
แข่งขัน 3 อันดับ 

 30,000   30,000 มิถุนายน 
- 

กรกฎาคม 
2564 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 
การงาน
อาชีพ 

รวม  30,000    

 

6.  ระยะเวลา          ไตรมาส 1  (ต.ค. – ธ.ค. 63)     ไตรมาส 2  (ม.ค. – มี.ค. 64) 
     ไตรมาส 3  (เม.ย. – มิ.ย. 64)     ไตรมาส 4  (ก.ค. – ก.ย. 64) 
 

7.  สถานที่ด าเนินงาน    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เปูาหมาย วิธีการติดตามผล 

1 .  นั ก เ รี ยนว า งแผน          
ไม่เป็นระบบ 
2. นักเรียนบางส่วนไม่
ท าตามกติกาการแข่งขัน 

ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์  แ ล ะ
ก าหนดเกณฑ์การแข่งขัน
ให้ชัดเจน 

ร้อยละ 100 ของการ
ด าเนินงาน / โครงการ
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 

แบบติดตามโครงการ 
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9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด   
ร้อยละและ 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 
วิธีการ เครื่องมือ 

ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้แสดงความกตัญญู
กตเวทิตาคุณต่อคุณครู 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีความรู้และทักษะในการ
จัดท าพานดอกไม้ส าหรับไหว้ครู 

นิเทศ ติดตาม  
ประเมินโครงการ 

แบบประเมิน
โครงการ 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อคุณครู  
2. นักเรียนมีความรู้และทักษะในการจัดท าพานดอกไม้ส าหรับไหว้ครู 

 
 
 

ลงชื่อ .................................................. ผู้เสนอโครงการ 
                   (นางสาววริษา  รัตนแก้ว) 
                                   หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 
 

ลงชื่อ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นางสาวกุลธิดา  พรมทอง) 
          รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

 
                ลงชื่อ                                        ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                                             (นายปัญญา   หัตถิ) 
                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
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1.2.5 โครงการเข้าค่ายยุวกาชาด ระดับชั้น ม.3 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที่  1 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่  1    ข้อที่  1.2 
มาตรฐานสถานศึกษาที่  1   ตัวช้ีวัดที่ 1.2 
นโยบายโรงเรียนข้อที่  2   จุดเน้นที่ 1 
ลักษณะของโครงการ               โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  กิจกรรมในหลักสูตร  กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
งบประมาณทั้งโครงการ   112,100   บาท (เงินอุดหนุนค่าสนับสนุนกิจกรรมฯ) 

1.  หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551  ก าหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ กิจกรรมยุวกาชาดเป็นกิจกรรม
ที่มุ่งพัฒนานักเรียนทางการศึกษาในระบบให้ได้มีโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองทั้งทางร่างกายและจิตใจ  
โดยเฉพาะในด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านการปลูกฝังให้นักเรียน เป็นผู้เสียสละท าตนให้เป็นประโยชน์                 
มีระเบียบวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข เป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และเปิดโอกาสการเป็นสมาชิกพร้อมทั้งปลูกฝังอุดมการณ์กาชาด และยุวกาชาด อุทิศตนเพ่ือ
ประโยชน์ต่อสังคมต่อไป 
 เพ่ือสนองนโยบายในการสร้างเยาวชนของชาติ ให้เป็นผู้มีศีลธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบวินัย และ                 
มีคุณภาพเพ่ือพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์
เพ่ือสังคมทางกลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โรงเรียนสตรีภูเก็ต  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดให้                          
มีโครงการนี้ขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
2.2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมที่อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 

3.  เป้าหมาย  
      3.1   ผลผลิต ( Outputs )  (ผลที่เกิดขึ้นทันที) 
              3.1.1  เชิงปริมาณ  ยุวกาชาด ระดับชั้น ม.3 จ านวน 124 คนเข้าร่วมโครงการ 
              3.1.2  เชิงคุณภาพ  ยุวกาชาดน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
      3.2   ผลลัพธ์ ( Outcomes)  (ผลระยะยาวที่เกิดจากผลผลิต) 
              3.2.1  ยวุกาชาดน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เพื่อให้อยู่ในสังคมได้ 
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4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan)  
   1.1 ประชุมกับฝุายที่เก่ียวข้องเพ่ือก าหนดวัน 
        จัดกิจกรรม 

    งานกิจกรรม
ในหลักสูตร 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
   2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
   2.2 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
   2.3 จัดท าเอกสารขออนุญาตด าเนินงานและ 
         ใช้เงิน 
   2.4 จัดเตรียมวัสดุ – อุปกรณ ์
   2.5 กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม (เดิน
ทางไกล, ฐานผจญภัย, กิจกรรมนันทนาการ, 
ฐานทดสอบก าลังใจ, กิจกรรมรอบกองไฟ, 
กิจกรรมประกอบอาหารและกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์) 

    งานกิจกรรม
ในหลักสูตร 

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 ตรวจสอบและประเมินผล 
   3.2 รายงานโครงการ  

    งานกิจกรรม
ในหลักสูตร 

4. ข้ันสรุปและปรับปรุง (Act) 
   4.1 สรุปและปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน 

    งานกิจกรรม
ในหลักสูตร 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ค่าตอบ

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ    ค่า 
ครุภัณฑ์ 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร, อพปร. 22,000    36,000 ก.พ. – 
มี.ค. 64 

นางกุลวดี  
คงชนะ 2. ค่าเช่ายานพาหนะ  36,000   22,000 

3. ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ   44,895   44,895 
4. ค่าวัสดุ – อุปกรณ ์   9,205  9,205 

รวม 22,000 80,895 9,205  112,100   
 

6.  ระยะเวลา          ไตรมาส 1  (ต.ค. – ธ.ค. 63)    ไตรมาส 2  (ม.ค. – มี.ค. 64) 
     ไตรมาส 3  (เม.ย. – มิ.ย. 64)   ไตรมาส 4  (ก.ค. – ก.ย. 64) 
 

7.  สถานที่ด าเนินงาน   โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
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8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เปูาหมาย วิธีการติดตามผล 

เวลาในการท ากิจกรรม
อาจจะไปตรงกับกิจกรรมอ่ืน 
ๆ ของโรงเรียน 

ศึกษาปฏิทินปฏิบัติงานของ
โรงเรียนเพ่ือเลือกวันท ากิจกรรม
ให้ไม่ตรงกับกิจกรรมอ่ืน ๆ 

นักเรียน จ านวน 
124 คน 

แบบประเมิน 

9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์และค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

ประเมินความรู้ที่ได้รับ แบบประเมิน 

2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถที่
อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
ระหว่างการท ากิจกรรม 

แบบสังเกต 

 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1  นักเรียนที่เรียนวิชายุวกาชาดทุกคน ได้รับประสบการณ์ในสภาพจริง, สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 
 10.2 นักเรียนที่เรียนวิชายุวกาชาดทุกคน สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนบนความแตกต่างและหลากหลายได้
อย่างมีความสุข 

 
 
ลงชื่อ .............................................. ผู้เสนอโครงการ           

                         (นางกุลวดี  คงชนะ) 
            หวัหน้ายุวกาชาด ม.3 

 
 

ลงชื่อ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นางสาวกุลธิดา  พรมทอง) 
          รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

 
                  ลงชื่อ                                     ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                                             (นายปัญญา   หัตถิ) 
                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
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1.2.6 โครงการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ระดับชั้น ม.3 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที่  1 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่  1    ข้อที่  1.2 
มาตรฐานสถานศึกษาที่  1   ตัวช้ีวัดที่ 1.2 
นโยบายโรงเรียนข้อที่  2   จุดเน้นที่ 1 
ลักษณะของโครงการ               โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  กิจกรรมในหลักสูตร  กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
งบประมาณทั้งโครงการ    145,290    บาท  (เงินอุดหนุนค่าสนับสนุนกิจกรรมฯ) 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  มีข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง
หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509 ได้เขียนไว้ ในข้อ 273 ว่า การเดินทางไกลและพักแรมคืน ผู้ก ากับ
ลูกเสือ น าลูกเสือ – เนตรนารี ไปฝึกเดินทางไกลและแรมคืนในปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ครั้งหนึ่งให้พักแรม
อย่างน้อยหนึ่งเพ่ือเป็นการฝึกให้ลูกเสือ – เนตรนารี มีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วย ตัวเอง รู้จักอยู่
และท างานร่วมกับผู้อ่ืน ตลอดจนเรียนวิชาลูกเสือเพ่ิมเติมและในการประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ือประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของ สมศ.ตัวบ่งชี้พ้ืนฐานที่ 2.3  กล่าวถึงการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมของ 
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารีไว้ด้วยซึ่งแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารีมีความส าคัญต่อผู้เรียนมาก 

เพ่ือสนองนโยบายในการสร้างเยาวชนของชาติ ให้เป็นผู้มีศีลธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบวินัย และ                  
มีคุณภาพเพ่ือพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์
เพ่ือสังคม   
 ทางกลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โรงเรียนสตรีภูเก็ต จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดให้มีการเดิน
ทางไกลเข้าค่ายพักแรม ของลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
2.2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมที่อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 

3.  เป้าหมาย  
      3.1   ผลผลิต ( Outputs )  (ผลที่เกิดขึ้นทันที) 
              3.1.1  เชิงปริมาณ  ลูกเสือ – เนตรนารี ระดับชั้น ม.3 จ านวน 310 คนเข้าร่วมโครงการ 
              3.1.2  เชิงคุณภาพ  ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่น าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เพื่อให้อยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุขไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
      3.2   ผลลัพธ์ ( Outcomes)  (ผลระยะยาวที่เกิดจากผลผลิต) 
              3.2.1  ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่น าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้ 
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4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan)  
   1.1 ประชุมกับฝุายที่เก่ียวข้องเพ่ือก าหนดวัน 
        จัดกิจกรรม 

    งานกิจกรรม
ในหลักสูตร 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
   2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
   2.2 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
   2.3 จัดท าเอกสารขออนุญาตด าเนินงานและ 
         ใช้เงิน 
   2.4 จัดเตรียมวัสดุ – อุปกรณ ์
   2.5 กิจกรรมเข้าค่าย (กิจกรรมเดินทางไกล, 
กิจกรรมนันทนาการ, กิจกรรมทดสอบก าลังใจ, 
กิจกรรมประกอบอาหาร, กิจกรรมให้ความรู้
สถานที่เข้าค่าย, กิจกรรมการผจญภัยและ
กิจกรรมรอบกองไฟ) 

    งานกิจกรรม
ในหลักสูตร 

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 ตรวจสอบและประเมินผล 
   3.2 รายงานโครงการ  

    งานกิจกรรม
ในหลักสูตร 

4. ข้ันสรุปและปรับปรุง (Act) 
   4.1 สรุปและปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน 

    งานกิจกรรม
ในหลักสูตร 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ระยะเวลา 
ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ค่า 

ตอบแทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ    ค่า 
ครุภณัฑ ์

1ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ อพป.  3,000     ก.พ. – 
มี.ค. 64 

นายจารุวัฒน์  
จันทร์เส้ง 2. ค่าเช่ายานพาหนะ  56,000    

3.  ค่าใช้สอยอื่น ๆ   66,400    
4. ค่าวัสดุ – อุปกรณ์   19,890     

รวม 3,000 122,400 19,890  145,290   
 

6.  ระยะเวลา          ไตรมาส 1  (ต.ค. – ธ.ค. 63)    ไตรมาส 2  (ม.ค. – มี.ค. 64) 
     ไตรมาส 3  (เม.ย. – มิ.ย. 64)   ไตรมาส 4  (ก.ค. – ก.ย. 64) 
 

7.  สถานที่ด าเนินงาน    อุทยานแห่งชาติน้ าตกโตนไพร จ.พังงา 
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8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เปูาหมาย วิธีการติดตามผล 

เวลาในการท ากิจกรรม
อาจจะไปตรงกับกิจกรรม
อ่ืน ๆ ของโรงเรียน 

ศึกษาปฏิทินปฏิบัติงานของ
โรงเรียนเพ่ือเลือกวันท ากิจกรรม 
ให้ไม่ตรงกับกิจกรรมอ่ืน ๆ 

นักเรียน จ านวน 
310 คน 

แบบประเมิน 

9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีคุณลักษณะ  
อันพึงประสงค์และค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

ประเมินความรู้ที่ได้รับ แบบประเมิน 

2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถที่
อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
ระหว่างการท ากิจกรรม 

แบบสังเกต 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1  นักเรียนที่เรียนวิชาลูกเสือ – เนตรนารีทุกคน ได้รับประสบการณ์ในสภาพจริง, สามารถน าไป
ประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 10.2 นักเรียนที่เรียนวิชาลูกเสือ – เนตรนารีทุกคน สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนบนความแตกต่างและ
หลากหลายได้อย่างมีความสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ .............................................. ผู้เสนอโครงการ           
                       (นายจารุวัฒน์  จันทร์เส้ง) 

      หวัหน้าลูกเสือ – เนตรนารี ม.3 
 
 

ลงชื่อ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นางสาวกุลธิดา  พรมทอง) 
          รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

 
                 ลงชื่อ                                     ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                                             (นายปัญญา   หัตถิ) 
                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
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1.2.7 โครงการอบรมนักศึกษาวิชาทหารอ านวยการ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที่  1 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่  1    ข้อที่  1.2 
มาตรฐานสถานศึกษาที่  1   ตัวช้ีวัดที่ 1.2 
นโยบายโรงเรียนข้อที่  2   จุดเน้นที่ 1 
ลักษณะของโครงการ               โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  กิจกรรมในหลักสูตร  กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
งบประมาณทั้งโครงการ   3,500    บาท (เงินอุดหนุนค่าสนับสนุนกิจกรรมฯ) 

1.  หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาในปัจจุบันของกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีการ
พัฒนาการครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยเฉพาะด้านคุณธรรม 
จริยธรรม การรู้จักตนเองพ่ึงตนเอง และส่งเสริมสนับสนุนสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนที่มีความม่ันใจ 
 ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มุ่งเน้นให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง ได้จัดท าแนวทางในการส่งเสริม
ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมและเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของชุมชน 

ทางกลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โรงเรียนสตรีภูเก็ต  จึงได้มีการจัดอบรมนักศึกษาวิชาทหาร
อ านวยการเพ่ือเป็นการฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้น า ปลูกฝังให้นักศึกษาวิชาทหารมีจิต
สาธารณะ เสียสละเพ่ือส่วนรวมที่จะช่วยงานครู องค์กรและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

2.  วัตถุประสงค์ 
       2.1. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

2.2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมที่อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
2.3  เพื่อฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้น าให้แก่นักเรียน รู้จักช่วยเหลือและท างาน

ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 

3.  เป้าหมาย  
      3.1   ผลผลิต ( Outputs )  (ผลที่เกิดขึ้นทันที) 
              3.1.1  เชิงปริมาณ  นักศึกษาวิชาทหาร จ านวน 30 คนเข้าร่วมโครงการ 
              3.1.2  เชิงคุณภาพ  นักศึกษาวิชาทหารมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการท างานไม่น้อยกว่า                  
ร้อยละ 80 
      3.2   ผลลัพธ์ ( Outcomes)  (ผลระยะยาวที่เกิดจากผลผลิต) 
              3.2.1  นักศึกษาวิชาทหารมีความอดทน ความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือและท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 
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4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan)  
   1.1 ประชุมกับฝุายที่เก่ียวข้องเพ่ือก าหนดวัน 
        จัดกิจกรรม 

    งานกิจกรรม
ในหลักสูตร 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
   2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
   2.2 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
   2.3 จัดท าเอกสารขออนุญาตด าเนินงานและ 
         ใช้เงิน 
   2.4 จัดเตรียมวัสดุ – อุปกรณ ์
   2.5 กิจกรรมฐานต่าง ๆ (กิจกรรมทบทวน
ระเบียบวินัยทหาร, กิจกรรมฝึกวิชาครูและ
กิจกรรมนันทนาการ) 

    งานกิจกรรม
ในหลักสูตร 

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 ตรวจสอบและประเมินผล 
   3.2 รายงานโครงการ  

    งานกิจกรรม
ในหลักสูตร 

4. ข้ันสรุปและปรับปรุง (Act) 
   4.1 สรุปและปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน 

    งานกิจกรรม
ในหลักสูตร 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ    ค่า 
ครุภัณฑ์ 

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  1,500   1,500 พ.ค. 64 นายทวิชชัย  
พนังนุวงศ์ 2. ค่าอาหารกลางวัน  1,500   1,500 

3. วัสดุอุปกรณ์   500  500 
รวม  3,000 500  3,500 

 

6.  ระยะเวลา          ไตรมาส 1  (ต.ค. – ธ.ค. 63)    ไตรมาส 2  (ม.ค. – มี.ค. 64) 
     ไตรมาส 3  (เม.ย. – มิ.ย. 64)   ไตรมาส 4  (ก.ค. – ก.ย. 64) 
 

7.  สถานที่ด าเนินงาน   โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
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8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง เปูาหมาย วิธีการติดตามผล 

เวลาในการท ากิจกรรม
อาจตรงกับกิจกรรมอ่ืน 
ๆ ของโรงเรียน 

ศึกษาปฏิทินปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนเพ่ือเลือกวัน
ท ากิจกรรมให้ไม่ตรงกับ
กิจกรรมอ่ืน ๆ 

นักเรียน จ านวน 30 คน แบบประเมิน 

9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีคุณลักษณะ  
อันพึงประสงค์และค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

ประเมินความรู้ที่ได้รับ แบบประเมิน 

2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถที่อยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
ระหว่างการท ากิจกรรม 

แบบสังเกต 

3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมรู้จัก
ช่วยเหลือและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

ติดตามผลการน าไปใช้
ประโยชน์หลังจากเข้าร่วม
กิจกรรม 

แบบสังเกต 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     10.1  นักศึกษาวิชาทหารที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความอดทน มีระเบียบวินัย มีความเป็นผู้น า รู้จัก
ช่วยเหลือและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
  
 
 

ลงชื่อ .............................................. ผู้เสนอโครงการ           
                       (นายทวิชชัย  พนังนุวงศ์) 

      หวัหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร 
 
 

ลงชื่อ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นางสาวกุลธิดา  พรมทอง) 
          รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

 
                ลงชื่อ                                    ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                                             (นายปัญญา   หัตถิ) 
                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
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1.2.8 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาวิชาทหารใหม่ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที่  1 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่  1    ข้อที่  1.2 
มาตรฐานสถานศึกษาที่  1   ตัวช้ีวัดที่ 1.2 
นโยบายโรงเรียนข้อที่  2   จุดเน้นที่ 1 
ลักษณะของโครงการ               โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  กิจกรรมในหลักสูตร  กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
งบประมาณทั้งโครงการ    9,000   บาท  (เงินอุดหนุนค่าสนับสนุนกิจกรรมฯ) 

1.  หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาในปัจจุบันของกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีการ
พัฒนาการครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยเฉพาะด้านคุณธรรม 
จริยธรรม การรู้จักตนเองพ่ึงตนเอง และส่งเสริมสนับสนุนสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนที่มีความม่ันใจ 
 การอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาวิชาทหารใหม่เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาวิชา
ทหารใหม่ก่อนเข้ารับการฝึกวิชาทหารจากศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 41 เพ่ือเตรียม
ความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ สร้างจิตส านึกให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยใน
ตัวเอง รักสถาบัน รับผิดชอบต่อสังคม มีค่านิยมอันพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ เสียสละเพ่ือส่วนรวมและอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

ดังนั้นงานนักศึกษาวิชาทหาร กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จึงได้จัดโครงการเตรียมความพร้อม
นักศึกษาวิชาทหารใหม่ข้ึนเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนวิชาทหารและให้รุ่นพ่ีนักศึกษาวิชาทหาร
ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียน 

 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

2.2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมที่อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
       2.3 เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ ให้แก่นักศึกษาวิชาทหารใหม่ก่อนเข้ารับการฝึก                  
วิชาทหาร 
 

3.  เป้าหมาย  
      3.1   ผลผลิต ( Outputs )  (ผลที่เกิดขึ้นทันที) 
              3.1.1  เชิงปริมาณ  นักศึกษาวิชาทหาร จ านวน 90 คนเข้าร่วมโครงการ 
              3.1.2  เชิงคุณภาพ  นักศึกษาวิชาทหารเกิดการพัฒนาทางวิชาการทหารและยุทธวิธีทางการทหาร
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
      3.2   ผลลัพธ์ ( Outcomes)  (ผลระยะยาวที่เกิดจากผลผลิต) 
              3.2.1  นักศึกษาวิชาทหารมีความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ ในการเข้ารับการฝึกวิชาทหารเพิ่มขึ้น 
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 4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส ผู้รับ      

ผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan)  
   1.1 ประชุมกับฝุายที่เก่ียวข้องเพ่ือก าหนดวัน 
        จัดกิจกรรม 

    งาน
กิจกรรมใน
หลักสูตร 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
   2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
   2.2 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
   2.3 จัดท าเอกสารขออนุญาตด าเนินงานและ 
         ใช้เงิน 
   2.4 จัดเตรียมวัสดุ – อุปกรณ ์
   2.5 กิจกรรมฐานต่าง ๆ (ฝึกท่าท าความ
เคารพ, ฝึกร่างกายเตรียมความพร้อม, ท่า
ปฏิบัติต่าง ๆ, กิจกรรมนันทนาการ, สัญญาณ
มือในการปฏิบัติหน้าที่จราจร, ออกก าลังกาย
และบ าเพ็ญประโยชน์) 

    

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 ตรวจสอบและประเมินผล 
   3.2 รายงานโครงการ  

    

4. ข้ันสรุปและปรับปรุง (Act) 
   4.1 สรุปและปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน 

    

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ    ค่า 
ครุภัณฑ์ 

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  4,500   4,500 มิ.ย. – 
ก.ค. 64 

นายทวิชชัย  
พนังนุวงศ์ 2. ค่าอาหารกลางวัน  4,500   4,500 

รวม  9,000   9,000   
 

6.  ระยะเวลา          ไตรมาส 1  (ต.ค. – ธ.ค. 63)    ไตรมาส 2  (ม.ค. – มี.ค. 64) 
     ไตรมาส 3  (เม.ย. – มิ.ย. 64)    ไตรมาส 4  (ก.ค. – ก.ย. 64) 
 

7.  สถานที่ด าเนินงาน   โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
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8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เปูาหมาย วิธีการติดตามผล 

เวลาในการท ากิจกรรม
อาจจะไปตรงกับกิจกรรมอ่ืน 
ๆ ของโรงเรียน 

ศึกษาปฏิทินปฏิบัติงานของ
โรงเรียนเพ่ือเลือกวันท ากิจกรรม 
ให้ไม่ตรงกับกิจกรรมอ่ืน ๆ 

นักเรียน จ านวน    
90 คน 

แบบประเมิน 

9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีคุณลักษณะ  
อันพึงประสงค์และค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

ประเมินความรู้ที่ได้รับ แบบประเมิน 

2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถที่
อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
ระหว่างการท ากิจกรรม 

แบบสังเกต 

3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
พร้อมด้านร่างกาย จิตใจ ให้แก่นักศึกษาวิชาทหารใหม่
ก่อนเข้ารับการฝึกวิชาทหาร 

สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
ระหว่างการท ากิจกรรม 

แบบสังเกต 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1  นักศึกษาวิชาทหารที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความอดทน มีระเบียบวินัย มีความเป็นผู้น า                     
รู้จักช่วยเหลือและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 10.2 นักศึกษาวิชาทหารที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ ในการรับเข้า                     
การฝึกสนาม 
 

 
 

ลงชื่อ .............................................. ผู้เสนอโครงการ           
                       (นายทวิชชัย  พนังนุวงศ์) 

      หวัหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร 
 
 

ลงชื่อ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นางสาวกุลธิดา  พรมทอง) 
          รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

 
                ลงชื่อ                                   ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                                             (นายปัญญา   หัตถิ) 
                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
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1.2.9 โครงการฝึกอบรมระเบียบวินัยจราจร นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาจราจร 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที่  1 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่  1    ข้อที่  1.2 
มาตรฐานสถานศึกษาที่  1   ตัวช้ีวัดที่ 1.2 
นโยบายโรงเรียนข้อที่  2   จุดเน้นที่ 1 
ลักษณะของโครงการ               โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  กิจกรรมในหลักสูตร กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
งบประมาณทั้งโครงการ    20,000    บาท  (เงินอุดหนุนค่าสนับสนุนกิจกรรมฯ) 

1.  หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาในปัจจุบันของกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้                           
มีการพัฒนาการครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยเฉพาะด้านคุณธรรม 
จริยธรรม การรู้จักตนเองพ่ึงตนเอง และส่งเสริมสนับสนุนสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนให้มีความม่ันใจ 
 การใช้รถใช้ถนน ในปัจจุบันมักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นซึ่งมีพฤติกรรมเสี่ยง                    
ในการขับขี่ เช่น ขาดประสบการณ์และทักษะในการขับขี่ ประมาท ชอบความเสี่ยง ชอบขับขี่เร็วด้วย                      
ความคะนองตามวัย ไม่เคารพกฎจราจร ขาดจิตส านึกในการใช้รถใช้ถนน ไม่ใส่ใจในความปลอดภัยของตนเอง
และเพ่ือนร่วมทาง 

ทางกลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โรงเรียนสตรีภูเก็ต  จึงได้มีการจัดอบรมนักศึกษาวิชาทหาร                   
เพ่ือเป็นการให้ความรู้ในเรื่องระเบียบวินัยจราจร เพ่ือน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและการปฏิบัติหน้าที่นักศึกษา
วิชาทหารจิตอาสาจราจร และเป็นการฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้น า มีจิตสาธารณะ เสียสละ
เพ่ือส่วนรวมที่จะช่วยงานครู องค์กรและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

2.  วัตถุประสงค์ 
       2.1. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

2.2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมที่อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
2.3  เพื่อฝึกระเบียบวินัยจราจรให้กับนักศึกษาวิชาทหาร  
 

3.  เป้าหมาย  
      3.1   ผลผลิต ( Outputs )  (ผลที่เกิดขึ้นทันที) 
              3.1.1  เชิงปริมาณ  นักศึกษาวิชาทหาร จ านวน 71 คนเข้าร่วมโครงการ 
              3.1.2  เชิงคุณภาพ  นักศึกษาวิชาทหารมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบวินัยจราจรไม่น้อยกว่า                  
ร้อยละ 80 
      3.2   ผลลัพธ์ ( Outcomes)  (ผลระยะยาวที่เกิดจากผลผลิต) 
              3.2.1  นักศึกษาวิชาทหารมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบวิจัยจราจร  สามารถปฏิบัติหน้าที่
นักศึกษา วิชาทหารจิตอาสาจราจรได้  
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4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan)  
   1.1 ประชุมกับฝุายที่เก่ียวข้องเพ่ือก าหนดวัน 
        จัดกิจกรรม 

    งานกิจกรรม
ในหลักสูตร 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
   2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
   2.2 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
   2.3 จัดท าเอกสารขออนุญาตด าเนินงานและ 
         ใช้เงิน 
   2.4 จัดเตรียมวัสดุ – อุปกรณ ์
   2.5 กิจกรรมฐานต่าง ๆ (กิจกรรมวินัย – 
เคารพกฎจราจร, กิจกรรมความรู้กฎจราจร
และสัญญาณมือ) 

    งานกิจกรรม
ในหลักสูตร 

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 ตรวจสอบและประเมินผล 
   3.2 รายงานโครงการ  

    งานกิจกรรม
ในหลักสูตร 

4. ข้ันสรุปและปรับปรุง (Act) 
   4.1 สรุปและปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน 

    งานกิจกรรม
ในหลักสูตร 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ    ค่า 
ครุภัณฑ์ 

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  5,500   5,500 ต.ค. 63-
ก.พ. 64 

นายทวิชชัย  
พนังนุวงศ์ 2. ค่าอาหารกลางวัน  5,500   5,500 

3. ค่าตอบแทนวิทยากร 2,400    2,400 
4. วัสดุอุปกรณ์   6,600  6,600 

รวม 2,400 11,000 6,600  20,000 
 

6.  ระยะเวลา          ไตรมาส 1  (ต.ค. – ธ.ค. 63)    ไตรมาส 2  (ม.ค. – มี.ค. 64) 
     ไตรมาส 3  (เม.ย. – มิ.ย. 64)   ไตรมาส 4  (ก.ค. – ก.ย. 64) 
 

7.  สถานที่ด าเนินงาน   โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
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8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง เปูาหมาย วิธีการติดตามผล 

เวลาในการท ากิจกรรม
อาจตรงกับกิจกรรมอ่ืน 
ๆ ของโรงเรียน 

ศึกษาปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน
เพ่ือเลือกวันท ากิจกรรมให้ไม่ตรงกับ
กิจกรรมอ่ืน ๆ 

นักเรียน จ านวน 
71 คน 

แบบประเมิน 

9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

ประเมินความรู้ที่ได้รับ แบบประเมิน 

2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถที่อยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
ระหว่างการท ากิจกรรม 

แบบสังเกต 

3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมรู้ระเบียบ
วินัยจราจร 

สังเกตพฤติกรรมนักเรียนใน
การปฏิบัติงาน 

แบบสังเกต 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1  นักศึกษาวิชาทหารที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบวิจัยจราจร  สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาจราจรได้ มีความเป็นผู้น า รู้จักช่วยเหลือและท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
  
 
 

ลงชื่อ .............................................. ผู้เสนอโครงการ           
                       (นายทวิชชัย  พนังนุวงศ์) 

      หวัหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร 
 
 

ลงชื่อ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นางสาวกุลธิดา  พรมทอง) 
          รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

 
               ลงชื่อ                                   ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                                             (นายปัญญา   หัตถิ) 
                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
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1.2.10 โครงการนักเรียนมุฑิตาจิตครูและลูกจ้างท่ีเกษียณอายุราชการ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที่   3 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่    1  ข้อที ่   1.2 
มาตรฐานสถานศึกษาที่     1  ประเด็นพิจารณาที่  1.2.1 
นโยบายโรงเรียนข้อที่       2  จุดเน้นที่   4 
ลักษณะของโครงการ               โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมนอกหลักสูตร  กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
งบประมาณทั้งโครงการ   16,290   บาท (เงินอุดหนุนการเรียนการสอน) 

1.  หลักการและเหตุผล 
 อาชีพรับราชการเป็นอาชีพที่มีเกียรติ น่าภาคภูมิใจส าหรับข้าราชการและครอบครัว  ดังนั้นข้าราชการ
ส่วนใหญ่จึงรับราชการจนครบเกษียณอายุราชการ ด้วยถือว่าเป็นเกียรติที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์และมี
คุณค่าต่อเยาวชนและประเทศชาติ  จนสามารถถือเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ข้าราชการ 

แต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ผู้คนต่างให้ความส าคัญทางด้านวัตถุมากกว่า
บุคคล จึงท าให้มองข้าม และละเลยในเรื่องของความรู้สึกระหว่างบุคคล ดังนั้นเพ่ือเป็นการเสริมสร้างก าลังใจ 
และสืบสาน ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป   
 ทางโรงเรียนและกลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้เห็นความส าคัญของข้าราชการครูบุคลากรทาง
การศึกษาและลูกจ้าง ที่มีความตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ ทั้งขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการและที่
จะเกษียณอายุราชการ จึงจัดงานมุทิตาจิตให้แก่ครูบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ
ครูและลูกจ้างที่เกษียณให้เป็นแบบอย่างของครูและลูกจ้างที่มีความมานะพยายามในการท างาน โดยความ
ร่วมมือ ร่วมใจของคณะครูและบุคลากรตลอดจนนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ตทุกคน     

        

2.  วัตถุประสงค์ 
   2.1. เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

2.2. เพื่อให้นักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมที่อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 

3.  เป้าหมาย  
      3.1   ผลผลิต ( Outputs )  (ผลที่เกิดขึ้นทันที) 
              3.1.1  เชิงปริมาณ   นักเรียน จ านวน 2,789 คน             
              3.1.2  เชิงคุณภาพ   นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูที่เกษียณอายุราชการ 
      3.2   ผลลัพธ์ ( Outcomes)  (ผลระยะยาวที่เกิดจากผลผลิต) 
              3.2.1  นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องความกตัญญูกตเวทีและวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม   
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4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan)  
   1.1 ประชุมกับฝุายที่เก่ียวข้องเพ่ือก าหนดวัน 
        จัดกิจกรรม 

    น.ส.กนกวรรณ  
พบสถาน 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
   2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
   2.2 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
   2.3 จัดท าเอกสารขออนุญาตด าเนินงานและ 
         ใช้เงิน 
   2.4 จัดเตรียมวัสดุ – อุปกรณ ์
   2.5 ครูเกษียณไหว้พระหน้าโรงเรียน 
   2.6 จัดขบวนรับครูเกษียณ 
   2.7 พิธีรดน้ าครูเกษียณ 

    

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 ตรวจสอบและประเมินผล 
   3.2 รายงานโครงการ 

    

4. ข้ันสรุปและปรับปรุง (Act) 
   4.1 สรุปและปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน    

    

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ระยะเวลา 
ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ    ค่า 
ครุภัณฑ์ 

1. ค่าเช่าเต็นท์ จ านวน 1 หลัง  8,000   8,000 ส.ค. –  
ก.ย. 64 

น.ส.กนกวรรณ  
พบสถาน 2. ค่าดอกไม้  5,000   5,000 

3. ค่าไวนิล  3,000   5,000 
4. ค่าโอเอซิส   290  290 

รวม  16,000 290  16,290 
 

6.  ระยะเวลา          ไตรมาส 1  (ต.ค. – ธ.ค. 63)    ไตรมาส 2  (ม.ค. – มี.ค. 64) 
     ไตรมาส 3  (เม.ย. – มิ.ย. 64)    ไตรมาส 4  (ก.ค. – ก.ย. 64) 
 

7.  สถานที่ด าเนินงาน    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
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8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เปูาหมาย วิธีการติดตามผล 

เวลาในการท ากิจกรรม
อาจจะไปตรงกับกิจกรรม
อ่ืน ๆ ของโรงเรียน 

ศึกษาปฏิทินปฏิบัติงานของ
โรงเรียนเพ่ือเลือกวันท ากิจกรรมให้
ไม่ตรงกับกิจกรรมอ่ืน ๆ 

นักเรียน 
จ านวน 2,789 
คน 

แบบประเมิน 

9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

ประเมินระดับความพึงพอใจ แบบประเมิน 

2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถ
ที่อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
ระหว่างการท ากิจกรรม 

แบบสังเกต 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 นักเรียนได้รับแสดงออกกตัญญูกตเวทีต่อครูและลูกจ้างที่เกษียณอายุราชการ 
 10.2 นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมอันดีงาม 
 
 

ลงชื่อ ................................................ ผู้เสนอโครงการ  
                             (นางสาวกนกวรรณ  พบสถาน) 

    หัวหน้างานคณะกรรมการสภานักเรียน 
 
 

ลงชื่อ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นางสาวกุลธิดา  พรมทอง) 
          รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

 
                ลงชื่อ                                    ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                                             (นายปัญญา   หัตถิ) 
                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
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1.2.11 โครงการกีฬาสี / กีฬาจังหวัด 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที่   3 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่    1  ข้อที ่   1.2 
มาตรฐานสถานศึกษาที่     3  ประเด็นพิจารณาที่  1 
นโยบายโรงเรียนข้อที่       1  จุดเน้นที่   3 
ลักษณะของโครงการ               โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมนอกหลักสูตร  กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
งบประมาณทั้งโครงการ    148,700   บาท (เงินอุดหนุนสนับสนุนค่ากิจกรรมฯ) 

1.  หลักการและเหตุผล 
 การเสริมสร้างสุขภาพกับการศึกษา เป็นสิ่งที่จะต้องด าเนินการควบคู่กันไป การพัฒนาเด็กและเยาวชน       
จึงอยู่ที่กระบวนการจัดการศึกษาและการสร้างสุขภาพ ภายใต้ความร่วมมือจากทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง นับตั้งแต่
ระดับครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและองค์กรในท้องถิ่น ซึ่งจะต้องมีการประสานความร่วมมือ ประสานประโยชน์
ที่เอ้ือต่อการพัฒนาเด็กให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและ
ปลอดภัย             

โรงเรียนก็เป็นสถาบันหนึ่งของสังคมมีหน้าที่ให้ความรู้และพัฒนาคนให้มีสุขภาพและศักยภาพที่ดี
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นอกจากการให้การศึกษาแล้วการส่งเสริมสุขภาพอนามัย              
ในโรงเรียน ก็เป็นปัจจัยส าคัญในการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนที่จะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า                   
การส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยให้แก่นักเรียน ให้ความรู้ด้านสุขภาพช่วยให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข  

ทางกลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ตระหนักและให้ความส าคัญของการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ
ของนักเรียน จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขอนามัยขึ้นเพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้การดูแลรักษา
สุขภาพร่างกายได้ถูกต้อง และสนุกสนานกับการออกก าลังด้วยกีฬาประเภทต่าง ๆ ที่ส่งเสริมด้านสุขภาพ
ตลอดจน จัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือให้นักเรียนสามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  

  

2.  วัตถุประสงค์ 
   2.1. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมตามที่สถานศึกษาก าหนด  
 

3.  เป้าหมาย  
      3.1   ผลผลิต ( Outputs )  (ผลที่เกิดขึ้นทันที) 
              3.1.1  เชิงปริมาณ   นักเรียน จ านวน 2,789 คน             
              3.1.2  เชิงคุณภาพ   นักเรียนเรียนรู้และตระหนักถึงความส าคัญของการท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน 
      3.2   ผลลัพธ์ ( Outcomes)  (ผลระยะยาวที่เกิดจากผลผลิต) 
              3.2.1  นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องความรู้เรื่องความรับผิดชอบและทักษะในกระบวนการท างานกลุ่ม 
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4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan)  
   1.1 ประชุมกับฝุายที่เก่ียวข้องเพ่ือก าหนดวัน 
        จัดกิจกรรม 

    นายสันติสุข  
ทั่งกลาง 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
   2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
   2.2 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
   2.3 จัดท าเอกสารขออนุญาตด าเนินงานและ 
         ใช้เงิน 
   2.4 จัดเตรียมวัสดุ – อุปกรณ ์
   2.5 จัดการแข่งกีฬาประเภทต่าง ๆ            
( วอลเล่ย์, เปตอง, บาสเกตบอล, วิ่ง, เทเบิล-
เทนนิส) 

    

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 ตรวจสอบและประเมินผล 
   3.2 รายงานโครงการ 

    

4. ข้ันสรุปและปรับปรุง (Act) 
   4.1 สรุปและปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน    

    

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ    ค่า 
ครุภัณฑ์ 

กิจกรรมกีฬาสี      ก.ค. – 
ก.ย. 64 

นายสันติสุข  
ทั่งกลาง 1. ค่าสนับสนุนคณะสี      25,000   25,000 

2. ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ   18,200   18,200 
3. ค่าวัสดุ – อุปกรณ ์   3,450  3,450 
กิจกรรมกีฬาจังหวัด      ก.ค. –  

ก.ย. 64 
นายสันติสุข  
ทั่งกลาง 1. ค่าอาหารและเครื่องดืม่ส าหรับ

ครูและนักเรียนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม 
(2 วัน) จ านวน 800 คน 

 40,000       40,000 

2. ค่าท าความสะอาดผ้าต่าง ๆ   4,000        4,000 
3. วัสดุ – อุปกรณ ์      58,050  58,050 

รวม  87,200 61,500  148,700   
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6.  ระยะเวลา          ไตรมาส 1  (ต.ค. – ธ.ค. 63)    ไตรมาส 2  (ม.ค. – มี.ค. 64) 
     ไตรมาส 3  (เม.ย. – มิ.ย. 64)    ไตรมาส 4  (ก.ค. – ก.ย. 64) 
 

7.  สถานที่ด าเนินงาน    โรงเรียนสตรีภูเก็ตและสนามสุระกุล 
 

8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เปูาหมาย วิธีการติดตามผล 

เวลาในการท ากิจกรรม
อาจจะไปตรงกับกิจกรรม
อ่ืน ๆ ของโรงเรียน 

ศึกษาปฏิทินปฏิบัติงานของ
โรงเรียนเพ่ือเลือกวันท ากิจกรรม
ให้ไม่ตรงกับกิจกรรมอ่ืน ๆ 

นักเรียน จ านวน 2,789 
คน 

แบบประเมิน 

9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 85 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาวะ
ทางร่างกายและจิตสังคมตามที่สถานศึกษาก าหนด 

ประเมินระดับความพึงพอใจ แบบประเมิน 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 นักเรียนได้เรียนรู้ระบบการท างานเป็นทีมและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
 
 

 ลงชื่อ .............................................. ผู้เสนอโครงการ          
                         (นายสันติสุข  ทั่งกลาง) 
                                                             หวัหน้างานกิจกรรมจากหน่วยงานภายนอก 
 
 

ลงชื่อ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นางสาวกุลธิดา  พรมทอง) 
          รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

 
                ลงชื่อ                                    ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                                             (นายปัญญา   หัตถิ) 
                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
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1.2.12 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที่   1 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่    1  ข้อที ่   1.2 
มาตรฐานสถานศึกษาที่     1  ประเด็นพิจารณาที่  1.2.1 
นโยบายโรงเรียนข้อที่      2  จุดเน้นที่   4 
ลักษณะของโครงการ               โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมนอกหลักสูตร  กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
งบประมาณทั้งโครงการ   1,500   บาท  (เงินอุดหนุนการเรียนการสอน) 

1.  หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน  จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมผู้เยาว์ให้เป็นผู้ใหญ่         
ที่ดี ในสังคม  การสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จักระเบียบ  ข้อบังคับ  กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจนรู้จัก
รับผิดชอบหน้าที่ท่ีตนพึงมีต่อหมู่คณะ ชุมชน  และสังคมได้อย่างเหมาะสม   

ทางกลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนจึงเห็นสมควรที่จะน ารูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน                
เพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐานประชาธิปไตยให้ดีขึ้นและรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่และมีวิถีชีวิตตามหลัก
ประชาธิปไตยให้สามารถด ารงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 

กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในรูปของสภานักเรียน                       
โดยโรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยบรรลุตามวัตถุประสงค์ผ่านทางสภานักเรียน  เพ่ือเป็น
การส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
  

2.  วัตถุประสงค์ 
   2.1. เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

2.2. เพื่อให้นักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมที่อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 

3.  เป้าหมาย  
      3.1   ผลผลิต ( Outputs )  (ผลที่เกิดขึ้นทันที) 
              3.1.1  เชิงปริมาณ   นักเรียน จ านวน 2,789 คน             
              3.1.2  เชิงคุณภาพ   นักเรียนมีนิสัยรักความเป็นประชาธิปไตย 
      3.2   ผลลัพธ์ ( Outcomes)  (ผลระยะยาวที่เกิดจากผลผลิต) 
              3.2.1  นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเองเก่ียวกับการใช้สิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย                     
    3.2.2   นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาธิปไตย 
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4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan)  
   1.1 ประชุมกับฝุายที่เก่ียวข้องเพ่ือก าหนดวัน 
        จัดกิจกรรม 

    นางสาว
กนกวรรณ  
พบสถาน 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
   2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
   2.2 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
   2.3 จัดท าเอกสารขออนุญาตด าเนินงานและ 
         ใช้เงิน 
   2.4 จัดเตรียมวัสดุ – อุปกรณ ์
   2.5 จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 

    

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 ตรวจสอบและประเมินผล 
   3.2 รายงานโครงการ 

    

4. ข้ันสรุปและปรับปรุง (Act) 
   4.1 สรุปและปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน    

    

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ระยะเวลา 
ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ค่าตอ

บแทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ    ค่า 
ครุภัณฑ์ 

1. ค่าตอบแทนผู้ติดตั้งควบคุมดูแล
เครื่องเลือกตั้ง จ านวน 3 คน 

 1,500   1,500 เม.ย. – 
มิ.ย. 64 

 ครูกนกวรรณ  
พบสถาน 

รวม  1,500   1,500   
 

6.  ระยะเวลา          ไตรมาส 1  (ต.ค. – ธ.ค. 63)    ไตรมาส 2  (ม.ค. – มี.ค. 64) 
     ไตรมาส 3  (เม.ย. – มิ.ย. 64)   ไตรมาส 4  (ก.ค. – ก.ย. 64) 
 

7.  สถานที่ด าเนินงาน    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง เปูาหมาย วิธีการติดตามผล 

เวลาในการท ากิจกรรม
อาจจะไปตรงกับกิจกรรม
อ่ืน ๆ ของโรงเรียน 

ศึกษาปฏิทินปฏิบัติงานของ
โรงเรียนเพ่ือเลือกวันท ากิจกรรม
ให้ไม่ตรงกับกิจกรรมอ่ืน ๆ 

นักเรียน จ านวน 
2,789 คน 

แบบประเมิน 
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9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

ประเมินความรู้ที่ได้รับ แบบประเมิน 

2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถที่อยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
ระหว่างการท ากิจกรรม 

แบบสังเกต 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 นักเรียนได้เรียนรู้ระบบประชาธิปไตยและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 10.2 นักเรียนมีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันและรับผิดชอบในการ
ท างาน 
 
 

ลงชื่อ ................................................ ผู้เสนอโครงการ  
                             (นางสาวกนกวรรณ  พบสถาน) 

    หัวหน้างานคณะกรรมการสภานักเรียน 
 
 

ลงชื่อ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นางสาวกุลธิดา  พรมทอง) 
          รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

 
                ลงชื่อ                                    ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                                             (นายปัญญา   หัตถิ) 
                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
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1.2.13 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้น าและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการนักเรียน 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ   ข้อที่   3 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่        1                             ขอ้ที ่          1.2 
มาตรฐานสถานศึกษาที่          1    ประเด็นพิจารณาที่    1.2 
นโยบายโรงเรียนข้อที่           2             จุดเน้นที่  4  
ลักษณะของโครงการ              โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ    กิจกรรมนอกหลักสูตร กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
งบประมาณทั้งโครงการ         32,800  บาท (เงินอุดหนุนการเรียนการสอน) 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดให้มีการด าเนินโครงการสภานักเรียนมาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อพัฒนานักเรียนให้ได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ตามหลักวิถีประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ตระหนักถึงความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพกฎกติกา ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ให้มองเห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน  
  ตามมาตรการในการด าเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ การท างานของสภา
นักเรียน และพัฒนาครูผู้ดูแลสภานักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถสนับสนุนบทบาทของสภา
นักเรียนได้ อีกท้ังให้สภานักเรียนด าเนินกิจกรรมได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน  
  กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้น า และพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
นักเรียน เพ่ือให้คณะกรรมการนักเรียนเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน และขับเคลื่อนกิจกรรม
ต่าง ๆ ของโรงเรียน จึงได้มีการจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้น าและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการนักเรียนขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
      2.1  เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
      2.2  เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้สามารถร่วมกิจกรรมที่อยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย 

3.  เป้าหมาย  
      3.1   ผลผลิต ( Outputs )   
              3.1.1  เชิงปริมาณ   คณะครูที่ปรึกษาคณะกรรมการนักเรียน   จ านวน 35 คน 
                                       คณะกรรมการนักเรียน  จ านวน 30 คน                
              3.1.2  เชิงคุณภาพ  คณะกรรมการนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ  
                      และด าเนินงานกิจการสภานักเรียน 
      3.2   ผลลัพธ์ ( Outcomes)  (ผลระยะยาวที่เกิดจากผลผลิต) 
              3.2.1  คณะกรรมการนักเรียนมีทักษะการบริหารจัดการ และการท างานเป็นทีม 
   3.2.2 คณะกรรมการนักเรียนได้รับแนวคิดใหม่ๆ ที่จะมาปรับปรุงการท างาน 
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4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 
 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการนักเรียน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan)  
   1.1 ประชุมคณะกรรมการ 

 
√ 

   

น.ส.กนกวรรณ  
พบสถาน 

2. ขัน้ด าเนินการ (Do) 
   2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิงาน 
   2.2 ประชุมคณะกรรมการด าเนนิงาน 
   2.3 จัดท าเอกสารขออนุญาตด าเนินงาน   
        และใช้เงิน 
  2.4 จัดเตรียมวสัดุ – อุปกรณ์  
  2.5 จัดการอบรมให้แก่คณะกรรมการนักเรียน (หลัก
ธรรมาภิบาล, ทักษะการเป็นผู้น า) 

√ 

   

3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 ตรวจสอบและประเมินผล 
   3.2 รายงานโครงงาน 

√ 
   

4. ขั้นสรุปและปรับปรุง (Act) 
   4.1 สรุปและปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน 

√    

           กิจกรรมไตรภาคี 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan)  
   1.1 ประชุมคณะกรรมการ 

 
√ 

   

น.ส.กนกวรรณ  
พบสถาน 

2. ขัน้ด าเนินการ (Do) 
   2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิงาน 
   2.2 ประชุมคณะกรรมการด าเนนิงาน 
   2.3 จัดท าเอกสารขออนุญาตด าเนินงานและใช้เงิน 
  2.4 จัดเตรียมวสัดุ – อุปกรณ์  
  2.5 ประสานงานกับโรงเรียนภเูก็ตวิทยาลัยและ
โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติฯ เพื่อเตรียมการจัดการ
แข่งขันกีฬา 
  2.6 จัดการแข่งขันกีฬา (บาสเกตบอล, ฟุตบอลและ
วอลเล่ย์บอล) 

√ 

   

3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 ตรวจสอบและประเมินผล 
   3.2 รายงานโครงงาน 

 √ 
  

4. ขั้นสรุปและปรับปรุง (Act) 
   4.1 สรุปและปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน  √   
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5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ    ค่า 
ครุภัณฑ์ 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการนักเรียน  
1. ค่าอาหารกลางวันครู    
   และนักเรียน จ านวน 45     
   คน 2 มื้อ 

 4,500   4,500 ต.ค.- ธ.ค. 
น.ส.

กนกวรรณ  
พบสถาน 

2. ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ   4,500   4,500 
ต.ค.- ธ.ค. 3. ค่าวัสดุ – อุปกรณ์    12,750  12,750 

4. ค่าตอบแทนวิทยากร 1,200    1,200 
กิจกรรมไตรภาคี  

1. ค่าชุดกีฬา จ านวน 33 คน   4,950  4,950 ต.ค.- ก.พ. 
น.ส.กนกวรรณ  

พบสถาน 
2. ค่าเครื่องดื่ม  2,500   2,500  
3. ค่าตอบแทนกรรมการ 
   ตัดสินกีฬา 

2,400    2,400  

รวม 3,600 11,500 17,700  32,800   
 

6.  ระยะเวลา          ไตรมาส 1  (ต.ค. – ธ.ค. 63)    ไตรมาส 2  (ม.ค. – มี.ค. 64) 
     ไตรมาส 3  (เม.ย. – มิ.ย. 64)    ไตรมาส 4  (ก.ค. – ก.ย. 64) 
 

7.  สถานที่ด าเนินงาน    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 
8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เปูาหมาย วิธีการติดตามผล 

เวลาในการจัดกิจกรรม
อาจจะไปตรงกับกิจกรรม
อ่ืน ๆ ของโรงเรียน 

ศึกษาปฏิทินปฏิบัติงานของ
โรงเรียน เพื่อเลือกวันท ากิจกรรม
ให้ไม่ตรงกับกิจกรรมอ่ืน ๆ  

คณะกรรมการนักเรียน 
จ านวน 30 คน  

แบบประเมิน 

9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

ประเมินความรู้ที่ได้รับ แบบประเมิน 

2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
สามารถที่อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

สังเกตพฤติกรรมนักเรียนระหว่าง
การท ากิจกรรม 

แบบสังเกต 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 คณะกรรมการนักเรียนมีทักษะการบริหารจัดการ และการท างานเป็นทีม 
10.2 คณะกรรมการนักเรียนได้รับแนวคิดใหม่ ๆ ที่จะมาปรับปรุงการท างาน 

  10.3 คณะการนักเรียนมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน และมีก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือโรงเรียน   
10.4 นักเรียนมีสุขภาวะทางกาย และจิตใจที่ดี 
 

          
 

ลงชื่อ ................................................ ผู้เสนอโครงการ  
                             (นางสาวกนกวรรณ  พบสถาน) 

    หัวหน้างานคณะกรรมการสภานักเรียน 
 
 

ลงชื่อ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นางสาวกุลธิดา  พรมทอง) 
          รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

 
                ลงชื่อ                                    ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                                             (นายปัญญา   หัตถิ) 
                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
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1.2.14 โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นภูเก็ตและการเสริมสร้างเอกลักษณ์ไทย 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที่   5 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่    1  ข้อที ่   1.2 
มาตรฐานสถานศึกษาที่     3  ประเด็นพิจารณาที่  1 
นโยบายโรงเรียนข้อที่      5  จุดเน้นที่   3 
ลักษณะของโครงการ               โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมนอกหลักสูตร  กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
งบประมาณทั้งโครงการ   48,720   บาท  (เงินอุดหนุนการเรียนการสอน) 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ในสังคมโลกาวิวัฒน์ยุคปัจจุบัน มนุษย์มีการติดต่อสื่อสารกันได้สะดวกและรวดเร็ว มีการถ่ายทอด 
ความคิด ความเชื่อ ประเพณีและค่านิยมท่ีไร้ขีดจ ากัดท าให้เยาวชนได้รับวัฒนธรรมที่แปลกใหม่ หลั่งไหลเข้ามา
ในโรงเรียน  

ทางกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจึงส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้การปรับตัว เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข                  
ในการใช้ชีวิต ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีทางชาติ ศาสนาและปลูกฝังให้ตระหนัก
ถึงความดีงาม ภายใต้เอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจึงได้จัดให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นและการเสริมสร้าง
เอกลักษณ์ไทยโดยการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง , กิจกรรมจัดโต๊ะไหว้เทวดาและ กิจกรรมไหว้ครู เพ่ือให้
นักเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น  

 

 2.  วัตถุประสงค์ 
   2.1. เพื่อให้นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
3.  เป้าหมาย  
      3.1   ผลผลิต ( Outputs )  (ผลที่เกิดขึ้นทันที) 
              3.1.1  เชิงปริมาณ   นักเรียน จ านวน 2,789 คน             
              3.1.2  เชิงคุณภาพ   นักเรียนเรียนรู้และตระหนักในความดีงาม ตลอดจนสืบสานวัฒนธรรม  
                                      และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      3.2   ผลลัพธ์ ( Outcomes)  (ผลระยะยาวที่เกิดจากผลผลิต) 
              3.2.1  นักเรียนได้เรียนรู้ในความดีงามของประเพณีต่าง ๆ ในท้องถิ่น ตลอดจนสืบสานวัฒนธรรม  
                      และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
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4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan)  
   1.1 ประชุมกับฝุายที่เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดวัน 
        จัดกิจกรรม 

    น.ส.จินตนา  
มังคะลา 

2. ขัน้ด าเนินการ (Do) 
   2.1 กิจกรรมจัดโตะ๊ไหวเ้ทวดา (สาธิต) 
   2.2 กิจกรรมผ้อต่อ (สาธิต) 
   2.3 กิจกรรมไหว้คร ู
   2.4 กิจกรรมวันลอยกระทง (ขบวนรถแห่กระทงและ
งานท่ีโรงเรียน) 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 ตรวจสอบและประเมินผล 
   3.2 รายงานโครงการ 

    

4. ขั้นสรุปและปรับปรุง (Act) 
   4.1 สรุปและปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน    

    

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ระยะเวลา 
ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ    ค่า 
ครุภัณฑ์ 

กิจกรรมจัดโต๊ะไหว้เทวดา (สาธิต)  
1. ค่าอาหาร-ผลไมส้ าหรับการจดั
โต๊ะไหว้เทวดา  1 โตะ๊ 

 3,500   3,500 ม.ค.– มี.ค. 
64 

น.ส.จินตนา  
มังคะลา 

2. ค่าตอบแทนการแสดงหุ่น
กระบอก จ านวน 6 คน 

1,200    1,200  

3. กระดาษกิ้ม    200  200  
กิจกรรมผ้อต่อ (สาธติ)  
1. ค่าอาหารส าหรับจดั โต๊ะผ้อต่อ    3,500   3,500 ก.ค.– ก.ย. 64 น.ส.จินตนา  

มังคะลา 2. ค่าวัสดุ – อุปกรณจ์ัดโต๊ะผ้อต่อ    2,000  2,000  
กิจกรรมไหว้คร ู  
1. ค่าดอกไม้   9,420   9,420 มิ.ย. น.ส.จินตนา  

มังคะลา 2. ถุงขุ่นร้อน/เย็น    500  500  
3. ไวนิล จ านวน 3 ผืน  9,000   9,000  
กิจกรรมวันลอยกระทง  
1. ดอกไม้จัดประดับตกแต่งรถแหก่ระทง   9,000   9,000 ต.ค. – ธ.ค. 

63 
น.ส.จินตนา  
มังคะลา 2. ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ  6,900   6,900 

3. ค่าวัสดุ – อุปกรณ ์   3,500  3,500   
รวม 1,200 41,320 6,200  48,720   
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6.  ระยะเวลา          ไตรมาส 1  (ต.ค. – ธ.ค. 63)    ไตรมาส 2  (ม.ค. – มี.ค. 64) 
     ไตรมาส 3  (เม.ย. – มิ.ย. 64)    ไตรมาส 4  (ก.ค. – ก.ย. 64) 
 

7.  สถานที่ด าเนินงาน   โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เปูาหมาย วิธีการติดตามผล 

เวลาในการท ากิจกรรมอาจจะ
ไปตรงกับกิจกรรมอ่ืน ๆ ของ
โรงเรียน 

ศึกษาปฏิทินปฏิบัติงานของ
โรงเรียนเพ่ือเลือกวันท ากิจกรรม
ให้ไม่ตรงกับกิจกรรมอ่ืน ๆ 

นักเรียน จ านวน 
2,789 คน 

แบบประเมิน 

9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมมีความภูมิใจ
ในท้องถิ่นและความเป็นไทย ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

ประเมินความรู้ที่ได้รับ แบบประเมิน 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 นักเรียนเรียนรู้ถึงวัฒนธรรม สืบสานประเพณีไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่นภูเก็ตได้อย่างถูกต้อง  
 

 
 
 ลงชื่อ .............................................. ผู้เสนอโครงการ         

                       (นางสาวจินตนา  มังคะลา) 
      หวัหน้างานกิจกรรมนอกหลักสูตร 

 

 

 
 

ลงชื่อ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นางสาวกุลธิดา  พรมทอง) 
          รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

 
                ลงชื่อ                                    ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                                             (นายปัญญา   หัตถิ) 
                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
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1.2.15 โครงการห่วงใยใส่ใจดูแลนักเรียน 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที่   1 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่     1     ข้อที ่     1.2 
มาตรฐานสถานศึกษาที่      2     ประเด็นพิจารณาที่ 2 
นโยบายโรงเรียนข้อที่      4       จุดเน้นที่      7 
ลักษณะของโครงการ       โครงการใหม่         โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นายเด่น  นวลปาน 
งบประมาณทั้งโครงการ      55,000    บาท (เงินอุดหนุนสนับสนุนค่ากิจกรรมฯ) 

1.  หลักการและเหตุผล 
จากวิสัยทัศน์ หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 มุ่งพัฒนาผู้ เรียนทุกคน                         

ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุล ทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็น
พลเมืองไทยและเป็นพลโลกยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข            
มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตนคติ ซึ่งจ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอด
ชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ บนพ้ืนฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้เต็ม
ศักยภาพ โดยได้ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ไว้ในหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2551 
จ านวน 8  ข้อ 
 งานสร้างเสริมระเบียบวินัย  กลุ่มงานกิจการนักเรียน โรงเรียนสตรีภูเก็ตซึ่งมีหน้าที่ ให้การส่งเสริม 
สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลาง  การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                     
พ.ศ. 2551 และด าเนินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในด้านวินัย และกรณีที่มีนักเรียนไม่
ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  กลุ่มงานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน จึงได้ด าเนินการจัดค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้กับนักเรียนดังกล่าว เข้าร่วมกิจกรรม ด้วยความคาดหวังที่จะให้นักเรียนรู้จักตนเอง  และพัฒนา
ตนให้มีคุณธรรมจริยธรรมที่สอดรับกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสตรีภูเก็ต ที่มุ่งมั่นพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้น าที่ดี
ของสังคมในอนาคต       
                                                                                                                                                          

2.  วัตถุประสงค์ 
      2.1  เพ่ือนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 

3.  เป้าหมาย 
     3.1   ผลผลิต ( Outputs )  ( ระบุผลงานที่เกิดขึ้นหลังจากด าเนินการเสร็จ)  
       3.1.1  เชิงปริมาณ    นักเรียนที่ไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
           3.1.2  เชิงคุณภาพ    นักเรียนที่ผ่านการเข้าค่ายบ าเพ็ญประโยชน์ ท าให้เป็นคนดี มีวินัยในตนเอง                      
มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นและผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถจบช่วงชั้นตามโครงสร้างหลักสูตร 2551 
 3.2   ผลลัพธ์ ( Outcomes)  ( ระบุผลประโยชน์ที่เกิดจากผลผลิต ) 

- นักเรียนมีวินัยในตนเอง 
- นักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้ถูกต้องจบตามโครงสร้างหลักสูตร 2551 
 
 



                                              โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2564            ห น้ า  | 150 

4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส ผู้รับ 

ผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

ขั้นเตรียมการ 
1. เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
2. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
- ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการฯและ
มอบหมายภาระงาน 

 
 

 
 

 

 
  
  
  

   

2. ขั้นด าเนินการ 
    2.1 กิจกรรมห่วงใยใส่ใจนักเรียน 

  
  

  
 

 

3. ขั้นประเมินผล 
   3.1 ก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงาน 
   3.2 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 

  
  

 
 
 

 
 
 

 

4. ข้ันสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
   4.1 รายงานผลการด าเนินงาน 
   4.2 รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่
เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการด าเนินงาน 

  
  

  
 

 

 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ รวม 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ    ค่า 
ครุภัณฑ์ 

- ค่าตอบแทนวิทยากร 7,200 - - - 7,200 ม.ค.-มีค.64  

- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม - 8,000 - - 8,000   
รวม 7,200 8,000   15,200   

 

6.  ระยะเวลา                   ไตรมาส 1  (ต.ค. – ธ.ค. 63)   ไตรมาส 2  (ม.ค. – มี.ค. 64) 
        ไตรมาส 3  (เม.ย. – มิ.ย. 64)         ไตรมาส 4  (ก.ค. – ก.ย. 64) 

 

7.   สถานที่ด าเนินงาน    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ถ.ด ารง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 
 

8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เปูาหมาย วิธีการติดตามผล 

1. นักเรียนที่ไม่ผ่าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
แล้วไม่เข้าร่วมกิจกรรมค่าย
บ าเพ็ญประโยชน์ 

1. ท าข้อตกลงระหว่าง
โรงเรียนกับผู้ปกครองของ
นักเรียน 
 

นักเรียนทุกคนที่ไม่ผ่าน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์มาเข้าค่าย 

ประเมินจากกิจกรรม 
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9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการ เครื่องมือ 

ร้อยละ 100 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

- กิจกรรม 
 
 

- แบบประเมิน 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนมีวินัยในตนเอง 
2. นักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้ถูกต้องจบตามโครงสร้างหลักสูตร2551 

          3. นักเรียนมีจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติหน้าที่ของนักเรียน 
 
 
                       

ลงชื่อ .............................................. ผู้เสนอโครงการ           
                          (นายเด่น  นวลปาน) 
                                                                    หวัหน้างานส่งเสริมระเบียบวินัย 
 

 
ลงชื่อ                                    ผู้เห็นชอบโครงการ 

               (นางสาวสุกัญญา  นิ่มมโน) 
                   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
 

 
      ลงชื่อ ............................................ ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                                           (นายปัญญา   หัตถิ) 
                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
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1.2.16 โครงการอบรมสารวัตรนักเรียน 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที่           3 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่           1                          ข้อที ่      1.2 
มาตรฐานสถานศึกษาที่                 1                         ตัวช้ีวัดที่   9 
นโยบายโรงเรียนข้อที่                   2                          จุดเนน้ที่   1 
ลักษณะของโครงการ               โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นายตันติกร    เพ็ชรอ่อน 
งบประมาณทั้งโครงการ   7,100   บาท  (เงินอุดหนุนสนับสนุนค่ากิจกรรมฯ) 

1.  หลักการและเหตุผล 
 งานสร้างเสริมระเบียบวินัย  กลุ่มงานกิจการนักเรียน โรงเรียนสตรีภูเก็ต  ซึ่งมีหน้าที่ในการส่งเสริม 
สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลาง  การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2551 และด าเนินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในด้านวินัย ดังนั้นกลุ่มงานส่งเสริม
ระเบียบวินัยนักเรียน จึงได้ด าเนินการอบรมเรื่องระเบียบวินัยให้กับสารวัตรนักเรียนขึ้น  
 โดยรูปแบบของโครงการจะเป็นการจัดอบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ในเรื่องของบทบาทหน้าที่
และวิธีการท างานที่ถูกต้องของสารวัตรนักเรียน เพ่ือให้สารวัตรนักเรียนแต่ละห้องเรียนได้ คอยสอดส่องดูแล
เพ่ือนนักเรียนที่มีพฤติกกรมท่ีไม่พึงประสงคใ์นเบื้องต้น รับฟังความคิดเห็น และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในเรื่อง
ระเบียบวินัยของโรงเรียนให้กับเพ่ือน 
 ดังนั้นกลุ่มงานกิจการนักเรียน  ได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของสารวัตรนักเรียน                    
จึงได้ด าเนินการจัดโครงการนี้ขึ้น เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ สร้างความเข้มแข็งให้กับระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน และจากการเข้าร่วมโครงการ มีความคาดหวังที่จะให้สารวัตรนักเรียนรู้จัก
หน้าที่  พัฒนาตนให้มีระเบียบวินัยที่สอดรับกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสตรีภูเก็ต ที่มุ่งมั่นพัฒนาให้นักเรียนเป็น
ผู้น าที่ดีของสังคมในอนาคต 
   

2.  วัตถุประสงค์ 
      2.1  เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
      2.2  เพ่ือให้สารวัตรนักเรียนรู้จักบทบาทหน้าที่และวิธีการท างานอย่างถูกต้อง 
 

3.  เป้าหมาย 
      3.1   ผลผลิต ( Outputs )  ( ระบุผลงานที่เกิดข้ึนหลังจากด าเนินการเสร็จ ) 
              3.1.1  เชิงปริมาณ  จ านวนสารวัตรนักเรียน จ านวน 100 คน 
              3.1.2  เชิงคุณภาพ  สารวัตรนักเรียนที่เข้ารับการอบรมทุกคนปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง 
      3.2   ผลลัพธ์ ( Outcomes)  ( ระบุผลประโยชน์ที่เกิดจากผลผลิต ) 
               3.2.1  สารวัตรนกัเรียนได้รับความรู้ที่ถูกต้องและน าไปปฏิบัติงานได้ 
               3.2.2  สร้างจิตส านึกให้นักเรียนที่เป็นสารวัตรนักเรียนรักการปฏิบัติหน้าที่ 
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4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan)  
   1.1 ประชุมเพ่ือวิเคราะห์ โครงการ ก าหนด
ทิศทาง    
   1.2  วางแผนการท างาน 

 
 
 
 

 
 
 
 

   

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
   2.1  เตรียมการการด าเนินงาน 
   2.2  ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 
   2.3  จัดอบรมโครงการ 

  
 

 
 

 
 
 
 

 

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 การประเมินผลการท างาน 

    
 

 

4. ข้ันสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
   4.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

    
 

 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ระยะเวลา 
ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ    ค่า 
ครุภัณฑ์ 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร 1,000    1,000 พ.ค. 64 
–ก.ย. 64 

งานสารวัตร
นักเรียน 
 
 

2. อาหารว่างและเครื่องดื่ม  5,000   5,000 

3. วัสด ุ   1,100  1,100 

รวม 1,000 5,000 1,100  7,100 
 

6.  ระยะเวลา       ไตรมาส 1  (ต.ค. – ธ.ค. 63)               ไตรมาส 2  (ม.ค. – มี.ค. 64) 
    ไตรมาส 3  (เม.ย. – มิ.ย. 64)    ไตรมาส 4  (ก.ค. – ก.ย. 64) 
 

7.  สถานที่ด าเนินงาน     โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ถ.ด ารง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 
 

8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เปูาหมาย วิธีการติดตามผล 

1. สารวัตรนักเรียนที่ไม่
ผ่านการอบรมแล้วไม่มา
ปฏิบัติหน้าที่สารวัตร
นักเรียน 

- ท าข้อตกลงระหว่าง
โรงเรียนกับนักเรียน 
 

- สารวัตรนักเรียนที่                   
ไม่ผ่านกิจกรรมชุมนุม 

- ประเมินจากกิจกรรม 
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9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการ เครื่องมือ 

1. ร้อยละ 90 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  

- สังเกต - แบบสังเกต 

2. ร้อยละ 90 ของสารวัตรนักเรียนรู้จักบทบาทหน้าที่
และวิธีการท างานอย่างถูกต้อง 

- สังเกต - แบบสังเกต 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  นักเรียนที่มีความประพฤติดีอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน 
2.  นักเรียนมีจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติหน้าที่สารวัตรนักเรียน 

                       
 

 
ลงชื่อ .............................................. ผู้เสนอโครงการ 

                         (นายตันติกร    เพ็ชรอ่อน)  
                      ครูผู้ดูแลงานสารวัตรนักเรียน                   

 
ลงชื่อ                                    ผู้เห็นชอบโครงการ 

               (นางสาวสุกัญญา  นิ่มมโน) 
                   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
 

 
      ลงชื่อ ............................................ ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                                           (นายปัญญา   หัตถิ) 
                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
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1.2.17 โครงการโรงเรียนสุจริต 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที่  1 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่    1     ข้อที ่     1.2 
มาตรฐานสถานศึกษาที่     1      ประเด็นพิจารณาที่  1.2 
นโยบายโรงเรียนข้อที่       1       จุดเน้นที่      4 
ลักษณะของโครงการ               โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ    งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
งบประมาณทังโครงการ    24,050  บาท  (เงินอุดหนุนสนับสนุนค่ากิจกรรมฯ) 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาคอรัปชั่นเป็นปัญหาส าคัญของประเทศแม้ว่าภาครัฐจะมีนโยบายการปราบปรามและรณรงค์เพ่ือ
ปูองกันการคอรัปชั่นอย่างต่อเนื่องแต่ภาพลักษณ์การคอรัปชั่น โดยรวมของประเทศไทยยังไม่ดีขึ้น ซึ่งปัญหา
เหล่านี้จะแก้ได้ เมื่อมีการปลูกฝังค่านิยมการไม่ทุจริตให้กับเด็กนักเรียนให้มีจิตส านึกของการมีคุณธรรมไม่
มุ่งหวัง แต่ผลประโยชน์ส่วนตัว ก็จะช่วยให้ปัญหาเหล่านี้ลดน้อยลงไปในอนาคต 
 โครงการโรงเรียนสุจริต อยู่ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ปูองกันการทุจริต” กระทรวงศึกษาธิการสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นโครงการที่มี
ยุทธศาสตร์และแผนงานที่ชัดเจนเล็งเห็นปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
 โรงเรียนสตรีภูเก็ตได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพ่ือสนับสนุน
และส่งเสริมให้โรงเรียนได้ด าเนินงานที่เป็นการปูองกันการทุจริต ผ่านการปลูกจิตส านึกให้กับนักเรียนและเมื่อมี
การด าเนินงานแล้วก็จะได้น าผลที่ได้ไปใช้ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของ “โรงเรียนสุจริต” ให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมขึ้นและเพ่ือเป็นแกนน าในการขับเคลื่อนในหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ปูองกันการทุจริต” 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
      2.1 ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีส่วนร่วมในการระดมปัญญา การปูองกันการทุจริต 
การปลูกฝังจิตส านึกและสร้างเครือข่ายในชุมชนในสังคม ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
      2.2 เพ่ือพัฒนานักเรียนให้เกิดผล 3 ด้าน กล่าวคือ หล่อหลอมนักเรียน กล้าหาญทางจริยธรรม สร้าง
ปัญญาให้นักเรียนเก่งและพัฒนาชีวิตให้มั่นคง 
 

3.  เป้าหมาย        
     3.1   ผลผลิต ( Outputs )  ( ระบุผลงานที่เกิดขึ้นหลังจากด าเนินการเสร็จ ) 
              3.1.1  เชิงปริมาณ นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสุจริตการปูองกันการทุจริต 
              3.1.2  เชิงคุณภาพ นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการเผยแพร่ความรู้ขยายผลถึงชุมชน              
ในสังคม  
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      3.2   ผลลัพธ์ ( Outcomes)  ( ระบุผลประโยชน์ที่เกิดจากผลผลิต ) 
              3.2.1  นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผล 3 ด้าน กล่าวคือ หล่อหลอมให้นักเรียน                  
มีความกล้าหาญทางจริยธรรม สร้างปัญญาให้นักเรียนเก่งและพัฒนาชีวิตให้มั่นคง 
              3.2.2  พัฒนาผู้เรยีนให้เกิดผล 3 ด้าน หล่อหลอมนักเรียนให้มีความกล้าหาญทางจริยธรรม                      
สร้างปัญญานักเรียนเก่ง มีความช านาญในการใช้เรื่องมือเพ่ือการเรียนรู้ ได้เร่งพัฒนานักเรียนแกร่งมีทักษะ                   
ที่เชี่ยวชาญในการพัฒนาชีวิตที่มั่นคง 
 

4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan)  
   1.1 ประชุมระบุปัญหาในชุมชน 
   1.2 เลือกปัญหาในชุมชน 
   1.3 วางแผน ขออนุมัติโครงการ 

   
 
 

  

2. ขัน้ด าเนินการ (Do) 
   2.1 นักเรียนด าเนินการกิจกรรมตามโครงการ 
   2.2 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินตาม
โครงการ 

    
 
 

 

3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 หลักฐานการเบิกจ่าย 
   3.2 ก ากับดูแลและตดิตามการด าเนินงาน 
   3.3 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 

    
 

 

4. ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
   4.1 รายงานผลการด าเนินงาน 
   4.2 รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกีย่วข้อง
เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 

    
 
 

 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ    ค่า 
ครุภัณฑ์ 

1. ค่าเบี้ยเลี้ยงครู คนรถ
และนักเรียน 

6,720 - - - 6,720 เม.ย. – 
ก.ย. 64 

 

2. ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ในการ
จัดท าผลงาน/จัดบูท 

- - 22,780 - 22,780  ภัคทนัน 

3. ค่าเข้าเล่มผลงาน  - 2,000 - - 2,000  ภัคทนัน 
4. ค่าน้ ามันยานพาหนะ - 3,500 - - 3,500  ภัคทนัน 

รวม 6,720 5,500 22,780 - 35,000   
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6.  ระยะเวลา              ไตรมาส 1  (ต.ค. – ธ.ค. 63)    ไตรมาส 2  (ม.ค. – มี.ค. 64) 
      ไตรมาส 3  (เม.ย. – มิ.ย. 64)   ไตรมาส 4  (ก.ค. – ก.ย. 64) 
 

7.  สถานที่ด าเนินงาน    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เปูาหมาย วิธีการติดตามผล 

1. ความล่าช้าในการท า
กิจกรรม 

เมื่อใกล้ถึงเวลาในการเข้า
ร่วมกิจกรรมติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้เร็วขึ้น 

การท ากิจกรรมส าเร็จ
ตามวันเวลาที่ก าหนด 

ประเมินจากการ
ปฏิบัติงาน 

2. เวลาในการท า
กิจกรรมอาจจะตรงกับ
กิจกรรมอ่ืนๆหรือสภาพ
อากาศไม่อ านวยท าให้
ต้องเลื่อนออกไป 

ศึกษาช่วงเวลาไม่ให้ตรงกับ
กิจกรรมอ่ืนๆ 

กิจกรรมไม่ทับซ้อน ประเมินจากการ
ปฏิบัติงาน 

9. การประเมินผลการด าเนินงาน 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ร้อยละร้อยส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าหาญทาง
จริยธรรม มีส่วนร่วมในการระดมปัญญา การปูองกัน
การทุจริต การปลูกฝังจิตส านึกและสร้างเครือข่ายใน
ชุมชนในสังคม ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

-สังเกต 
-การเข้าร่วมกิจกรรม 

สังเกต 
แบบสอบถาม 

ร้อยละร้อยพัฒนานักเรียนให้เกิดผล 3 ด้าน 
กล่าวคือ หล่อหลอมนักเรียน กล้าหาญทางจริยธรรม 
สร้างปัญญาให้นักเรียนเก่งและพัฒนาชีวิตให้มั่นคง 

ปฏิบัติกิจกรรมตามปฏิทิน
การด าเนินงาน 

โครงการ 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 - นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ ทักษะการปูองกัน การปลูกฝังและการสร้างเครือข่าย เผยแพร่สู่ชุมชน
ในสังคม ในการปูองกันการทุจริตทุกรูปแบบ 
 
 
 

ลงชื่อ                                      ผู้เสนอโครงการ 
                        (นางสาวภัคทนัน  ค าสุริยา)  
                หวัหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน                   
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ลงชื่อ                                    ผู้เห็นชอบโครงการ 

               (นางสาวสุกัญญา  นิ่มมโน) 
                   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
 

 
      ลงชื่อ ............................................ ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                                           (นายปัญญา   หัตถิ) 
                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
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1.2.18 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที่         3 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่         1              ข้อที ่         1.2 
มาตรฐานสถานศึกษาที่               1              ตัวช้ีวัดที ่    1.2 
นโยบายโรงเรียนข้อที่                 2              จุดเน้นที ่     7 
ลักษณะของโครงการ               โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ     นายวิทยา พรหมแก้ว 
งบประมาณทั้งโครงการ       35,000   บาท (เงินอุดหนุนค่าสนับสนุนกิจกรรมฯ) 

1.  หลักการและเหตุผล 
                  ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นกับเยาวชนในสังคมมีให้เห็นมากมายทั้งในเชิง
ปริมาณและความรุนแรง  ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  
สติปัญญา  ครอบครัวสังคม และประเทศชาติ อีกทั้งยังขาดการดูแลคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัยจาก
สังคมอย่างจริงจัง 
         ตามนโยบายของโรงเรียนสตรีภูเก็ต ในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรมที่ดีตามวิถีพุทธและโรงเรียน
คุ้มครองสิทธิเด็ก  มีนโยบายในการดูแลเด็กให้มีประสิทธิภาพ   ให้มีพัฒนาการที่มีความสมบูรณ์ พร้อมทั้ง
ร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  และความรู้  โดยการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมและการด ารงชีพอย่างเป็นสุข
ให้แก่นักเรียน  เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีสติใช้การด าเนินชีวิตไม่ถูกชักน าไปในทางเสื่อม 
         งานคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนเล็งเห็นว่า การที่นักเรียนมีศักยภาพของความเป็นพลโลกต้องมีการ
พัฒนาควบคู่กับหลักคุณธรรมเพ่ือให้เยาวชนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  มีจิตใจที่ดีงาม มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
ส่งเสริมให้ประพฤติปฏิบัติตามหลักของศาสนา  และมีความสุขในการท าหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีของ
ประเทศชาติต่อไป          
 

2.  วัตถุประสงค์ 
      2.1  ร้อยละ 80 ของจ านวนนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
      2.2  ร้อยละ 80 ของจ านวนนักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมที่อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

3.  เป้าหมาย  
      3.1   ผลผลิต ( Outputs )  (ผลที่เกิดขึ้นทันที) 
              3.1.1  เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  จ านวน 2,787 คน                  
              3.1.2  เชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพ นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ท่ีด ี 
      3.2   ผลลัพธ์ ( Outcomes)  (ผลระยะยาวที่เกิดจากผลผลิต) 
              3.2.1   ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่เข้าท าร่วมกิจกรรมในโครงการ 
              3.2.2   ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและผ่านเกณฑ์  
                       คุณลักษณะอันพึงประสงค์    
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4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan)  
   1.1 ประชุมในกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
   1.2 วางแผนเขียนโครงการ 

    งานพัฒนา
คุณธรรม 
จริยธรรม
นักเรียน 2. ขั้นด าเนินการ (Do) 

  2.1ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการ 
    

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 ก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงาน 
   ตามแผนปฏิบัติการของโครงการ 

    

4. ขั้นสรุปและปรับปรุง (Act) 
  4.1สรุปผลการจัดกิจกรรม/รายงาน 
   โครงการ/พัฒนางานในครั้งต่อไป 

    

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ    ค่า 
ครุภัณฑ์ 

1. กิจกรรมพิธีพุทธมามกะ
นักเรียนม.1และ ม.4 

2,200      - 7,000 - 9,200 พ.ค. 64 งานพัฒนา
คุณธรรม 
จริยธรรม
นักเรียน 

2. กิจกรรมเข้าค่าย
คุณธรรม จริยธรรม ค่าย
พุทธบุตร-ธรรมจาริณี ม. 4 

- - - - - พ.ค.- ก.ค. 
64 

3.กิจกรรมเวียนเทียนเนื่อง
ในวันส าคัญทางศาสนา 

5,700     - 10,850 - 16,550 พ.ค.-มี.ค. 
64 

4. กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมก่อนสอบธรรมศึกษา
และสอบธรรมศึกษา ม.1 

- - - - - ก.ย.-ต.ค.63 
พ.ย.-ธ.ค.64 

5. กิจกรรมอบรมนักเรียน
แกนน าคุณธรรม จริยธรรม 

     - 8,000 1,250 - 9,250 มิ.ย.-ก.ค.  
64 

6. กิจกรรมตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง 

- - - - -  ต.ค.63-
ก.ย.64 

 

รวม 7,900 8,000 19,100 - 35,000   
 

หมายเหตุ   - กิจกรรมเข้าค่ายพทุธบุตร-ธรรมจารณิี (อบจ. สนับสนุนงบประมาณ) 
               - กิจกรรสอบธรรมศกึษาช้ันตรี ม. 1 (วัดสิรสิีลสุภาราม สนับสนุนงบประมาณ) 
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6.  ระยะเวลา          ไตรมาส 1  (ต.ค. – ธ.ค. 63)    ไตรมาส 2  (ม.ค. – มี.ค. 64) 
     ไตรมาส 3  (เม.ย. – มิ.ย. 64)    ไตรมาส 4  (ก.ค. – ก.ย. 64) 
 

7.  สถานที่ด าเนินงาน  โรงเรียนสตรีภูเก็ต/ส านักปฏิบัติธรรมวัดอนุภาษกฤษฎาราม(วัดเก็ตโฮ่) จ.ภูเก็ต/                   
                             วัดวชิิตสังฆาราม (วัดควน) จ.ภูเก็ต 
 

8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เปูาหมาย วิธีการติดตามผล 

1. กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร-
ธรรมจาริณี ไม่สามารถ  
ก าหนด ล่วงหน้าได้เพราะจัด
ร่วมกับหน่วยงานภายนอกท า
ให้ระยะเวลาไม่แน่นอน 

ติดต่อและประสานกับ
หน่วยงานภายนอกก่อน
ล่วงหน้าเพื่อวางแผน
ด าเนินการ 

ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนที่ผ่านการ
เข้าค่ายพุทธบุตร-
ธรรมจาริณี 

ท าแบบประเมิน
ประเมินความพึงพอใจ 

2. หากหน่วยงานภายนอก
ยกเลิกกิจกรรมเข้าค่ายพุทธ
บุตร-ธรรมจาริณี ท าให้ไม่
สามารถจัดกิจกรรมได้ 

ตั้งงบประมาณล่วงหน้าใน
งานคุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือน ามาจัดค่ายเอง 

ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนที่ผ่านการ
เข้าค่ายพุทธบุตร-
ธรรมจาริณี 

ท าแบบประเมิน
ประเมินความพึงพอใจ 

3. กิจกรรมพิธีพุทธมามกะ 
นักเรียนม.1และ ม.4 ท า
ในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ ท า
ให้ไม่สามารถเบิก-งบประมาณ
ได้ทันเวลา 

ยืมเงินงบประมาณไว้ก่อน
ล่วงหน้าก่อนโรงเรียนปิด
ภาคเรียน 

ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมพิธีพุทธ 
มามกะนักเรียนม.1 
และ ม.4 

ดูจากการมา
ลงทะเบียนเข้าร่วม
กิจกรรมพิธีพุทธ 
มามกะนักเรียนม.1
และ ม.4 

9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 80 ของจ านวนนักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

ประเมินจากเกณฑ์การวัดและ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตามหลักสูตร 2551 

เกณฑ์การวัดและประเมิน   
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  

2. ร้อยละ 80 ของจ านวนนักเรียนสามารถ
ร่วมกิจกรรมที่อยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

ประเมินจากเกณฑ์การวัดและ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตามหลักสูตร 2551 

เกณฑ์การวัดและประเมิน   
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          10.1 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี และมีพฤติกรรมเชิงบวกมากขึ้น 
 10.2 นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมปฏิบัติตนตามหลักธรรมที่ตนเองนับถือและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
                 ได้อย่างมีความสุข 
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ลงชื่อ .............................................. ผู้เสนอโครงการ           

                          (นายวิทยา พรหมแก้ว) 
หัวหน้างานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
 

 
ลงชื่อ                                    ผู้เห็นชอบโครงการ 

               (นางสาวสุกัญญา  นิ่มมโน) 
                   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
 

 
     ลงชื่อ ............................................ ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                                           (นายปัญญา   หัตถิ) 
                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
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1.2.19 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข และโรคเอดส์ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที่  1 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่ 1 ข้อที ่   1.2 
มาตรฐานสถานศึกษาที่  1 ประเด็นพิจารณาที่ 1.2  
นโยบายโรงเรียนข้อที่   5 จุดเน้นที่  7 
ลักษณะของโครงการ               โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ ครูทิพย์วรรณ  ลีลาอริยะ และครูภัทรวดี  รองยาง 
งบประมาณทั้งโครงการ     42,600    บาท (เงินอุดหนุนค่าสนับสนุนกิจกรรมฯ) 

1.  หลักการและเหตุผล  
  จากสภาพสังคมปัจจุบันปัญหาที่เกิดข้ึนในกลุ่มเยาวชน โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา ปัญหายาเสพติด 
ยังคงเป็นปัญหาต้นๆ โดยเฉพาะในสถานศึกษา อีกท้ังจังหวัดภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของโลก ได้รับ         
อารยธรรมตะวันตก มีสถานบันเทิงรวมทั้งสถานประกอบการต่างๆที่มีผลกระทบกับเยาวชนซึ่งอาจหลงผิด
ประพฤติตัวไม่ เหมาะสมกับสภาพและวัยโดยเฉพาะการอยากรู้ อยากลองในเรื่องยาเสพติด จึงมีความจ าเป็น 
จะต้องจัดกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้น าที่ดีของสังคม เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานด้านการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ ติด อบายมุข และโรคเอดส์ที่ต้องติดตาม เฝูาระวัง ดูแล ร่วม รณรงค์ สร้างเสริม
จิตส านึก ให้ความรู้ ความเข้าใจ ให้ นักเรียนทุกคนห่างไกลจากยาเสพติดให้โทษ โดยใช้วันส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด/บุหรี่/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การท ากิจกรรมสร้างเสริมเครือข่ายนักเรียนแกนน าในแต่ละระดับชั้น                 
ม.1 – ม.6 อันเป็นก าลังในการเฝูา ระวังดูแล การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา การคัดกรองนักเรียน 
กลุ่มเสี่ยง การช่วยเหลือ การบ าบัด ฟ้ืนฟู อย่างต่อเนื่อง การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนสี
ขาว ปลอดยาเสพติด อบายมุข ทุกประเภท จัดมุมห้องเพ่ือนเตือนเพ่ือน วัยใสมีปัญหาปรึกษาได้ จัดตั้ง
คณะกรรมการดูแลห้องเรียนสีขาว เพ่ือช่วย ก ากับดูแล เฝูาระวัง ด้านพฤติกรรมเพ่ือน กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา
ในห้องได้รับการประสานงานช่วยเหลือ ส่งเสริมกิจกรรมของสมาชิก TO BE NUMBER ONE สร้างเสริมภาวะ
ผู้น า เป็นหนึ่งไม่พ่ึงยา กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
รวมทั้งได้ออกก าลังกาย ท าให้เกิดสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี พร้อมเป็นนักเรียนที่มีความสมบูรณ์กิจกรรม
เหล่านี้เป็นสิ่งที่จะช่วยส่งเสริม กิจกรรมต่อต้านการแพร่ระบาดของ                    ยาเสพติด อบายมุขทุก
ประเภท จะเป็นการประสานความเข้าใจในการปฏิบัติของตนของนักเรียนได้อย่าง เหมาะสม และการอยู่
ร่วมกับสังคมได้อย่างถูกต้องต่อไป 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
       2.1 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
       2.2 เพ่ือสร้างเสริมนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและมีส่วนร่วมกิจกรรม น าไปสู่การปฏิบัติ การปูองกัน
และแก้ไข ปัญหายาเสพติด อบายมุข และโรคเอดส์ได้อย่างถูกต้องทั้งตนเองประกอบการช่วยดูแลเพื่อนๆใน
ห้องเรียน และชุมชน   
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       2.3 เพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายนักเรียนแกนน าปูองกัน เฝูาระวัง ดูแล การแพร่ระบาดของยาเสพติด 
อบายมุข  ในสถานศึกษา  
      2.4  เพ่ือสร้างเสริมการท ากิจกรรมของสมาชิกเครือข่าย To Be Number One สร้างภาวะผู้น า เป็นหนึ่ง                   
ไม่พ่ึงยา กล้า แสดงออก การรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ประกอบด้วยสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 
 

3.  เป้าหมาย     
     3.1   ผลผลิต ( Outputs )  (ผลที่เกิดข้ึนทันที) 
    3.1.1  เชิงปริมาณ นักเรียน จ านวน 2,787  คน ได้รับความรู้/ความเข้าใจ/ประเภทยาเสพติด 
            3.1.2  เชิงคุณภาพ นักเรียนมีความตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจพิษภัยและโทษของยาเสพติด  
     3.2   ผลลัพธ์ ( Outcomes)  (ผลระยะยาวที่เกิดจากผลผลิต) 
           3.2.1  นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในสภาพปัญหา การแพร่ระบาดและผลของการใช้ยาเสพติด 
           3.2.2  นักเรียนมีทักษะชีวิตที่ดีข้ึน 

4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan)  
1.1  ประชุมวางแผนด าเนินงาน  
1.2 ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวในคาบโฮมรูม รับทราบ โดย
ครูที่ปรึกษาคัดเลือกตัวแทน นักเรยีน (ตามความสมัคร
ใจ) เป็นนักเรียนแกนน าปูองกันและแก้ไขปญัหายาเสพ
ติด จ านวน 1 คน/ 1  ห้องเรียน 

   
 

 ครูแกนน างาน
ปูองกันและ
แก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 
อบายมุขฯ  

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
   2.1 เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สมัครใจ รับคัดเลือก
เป็นนักเรียนแกนน าปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดประจ าห้องเรียน 
   2.2 กิจกรรมประกวดแข่งขันการจัดบอร์ด 
นิทรรศการประจ าห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว ปลอด
ยาเสพติด ในระดบัชัน้ ม.1 – ม.6 จ านวน 75 
ห้องเรียน ร่วมทั้งการจัดตั้งคณะกรรมการ 4 ฝุาย 
ฝุายละ 4 คน รวม 16 คน ระบคุติประจ าห้องเรียนสี
ขาว/แผนกสีขาว/บันทึกกิจกรรมภายในห้องเรียน 
ผ่านหัวหนา้ห้อง/ครูที่ปรึกษา และครูแกนน าปูองกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษารวบรวมข้อมูล 
   2.3 กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนน าโครงการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข และโรค
เอดส์ในสถานศึกษา จ านวน 75 คน ( 1 ห้อง 1 คน ) 
 
 

    ครูแกนน างาน
ปูองกันและ
แก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 
อบายมุขฯ 
และครูแกนน า 
TO BE 
NUMER ONE 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

   2.4 กิจกรรมรณรงค์ ประกอบด้วยขบวนแห่/เสียง
ตามสาย/แจกเอกสาร/เสนอข่าว/ติดสติกเกอร์ จัด
บอร์ดประชาสัมพนัธ์ เนื่องในวนังดสบูบุหร่ีโลก วนั
ต่อต้านยาเสพติดโลก วันงดดื่มสุราแห่งชาติ วันเอดส์
โลก 
   2.5 กิจกรรม ตอบ – ค าถาม หน้าเสาธง กล่าวค า
ปฏิญาณ ตา้นยาเสพติด งดเหล้าเข้าพรรษา 
   2.6 กิจกรรมบูรณาการกีฬาตา้นยาเสพติด เสริม
ส าหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
   2.7 กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว ตรวจตรา เฝูาระวงั 
การแพร่ระบาด บุหร่ี/เคร่ืองดื่มแอลกอฮล์ก/อบายมุข
ทุกประเภท 
   2.8 กิจกรรมให้ค าปรึกษา โดยศูนย์เสมารักษ์ใน
สถานศึกษา/ติดตาม/แก้ไขพฤตกิรรมควบคุมไม่ให้
เกิดซ้ า และส่งต่อ  
  2.9 กิจกรรมประสานชุมชน โดย 1 ต ารวจ 1 
โรงเรียน/ ตู้แดงรับเร่ือง/ศูนย์เสมารักษ์ภูเก็ต 
  2.10 กิจกรรม Re-X-Ray ตรวจนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
2 คร้ัง/ปี 
  2.11 กิจกรรมอบรมลูกเสือ เนตรนารี ตา้นยา 
เสพติด 
  2.12 กิจกรรมค่ายพัฒนา โดยสมาชิก TO BE 
NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึง่ไม่พึงยา 
จ านวน 100 คน ( 2 วัน) 
 2.13 กิจกรรม TO BE NUMER ONE IDOL 
- เตรียมความพร้อม/คัดเลือกสมาชิกที่มีคุณสมบัติ 
เก่ง และ ดี เกรดเฉลี่ย 3.00 
 2.14 กิจกรรมอบรมสมาชิกแกนน า TO BE NUMER 
ONE และจิตอาสา 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
      3.1 จัดท าปฏิทินด าเนินการ/ลงพ้ืนที่ตรวจ
การด าเนินกิจกรรม/ถ่ายรูปกิจกรรม 
   3.2 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม 
   3.3 แบบประเมินความพึงพอใจ 
   3.4 แบบสัมภาษณ์ 
 

 
 

  
 

 
 

ครูแกนน างาน
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหา 
ยาเสพติด 
อบายมุขฯ และครู
แกนน า 
TO BE NUMER 
ONE 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

4. ขั้นสรุปและปรับปรุง (Act) 
   4.1 นับจ านวนนักเรียนทีผ่่านเกณฑ์การเข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ ร้อย 
   4.2  รายงานผลและประเมินความพึงพอใจ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
   4.3 นักเรียนที่ปรับปรุง พฤตกิรรมเพิ่มให้
ด าเนินการปรับเปลีย่นพฤติกรรม 

 
 

   
 

ครูแกนน างาน
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหา 
ยาเสพติด 
อบายมุขฯ และครู
แกนน า 
TO BE NUMER 
ONE 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ค่าตอบ

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ    ค่า 
ครุภัณฑ์ 

1.กิจกรรมประกวดจัด
บอร์ด ห้องเรียนสีขาว/
แผนกสีขาว  

 3,900 
 

  3,900 
 

พ.ค.–ก.ย.64 
 

ครูแกนน า
งานปูองกัน
และแก้ไข
ปัญหา 
ยาเสพติด 
อบายมุข  
 

2. กิจกรรมอบรมนักเรียน
แกนน า ประจ าห้องเรียน              
1 คน /ห้อง 

 6,900   6,900 พ.ค.–ส.ค.64 

3. กิจกรรมตอบค าถาม  
หน้าเสาธง (ของขวัญ) เนื่อง
ในวันงดสูบบุหรี่โลก และ 
วันต่อต้านยาเสพติดโลก  

  
 

3,000  3,000 พ.ค.–ส.ค.64 

4. กิจกรรมค่ายพัฒนา  
โดยสมาชิก TO BE 
NUMBER ONE สู่ความ
เป็นหนึ่งไม่พึงยา 

1,200 16,000  4,000 21,200  ครูแกนน า 
TO BE 
NUMER 
ONE 
 5. กิจกรรม TO BE 

NUMER ONE IDOL 
- -    

 
 

6. กิจกรรมอบรมสมาชิก
แกนน า TO BE NUMER 
ONE และจิตอาสา  

600 4,000 3,000  7,600  

รวม 1,800 30,800 6,000 4,000 42,600   
 
6.  ระยะเวลา          ไตรมาส 1  (ต.ค. – ธ.ค. 63)    ไตรมาส 2  (ม.ค. – มี.ค. 64) 
     ไตรมาส 3  (เม.ย. – มิ.ย. 64)   ไตรมาส 4  (ก.ค. – ก.ย. 64) 
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7.  สถานที่ด าเนินงาน    โรงเรียนสตรีภูเก็ตและนอกสถานศึกษา (กิจกรรมวาระแห่งชาติ/ร่วมกับชุมชน) 
 

8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เปูาหมาย วิธีการติดตามผล 

1.นักเรียนไม่เข้าร่วม
กิจกรรม ตามวัน/เวลา/
ที่ก าหนด 
 

- จัดท าปฏิทินปฏิบัติการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
กลุ่มให้สมาชิกรับทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 1 
สัปดาห์  

- นักเรียนได้ความรู้ 
เข้าใจ ในการปฏิบัติตน  
- นักเรียน ลด ละ เลิก 
การข้องเก่ียวกับยาเสพ
ติด อบายมุข และโรค
เอดส์ 

- ลงพื้นที่ตรวจงาน 
ติดตามกิจกรรมที่ 
มอบหมาย แบบมีส่วน
ร่วม 

2. .นักเรียน ที่เป็น 
เครือข่ายงานปูองกัน
และ แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ไม่ ติดตาม แจ้งข่าว 
ตรวจ ตรา เฝูาระวัง 
อย่าง จริงจัง 
 

- แบ่งกลุ่มย่อยรับผิดชอบ 
- จัดท าแบบฟอร์ม เฝูา 
ระวัง ติดตาม ผลงาน 
ปูองกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

- นักเรียนมีส่วนร่วม 
ปฏิบัติการด้วยตนเอง 
เพ่ือนเตือนเพ่ือน อย่างมี 
ขั้นตอน - นักเรียนเกิด
ความ ตระหนัก พิษภัย
ของการ ระบาด แพร่
ขยายของยา เสพติดให้
โทษ 

- ลงพื้นที่ตรวจงาน 
ติดตามกิจกรรมที่รับ 
มอบหมาย อย่าง 
ต่อเนื่อง 
 - ก าหนดการแจ้งผล 
การติดตาม และการ 
ปูองกันและแก้ไขอย่าง 
รวดเร็ว 

9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 85 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

กิจกรรมตามความสนใจ   
กิจกรรมแบบมีส่วนร่วมจิตอาสา 

- แบบประเมิน
กิจกรรม  

2. ร้อยละ 85 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและมี
ส่วนร่วมกิจกรรม น าไปสู่การปฏิบัติ การปูองกันและ
แก้ไข ปัญหายาเสพติด อบายมุข และโรคเอดส์ได้
อย่างถูกต้องทั้งตนเองประกอบการช่วยดูแลเพื่อนๆ
ในห้องเรียน และชุมชน   

การสังเกต 
การประเมิน 
  

แบบสังเกตพฤติกรรม
แบบประเมินกลุ่ม 
แบบรายงานผลการ 
ปฏิบัติงาน AAR 

3. ร้อยละ90 มีนักเรียนแกนน าปูองกัน เฝูาระวัง 
ดูแล การแพร่ระบาดของยาเสพติด อบายมุข  ใน
สถานศึกษา  

จัดกิจกรรม - แบบประเมิน
กิจกรรม  

4. ร้อยละ90 ของสมาชิกเครือข่าย To Be 
Number One สร้างภาวะผู้น า เป็นหนึ่ง                   
ไม่พ่ึงยา กล้า แสดงออก การรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ ประกอบด้วยสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 

จัดกิจกรรม - แบบประเมิน
กิจกรรม  
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 นักเรียนมีภูมิคุ้มกัน เฝูาระวัง ดูแล การแพร่ระบาดยาเสพติด อบายมุข 
 10.2 นักเรียนมีเครือข่ายแกนน าเยาวชนต่อต้านยาเสพติด อบายมุข ในทุกระดับห้องเรียน 
 10.3 โรงเรียนมีกระบวนการกลุ่ม การปฏิบัติลงพ้ืนที่จริง ตรวจตรา ตามอาคาร เฝูาระวัง การแจ้งเหตุ                  
การบ าบัด ส่งต่อ 
  10.4 นักเรียนสมาชิก TO BE NUMER ONE ขยายเครือข่ายในระดับโรงเรียน และต่างโรงเรียน 
   
 
 

ลงชื่อ .............................................. ผู้เสนอโครงการ           
                     (นางทิพย์วรรณ  ลีลาอริยะ) 
                                                        หวัหน้างานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข 
 

 
ลงชื่อ                                    ผู้เห็นชอบโครงการ 

               (นางสาวสุกัญญา  นิ่มมโน) 
                   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
 

 
     ลงชื่อ ............................................ ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                                           (นายปัญญา   หัตถิ) 
                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
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1.2.20 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียน 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที่     5 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่  1 ข้อที่   1.2 
มาตรฐานสถานศึกษาที่   1 ประเด็นพิจารณาที่ 10 
นโยบายโรงเรียนข้อที่   5  จุดเน้นที่  3 
ลักษณะของโครงการ               โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  งานอนามัยโรงเรียน 
งบประมาณทั้งโครงการ    27,360    บาท  (เงินอุดหนุนการเรียนการสอน) 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่กระทรวง
สาธารณสุข ให้มีการเฝูาระวังปูองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ซึ่งย่อมาจาก
“Coronavirus disease 2019” เป็นตระกูลเดียวกับโรคซาร์ส ที่ระบาดเมื่อปี 2545 ท าให้เกิดโรคทางเดิน
หายใจอักเสบเฉียบพลันปอดอักเสบและมีภาวะแทรกซ้อน พบแหล่งก าเนิดจากเมืองอู่ฮ่ัน มลฑลหู่เปุย ประเทศ
จีน จากที่มีผู้ปุวยมีอาการคล้ายปอดอักเสบและไข้หวัดใหญ่เป็นจ านวนมาก จึงมีการเก็บตัวอย่างของคนไข้
เหล่านี้ไปถอดรหัสพันธุกรรมและได้ว่าเป็นเชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ 7 ที่ถูกค้นพบ เป็นตระกูล
เดียวกับโรคซาร์ส (SARS) และเมอร์ส (MERS) 
 ทางโรงเรียนจึงมีการด าเนินการให้ความรู้ ค าแนะน า การดูแลเฝูาระวังปูองกันตนเองให้กับนักเรียน ครู
และบุคลากรในโรงเรียนทุกคน และรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการติดตามเฝูาระวังกลุ่มเสี่ยงด้านสาธารณสุข ตาม
มาตรการแก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมอนามัยและกระทรวงมหาดไทย 
ให้ทันต่อเหตุการณ์ เพ่ือลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ตลอดจนปูองกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของ
โรคในวงกว้าง 
 ดังนั้น งานอนามัยโรงเรียน จึงได้จัดท าโครงการเฝูาระวังปูองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ในโรงเรียนเพ่ือควบคุมเฝูาระวังและปูองกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) ตั้งรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้ทันต่อสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรค 
            

2.  วัตถุประสงค์ 
      2.1  เพ่ือสร้างเสริมให้นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน มีความรู้เกี่ยวกับการปูองกันการติดเชื้อโรค   
โควิด-19 
      2.2  เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนปลอดจากการแพร่เชื้อโรคโควิด-19 
      2.3  เพื่อสร้างเสริมให้นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายที่ดี 
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3.  เป้าหมาย  
      3.1   ผลผลิต ( Outputs )  (ผลที่เกิดขึ้นทันที) 
           3.1.1  เชิงปริมาณ   นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนสตรีภูเก็ต มีสุขภาวะทางกายที่ดีคิดเป็น
ร้อยละ 85              
           3.1.2  เชิงคุณภาพ  นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการปูองกันการติดเชื้อและ
โรงเรียนปลอดจากการแพร่เชื้อโรคโควิด-19 
      3.2   ผลลัพธ์ ( Outcomes)  (ผลระยะยาวที่เกิดจากผลผลิต) 
           3.2.1  นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนปลอดจากการติดเชื้อโรคโควิด-19 
 

4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส ผู้รับ 

ผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan)  
   1.1 จัดท าโครงการ 
   1.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

⁄     

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
   2.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
   2.2 ให้ความรู้ 

 ⁄ ⁄ ⁄  

3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินความพึงพอใจ 

   ⁄  

4. ข้ันสรุปและปรับปรุง (Act) 
   4.1 สรุปผลการด าเนินโครงการ 

   ⁄  

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ    ค่า 
ครุภัณฑ์ 

วัสดุ-อุปกรณ์   27,360   พ.ย.63-ก.ย.
64 

 

รวม   27,360     
 

6.  ระยะเวลา          ไตรมาส 1  (ต.ค. – ธ.ค. 63)    ไตรมาส 2  (ม.ค. – มี.ค. 64) 
     ไตรมาส 3  (เม.ย. – มิ.ย. 64)    ไตรมาส 4  (ก.ค. – ก.ย. 64) 
 

7.  สถานที่ด าเนินงาน  โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
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8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เปูาหมาย วิธีการติดตามผล 

-    

9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน มีความรู้เกี่ยวกับ
การปูองกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 ร้อยละ 80 
2. โรงเรียนปลอดจากการแพร่เชื้อโรคโควิด-19 ร้อยละ 80 
3. นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนสตรีภูเก็ต                  
มีสุขภาวะทางกายท่ีดีคิดเป็นร้อยละ 85              

ทดสอบ 
 
สถิตินักเรียน ครู และ
บุคคลากรที่เจ็บปุวยภายใน
โรงเรียน 

แบบทดสอบ 
 
แบบบันทึกการ
เจ็บปุวยประจ าวัน 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน มีความรู้เกี่ยวกับการปูองกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 
          10.2 โรงเรียนปลอดจากการแพร่เชื้อโรคโควิด-19 
          10.3 นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายท่ีดี 

 
 

ลงชื่อ .............................................. ผู้เสนอโครงการ           
                          (นางจรัสศรี  มณีรวม) 

          หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน 
 

 
ลงชื่อ                                    ผู้เห็นชอบโครงการ 

               (นางสาวสุกัญญา  นิ่มมโน) 
                   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
 

 
     ลงชื่อ ............................................ ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                                           (นายปัญญา   หัตถิ) 
                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
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1.2.21 โครงการ Christmas Day 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที่  3 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่  1  ข้อที่   1.2 
มาตรฐานสถานศึกษาที่   3  ประเด็นพิจารณาที่ 2 
นโยบายโรงเรียนข้อที่    2  จุดเน้นที่  1 
ลักษณะของโครงการ               โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
งบประมาณทั้งโครงการ       44,036   บาท  (เงินระดม IP) 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายด้านการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ
เรียนรู้ รักที่เรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย มีความสนุกกับการเรียนรู้และมีโอกาสได้เรียนรู้นอกห้องเรียนอย่าง
สร้างสรรค์   การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพนั้น นอกจากการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร ในชั้นเรียนแล้ว จะต้องจัดกิจกรรมเสริมทักษะควบคู่กันไปด้วย โดยเฉพาะกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 
เพ่ือให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้ วัฒนธรรม ประเพณีของเจ้าของภาษาท่ีแท้จริง  
 โครงการ Christmas Day เป็นกิจกรรม ประเพณีท่ีส่งเสริมผู้เรียนให้รู้จักประเพณี วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาและของต่างประเทศ ตลอดจนนักเรียนยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม 
การเรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมของชาวตะวันตก จ าเป็นที่จะต้องให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และแสดงออกถึง
วัฒนธรรม ประเพณีดังกล่าวในการฝึกฝนด้านการใช้ภาษาท่าทาง การพูดการสื่อสาร เพ่ือให้เกิดความเข้าใจใน
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต จึงจัดให้มีโครงการ Christmas Day เพ่ือมุ่งสอดแทรกความรู้ 
ความเข้าใจที่ถูกต้อง ท าให้นักเรียนได้รับความรู้ทั้งทางตรงจากในห้องเรียนและนอกห้องเรียน กิจกรรม 
Christmas Day จะท าให้ผู้เรียนเข้าใจถึงประเพณีวัฒนธรรม เปรียบเทียบ ความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่าง วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทย 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนร้อยละ 80 สามารถร่วมกิจกรรมที่อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 

3.  เป้าหมาย 
3.1 ผลผลิต (Outputs) 

3.1.1 เชิงปริมาณ  
 นักเรียน IP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6            จ านวน  237 คน 

  นักเรียน IPC Year 8-13     จ านวน    38 คน 
  ผู้บริหาร ครูไทยและครูชาวต่างชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต จ านวน    52 คน 
                           รวม    372    คน  
 3.1.2 เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนร้อยละ 80 สามารถร่วมกิจกรรมที่อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
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3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)  
นักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมที่อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย มีความเข้าใจถึงประเพณี

วัฒนธรรม เปรียบเทียบ ความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทย 

4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan)  
   1.1 วางแผนการด าเนินการ 
   1.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ 
   1.3 ประชุมชี้แจง 

 
 
 

 

  
 
 
 

 
 
 

กลุ่มงานส่งเสรมิ
และพัฒนา

ศักยภาพผูเ้รียน 
โครงการ
นานาชาติ 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
   2.1 จัดกิจกรรม 

  
 

 
 

 
 

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 ตรวจสอบและประเมินผล 
   3.2 รายงานโครงการ 

  
 

 
 
 

 
 

4. ข้ันสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
   4.1 สรุปและปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน 

  
 

 
 

 
 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ค่าตอบ

แทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ    ค่า 

ครุภัณฑ์ 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 2 มื้อ x25 x 372 คน 

 18,600   18,600 ธ.ค. 64 กลุ่มงาน
ส่งเสริม

และพัฒนา
ศักยภาพ
ผู้เรยีน  

2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งเวที   15,436  15,436  

3. ค่าของรางวัล   10,000  10,000  

รวม - 18,600 25,436 - 44,036  

6.  ระยะเวลา          ไตรมาส 1  (ต.ค. – ธ.ค. 63)  ไตรมาส 2  (ม.ค. – มี.ค. 64) 
     ไตรมาส 3  (เม.ย. – มิ.ย. 64)   ไตรมาส 4  (ก.ค. – ก.ย. 64) 

7.  สถานที่ด าเนินงาน    หอประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยเสี่ยง วิธีการ/กิจกรรมก าจัดความเสี่ยง เปูาหมาย วิธีการติดตามผล 

นักเรียนบางคนไม่เข้าร่วม
กิจกรรมตามวันและเวลาที่
ก าหนด 
 

ให้นักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในเวลาที่
ก าหนดให้หาเวลาชดเชยในการท ากิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ทดแทน เช่น ท าความสะอาด
อาคาร/เก็บขยะบริเวณหน้าอาคาร ฯลฯ 

นักเรียน สังเกต ตรวจสอบการ
ลงทะเบียนเข้าร่วม
กิจกรรม 
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9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80สามารถ
ร่วมกิจกรรมที่ อยู่ ร่ วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

สังเกตการท ากิจกรรม แบบสังเกต 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 นักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมที่อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

  

 
 

           ลงชื่อ .................................................. ผู้เสนอโครงการ  
                                    (นายอ านวย  ปุพเพตะนันท์)  
                 หวัหน้าโครงการนานาชาติ                        
               
 
                       ลงชื่อ                                        ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                           (นางสาวกุลธิดา  พรมทอง) 
                            รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
                       ลงชื่อ                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
                                    (นายปัญญา หัตถิ) 
                                ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
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1.2.22 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะของนักเรียนนานาชาติ (SMART) 
สนองยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ 3 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่ 1 ข้อที่   1.2 
มาตรฐานสถานศึกษาที่  1 ประเด็นพิจารณาที่  10 
นโยบายโรงเรียนข้อที่   4 จุดเน้นที่  2 
ลักษณะของโครงการ   โครงการใหม่            โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ ฝุายกิจการนักเรียน โครงการหลักสูตรนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต  
งบประมาณทั้งโครงการ       52,550 บาท (เงินระดม IP) 

1. หลักการและเหตุผล 
ภายใต้วิสัยทัศน์”มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุขในสังคม” ตาม

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12(2560 -2564) ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
โรงเรียนสตรีภูเก็ตท่ีว่าความรู้ คู่ความดี  มีสุขภาพ 

การด าเนินงานการส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้น าที่ดีและเป็นคนดีของสังคมตามวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียนโดยเน้นพฤติกรรมความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ มีกิริยามารยาท มีความรักชาติศาสน์กษัตริย์ตาม
กระบวนการสร้างนิสัยท าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีส าหรับตนเองและเป็นแบบอย่างของเยาวชนที่ดีในอนาคต 

จากวิสัยทัศน์ของโครงการหลักสูตรนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต จึงเห็นความส าคัญของการจัด
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะของนักเรียนนานาชาติ (SMART)  ขึ้น เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผู้ เรียนให้เป็นผู้น าด้านภาษาต่างประเทศภายใต้กระบวนการพัฒนาบนพ้ืนฐานของ                    
ความเป็นเลิศ 

 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะ SMART และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 
  2.2.เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้มีค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
 

3.  เป้าหมาย 
      3.1  ผลผลิต (Outputs) (ระบุผลงานที่เกิดข้ึนหลังจากด าเนินการเสร็จ) 
              3.1.1  เชิงปริมาณ   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โครงการนานาชาติ IP โรงเรียนสตรี
ภูเก็ต  จ านวน  236 คน 
              3.1.2  เชิงคุณภาพ   นักเรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมคุณลักษณะ SMART มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ80 
      3.2  ผลลัพธ์ (Outcomes) (ระบุผลประโยชน์ที่เกิดจากผลผลิต) 
             นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โครงการนานาชาติ IP โรงเรียนสตรีภูเก็ตเป็นนักเรียนที่มีการ
พัฒนาคุณลักษณะ SMART มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ ค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
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4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan)  
   1.1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและ
วางแผน 
   1.2 ขออนุมัติโครงการ 

 
 
 
 

   ฝุายกิจการ
นักเรียน 
โครงการ
นานาชาติ 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
   2.1 ประสานวิทยากรและจัดสถานที่จัดกิจกรรม 
   2.2 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

  
 
 

  

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 เตรียมเอกสารประเมินโครงการ 
   3.2 รวบรวบผลการประเมินโครงการ 

   
 
 

 

4. ข้ันสรุปและปรับปรุง (Act) 
   4.1 สรุปผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
   4.2 รายงานผลการด าเนินงานและน า
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการด าเนินกิจกรรมใน
ครั้งต่อไป 

    
 

 
 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
1.กิจกรรมสร้างแรงจูงใจ
ในการเรียน 

7,200 30,000 1,000 - 38,200 ภาคเรียน
ที่ 2/63

และ1/64 

ฝุายกิจการ
นักเรียน 

2. กิจกรรมธรรมะพาเพลิน 2,600 9,900 850 - 14,350 
รวม 10,800 39,900 1,850 - 52,550 ถัวเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ 

 

6. ระยะเวลา    ไตรมาส 1  (ต.ค. – ธ.ค. 63)    ไตรมาส 2  (ม.ค. – มี.ค. 64)                           
                    ไตรมาส 3  (เม.ย. – มิ.ย. 64)    ไตรมาส 4  (ก.ค. – ก.ย. 64) 
 

7.  สถานที่ด าเนินงาน   โครงการนานาชาติ IP โรงเรียนสตรีภูเก็ต  
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8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เปูาหมาย วิธีการติดตามผล 

นักเรียนบางกลุ่มที่ไม่ได้เข้า
เข้าร่วมกิจกรรมตามเวลา
ดังที่ก าหนด 

 

ให้นักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมในเวลาที่ก าหนดต้องหา
เวลามาเสริม/ชดเชยในการท า
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์แทน
เช่นท าความสะอาดบริเวณ
อาคาร 7  เก็บขยะบริเวณหน้า
อาคาร 7ฯลฯ 

นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
โครงการนานาชาติ 
IP จ านวน 236 คนมี
การเข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ100 

มอบหมายให้ครู
ประจ าชั้นเช็คชื่อ
นักเรียนทั้งก่อนและ
หลังร่วมกิจกรรม 

9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

นักเรียนมีการพัฒนาคุณลักษณะ SMART , 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดสูงขึ้นร้อยละ 80 

- สังเกตและบันทึกพฤติกรรม 

- การตอบแบบสอบถามความพึง
พอใจของการจัดกิจกรรม 

- แบบบันทึกพฤติกรรม 
- แบบประเมินความพึงพอใจ
กิจกรรมของนักเรียน 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมคุณลักษณะ SMART มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ มีค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดร้อยละ80 
 
 

           ลงชื่อ .................................................. ผู้เสนอโครงการ  
                                    (นายอ านวย  ปุพเพตะนันท์)  
                 หวัหน้าโครงการนานาชาติ                        
               
 
                       ลงชื่อ                                        ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                           (นางสาวกุลธิดา  พรมทอง) 
                            รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
                       ลงชื่อ                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
                                    (นายปัญญา หัตถิ) 
                                ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
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1.2.23 โครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที่  1 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่ 1    ข้อที่ 2 
มาตรฐานสถานศึกษาที่  1   ประเด็นพิจารณาที่ 1  
นโยบายโรงเรียนข้อที่   5   จุดเน้นที่ 7 
ลักษณะของโครงการ                 โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  ครูแนะแนวโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
งบประมาณทั้งโครงการ  4,460 บาท  (เงินอุดหนุนการเรียนการสอน) 

1.  หลักการและเหตุผล 
 

 ส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในทุกโรงเรียน จัดให้มีภาคีเครือข่ายภาคนักเรียนที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
คือ นักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา YC เป็นการสร้างให้ตัวเด็กและเยาวชนเป็นบุคลากรแนะแนวให้กับเด็กด้วยกันเอง 
เนื่องจากเด็กจะมีความเข้าใจและไว้วางใจกันจากกลุ่มเปูาหมายในฐานะ “พวกเดียวกัน” ได้มากกว่าบุคลากร
หรือครูแนะแนว อีกทั้งกระบวนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้าน
ร่างกาย สติปัญญา  จิตใจและสังคม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  
  โรงเรียนจ าเป็นต้องเอาใจใส่ ช่วยเหลือ ร่วมถึงส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็น
ระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ภายใต้การสอนแนะ (Coach) ของครูแนะแนว  ดูแล
ช่วยเหลือและเป็นที่ปรึกษาแก่เพ่ือนด้วยกันเป็นเบื้องต้นในปัญหาที่ ไม่ซับซ้อน  โดยหวังว่านักเรียนเพ่ือนที่
ปรึกษา YC ที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะเป็นก าลังส าคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้ยั่งยืน  อันเป็นคุณูปการอย่างสูงต่อคุณภาพมาตรฐานจัดการศึกษาและสังคมโดยรวมอย่าง
แท้จริง 
  งานแนะแนวโรงเรียนสตรีภูเก็ต จึงได้จัดโครงการนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา YC  ขึ้น เพ่ือสร้างนักเรียน
เพ่ือนที่ปรึกษา YC เป็นเยาวชนที่มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ ทัศนคติ และความสามารถในการด ารงชีวิต และ
มีบทบาทในการแก้ปัญหาให้กับเพ่ือนนักเรียนด้วยกัน จากผลการด าเนินงานโครงการนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา 
YC   ในปีที่ผ่านมา ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจมาก และเกิดทักษะในการแนะ
แนวทั้งต่อตนเองและเพ่ือนนักเรียนด้วยกัน จึงควรจัดโครงการนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา YC อย่างต่อเนื่อง  เพ่ือ
ช่วยแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้อย่างยั่งยืน 
          

2.  วัตถุประสงค์ 
      2.1  เพ่ือสร้างนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา YC เป็นเยาวชนที่มีท้ังด้านความรู้ (Knowledge) ทัศนคติ 
(Attitude) และความสามารถ (Ability) ในการด ารงชีวิต การให้ค าปรึกษาและแนะแนวผู้อื่นได้อย่างถูกต้อ
เหมาะสม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดี 
3.  เป้าหมาย  
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      3.1   ผลผลิต ( Outputs )  (ผลที่เกิดขึ้นทันที) 
              3.1.1  เชิงปริมาณ   นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC      จ านวน  120   คน               
              3.1.2  เชิงคุณภาพ  นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ได้รับการพัฒนาและสามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับ
เพ่ือน 
             นักเรียนด้วยกันได้อย่างเหมาะสม 
      3.2   ผลลัพธ์ ( Outcomes)  (ผลระยะยาวที่เกิดจากผลผลิต) 
              3.2.1  นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC มีความรู้ความสามารถและมีทัศนคติที่ดีต่อการช่วยแนะแนว
และ  
             แก้ปัญหาให้กับ เพ่ือนนักเรียนด้วยกันเอง 
              3.2.2  งานแนะแนว โรงเรียนสตรีภูเก็ตมีบุคลากรเครือข่ายปฏิบัติงานช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา            
4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan)  
   1.1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

 
√ 

    
งานแนะแนว 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
   2.1 การติดต่อวิทยากร   
   2.2 การติดต่อสถานที่ 
   2.3 จัดท าค าสั่ง หนังสือเชิญวิทยากร 
   2.4 ประชาสัมพันธ์โครงการ 
   2.5 จัดท าตารางการอบรมและจัดหาอุปกรณ์
ร่วมกับวิทยากร 
   2.6 จัดอบรมโดยวิทยากรบรรยายและฝึกทักษะ  
การให้ค าปรึกษาแก่YCในสถานการณ์จ าลอง 
   2.7 นักเรียนYC ปฎิบัติงานให้ความช่วยเหลือ
เพ่ือนในสถานการณ์จริง 
   2.8 นักเรียนYC บันทึกการปฎิบัติงานลงในแบบ
บันทึกการให้ค าปรึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- งานแนะแนว 
- นักเรียนYC 

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 นักเรียนYCแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในคาบกิจกรรมชุมนุม 
   3.1 ประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ
ในการจัดโครงการ 

    
 
 
 

 
- งานแนะแนว 
- นักเรียนYC 

4. ข้ันสรุปและปรับปรุง (Act) 
   4.1 สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

    
 

 
- งานแนะแนว 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

   4.2 ขยายเครือข่าย YC ผ่านสื่อออนไลน์  - นักเรียนYC 
 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ    ค่า 
ครุภัณฑ์ 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร 2 
ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 

1,200 - - - 1,200  งานแนะแนว 

2. จัดท าเกียรติบัตรให้แก่
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC 

- - 260 - 260  งานแนะแนว 

3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 3,000 - - 3,000  งานแนะแนว 
รวม 1,200 3,000 260 - 4,460   

 

 
6.  ระยะเวลา          ไตรมาส 1  (ต.ค. – ธ.ค. 63)    ไตรมาส 2  (ม.ค. – มี.ค. 64) 
     ไตรมาส 3  (เม.ย. – มิ.ย. 64)    ไตรมาส 4  (ก.ค. – ก.ย. 64) 
 

7.  สถานที่ด าเนินงาน    หอประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เปูาหมาย วิธีการติดตามผล 

1. ครูประจ าวิชานัดสอบ
ตรงกับวันที่จัดโครงการ 

- แจ้งให้นักเรียนทราบ
ล่วงหน้า 

ร้อยละ 90 ของนักเรียน
เข้าร่วมโครงการ 

ตรวจสอบจากบัญชีลงเวลา
ปฏิบัติกิจกรรม 
 

2. อุปกรณ์ สื่อ วีดิทัศน์เกิด
ปัญหา ไม่ท างาน 

- ทดสอบอุปกรณ์ก่อนการ
จัดโครงการ 
- เตรียมกิจกรรมอ่ืนที่ไม่
ต้องใช้อุปกรณ์มาเพ่ิมเติม 

ร้อยละ 90 ของโครงการ 
ได้ท ากิจกรรมตามแผนที่
ก าหนด 
 

สังเกตการร่วมกิจกรรม 
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9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา YC เป็น
เยาวชนที่มีท้ังด้านความรู้ (Knowledge) ทัศนคติ 
(Attitude) และความสามารถ (Ability) ในการ
ด ารงชีวิต การให้ค าปรึกษาและแนะแนวผู้อื่นได้อย่าง
ถูกต้อเหมาะสม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ค่านิยมท่ีดี 

ประเมิน แบบประเมินที่มีต่อการจัด
โครงการนักเรียนเพ่ือนที่
ปรึกษา YC 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 นักเรียนชุมนุมนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา YC   มีความรู้ ทัศนคติ ความสามารถในการให้ค าปรึกษา 
และแนะแนวผู้อื่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 

 
 
ลงชื่อ .............................................. ผู้เสนอโครงการ           

                    (นางสาวปรรนภัค   ใจสุภาพ) 
             หัวหน้างานแนะแนว 

               
 
                       ลงชื่อ                                        ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                           (นางสาวกุลธิดา  พรมทอง) 
                            รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
                       ลงชื่อ                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
                                    (นายปัญญา หัตถิ) 
                                ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
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แผนงาน 1.3  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยี 
1.3.1 โครงการส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนด้านทักษะและการใช้ดิจิตอล(Digital Literacy) 

สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที่  4 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่ 1   ข้อที่ 1.3 
มาตรฐานสถานศึกษาที่  1   ประเด็นพิจารณาที่ 4 
นโยบายโรงเรียนข้อที่   3   จุดเน้นที่  2  
ลักษณะของโครงการ               โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นายตรีสวัสดิ์  รักหาบ 
งบประมาณทั้งโครงการ     100,000   บาท (เงินเหลือจ่ายอุดหนุนการเรียนการสอน) 

1.  หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบัน โลกได้เข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเก่ียวข้องการกับการ

เรียนรู้จึงมีความจ าเป็นที่น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อการเรียนรู้และเพ่ิมโอกาสในการ
พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้านทักษะและการใช้ดิจิทัล(Digital Literacy) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลใน
การสนับสนุนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             

การเรียนรู้ปฏิบัติการด้านทักษะและการใช้ดิจิตอล(Digital Literacy) จึงมีความส าคัญส าหรับการ
พัฒนานักเรียนเพ่ือให้นักเรียนมีทักษะ กระบวนการ การใช้ดิจิตอลในชีวิตประจ าวันได้มากยิ่งข้ึน  
 ดังนั้น ศูนย์คอมพิวเตอร์  จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนด้านทักษะและการใช้ดิจิตอล
(Digital Literacy) ขึน้ เพ่ือให้นักเรียนได้เติมเต็มเนื้อหาการเรียนรู้ ด้านทักษะและการใช้ดิจิตอล สามารถ
พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพของนักเรียนต่อไป 
            

2.  วัตถุประสงค์ 
      2.1  นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี                       
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
3.  เป้าหมาย  
      3.1   ผลผลิต ( Outputs )  (ผลที่เกิดขึ้นทันที) 

    3.1.1  เชิงปริมาณ   นักเรียน จ านวน 2,789 คน                
              3.1.2  เชิงคุณภาพ   นักเรียนทุกระดับชั้นได้เรียนวิชาวิทยาการค านวณ 
      3.2   ผลลัพธ์ ( Outcomes)  (ผลระยะยาวที่เกิดจากผลผลิต) 
              3.2.1  นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด และเต็มตามศักยภาพ 
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4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan)  
   1.1 ก าหนดวางแผนการท างานตามโครงการ 
   1.2 ก าหนดกลุ่มเปูาหมายของโครงการ 

 
 
 

    

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
   2.1 ประชุมครูผู้สอน เพ่ือชี้แจง 
        การด าเนินโครงการ 
   2.2 จัดหาวัสดุประกอบกิจกรรม 
   2.3 จัดกิจกรรมตามแผนที่ก าหนด 

 
 

 
 

    

 
 
 
 

 

   

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 จัดท ารายละเอียดผลการด าเนินกิจกรรม 
   3.2 ประเมินความพึงพอใจในการท ากิจกรรม  

  
 
 

 
 

 

 
 
 

 

4. ขั้นสรุปและปรับปรุง (Act) 
   4.1 อภิปรายปัญหาหลังด าเนินกิจกรรม 
   4.2 รายงานผลการปฏิบัติงาน 

   
 

 
 

    

 
 
 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ    ค่า 
ครุภณัฑ ์

1. ชุด Tinker Kid 
For Microbit 

  100,000  100,000 1 ปีการศึกษา ศูนย์
คอมพิวเตอร ์

รวม     100,000   
 

6.  ระยะเวลา          ไตรมาส 1  (ต.ค. – ธ.ค. 63)    ไตรมาส 2  (ม.ค. – มี.ค. 64) 
     ไตรมาส 3  (เม.ย. – มิ.ย. 64)    ไตรมาส 4  (ก.ค. – ก.ย. 64) 
 

7.  สถานที่ด าเนินงาน    โรงเรียนสตรีภูเก็ต อาคาร 4 ชั้น 2 
 

8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยเสี่ยง วิธีการ/กิจกรรมก าจัดความเสี่ยง เปูาหมาย วิธีการติดตามผล 

1.จ านวนอุปกรณไ์ม่เพียงพอ ให้นักเรียนจับกลุ่มเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้
งานได้ครบทุกคน 

ส ารวจและตรวจสอบ
เป็นระยะ 

2.วันหยุดชดเชยมผีลต่อการ
จัดการเรียน 

ปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมโดยไม่
กระทบต่อการจัดกิจกรรม 

เพื่อให้กระทบต่อการจัด
กิจกรรมน้อยท่ีสุด 

ตรวจสอบและติดตาม
เป็นระยะ 

3.การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยี
ที่รวดเร็ว 

ส่งครูผูส้อนเข้าอบรมตามหน่วยงานท่ี
จัดอบรม 

เพื่อให้ครูสามารถพัฒนา
ตนเองได้ทันตามเทคโนโลย ี

ตรวจสอบ ติดตาม 
และรายงานเป็นระยะ 
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9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรม 

นักเรียนตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีรูปแบบการเรียนรู้
โดยกระบวนการวิทยาศาสตร์และใช้รูปแบบ
โครงงานเป็นฐาน 

การบันทึก การเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

แบบบันทึกการเรียนรู้   
ใบงาน , ใบกิจกรรม 

ร้อยละ 100 นักเรียนมีผลการประเมิน
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนด้านความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี     

การประเมิน แบบประเมิน 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 นักเรียนมีสมรรถนะ ด้านทักษะและการใช้ดิจิตอล(Digital Literacy) 
 10.2 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
 
 

ลงชื่อ                                     ผู้เสนอโครงการ           
                       (นายตรีสวัสดิ์  รักหาบ) 
                                                           หัวหน้างานศูนย์คอมพิวเตอร์และสื่อเทคโนโลยี 
 
 

ลงชื่อ                                    ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นางสาวกุลธิดา  พรมทอง) 
              รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

 
                  ลงชื่อ                                     ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                            (นายปัญญา   หัตถิ) 
                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
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แผนงาน 1.4  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลก 
1.4.1 โครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และศึกษาแหล่งเรียนรู้ (SMTE ม.4 – ม.5) 

สนองยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่    4 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่    1  ข้อที่      1.4 
มาตรฐานสถานศึกษาที่     1  ประเด็นพิจารณาท่ี  2 
นโยบายโรงเรียนข้อที่     3  จุดเน้นที่   2 
ลักษณะของโครงการ     โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ    โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SMTE) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ระยะเวลาด าเนินงาน    ตุลาคม 63 – กันยายน 64 
งบประมาณทั้งโครงการ      638,000   บาท  (เงินระดม SMTE ม.ปลาย) 

1.  หลักการและเหตุผล 
เมื่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้รับการประกาศใช้ จึงท าให้ต้องมีการปรับปรุงการ

จัดการศึกษาของชาติให้เป็นไปโดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวที่ได้ระบุไว้ชัดเจนว่า  การจัดการศึกษา
ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษต้องจัดรูปแบบที่เหมาะสม  โดยค านึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น  ซึ่งโรงเรียน
สตรีภูเก็ตได้รับคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ผลการด าเนินงานปีที่ผ่านมา พบว่า นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SMTE) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 100 ของนักเรียน ได้เข้าร่วมโครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ และร้อยละ 90 นักเรียน มีทักษะในการเรียนรู้และความพึงพอใจในการศึกษาหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในระดับดีมาก 

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SMTE) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงจัดท าโครงการเข้า
ค่ายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และศึกษาแหล่งเรียนรู้นี้ขึ้น เพ่ือพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้ได้รับความรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
     2.1  เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ 
     2.2  เพ่ือให้นักเรียนได้ร่วมท ากิจกรรม กล้าแสดงออกทางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และพัฒนาทักษะใน 
การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
     2.3  เพ่ือให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 

3.  เป้าหมาย 
       3.1  ผลผลิต (Outputs) 
    3.1.1  เชิงปริมาณ นักเรียนในโครงการ SMTE ม.4และ ม.5 จ านวน 60 คน พร้อมครูผู้ควบคุมดูแล 
    3.1.2  เชิงคุณภาพ  นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
       3.2  ผลลัพธ์ (Outcomes) 
    3.2.1  นักเรียนมีทักษะในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
             3.2.2  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
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4.  รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1.  ข้ันเตรียมการ (Plan)  
   1.1  ประชุมเพ่ือวิเคราะห์โครงการ และ
ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน 
   1.2  วางแผนการท างาน และแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ 

 

   คณะท างาน
โครงการ
ห้องเรียน

พิเศษSMTE 
ม.ปลาย 

2.  ขั้นด าเนินการ (Do) 
  1. กิจกรรมค่ายทักษะกระบวนการทางด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ม. 4-5) 

    

  2. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ (ม. 5)     
  3.  กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์รวมเครือข่าย
โรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์  เทคโนโลยี   และสิ่งแวดล้อม 
ภาคใต้ตอนบน 

    

3.  ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   ติดตามและประเมินผลการท างาน 

 
 

    
      

4.  ข้ันสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
   สรุป รายงานผล ปรับปรุง และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

 
 

   
    

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ระยะเวลา 
ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ

แทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่า 

ครุภณัฑ ์
1. กิจกรรมค่ายทักษะกระบวนการ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์

- 298,000 - - 298,000 ต.ค.63 
– 

ก.ย. 64 

คณะท างาน
โครงการ
ห้องเรียน

พิเศษSMTE 
ม.ปลาย 

2. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรยีนรู ้(ม. 5) - 270,000 - - 270,000 
3. กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตรร์วม
เครือข่ายโรงเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์  เทคโนโลยี   
และสิ่งแวดล้อม ภาคใต้ตอนบน 

- 70,000 - - 70,000 

รวม   - 638,000 - - 638,000 
* ทั้งนี้งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ  
 

6.  ระยะเวลา           ไตรมาส 1  (ต.ค. – ธ.ค. 63)    ไตรมาส 2  (ม.ค. – มี.ค. 64) 
     ไตรมาส 3  (เม.ย. – มิ.ย. 64)    ไตรมาส 4  (ก.ค. – ก.ย. 64) 
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7.   สถานที่ด าเนินงาน ตามความเหมาะสมของกิจกรรม 
 

8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เปูาหมาย วิธีการติดตามผล 

1.ค่ารถเช่าเหมาจ่ายอาจ
มีราคาท่ีเปลี่ยนแปลง 

สอบถามราคาค่าเหมา
จากหลายๆ แหล่ง 

งบประมาณเป็นไปตามที่
ก าหนด 

ผลการด าเนินโครงการ 

 

9. การประเมินผลการด าเนินงาน 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการ เครื่องมือ 

ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีทักษะในการสร้างเครือข่ายและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ 

สอบถาม  
สัมภาษณ์ 

แบบสอบถาม  
แบบสัมภาษณ์ 

ร้อยละ 90 ของนักเรียนได้มีส่วนร่วมท ากิจกรรม  
กล้าแสดงออกทางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และพัฒนาทักษะ
ใน การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ประเมิน แบบประเมิน 

ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ประเมิน แบบประเมิน 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนในโครงการ SMTE ม.4 และ ม.5  จ านวน 60 คน พร้อมครูผู้ควบคุมดูแลเข้าร่วมศึกษาเรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ มีทักษะในการเรียนรู้และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และ
สามารถน าทักษะและความรู้ที่ได้จากการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
 

ลงชื่อ                                     ผู้เสนอโครงการ           
                          (นางสุจิตรา  ชลธาร) 
                                                       หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ SMTE ม.ปลาย 
 

 
ลงชื่อ                                     ผู้เห็นชอบโครงการ 

               (นางสาวกุลธิดา  พรมทอง) 
                 รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

 
                                                    ลงชื่อ                                  ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                                           (นายปัญญา   หัตถิ) 
                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
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1.4.2 โครงการค่ายทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่    3 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่    1  ข้อที่    1.4 
มาตรฐานสถานศึกษาที่     3  ประเด็นพิจารณาท่ี  2 
นโยบายโรงเรียนข้อที่     3  จุดเน้นที่    2 
ลักษณะของโครงการ     โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SMTE) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ระยะเวลาด าเนินงาน   มิถุนายน  64  – กรกฎาคม 64 
งบประมาณทั้งโครงการ     306,600   บาท  (เงินเหลือจ่ายระดม SMTE ม.ปลาย) 

1.  หลักการและเหตุผล 
เมื่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้รับการประกาศใช้ จึงท าให้ต้องมีการปรับปรุงการ

จัดการศึกษาของชาติให้เป็นไปโดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวที่ได้ระบุไว้ชัดเจนว่า  การจัดการศึกษา
ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษต้องจัดรูปแบบที่เหมาะสม  โดยค านึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น  ซึ่งโรงเรียน
สตรีภูเก็ตได้รับคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ผลการด าเนินงานปีที่ผ่านมา พบว่า นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SMTE) ระดับ                    
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 100 ของนักเรียน ได้เข้าร่วมโครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ และร้อยละ 90 นักเรียน มีทักษะในการเรียนรู้และความพึงพอใจในการศึกษาหาความรู้จาก                 
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในระดับดีมาก 

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SMTE) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงจัดท าโครงการเข้า
ค่ายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และศึกษาแหล่งเรียนรู้นี้ขึ้น เพ่ือพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้ได้รับความรู้อย่างเต็มศักยภาพ 

2.  วัตถุประสงค์ 
      2.1  เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ 
      2.2  เพ่ือให้นักเรียนได้ร่วมท ากิจกรรม กล้าแสดงออกทางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และพัฒนาทักษะใน 
การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
      2.3  เพ่ือให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

3.  เป้าหมาย  
    3.1  ผลผลิต (Outputs) 
          3.1.1  เชิงปริมาณ  นักเรียนในโครงการ SMTE ม.4 และ ม.5  จ านวน 60 คน พร้อมครูผู้ดูแล 
          3.1.2  เชิงคุณภาพ  นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
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4.  รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1.  ขั้นเตรียมการ (Plan)  
   1.1  ประชุมเพื่อวิเคราะห์โครงการ และก าหนด
ทิศทางการด าเนินงาน 
   1.2  วางแผนการท างาน และแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ 

 

   คณะท างาน
โครงการ
ห้องเรียน

พิเศษSMTE 
ม.ปลาย 

2.  ขั้นด าเนินการ (Do) 
     กิจกรรมค่ายทักษะกระบวนการทาง                 
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

    

3.  ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   ติดตามและประเมินผลการท างาน 

 
  

 

4.  ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
   สรุป รายงานผล ปรับปรุง และแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

 
 

 
 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ระยะเวลา 
ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ค่า 

ตอบแทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่า 

ครุภณัฑ ์

1. กิจกรรมค่ายทักษะ
กระบวนการทางด้าน
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

- 306,600 - - 306,600 เม.ย 64 
– 

ก.ย. 64 

คณะท างาน
โครงการ
ห้องเรียน

พิเศษSMTE 
ม.ปลาย รวม   - 306,600 - - 306,600 

* ทั้งนี้งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 

6.  ระยะเวลา         ไตรมาส 1  (ต.ค. – ธ.ค. 63)    ไตรมาส 2  (ม.ค. – มี.ค. 64) 
     ไตรมาส 3  (เม.ย. – มิ.ย. 64)    ไตรมาส 4  (ก.ค. – ก.ย. 64) 

7.  สถานที่ด าเนินงาน ตามความเหมาะสมของกิจกรรม 

8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เปูาหมาย วิธีการติดตามผล 

1.ค่ารถเช่าเหมาจ่ายอาจ
มีราคาท่ีเปลี่ยนแปลง 

สอบถามราคาค่าเหมา
จากหลายๆ แหล่ง 

งบประมาณเป็นไปตามที่
ก าหนด 

ผลการด าเนินโครงการ 
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9. การประเมินผลการด าเนินงานตามแบบสมดุลขององค์กร (Balance Scorecard)  
ร้อยละและ 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 
วิธีการ เครื่องมือ 

ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีทักษะในการสร้าง
เครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

สอบถาม แบบสอบถาม 

ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีส่วนร่วมท ากิจกรรม กล้า
แสดงออกทางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และพัฒนา
ทักษะใน การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนในโครงการ SMTE ม.4 และ ม.5  จ านวน 60 คน เข้าร่วมศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ                     

มีทักษะในการเรียนรู้และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และสามารถน าทักษะและ
ความรู้ที่ได้จากการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์                    
ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
 

ลงชื่อ                                     ผู้เสนอโครงการ           
                          (นางสุจิตรา  ชลธาร) 
                                                       หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ SMTE ม.ปลาย 
 

 
ลงชื่อ                                     ผู้เห็นชอบโครงการ 

               (นางสาวกุลธิดา  พรมทอง) 
                 รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

 
                                                    ลงชื่อ                                 ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                                           (นายปัญญา   หัตถิ) 
                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
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1.4.3 โครงการHarmony Day 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที่   3 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่    1  ข้อที ่   1.4 
มาตรฐานสถานศึกษาที่     3.1  ประเด็นพิจารณาที่  1 
นโยบายโรงเรียนข้อที่       2  จุดเน้นที่   3 
ลักษณะของโครงการ               โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมนอกหลักสูตร  กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
งบประมาณทั้งโครงการ   92,588   บาท (เงินอุดหนุนสนับสนุนค่ากิจกรรมฯ) 

1.  หลักการและเหตุผล 
 กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามท่ีสังคมต้องการ ควบคู่กับการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551    
ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จะเป็นการฝึกทักษะการวางแผนการท างาน การอยู่ร่วมกัน  การช่วยเหลือ           
การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกัน  อันเป็นคุณลักษณะที่สังคมต้องการ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ นอกจากเกิดทักษะตาม
ข้างต้นแล้วนักเรียนซึ่งเป็นสมาชิกของชุมนุมต่าง ๆ ยังได้จัดท าผลงานที่แสดงถึงความส าเร็จของการจัดกิจกรรม
นั้น ๆ ปรากฏเป็นรูปธรรมอีกด้วย 
 การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะที่หลากหลาย มีองค์ความรู้ที่ครบถ้วน อีก
ทั้งยังเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ตลอดจนการพัฒนาทักษะในการพูดสื่อสาร บุคลิกภาพในการน าเสนอผลงาน
นั้นๆ ท าให้ความรู้ที่ได้นั้นเป็นความรู้ที่มั่นคง และถาวร 

การจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ (ล้ าหน้าทางความคิดและ
ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์) โดยบูรณาการกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น  เพ่ือเป็นการแสดงผลงานที่เป็นรูปธรรมตลอดปี
การศึกษาที่ผ่านมาและเป็นการแสดงตอบต่อความมีน้ าใจ  ความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่าง ๆ จนประสบ
ความส าเร็จตลอดมา            

  

2.  วัตถุประสงค์ 
   2.1. เพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้นมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

2.2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 

3.  เป้าหมาย  
      3.1   ผลผลิต ( Outputs )  (ผลที่เกิดขึ้นทันที) 
              3.1.1  เชิงปริมาณ   นักเรียน จ านวน 2,789 คน             
              3.1.2  เชิงคุณภาพ   นักเรียนทุกระดับชั้นได้แสดงผลงานต่าง ๆ ที่เกิดจากการสร้างนวัตกรรม 
      3.2   ผลลัพธ์ ( Outcomes)  (ผลระยะยาวที่เกิดจากผลผลิต) 
              3.2.1  นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้การท างานและเกิดความภาคภูมิใจต่อชิ้นงานของตนเอง  
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4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan)  
   1.1 ประชุมกับฝุายที่เก่ียวข้องเพ่ือก าหนดวัน 
        จัดกิจกรรม 

    นางสาว
จินตนา 
มังคะลา 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
   2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
   2.2 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
   2.3 จัดท าเอกสารขออนุญาตด าเนินงานและ 
         ใช้เงิน 
   2.4 จัดเตรียมวัสดุ – อุปกรณ ์
   2.5 กิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน ( แสดงผลงาน
จากชุมนุมศิลปะ, กิจกรรมให้ความรู้จากแผนการ
เรียน วิทย์ – คณิต – คอม, การแสดงคอนเสริต์) 

    

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 ตรวจสอบและประเมินผล 
   3.2 รายงานโครงการ 

    

4. ข้ันสรุปและปรับปรุง (Act) 
   4.1 สรุปและปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน    

    

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ระยะเวลา 
ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ค่าตอ

บแทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ    ค่า 
ครุภัณฑ์ 

1. ค่าสนับสนุนซุ้มอาหาร  
จ านวน 13 ซุ้ม 

 62,400   62,400 ม.ค. –  
มี.ค. 64 

นางสาว
จินตนา 
มังคะลา 2. ค่าใช้สอยอื่น ๆ   26,213   26,213 

3. ค่าวัสดุ – อุปกรณ์   3,975  3,975 
รวม  88,613 3,975  92,588   

 

6.  ระยะเวลา          ไตรมาส 1  (ต.ค. – ธ.ค. 63)    ไตรมาส 2  (ม.ค. – มี.ค. 64) 
     ไตรมาส 3  (เม.ย. – มิ.ย. 64)   ไตรมาส 4  (ก.ค. – ก.ย. 64) 
 

7.  สถานที่ด าเนินงาน    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
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8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง เปูาหมาย วิธีการติดตามผล 

เวลาในการท ากิจกรรม
อาจจะไปตรงกับกิจกรรมอ่ืน 
ๆ ของโรงเรียน 

ศึกษาปฏิทินปฏิบัติงานของ
โรงเรียนเพ่ือเลือกวันท ากิจกรรม
ให้ไม่ตรงกับกิจกรรมอ่ืน ๆ 

นักเรียน จ านวน 
2,789 คน 

แบบประเมิน 

9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. นักเรียนทุกระดับชั้นมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
ระหว่างการท ากิจกรรม 

แบบสังเกต 

2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีทักษะในการสร้างเครือข่ายและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ประเมินความรู้ที่ได้รับ แบบประเมิน 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเองอย่างถูกที่ถูกทาง 
 

 
 
ลงชื่อ .............................................. ผู้เสนอโครงการ           

                      (นางสาวจินตนา  มังคะลา) 
    หัวหน้างานกิจกรรมนอกหลักสูตร 

 
ลงชื่อ                                     ผู้เห็นชอบโครงการ 

               (นางสาวกุลธิดา  พรมทอง) 
                 รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

 
                                                     ลงชื่อ                                ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                                           (นายปัญญา   หัตถิ) 
                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
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1.4.4 โครงการเปิดบ้านวิชาการ 111 ปีสตรีภูเก็ต “Year of Excellence” 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที่  3 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่  1  ข้อที่   1.4 
มาตรฐานสถานศึกษาที่   1  ประเด็นพิจารณาที่ 3 
นโยบายโรงเรียนข้อที่   1  จุดเน้นที่  3 
ลักษณะของโครงการ               โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารวิชาการ 
งบประมาณทั้งโครงการ     1,300,000    บาท  (เงินอ่ืนๆ) 

1.  หลักการและเหตุผล 
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2560-2579 และแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 –2564 ได้วางกรอบเปูาหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ ในการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยทุกช่วงวัยให้เต็มตามศักยภาพ สามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมมีคุณภาพที่ดีมีความสุขในสังคม
ประกอบกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคน 
เข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 

โรงเรียนสตรีภูเก็ต มีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา  เพ่ือมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่ธรรม ก้าวทัน
เทคโนโลยี  สู่มาตรฐานสากล  บนวิถีพอเพียง เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ   
โดยส่งเสริมให้บุคลากรครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  ให้เหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคลอย่างหลากหลาย  เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  
และมีความรู้ ทักษะ สามารถน าไปใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนต่อ และการด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
โอกาสที่โรงเรียนสตรีภูเก็ต มีอายุครบ 111 ปี ในปี 2563 จึงก าหนดจัดกิจรรมแสดงศักยภาพและผลงาน
วิชาการของโรงเรียน  ครู  นักเรียนที่ประสบความส าเร็จและสร้างชื่อเสียงมาเป็นระยะเวลายาวนาน  เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลงานวิชาการ  หลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสาน
ความสัมพนัธ์ระหว่าง ผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้มีอุปการคุณของโรงเรียน  การจัดงานเปิดบ้านวิชาการ 111
ปี สตรีภูเก็ต  ยังเป็นการประกาศภาพความส าเร็จของโรงเรียนสตรีภูเก็ตอีกด้วย 
            

2.  วัตถุประสงค์ 
      2.1  เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงาน รางวัล และความก้าวหน้าของโรงเรียน ครูและบุคลากร และ
นักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต   
      2.2   เพ่ือเป็นเวทีให้กับครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ตเมืองศรีเทพได้แสดงผลงานทาง
วิชาการ 
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3.  เป้าหมาย  
      3.1   ผลผลิต ( Outputs )  (ผลที่เกิดขึ้นทันที) 
              3.1.1  เชิงปริมาณ   ครูและบุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต จ านวน 3,000 คน  รวมทั้ง
ผู้ปกครอง  ชุมชน  
              3.1.2  เชิงคุณภาพ  ครแูละบุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ตได้แสดงผลงานทางวิชาการ 
ตลอดจน ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสตรีภูเก็ตให้แก่ ผู้ปกครอง ชุมชน และบุคคลทั่วไป  
      3.2   ผลลัพธ์ ( Outcomes)  (ผลระยะยาวที่เกิดจากผลผลิต) 
              3.2.1  ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางผลงานวิชาการ   
และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมน าเสนอศักยภาพแสดงผลงานอย่างภาคภูมิใจ 

 

4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan)  
   1.1 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
   1.2 ประชุมวางแผนด าเนินงาน/แต่งตั้ง
คณะกรรมการในการด าเนินงาน 
   1.3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

    กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
   2.1 ประชาสัมพันธ์โครงการ 
   2.2 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
- แสดงผลงานทางวิชาการ 
- จัดท าหนังสือที่ระลึก 
- แนะแนวทางการศึกษาต่อ 
- กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ 
- นิทรรศการกลุ่มสาระการเรียนรู้และโครงการ
นานาชาติ 

     

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
   3.2 รายงานผลการประเมินการจัดกิจกรรม 

     

4. ข้ันสรุปและปรับปรุง (Act) 
   4.1 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือท าสรุปผล 
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5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ    ค่า 
ครุภัณฑ์ 

1.  แสดงผลงานทางวิชาการ 50,000 200,000 100,000  350,000  กลุ่มบริหาร
วิชาการ 2. จัดหนังสือท่ีระลึก 111ปี

สตรีภูเก็ต 
  300,000  300,000  

3. แนะแนวทางการศึกษาต่อ 10,000 50,000 90,000  150,000  

4. กิจกรรมแข่งขันทักษะ
วิชาการ 

50,000 75,000 75,000  200,000  

5. นิทรรศการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และโครงการนานาชาติ 

100,000 150,000 50,000  300,000  

รวม 210,000 475,000 615,000  1,300,000  
 

6.  ระยะเวลา          ไตรมาส 1  (ต.ค. – ธ.ค. 63)    ไตรมาส 2  (ม.ค. – มี.ค. 64) 
     ไตรมาส 3  (เม.ย. – มิ.ย. 64)    ไตรมาส 4  (ก.ค. – ก.ย. 64) 
 

7.  สถานที่ด าเนินงาน    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เปูาหมาย วิธีการติดตามผล 

-    

9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
โรงเรียน ครู นักเรียน ได้แสดงผลงานทาง
วิชาการออกสู่ชุมชนร้อยละ 100  

การเข้าร่วมชมนิทรรศการและการ
แสดงผลงานทางวิชาการจาก
ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ  

แบบประเมินความพึง
พอใจการแสดงผลงาน
ทางวิชาการ 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ครูและนักเรียนได้แสดงศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและผลงานของโรงเรียน 
 10.2 เกิดการประสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรต่างๆ 
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ลงชื่อ                                    ผู้เสนอโครงการ 

                      (นางสาวนิสานาถ  สงรักษ์) 
                                                              หวัหนา้งานส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ  
 
 

ลงชื่อ                                     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นางสาวกุลธิดา  พรมทอง) 
               รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

 
 

             ลงชื่อ                                 ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                            (นายปัญญา  หัตถิ) 
                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
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1.4.5 โครงการกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินักเรียน                                                    
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 

สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที่  4 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่ 1   ข้อที่   1.4 
มาตรฐานสถานศึกษาที่  3   ประเด็นพิจารณาที่ 2 
นโยบายโรงเรียนข้อที่   3   จุดเน้นที่  2 
ลักษณะของโครงการ               โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ    นายตรีสวัสดิ์  รักหาบ 
งบประมาณทั้งโครงการ  321,600  บาท (*41,600 (เงินอ่ืนๆ) + ( **เงินสมทบจากนักเรียน  
3,500x80=280,000 บาท) + เงินอ่ืนๆ ) 

1.  หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันการเรียนรู้ด้านวิชาการต่างๆ และการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนจ าเป็นที่ผู้เรียน

ต้องศึกษาทั้งในห้องเรียน นอกห้องเรียน และเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาของหน่วยงานต่างๆ นับว่า
เป็นการเรียนรู้จากสภาพจริงที่มีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการพัฒนาความรู้ของนักเรียนซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังเป็นไปตามแนว
ทางการส่งเสริม  การจัดการศึกษาแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542                     
เรื่องการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกห้องเรียนในโครงการเรียนฟรี  15 ปีอย่างมีคุณภาพการเรียนรู้                
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการพัฒนานักเรียนเพ่ือให้นักเรียนเป็นบุคลแห่ง
การเรียนรู้ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 ดังนั้น ศูนย์คอมพิวเตอร์  จึงได้จัดท ากิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้                    
ณ การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนศรีนครินทร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  
คลองห้า  ประทุมธานี  ศูนย์วิทยาศาสตร์ท้องฟูาจ าลอง เอกมัย กรุงเทพมหานคร และงาน มหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจ าปี 2564   เนื่องในวัน ”วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” (18 สิงหาคม) 
เพ่ือให้นักเรียนแผนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ได้พัฒนาตนเอง โดยการศึกษาค้นคว้าจาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ นอกสถานศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ 
            

2.  วัตถุประสงค์ 
      2.1  นักเรียนมีทักษะในการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 

3.  เป้าหมาย  
      3.1   ผลผลิต ( Outputs )  (ผลที่เกิดขึ้นทันที) 
              3.1.1  เชิงปริมาณ  - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 และ 3/4 จ านวน 80 คน  
                                        และ ครูจ านวน 5 คน ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ จากกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
                                        สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2564    
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              3.1.2  เชิงคุณภาพ  - นักเรียนได้เรียนรู้  มีประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 
           และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
      3.2   ผลลัพธ์ ( Outcomes)  (ผลระยะยาวที่เกิดจากผลผลิต) 
              3.2.1  นักเรียนมีทักษะในการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
     3.2.2  สามารถน าความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อและใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
                        

4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan)  
   1.1 ก าหนดวางแผนการท างานตามโครงการ 
   1.2 ก าหนดกลุ่มเปูาหมายของโครงการ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 ศูนย์คอมพิวเตอร ์
และสื่อเทคโนโลย ี

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
    2.1 ประชุมครู นักเรียนและผู้ปกครอง  
        เพ่ือชี้แจงการด าเนินโครงการ 
   2.2 ติดต่อสถานที่ต่างๆ ในการจัดกิจกรรม 
   2.3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามแผนที่ก าหนด 

   
 
 
 

 
 
 
 
 

ศูนย์คอมพิวเตอร ์
และสื่อเทคโนโลย ี

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 จัดท ารายละเอียดผลการด าเนินกิจกรรม 
   3.2 ประเมินความพึงพอใจในการท ากิจกรรม 

    
 
 

ศูนย์คอมพิวเตอร ์
และสื่อเทคโนโลย ี

4. ข้ันสรุปและปรับปรุง (Act) 
   4.1 อภิปรายปัญหาหลังด าเนินกิจกรรม 
   4.2 รายงานผลการปฏิบัติงาน 

    
 
 

ศูนย์คอมพิวเตอร ์
และสื่อเทคโนโลย ี

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่า
วัสดุ 

   ค่า 
ครุภัณฑ์ 

1. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรยีนรู้
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
นักเรียนแผนการเรียน 
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์   
และคอมพิวเตอร ์

 *321,600**   *321,600
** 

1 ปี
การศึกษา 

 

รวม        
 

*    เงินโครงการ  จ านวน    41,600  บาท (เงินอ่ืนๆ) 
**  เงินสมทบจากนักเรียน (3,500 x 80) และเงินอ่ืนๆ   จ านวน   280,000   บาท 
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6.  ระยะเวลา          ไตรมาส 1  (ต.ค. – ธ.ค. 63)    ไตรมาส 2  (ม.ค. – มี.ค. 64) 
     ไตรมาส 3  (เม.ย. – มิ.ย. 64)    ไตรมาส 4  (ก.ค. – ก.ย. 64) 
 

7.  สถานที่ด าเนินงาน    
- โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
- การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์ , องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 
คลองห้า ประทุมธานี , พิพิธภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลศิริราช , งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติประจ าปี 2564 เนื่องในวัน ”วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” (18 สิงหาคม) กรุงเทพมหานคร 
 

8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เปูาหมาย วิธีการติดตามผล 

1.จ านวนงบประมาณที่
ไม่เพียงพอ 

เก็บเพ่ิมเติมจากนักเรียน 
หรือประสานหน่วยงาน
อ่ืน 

เพ่ือให้มีค่าใช้จ่ายน้อย
ที่สุด 

ส ารวจและตรวจสอบ
เป็นระยะ 

2.ก าหนดช่วงเวลาอาจ  
มีการเปลี่ยนแปลงจาก
ส่วนกลาง 

ปรับเปลี่ยนตามความ
เหมาะสมโดยไม่กระทบ
ต่อการจัดกิจกรรม 

เพ่ือให้กระทบต่อการจัด
กิจกรรมน้อยที่สุด 

ตรวจสอบและติดตาม
เป็นระยะ 

3.สถานที่ไม่ว่างหรือไม่
สามารถจองได้ 

ปรับเปลี่ยนตามความ
เหมาะสมโดยมีการท า
กิจกรรมที่ใกล้เคียงกัน 

เพ่ือให้กระทบต่อการจัด
กิจกรรมน้อยที่สุด 

ตรวจสอบและติดตาม
เป็นระยะ 

9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ร้อยละ 100 ของนักเรียนและผู้ปกครองมีความ
พึงพอใจในการจัดกิจกรรม 

นักเรียนตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

ร้อยละ 100 ของนักเรียนพึงพอใจใน
กระบวนการจัดกิจกรรม 

นักเรียนตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีรูปแบบการเรียนรู้
โดยกระบวนการวิทยาศาสตร์ 

การบันทึก การเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

แบบบันทึกการศึกษา
แหล่งเรียนรู้โดยกระบวน 
การทางวิทยาศาสตร์ 

ร้อยละ 95 ความพร้อมด้าน วัสดุ งบประมาณ 
สถานที่ และบุคลากรในการด าเนินโครงการ 

ส ารวจนักเรียนและการอนุญาต
ของผู้ปกครองในการเข้าร่วม
โครงการ 

แบบส ารวจนักเรียน 
ในการเข้าร่วมโครงการ 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 นักเรียนมีประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่หลากหลาย และสามารถน าความรู้     
                 ไปใช้ในการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนเพื่อศึกษาต่อและใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 10.2 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
 
 
 

ลงชื่อ                                     ผู้เสนอโครงการ           
                       (นายตรีสวัสดิ์  รักหาบ) 
                                                           หัวหน้างานศูนย์คอมพิวเตอร์และสื่อเทคโนโลยี 
 
 

ลงชื่อ                                    ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นางสาวกุลธิดา  พรมทอง) 
              รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

 
                  ลงชื่อ                                     ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                            (นายปัญญา   หัตถิ) 
                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
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1.4.6 โครงการค่ายคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที่   3 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่      1   ข้อที ่     1.4 
มาตรฐานสถานศึกษาที่     1     ประเด็นพิจารณาที ่  1, 2, 5 
นโยบายโรงเรียนข้อที่    1, 2       จุดเน้นที่     2 
ลักษณะของโครงการ               โครงการใหม่                 โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
งบประมาณทั้งโครงการ    40,000   บาท (เงินอุดหนุนสนับสนุนกิจกรรมฯ) 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นพ้ืนฐานของ
การศึกษาทุกแขนงในระดับที่สูงขึ้น และการจัดกิจกรรมภายในห้องเรียนยังไม่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้สมบูรณ์
ครบทุกมิติได้  ค่ายคณิตศาสตร์จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เสริมสร้างประสบการณ์และส่งเสริมบรรยากาศแห่ง                
การเรียนรู้อย่างมีความสุข  ผู้เรียนได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมเชิงบูรณาการที่หลากหลาย ได้พัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง พร้อมกับมิติของสังคม 
 จากข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า นักเรียน
ยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ค่อนข้างต่ า และการจัดกิจกรรมในห้องเรียนเน้นทางด้านทฤษฎี 
ขาดการฝึกปฏิบัติและการคิด หรือขาดการเรียนรู้เพ่ือน าไปใช้ในสถานการณ์จริง ประกอบกับนักเรียนบางคนมี
เจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  เพราะวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นนามธรรม เนื้อหาบางเรื่องยากเกินไป 
บางเรื่องน่าเบื่อส าหรับการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล 
 ดังนั้น ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จึงจัดโครงการค่ายคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการพัฒนาตนเอง   มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   รู้จั กแก้ปัญหาอย่างมีระบบ
กฎเกณฑ์ ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้  คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน  และเกิด
การใฝุรู้อย่างต่อเนื่อง   ได้รู้จักปรับพฤติกรรมตนเองเข้ากับหมู่คณะได้  รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพทางคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนอีกทางหนึ่ง 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณิตศาสตร์ในรูปแบบ                                

ที่หลากหลาย 
2.  เพ่ือให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนี้ได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 

 

3.  เป้าหมาย 
      3.1   ผลผลิต ( Outputs )  ( ระบุผลงานที่เกิดข้ึนหลังจากด าเนินการเสร็จ ) 
              3.1.1  เชิงปริมาณ  :  นักเรียนชั้น  ม.1 – 3  จ านวน   140  คน ครู จ านวน 30 คน 
           3.1.2  เชิงคุณภาพ   :   นักเรียน 100 % ที่เข้าร่วมโครงการ มีโอกาสเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในรูปแบบที่   

                            หลากหลาย  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   รู้จักการคิดอย่างมีเหตุผล 
                                      รู้จักการท างาร่วมกัน และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ 
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      3.2   ผลลัพธ์ ( Outcomes)  ( ระบุผลประโยชน์ที่เกิดจากผลผลิต ) 
               3.2.1  นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพตามตัวชี้วัดของหลักสูตร 
 

4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม 

ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.-ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
 ก.ค.-
ก.ย. 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan)  
   1.1  ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน 
   1.2  เตรียมการการด าเนินงาน 

  
 

 
ครูทุกคน 
ในกลุ่มสาระฯ 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
    2.1 ประชุมแต่งตั้ง  คณะกรรมการตาม 
          โครงการ 
    2.2 ติดต่อประสานงาน 
    2.3 จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์  
         2.3.1 ส ารวจนักเรียนชั้น ม.2 ที่มีผลการ
เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐานในระดับชั้น ม.1 
ที่มีเกรดเฉลี่ยต่ ากว่า 2.00 เพ่ือมาเข้าร่วม
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 
         2.2.3 รวบรวมรายชื่อนักเรียนที่เข้าค่าย
และจัดหานักเรียนพ่ีเลี้ยง คือ นักเรียนระดับชั้น 
ม.ต้น ที่มีความสนใจและมีความสามารถในการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
         2.3.3 จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ โดย
แบ่งเป็นกิจกรรมฐาน และสรุปผลการท า
กิจกรรมดังกล่าว 

 

   
 

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
    3.1  รวบรวมข้อมูล  การแสดงความคิดเห็น  
            ข้อเสนอแนะ 

 
 

 
 

 
 ครูทุกคน 

ในกลุ่มสาระฯ 

4. ข้ันสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
     4.1   สรุปผล  ติดตาม  ประเมินผลการ 
             ปฏิบัติงานรายงานโครงการ 

  
 

 
 

 

 
 
 
 



                                              โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2564            ห น้ า  | 204 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ        

รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน 
    การจัดค่าย 

 
 23,000  23,000 

กรกฎาคม 64  
ถึง 

กันยายน 64 

ครูทุกคนใน 
กลุ่มสาระฯ 

2. ค่าอาหาร 170 ชุด    8,500   8,500 
3. ค่าอาหารว่าง และ      
   เครื่องดื่ม 2  มื้อ  

 
8,500   8,500 

รวม  17,000 23,000  40,000   
 * หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ 
 

6.  ระยะเวลา     ไตรมาส 1  (ต.ค. – ธ.ค. 63)    ไตรมาส 2  (ม.ค. – มี.ค. 64) 
    ไตรมาส 3  (เม.ย. – มิ.ย. 64)             ไตรมาส 4  (ก.ค. – ก.ย. 64) 
 

7.   สถานที่ด าเนินงาน    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

8.   การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เปูาหมาย วิธีการติดตามผล 

1.  ระยะเวลาในการ
จัดกิจกรรมค่อนข้าง
น้อย 

เพ่ิมเวลาในการจัดกิจกรรมที่
หลากหลายให้กับนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 

สนับสนุนให้มีการจัด
กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพทาง
คณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น 

แบบสรุปผล  ติดตาม  
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  
รายงานโครงการ 

 

9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 80 นักเรียนมีทักษะในการสร้างเครือข่าย
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณิตศาสตร์ในรูปแบบที่
หลากหลาย 

จัดกิจกรรมเป็นฐานต่าง ๆ  แบบประเมิน 
 

2. ร้อยละ 80 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนี้ได้พัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ 

จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ แบบประเมิน 
 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จ านวน 140 คน ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ มีทักษะในการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์  และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
 
 
 



                                              โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2564            ห น้ า  | 205 

                
 

 ลงชื่อ                                    ผู้เสนอโครงการ           
                        (นางอุรัยนา  นิลสมุทร) 
                หวัหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
 
 

ลงชื่อ                                    ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นางสาวกุลธิดา  พรมทอง) 
              รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

 
                  ลงชื่อ                                     ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                            (นายปัญญา   หัตถิ) 
                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
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1.4.7 โครงการชุมนุมเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที ่   5 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่   1               ข้อที่   1.4 
มาตรฐานสถานศึกษาที่   1               ประเด็นพิจารณาที่  1.2 
นโยบายโรงเรียนข้อที่     5                จุดเนน้ที่    4 
ลักษณะของโครงการ      โครงการใหม่         โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
งบประมาณทั้งโครงการ   11,000   บาท (เงินอุดหนุนเหลือจ่ายการเรียนการสอน) 

1.  หลักการและเหตุผล 
              ธรรมชาติเป็นแหล่งส าคัญส าหรับการด ารงชีวิต  จึงต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจธรรมชาติ  อนุรักษ์ และ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์มากที่สุด การน าเอาทรัพยากรมาใช้ประโยชน์แต่ไม่มีการวางแผนที่
เหมาะสมจะท าให้ทรัพยากรธรรมชาติที่เหลืออยู่มีสภาพเสื่อมโทรม  โดยเฉพาะปุาชายเลน         
              ดังนั้นชุมนุมเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสตรีภูเก็ต เห็นความส าคัญของการปลูกปุาชดเชย 
จึงประสานงานกับหน่วยราชการท้องถิ่นเพ่ือน าสมาชิกชุมนุมร่วมปลูกปุาชายเลน 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
      2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีส่วนร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
      2.2 เพ่ือส่งเสริมให้มีนักเรียนแกนน าด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

3.  เป้าหมาย  
      3.1   ผลผลิต ( Outputs )  (ผลที่เกิดขึ้นทันที) 
             3.1.1  เชิงปริมาณ นักเรียนจ านวน 50 คนเข้าร่วมกิจกรรม              
             3.1.2  เชิงคุณภาพ นักเรียนได้รับการสร้างเสริมทักษะ ภาวะผู้น า มีจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ 
ท างานเป็นทีม 
      3.2   ผลลัพธ์ ( Outcomes)  (ผลระยะยาวที่เกิดจากผลผลิต) 
                3.2.1  นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในความรู้ทางวิชาการ  
                3.2.2  นักเรียนน าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได ้
                

4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.-ธ.ค. 

2 
ม.ค.-มี.ค. 

3 
เม.ย.-มิ.ย. 

4 
ก.ค.ก.ย. 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan)  
   1.1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
   1.2 คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.-ธ.ค. 

2 
ม.ค.-มี.ค. 

3 
เม.ย.-มิ.ย. 

4 
ก.ค.ก.ย. 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
   2.1 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน 
   2.2 ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 

        

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 ลงพื้นที่ตรวจการท างาน 
   3.2 รายงานผลการปฏิบัติงาน 

         

4. ข้ันสรุปและปรับปรุง (Act) 
   4.1 สรุปผลนักเรียนที่ผ่านการประเมิน 
   4.2 แก้ไขปรับปรุงหาข้อบกพร่องเพ่ือเตรียม 
        การในปีต่อไป 

         

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ    ค่า 
ครุภัณฑ์ 

1.กิจกรรมปลูกปุาชายเลน  10,500 500   ม.ค - มี.ค กลุ่มสังคมฯ 
รวม  10,500 500  11,000   

 

6.  ระยะเวลา        ไตรมาส 1  (ต.ค. – ธ.ค. 63)     ไตรมาส 2  (ม.ค. – มี.ค. 64) 
       ไตรมาส 3  (เม.ย. – มิ.ย. 64)      ไตรมาส 4  (ก.ค. – ก.ย. 64) 
 

7.  สถานที่ด าเนินงาน  พ้ืนที่ปุาชายเลนในจังหวัดภูเก็ต 
 

8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เปูาหมาย วิธีการติดตามผล 

1.นักเรียนไม่เข้าร่วมกิจ 
กรรมตามวัน เวลาที่ระบุ 
 

- จัดท าปฏิทินปฏิบัติการ - นักเรียนปฏิบัติตามวัน 
 เวลาที่ก าหนด 

การลงพ้ืนที่ตรวจงาน 
ตามกิจกรรมที่
มอบหมาย 

 

9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 100 ของจ านวนนักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจ มีส่วนร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม แบบประเมิน
กิจกรรมกลุ่ม 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 การบูรณาการกิจกรรม ดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน 
 10.2 สร้างเสริมเครือข่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้มากข้ึน 
 
 
 

ลงชื่อ .............................................. ผู้เสนอโครงการ           
                        (นายธนา   เธียรสุคนธ์) 
                                                          หัวหน้ากลุม่สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 

ลงชื่อ                                    ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นางสาวกุลธิดา  พรมทอง) 
              รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

 
                  ลงชื่อ                                     ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                            (นายปัญญา   หัตถิ) 
                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
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1.4.8 ชื่อโครงการ Expanding Knowledge and Assimilating International Cultures (IP) 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที่  3 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่  1  ข้อที่   1.4 
มาตรฐานสถานศึกษาที่   1  ประเด็นพิจารณาที่ 5 
นโยบายโรงเรียนข้อที่    2  จุดเน้นที่  4 
ลักษณะของโครงการ               โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
งบประมาณทั้งโครงการ      197,500 บาท (เงินระดม IP) 

1.  หลักการและเหตุผล 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มอบนโยบายให้โรงเรียนปรับเปลี่ยนแนวทาง                

การจัดการศึกษาให้สามารถพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน  มีคุณภาพสูงขึ้น รู้จักเลือก                  
ที่จะรับกระแสของวัฒนธรรมต่างชาติ พร้อมทั้งปลูกจิตส านึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย   
  ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร 
การศึกษา  การแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม และเพ่ือการประกอบอาชีพ และ เพื่อใช้ภาษาอังกฤษ เป็นการสื่อในการ
เข้าใจความแตกต่างทางการเมืองและวัฒนธรรมในฐานะท่ีเป็นพลเมืองโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ 

 โครงการนานาชาติโรงเรียนสตรีภูเก็ต ได้จัดโครงการ Expanding Knowledge & Assimilating 
International Cultures ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะความสามารถด้านการสื่อสาร
โดยใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตกับคนต่างวัฒนธรรม ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นสากล เป็น
การเปิดมุมมองสากลให้แก่ครูและนักเรียนผ่านพันธมิตรทางสถาบันการศึกษา ท าให้โรงเรียนมีภาคีเครือข่าย
การจัดการเรียนรู้และร่วมกันพัฒนากับสถานศึกษาในระดับนานาชาติ 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้นักเรียน มีทักษะในการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 

3.  เป้าหมาย 
3.1 ผลผลิต (Outputs) 

3.1.1 เชิงปริมาณ  
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และ5 IP    จ านวน   75   คน 
  ครูผู้ควบคุม        จ านวน     2   คน 
                           รวม    77     คน  

3.1.2 เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีทักษะชีวิต มีความรู้ความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมของชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของ

ภาษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 อีกทั้งโรงเรียนยังมีภาคี
เครือข่ายการจัดการเรียนรู้ในระดับนานาชาติ 

3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)  
3.2.1 มีนักเรียนที่มีภาวะผู้น าทางด้านภาษาต่างประเทศที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 
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3.2.2 นักเรียนมีทักษะชีวิต มีความรู้ความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมของชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของ
ภาษา      
3.2.3 นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันได้ในสถานการณ์จริง 
3.2.4 โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ในระดับนานาชาติ 

4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan)  
   1.1 วางแผนการด าเนินการ 
   1.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ 
   1.3 ประชุมชี้แจง 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

กลุ่มงานส่งเสรมิ
และพัฒนา

ศักยภาพผูเ้รียน 
โครงการ
นานาชาติ 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
   2.1 กิจกรรมค่ายนานาชาติ 
   2.2 เข้าเรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียน
เจ้าของภาษา ณ ต่างประเทศ 
   2.3 พิธีมอบเกียรติบัตรจบการศึกษา 

   
 
 
 

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 ตรวจสอบและประเมินผล 
   3.2 รายงานโครงการ 

  
 

 
 
 

4. ข้ันสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
   4.1 สรุปและปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน 

  
  

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ    ค่า 
ครุภัณฑ์ 

1. ค่าที่พัก, ค่าเดินทาง, 
เบี้ยเลี้ยง, อาหาร  

- 170,000 - - 170,000 

ต.ค. 63 – 
ก.ย. 64 

กลุ่มงานส่งเสรมิ
และพัฒนา

ศักยภาพผูเ้รียน 
โครงการ
นานาชาติ 

2. ค่าเข้าชมสถานที่ใน
ต่างประเทศ/ค่าลงทะเบียน 

- 20,000 - - 20,000 

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า - 6,000 - - 6,000 
4. ค่าของที่ระลึก - 1,500 - - 1,500 

รวม - 197,500 - - 197,500  

6.  ระยะเวลา          ไตรมาส 1  (ต.ค. – ธ.ค. 63)   ไตรมาส 2  (ม.ค. – มี.ค. 64) 
     ไตรมาส 3  (เม.ย. – มิ.ย. 64)   ไตรมาส 4  (ก.ค. – ก.ย. 64) 

7.  สถานที่ด าเนินงาน    ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก 
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8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เปูาหมาย วิธีการติดตามผล 

นักเรียนบางคนไม่เข้า
ร่วมกิจกรรมตามวันและ
เวลาที่ก าหนด 
 

ให้นักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมใน
เวลาที่ก าหนดให้หาเวลาชดเชยในการ
ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ทดแทน 
เช่น ท าความสะอาดอาคาร/เก็บขยะ
บริเวณหน้าอาคาร ฯลฯ 

นักเรียน สังเกต ตรวจสอบการ
ลงทะเบียนเข้าร่วม
กิจกรรม 

9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 มีทักษะในการสร้างเครือข่ายและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

-สอบถามผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
-ประเมินความรู้ที่ได้รับ 

แบบสอบถาม 
วีดีโอน าเสนอ 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะในการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
  
 
 

           ลงชื่อ .................................................. ผู้เสนอโครงการ  
                                    (นายอ านวย  ปุพเพตะนันท์)  
                 หวัหน้าโครงการนานาชาติ                        
               
 
                       ลงชื่อ                                        ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                           (นางสาวกุลธิดา  พรมทอง) 
                            รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
                       ลงชื่อ                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
                                    (นายปัญญา หัตถิ) 
                                ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
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1.4.9 โครงการ Expanding knowledge & Assimilating International Cultures (IPC) 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่   3 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่   1   ข้อที่    1.4 
มาตรฐานสถานศึกษาที่    1   ประเด็นพิจารณาที่  5 
นโยบายโรงเรียนข้อที่    2   จุดเน้นที่   4 
ลักษณะของโครงการ               โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (IPC) โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
งบประมาณทั้งโครงการ   197,500  บาท  (เงินระดม IP) 

1.  หลักการและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มอบนโยบายให้โรงเรียนปรับเปลี่ยนแนวทางการจัด
การศึกษาให้สามารถพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน มีคุณภาพสูงขึ้น รู้ จักเลือกที่จะรับ
กระแสของวัฒนธรรมต่างชาติ พร้อมทั้งปลูกจิตส านึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร 
การศึกษา การแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม และเพ่ือการประกอบอาชีพ และ เพ่ือใช้ภาษาอังกฤษ เป็นการสื่อในการ
เข้าใจความแตกต่างทางการเมืองและวัฒนธรรมในฐานะท่ีเป็นพลเมืองโลกในยุคโลกาภิวัฒน์  

โครงการนานาชาติ   โรงเรียนสตรีภูเก็ต ได้จัดโครงการ Expanding Knowledge & Assimilating 
International Cultures ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะความสามารถด้านการสื่อสาร
โดยใช้ภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจ าวัน ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตกับคนต่างวัฒนธรรม ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นสากล เป็น
การเปิดมุมมองสากลให้แก่ครูและนักเรียนผ่านพันธมิตรทางสถาบันการศึกษา ท าให้โรงเรียนมีภาคีเครือข่าย
การจัดการเรียนรู้และร่วมกันพัฒนากับสถานศึกษาในระดับนานาชาติ  

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 นักเรียน มีทักษะในการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 

3.  เป้าหมาย  
      3.1   ผลผลิต ( Outputs )  (ผลที่เกิดขึ้นทันที) 
              3.1.1  เชิงปริมาณ     

 นักเรียน IPC Year 9    จ านวน 6 คน 
 นักเรียน IPC Year 10    จ านวน 4 คน 
 นักเรียน IPC Year 11    จ านวน 7 คน 
 ครูผู้ควบคุม     จ านวน 2 คน 

 รวม        19 คน   
  3.1.2  เชิงคุณภาพ   

นักเรียนมีทักษะชีวิต มีความรู้ความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมของชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของ
ภาษา  สามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 อีกทั้งโรงเรียนยังมีภาคี
เครือข่ายการจัดการเรียนรู้ในระดับนานาชาติ 
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      3.2   ผลลัพธ์ ( Outcomes)  (ผลระยะยาวที่เกิดจากผลผลิต) 
3.2.1 มีนักเรียนที่มีภาวะผู้น าทางด้านภาษาต่างประเทศที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 
3.2.2 นักเรียนมีทักษะชีวิต มีความรู้ความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมของชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของ
ภาษา3.2.3 นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันได้ในสถานการณ์จริง 
3.2.4 โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ในระดับนานาชาติ 

 

4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan)  
   1.1 วางแผนและประชุมเตรียมการ 
   1.2 ประชุมคณะกรรมการชี้แจงการด าเนินงาน 

 
 
 

 
 
 

 
 

กลุ่มงานส่งเสริม
และพัฒนา

ศักยภาพผู้เรียนIPC 
โครงการนานาชาต ิ

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
   2.1 กิจกรรมค่ายนานาชาติ 
   2.2 เข้าเรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียนเจ้าของ
ภาษา ณ ต่างประเทศ 
   2.3 พิธีมอบเกียรติบัตรจบการศึกษา 

 
 

 

 
 
  

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 ตรวจสอบและประเมินโครงการ 

 
 

 
  

4. ข้ันสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
   4.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการ 

 
 

 
  

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ    ค่า 
ครุภัณฑ์ 

1. ค่าท่ีพัก, ค่าเดินทาง, 
เบี้ยเลี้ยง, อาหาร  

- 170,000 - - 170,000 

ต.ค. 63 – 
ก.ย. 64 

กลุ่มงานส่งเสรมิ
และพัฒนา

ศักยภาพผูเ้รียน 
โครงการ
นานาชาติ 

2. ค่าเข้าชมสถานที่ใน
ต่างประเทศ/ค่าลงทะเบียน 

- 20,000 - - 20,000 

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า - 6,000 - - 6,000 
4. ค่าของที่ระลึก - 1,500 - - 1,500 

รวม - 197,500 - - 197,500  

6.  ระยะเวลา          ไตรมาส 1  (ต.ค. – ธ.ค. 63)    ไตรมาส 2  (ม.ค. – มี.ค. 64) 
     ไตรมาส 3  (เม.ย. – มิ.ย. 64)    ไตรมาส 4  (ก.ค. – ก.ย. 64) 

7.  สถานที่ด าเนินงาน ประเทศท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก 



                                              โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2564            ห น้ า  | 214 

8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เปูาหมาย วิธีการติดตามผล 

1. นักเรียนบางคนไม่เข้า
ร่วมกิจกรรมตามวันและ
เวลาที่ก าหนด 

ให้นักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ในเวลาที่ก าหนดให้หาเวลาชดเชย
ใ น ก า ร ท า กิ จ ก ร ร ม บ า เ พ็ ญ
ประโยชน์ทดแทน เช่น ท าความ
สะอาดอาคาร/เก็บขยะบริเวณ
หน้าอาคาร ฯลฯ 

นักเรียน สังเกต ตรวจสอบการ
ลงทะเบียนเข้ าร่ วม
กิจกรรม 

9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
มีทักษะในการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

-สอบถามผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
-ประเมินความรู้ที่ได้รับ 

แบบสอบถาม 
วีดีโอน าเสนอ 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะในการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 
 
 

           ลงชื่อ .................................................. ผู้เสนอโครงการ  
                                    (นายอ านวย  ปุพเพตะนันท์)  
                 หวัหน้าโครงการนานาชาติ                        
               
 
                       ลงชื่อ                                        ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                           (นางสาวกุลธิดา  พรมทอง) 
                            รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
                       ลงชื่อ                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
                                    (นายปัญญา หัตถิ) 
                                ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
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1.4.10 โครงการ Outside Classroom Learning (IP) 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที่   3 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่  1  ข้อที่   1.4 
มาตรฐานสถานศึกษาที่   3  ประเด็นพิจารณาที่ 4 
นโยบายโรงเรียนข้อที่   5  จุดเน้นที่  2 
ลักษณะของโครงการ               โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
งบประมาณทั้งโครงการ        719,500   บาท  (เงินระดม IP) 

1.  หลักการและเหตุผล 
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายด้านการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ

เรียนรู้ รักที่เรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย มีความสนุกกับการเรียนรู้และมีโอกาสได้เรียนรู้นอกห้องเรียนอย่าง
สร้างสรรค์   มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก มีความรับผิดชอบต่อสังคมตระหนักว่าตนเองเป็น
ส่วนหนึ่งของสังคม กระตือรือร้นที่จะรับผิดชอบและร่วมแก้ไขปัญหาสังคมโดยเริ่มต้นที่ตนเอง  

โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ตมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนเป็นผู้น าที่ดีของสังคม มีคุณลักษณะผู้เรียน
ในศตวรรษท่ี 21 นอกห้องเรียน 

ดังนั้นทางโครงการนานาชาติ จึงจัดโครงการ Outside Classroom Learning แก่นักเรียนในทุก
ระดับชั้น ในโครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ด้วยเหตุนี้นักเรียนและครูที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการไปศึกษาการอยู่ร่วมกันของชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เป็นระบบด้วยความสามัคคี จึงร่วมกันจัดกิจกรรมอาสาพัฒนาและศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ โดยมุ่งหวังจะ
ปลูกฝังหลักการ  มีชีวิตอยู่บนทางสายกลางซึ่งค านึงถึงความพอประมาณ ความมี เหตุผล ความอดทนและมี
คุณธรรมในการด าเนินชีวิตต่อไป 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

3.  เป้าหมาย 
3.1   ผลผลิต (Outputs)   

3.1.1 เชิงปริมาณ  
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                         จ านวน   48  คน 
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      จ านวน   39  คน 
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3       จ านวน   40  คน 
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4       จ านวน   36  คน 
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5       จ านวน   36  คน 
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6       จ านวน   38  คน 
  ครูไทยและครูชาวต่างชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต    จ านวน   42 คน 
                           รวม    279         คน  

3.1.2 เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะในการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
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3.2   ผลลัพธ์ (Outcomes)  
- นักเรียนมีทักษะในการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 

4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan)  
   1.1 ส ารวจความสนใจของนกัเรียน 
   1.2 ศึกษาหาข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ประสานงาน
กับแหล่งเรียนรู้ 
   1.3 จัดท ารายละเอียดโครงการ 
   1.4 จัดท าและขออนุมัติโครงการ 
   1.5 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
   1.6 ประชุมคณะกรรมการชี้แจงและวาง
แผนการด าเนนิงาน 
   1.7 ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน 
   1.8 แก้ไขรายละเอียดกิจกรรมตามข้อเสนอแนะ
ผู้ปกครอง 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

กลุ่มงานส่งเสรมิ
และพัฒนา

ศักยภาพผูเ้รียน 
โครงการ
นานาชาติ 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
   2.1 กิจกรรมจิตอาสา สอนหนังสือให้น้อง   
        บริจาคของ  
   2.2 เรียนรู้วิถีชุมชน  

 
 

 

 
 
 

  
 
 

 
3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 ตรวจสอบและประเมินผล 
   3.2 รายงานโครงการ 

 
 

 
 

 
 

 
 

4. ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
   4.1 สรุปและปรับปรุงแก้ไขการปฎิบัติงาน 

 
 

 
 

 
 

 
 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ    ค่า 
ครุภัณฑ์ 

1.ค่าที่พัก เดินทาง เบี้ย
เลี้ยง (เหมาจ่ายรายหัว  
คนละ 2,500 บาท) 

- 697,500 - - 697,500 ภาคเรยีนที่ 
2/63 และ 

1/64 

กลุ่มงาน
ส่งเสริมและ

พัฒนา
ศักยภาพ
ผู้เรยีน 2. วัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรม

ส าหรับนักเรียน 
- - 22,000 - 22,000 

รวม - 697,500 22,000 - 719,500   
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6.  ระยะเวลา          ไตรมาส 1  (ต.ค. – ธ.ค. 63)   ไตรมาส 2  (ม.ค. – มี.ค. 64) 
     ไตรมาส 3  (เม.ย. – มิ.ย. 64)   ไตรมาส 4  (ก.ค. – ก.ย. 64) 

7.  สถานที่ด าเนินงาน    แหล่งเรียนรู้ทุกภาคของประเทศไทย 

8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เปูาหมาย วิธีการติดตามผล 

1. นักเรียนบางคนไม่เข้า
ร่วมกิจกรรมตามวันและ
เวลาที่ก าหนด 
 

ให้นักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมใน
เวลาที่ก าหนดให้หาเวลาชดเชยในการ
ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ทดแทน 
เช่น ท าความสะอาดอาคาร/เก็บขยะ
บริเวณหน้าอาคาร ฯลฯ 

นักเรียน สังเกต ตรวจสอบการ
ลงทะเบียนเข้าร่วม
กิจกรรม 

9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะในการสร้างเครือข่าย
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ประเมินการอยู่ร่วมกัน แบบสังเกต 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 นักเรียนมีทักษะในการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
 
 

           ลงชื่อ .................................................. ผู้เสนอโครงการ  
                                    (นายอ านวย  ปุพเพตะนันท์)  
                 หวัหน้าโครงการนานาชาติ                        
               
 
                       ลงชื่อ                                        ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                           (นางสาวกุลธิดา  พรมทอง) 
                            รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
                       ลงชื่อ                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
                                    (นายปัญญา หัตถิ) 
                                ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
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1.4.11 โครงการ Outside Classroom Learning (IPC) 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่   3 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่   1   ข้อที่    1.4 
มาตรฐานสถานศึกษาที่    3   ประเด็นพิจารณาที่  4 
นโยบายโรงเรียนข้อที่    4   จุดเน้นที่   2 
ลักษณะของโครงการ               โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (IPC) โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
งบประมาณทั้งโครงการ      131,500  บาท   (เงินระดม IP) 

1.  หลักการและเหตุผล 
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายด้านการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ

เรียนรู้ รักที่จะเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย มีความสนุกกับการเรียนรู้ และมีโอกาสได้เรียนรู้ นอกห้องเรียน            
อย่างสร้างสรรค์ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก มีความรับผิดชอบต่อสังคม ตระหนักว่าตนเอง   
เป็นส่วนหนึ่งของสังคม กระตือรือร้นที่จะรับผิดชอบและร่วมแก้ไขปัญหาสังคมโดยเริ่มต้นที่ตนเอง  

โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ตมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนเป็นผู้น าที่ดีของสังคม และมีคุณลักษณะ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เป็นเด็กไทยรุ่นใหม่   ที่มีนิสัยใฝุเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และแสวงหา
ความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 ดังนั้นทางโครงการนานาชาติ จึงจัดกิจกรรม Outside Classroom Learning ขึ้น ให้แก่นักเรียน           
ในโครงการนานาชาติ แผนการเรียนหลักสูตรเคมบริดจ์  ด้วยเล็ง เห็นถึงประโยชน์ของการศึกษา                     
และการเรียนรู้นอกห้องเรียน รวมถึงการท าประโยชน์ต่อชุมชนอีกทั้งมุ่งหวังที่จะปลูกฝังหลักการมีชีวิต              
อยู่บนทางสายกลางซึ่งค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความอดทนและมีคุณธรรมในการด าเนินชีวิต
ต่อไป 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 

3.  เป้าหมาย  
      3.1   ผลผลิต ( Outputs )  (ผลที่เกิดขึ้นทันที) 
              3.1.1  เชิงปริมาณ     

 ผู้บริหารโครงการ    จ านวน  1  คน 
 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ   จ านวน  11 คน 
 ครูผู้สอนและบุคลากรชาวไทย   จ านวน   4  คน 
 นักเรียน IPC Year 8 – 13   จ านวน  35 คน 

รวม     51  คน 
              3.1.2  เชิงคุณภาพ   

ครู บุคลากรและนักเรียนเกิดการเรียนรู้ และเข้าใจวัฒนธรรมไทยและเห็นประโยชน์ของ
การใช้ชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนมีทักษะในการสร้างเครือข่ายและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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     3.2  ผลลัพธ์ ( Outcomes)  (ผลระยะยาวที่เกิดจากผลผลิต) 
 3.2.1 ครู บุคลากรและนักเรียนร้อยละ 80 นักเรียนมีทักษะในการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 

4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan)  
   1.1 วางแผนและประชุมเตรียมการ 
   1.2 ประชุมคณะกรรมการชี้แจงการด าเนินงาน 

 
 
 

 
 
 

 
 

กลุ่มงานส่งเสริม
และพัฒนา

ศักยภาพผู้เรียนIPC 
โครงการนานาชาต ิ

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
   2.1 จัดท าโครงการและน าเสนอโครงการ 
   2.2 ประสานงานและด าเนินการด้านสถานที่
และเอกสารทั้งหมด 
   2.3 ด าเนินงานตามโครงการ 

 
 

 

 
 
  

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินโครงการ 

 
 

 
 

 

4. ข้ันสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
   4.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการ 

 
 

 
 

 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ 
1. ค่าท่ีพัก, เดินทาง, เบี้ยเลี้ยง, 
อาหาร (เหมาจ่ายรายหัวๆ ละ 
2,000 บาท) 

- 127,500 - - 127,500 ก.ค. - 
ก.ย. 64 

กลุ่มงาน
ส่งเสริมและ

พัฒนาศักยภาพ
ผู้เรยีน IPC 

2. ค่าฐานกิจกรรม 4 ฐาน  - 4,000 - - 4,000 
รวม - 131,500 - - 131,500 ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยได้ทุก

รายการ 

6.  ระยะเวลา          ไตรมาส 1  (ต.ค. – ธ.ค. 63)    ไตรมาส 2  (ม.ค. – มี.ค. 64) 
     ไตรมาส 3  (เม.ย. – มิ.ย. 64)    ไตรมาส 4  (ก.ค. – ก.ย. 64) 

7.  สถานที่ด าเนินงาน แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในประเทศไทย 
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8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เปูาหมาย วิธีการติดตามผล 

1. นักเรียนบางคนไม่
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
อย่างเคร่งครัด 

ชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรม 
สร้างกฎ กติการ่วมกัน มีข้อ ตกลง
และบทลงโทษชี้แจงให้นักเรียน
อย่างชัดเจน 

นักเรียนปฏิบัติตาม
กฎระเบียบอย่ า ง
เคร่งครัด 

ประชุมติดตาม 

2. นักเรียนอาจมีอุบัติเหตุ
ระหว่างท ากิจกรรม 

แบ่งกลุ่มครูก ากับดูแลให้นักเรียน
ท า กิ จ ก ร ร ม อ ย่ า ง ป ล อ ด ภั ย 
โครงการนานาชาติได้ท าประกัน
อุบัติ เหตุครอบคลุมตลอดการ
เดินทางและท ากิจกรรม 

นั ก เ รี ย น ไ ม่ เ กิ ด
อุบัติเหตุระหว่างท า
กิจกรรม 

การสังเกต การ
ติดตาม 

9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะในการสร้างเครือข่ายและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

สังเกต แบบสังเกต 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 นักเรียนมีทักษะในการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
  
 

           ลงชื่อ .................................................. ผู้เสนอโครงการ  
                                    (นายอ านวย  ปุพเพตะนันท์)  
                 หวัหน้าโครงการนานาชาติ                        
               
 
                       ลงชื่อ                                        ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                           (นางสาวกุลธิดา  พรมทอง) 
                            รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
                       ลงชื่อ                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
                                    (นายปัญญา หัตถิ) 
                                ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
 
 
 

 

 

  


