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กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
แผนงาน 3.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากลที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา 
                ด้วยระบบคุณภาพ 

3.1.1 โครงการอบรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้ยุคดิจิทัล 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที่   6  
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่  3     ข้อที ่   3.1 
มาตรฐานสถานศึกษาที่   2    ประเด็นพิจารณาที่  2  
นโยบายโรงเรียนข้อที่    1    จุดเน้นที่   6  
ลักษณะของโครงการ     โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางพรรณทิพา  ชังอินทร์  
งบประมาณทั้งโครงการ   16,400   บาท (เงินอุดหนุน) 

1.  หลักการและเหตุผล 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ                      

พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  มาตรา 22 การจัดการ
ศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญ
ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา และมาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้ง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม   

ภารกิจหลักของโรงเรียน คือ การจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เต็มตาม
ศักยภาพ เป็นการเรียนรู้ตามความต้องการ ตามความสนใจของผู้เรียนและเรียนรู้อย่างมีความสุข กระบวนการ
เรียนการสอนต้องยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยครูต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนใหม่ ซึ่งการด
ด าเนินการดังกล่าวจะส าเร็จตามเปูาหมายที่วางไว้นั้น โรงเรียนต้องมีกระบวนการนิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ สามารถให้ค าแนะน า ค าปรึกษาหารือและช่วยเหลือครูในการแก้ปัญหาการเรียนการสอน 
ตลอดจนส่งเสริมให้ครูได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวางแผนการสอนร่วมกัน
จนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองสร้าง
องคค์วามรู้และเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้สถานศึกษามีระบบก ากับติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานการพัฒนา

คุณภาพอย่างชัดเจน 
2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เขา้สู่มาตรฐานตามที่ก าหนด  
 

3.  เป้าหมาย 
      3.1   ผลผลิต ( Outputs )  ( ระบุผลงานที่เกิดข้ึนหลังจากด าเนินการเสร็จ ) 
              3.1.1  เชิงปริมาณ   :   การนิเทศติดตามในด้านการจัดการเรียนการสอนของครู จ านวน 200 คน 
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              3.1.2  เชิงคุณภาพ  :   ครูจ านวน 200 คนได้รับการพัฒนาและจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
      3.2   ผลลัพธ์ ( Outcomes)  ( ระบุผลประโยชน์ที่เกิดจากผลผลิต ) 
               3.2.1  นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพ 
      3.2.2  ครูไดพั้ฒนาและจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
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  

    งานนิเทศการ
จัดการเรียนรู้ 

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

 
 

 
 
 
 

 

 

  

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
    3.1 รวบรวมข้อมูล การแสดงความคิดเห็น  
         ข้อเสนอแนะ 

 
 

 
 

 
 

 

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

   
 

 
 

5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

   ค่า 
ครุภัณฑ์ 

ค่าใช้จ่ายการอบรม
โครงการการนิเทศการ
จัดการเรียนรู้ยุคดิจิทัล 

7,200 9,200 
 
- 

 
- 16,400 

 
ธ.ค.63 – ม.ค.64 
 

งานนิเทศการ
จัดการเรียนรู้ 

   * หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนเกินเก็บเงินจากนักเรียนเพ่ิม 
 

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. การนิเทศไม่ครบทุก
คนในกลุ่มสาระฯ 

ประชุมติดตามการนิเทศ ครูทุกคนได้รับการนิเทศ ประเมินผลการนิเทศ 
ตรวจสอบการนิเทศ 

 
9.   การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ 100 นักเรียนไดร้ับการจัดการเรียนรู้อย่าง
หลากหลายและมีประสิทธิภาพ 

การเยี่ยมชั้นเรียน - แบบบันทึกการเยี่ยมชั้นเรียน 

2. ร้อยละ 100 ครูได้พัฒนาและจัดการเรียนการสอน
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

การนิเทศ - แบบบันทึกการนิเทศ 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ครูพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนไดเ้รียนรู้เต็มตามศักยภาพ 
2. ครูพัฒนาและปรับปรุงบรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
3. ครูแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 
4. โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เขา้สู่มาตรฐานตามที่ก าหนด       
 

 
      ลงชื่อ .............................................. ผู้เสนอโครงการ            
                        (นางพรรณทิพา ชังอินทร์)           
                 หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
         
 

ลงชื่อ                                    ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นางสาวกุลธิดา  พรมทอง) 
              รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

 
                  ลงชื่อ                                     ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                            (นายปัญญา   หัตถิ) 
                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
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3.1.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที่  2,4 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่   3     ข้อที ่   3.2 
มาตรฐานสถานศึกษาที่    2    ประเด็นพิจารณาที่  3,4 
นโยบายโรงเรียนข้อที่   2   จุดเน้นที่   4 
ลักษณะของโครงการ             โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
งบประมาณทั้งโครงการ    218,750   บาท  (เงินอุดหนุนการเรียนการสอน) 

1.  หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของ
ชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คู่คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพล
โลก โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ  

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  มาตรา 24 และมาตรา 30 ได้ให้ความส าคัญกับ
การน าวิจัยในชั้นเรียนไปใช้ในกิจกรมการเรียนการสอน  โดยก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการสนับสนุนให้ผู้สอนจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และสิ่งอ านวยความสะดวก  เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  และใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไป
พร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการต่าง ๆ นอกจากนี้สถานศึกษาควรพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  โดยส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกั บ
ผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา 

กลุ่มบริหารงานวิชาการจึงให้ความส าคัญในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมทั้ง
การวัดผลประเมินผลในยุคศตวรรษที่ 21  และการวิจัยเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งเน้นการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการบริหารการจัดการศึกษา การวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวิจัยในชั้นเรียนอันจะ
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
(3Rs8Cs) มีการเรียนรู้ที่ได้ปฏิบัติจริง (Active Learning) คิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ นอกจากนี้
กลุ่มบริหารงานวิชาการให้ความส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และมี
ศักยภาพเป็นพลโลกพร้อมทั้งมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
          

กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียนและการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
2.  วัตถุประสงค์ 
      2.1 พัฒนาครูด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาน าไปสู่ความยั่งยืน 
      2.2 เพ่ือน าผลมาใช้ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน  

3.  เป้าหมาย  
      3.1   ผลผลิต ( Outputs )  (ผลที่เกิดขึ้นทันที) 
              3.1.1  เชิงปริมาณ   ครูจ านวน 200 คน               
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    3.1.2  เชิงคุณภาพ  ครูร้อยละ 90 ใช้กระบวนการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และจัดท ารายงานการวิจัยในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ ภาคเรียนละ ๑ เรื่อง 
      3.2   ผลลัพธ์ ( Outcomes)  (ผลระยะยาวที่เกิดจากผลผลิต) 
              3.2.1  ครูมีงานวิจัยในชั้นเรียนและการปฏิบัติที่เป็นเลิศในศตวรรษที่ 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 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อจัด
กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียนและการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
   1.2ประชุมปรึกษาหารือผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือวาง
แผนการท างาน 
   1.3 วางแผนจัดแบ่งคณะครูเข้ารับการอบรม 
2 กลุ่ม 

 √ 
 
 
 
√ 

  กลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการ 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
   2.1 ด าเนินการจัดอบรมให้กับคณะครูกลุ่มท่ี 
1และ กลุ่มที่ 2 

  √  กลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการ 

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

   √ กลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการ 

4. ข้ันสรุปและปรับปรุง (Act) 
   4.1 ประเมินโครงการ 
   4.2 สรุปและรายงานผล 

   √ กลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการ 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ    ค่า 
ครุภัณฑ์ 

กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียนและการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ครั้งท่ี 1 
1. ค่าวิทยากร 14,400    14,400 เม.ย-ก.ย.

64 
กลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการ 

2. ค่าอาหารเที่ยง  10,000   10,000 
3. ค่าอาหารว่าง  10,000   10,000 
4. ค่าวัสดุ-อุปกรณ์   5,600   5,600   
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ    ค่า 
ครุภัณฑ์ 

กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียนและการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ครั้งที่ 2 
1. ค่าวิทยากร 14,400    14,400 เม.ย-ก.ย.

64 
กลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการ 

2. ค่าอาหารเที่ยง  10,000   10,000 
3. ค่าอาหารว่าง  10,000   10,000 
4. ค่าวัสดุ-อุปกรณ์   5,600   5,600 

รวม 28800 40000 11,200  80,000 
 
 

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    หอประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เปูาหมาย วิธีการติดตามผล 

- - - - 

9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ครูเข้ารว่มอบรมการวิจัยในชั้นเรียนและการปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ร้อยละ 90 

ตรวจสอบจ านวนครูเข้าร่วม
อบรม 

แบบลงทะเบียน 

2.ครูผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า               
ร้อยละ 80  

ประเมินระดับความพึงพอใจ แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

 

10. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 10.1 ครูมีงานวิจัยในชั้นเรียนและการปฏิบัติที่เป็นเลิศในศตวรรษที่ 21เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 

กิจกรรมทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ม.3 
2.  วัตถุประสงค์ 
      2.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และมีศักยภาพเป็นพลโลก 
      2.2 ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และมีความเป็นเลิศทางวิชากา 

3.  เป้าหมาย  
      3.1   ผลผลิต ( Outputs )  (ผลที่เกิดขึ้นทันที) 
              3.1.1  เชิงปริมาณ   นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 395 คน               
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    3.1.2  เชิงคุณภาพ  นักเรียนมีทักษะและมีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และสามารถ
สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมืออาชีพ 
      3.2   ผลลัพธ์ ( Outcomes)  (ผลระยะยาวที่เกิดจากผลผลิต) 
              3.2.1  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีภูเก็ตมีทักษะและมีคุณลักษณะของผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 และมีศักยภาพเป็นพลโลก 
     3.2.2 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีภูเก็ตมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และมีความ
เป็นเลิศทางวิชาการ  

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 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อจัด
กิจกรรมทดสอบวัดความสามารถทางภาษา        
   1.2 ประชุมปรึกษาหารือผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
วางแผนการท างาน 

 √ 
 
 
 
√ 

  กลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการ 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
   2.1 ด าเนินการจัดทดสอบวัดความสามารถ
ทางภาษานักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 

  √  กลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการ 

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

   √ กลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการ 

4. ข้ันสรุปและปรับปรุง (Act) 
   4.1 ประเมินโครงการ 
   4.2 สรุปและรายงานผล 

   √ กลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการ 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ    ค่า 
ครุภัณฑ์ 

1. ค่าทดสอบวัด
ความสามารถทางภาษา 

 98,750   98,750 เม.ย-ก.ย.
64 

กลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการ รวม  98,750   98,750  

 
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    ศูนย์ HCEC โรงเรียนสตรีภูเก็ต 



                                            โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2564            ห น้ า  | 250 

8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เปูาหมาย วิธีการติดตามผล 

- - - - 

9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. นักเรียนมัธยมศกึษาปีที่ 3 มีทักษะและมี
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และมี
ศักยภาพเป็นพลโลกร้อยละ 80 

ประเมินความสามารถด้านการ
ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

แบบประเมินความสามารถ
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษใน
การสื่อสาร 

2.  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ และมีความเป็นเลิศทาง
วิชาการร้อยละ 80 

ประเมินความสามารถด้านการ
ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

แบบประเมิน
ความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะและมีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และมีศักยภาพ
เป็นพลโลก 
 10.2 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 

กิจกรรมออกแบบการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลในศตวรรษที่ 21  
2.  วัตถุประสงค์ 
      2.1 พัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นในการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้ เพ่ือน าไปจัดท า
รายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      2.2 พัฒนาให้ครูได้ปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอน และก าหนดวิธีการวัดผลและประเมินผล
การศึกษาได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายของ สพฐ. 

3.  เป้าหมาย  
      3.1   ผลผลิต ( Outputs )  (ผลที่เกิดขึ้นทันที) 
              3.1.1  เชิงปริมาณ   ครู จ านวน 200  คน               

    3.1.2  เชิงคุณภาพ  ครูร้อยละ 80 สามารถพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน และก าหนดวิธ๊การ
วัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      3.2   ผลลัพธ์ ( Outcomes)  (ผลระยะยาวที่เกิดจากผลผลิต) 
              3.2.1  ครูสามารถน าความรู้จากการอบรมมาพัฒนาจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล
ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายของ สพฐ. 

 

 



                                            โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2564            ห น้ า  | 251 

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 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อจัด
กิจกรรมออกแบบการจัดการเรียนการสอนและ
การวัดผลประเมินผลในศตวรรษที่ 21 
   1.2ประชุมปรึกษาหารือผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือวาง
แผนการท างาน 

√ 
 
 
 
√ 

 
 
 
 

  กลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการ 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
   2.1 ด าเนินการจัดอบรมให้กับคณะครู 

   √    

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

  √    

4. ขั้นสรุปและปรับปรุง (Act) 
   4.1 ประเมินโครงการ 
   4.2 สรุปและรายงานผล 

  √    

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ    ค่า 
ครุภัณฑ์ 

1. ค่าใช้สอย-ค่าตอบแทน
วิทยากร 

15,000    15,000 ต.ค-ธ.ค.
63 

กลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการ 2. ค่าอาหารเที่ยง  10,000   10,000 

3. ค่าอาหารว่าง  10,000   10,000 
4. ค่าวัสดุ-อุปกรณ์   5,000   5,000 

รวม 15,000 20,000 5,000  40,000   
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    หอประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

 

8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เปูาหมาย วิธีการติดตามผล 

- - - - 
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9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ครูมีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบการจัดการเรียน
การสอน และการวัดผลประเมินผลที่สอดคล้องกับ
นโยบาย สพฐ. ร้อยละ 80 

ประเมินระดับความพึงพอใจ แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

2. ครูออกแบบการจัดการเรียนการสอน และการวัดผล
ประเมินผลที่สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. 

ประเมินระดับความพึงพอใจ แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ครูออกแบบการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลในศตวรรษที่ 21 และสอดคล้อง
กับนโยบาย สพฐ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  

 
ลงชื่อ                                    ผู้เสนอโครงการ 

                      (นางสาวนิสานาถ  สงรักษ์) 
                                                              หวัหนา้งานส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ  
 
 

ลงชื่อ                                     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นางสาวกุลธิดา  พรมทอง) 
               รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

 
 

             ลงชื่อ                                 ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                            (นายปัญญา  หัตถิ) 
                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
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3.1.3 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยการเรียนรูแ้บบ PLC 
(Professional Learning Community)   “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” 

สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที ่   3 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่ 3   ข้อที่      3.1 
มาตรฐานสถานศึกษาที่  2   ประเด็นพิจารณาที่ 4  
นโยบายโรงเรียนข้อที่   1   จุดเน้นที่     2 
ลักษณะของโครงการ               โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   งานพัฒนาหลักสูตรฯ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
งบประมาณทั้งโครงการ     3,000     บาท (เงินอุดหนุนการเรียนการสอน) 

1.  หลักการและเหตุผล 
หลักสูตรเป็นสิ่งส าคัญของการจัดการศึกษา หลักสูตรที่ดีต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอ เพ่ือให้มีเนื้อหา

สาระทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการเมือง หลักสูตรมีความส าคัญ 
เพราะหลักสูตรเป็นส่วนก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ เพ่ือให้แน่ใจว่าผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยมี
รายละเอียดที่บ่งชี้ว่า ผู้เรียนควรเรียนรู้อะไร มีเนื้อหาสาระมากน้อยเพียงไร ควรได้รับการฝึกฝนให้มีทักษะใน
ด้านใด และควรมีพัฒนาการทั้งในส่วนของร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างไร หลักสูตรจะเป็นเสมือน
กับหางเสือที่จะคอยก าหนดทิศทางให้การเรียนการสอนเป็นไปตามความมุ่งหมายของการศึกษา หลักสูตรเป็น
เครื่องชี้น าทางในการจัดความรู้และประสบการณ์แก่ผู้เรียนซึ่งครูจะต้องปฏิบัติตามเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการศึกษา
ที่มุ่งสู่จุดหมายเดียวกัน หลักสูตรจึงเป็นหัวใจส าคัญของการศึกษา และเป็นเครื่องชี้ถึงความเจริญของชาติ ถ้า
ประเทศใดมีหลักสูตรที่เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ คนในประเทศนั้นก็ย่อมมีความรู้และศักยภาพใน
การพัฒนาประเทศได้อย่างเต็มที ่

เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา คุณภาพการจัดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน รวมถึง
พัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพ ให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันของสังคมและแผนการศึกษาแห่งชาติ และสนองต่อ
จุดเน้นนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 14   

โรงเรียนสตรีภูเก็ต โดยกลุ่มบริหารวิชาการ จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยการ
เรียนรู้แบบ PLC (Professional Learning Community)   “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ขึ้น  
  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือประเมินและสรุปผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564  
2.2 เพ่ือสร้างเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาหลักสูตร

โรงเรียนสตรีภูเก็ต ปีการศึกษา 2565  
 

3.  เป้าหมาย  
3.1   ผลผลิต ( Outputs )   

         3.1.1  เชิงปริมาณ  คณะกรรมงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
จ านวน 25 คน 
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        3.1.2  เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการร่วมกันจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ทันต่อ
สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงแผนการศึกษาแห่งชาติ 
           3.2   ผลลัพธ์ ( Outcomes)  ( ระบุผลประโยชน์ที่เกิดจากผลผลิต )  

        3.2.1 ผลการใช้หลักสูตรโรงเรียนสตรีภูเก็ต ปีการศึกษา 2564 
        3.2.2  โรงเรียนสตรภีูเก็ตมีหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
        3.2.3  ครูผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการ และเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนรู้จากการครูมืออาชีพ แบบ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ” 
 

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 เสนอโครงการขออนุมัติ 
   1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC 

 
 
 
 

   งานพัฒนา
หลักสูตรฯ 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
   2.1 เตรียมความพร้อมด้านเอกสาร 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาฯ แผนการศึกษา
แห่งชาติ และหลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษา 
2564 
   2.2 ประสานงานและด าเนินการด้านสถานที่  
   2.3 ด าเนินงานตามโครงการ          

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

งานพัฒนา
หลักสูตรฯ 

   3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินโครงการ 

 
 

   
 

งานพัฒนา
หลักสูตรฯ 

4. ข้ันสรุปและปรับปรุง (Act) 
   4.1 สรุปผลและรายงานผลการด าเนินการ
ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 

    
 

งานพัฒนา
หลักสูตรฯ 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ    ค่า 
ครุภัณฑ์ 

1. ค่าอาหาร - 3,000 - -  ต.ค. 63 -
ก.ย. 64 

งานพัฒนา
หลักสูตรฯ 

รวม     3,000   
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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. หลักสูตรมีจุดแก้ไขจ านวน
มาก ท าให้มีระยะเวลาไม่
เพียงพอในการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา 

แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศึกษาหลักสูตรของแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
หลักสูตรแกนกลางฯ 

เค้าโครงหลักสูตร
โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
64 ได้รับการ
ปรับปรุง ร้อยละ 70 

แบบติดตามโครงการ 

9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละ 80 หลักสูตรโรงเรียนสตรีภูเก็ตได้รับการปรับปรุง การส ารวจ แบบประเมิน 
ร้อยละ80 ครูได้รับการพัฒนาศักยภาพจากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้โดยการเรียนรู้แบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

การส ารวจ แบบสอบถาม 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 โรงเรียนสตรีภูเก็ตมีหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
10.2 ครูรับทราบข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่จ าเป็นต่อวิชาชีพได้อย่างกว้างขวาง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ส่งผลดีต่อการปรับปรุงพัฒนางานวิชาชีพของตนและเกิดแรงแนวทางที่จะสร้างแรงบันดาลใจต่อการเรียนรู้ให้
นักเรียนต่อไป 
 
 

ลงชื่อ .............................................. ผู้เสนอโครงการ           
                    (นางสาวนันทิยา  กล้าหาญ) 
                                                          หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการสอน 
 
 

ลงชื่อ                                     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นางสาวกุลธิดา  พรมทอง) 
               รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

 
 

             ลงชื่อ                                 ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                            (นายปัญญา  หัตถิ) 
                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
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3.1.4 โครงการศึกษาดูงานหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที ่   1,6 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่ 3   ข้อที่            3.1 
มาตรฐานสถานศึกษาที่  2   ประเด็นพิจารณาที่ 3 
นโยบายโรงเรียนข้อที่   1   จุดเน้นที่           2 
ลักษณะของโครงการ               โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ     งานพัฒนาหลักสูตรฯ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
งบประมาณทั้งโครงการ    46,180  บาท (เงินอุดหนุนการเรียนการสอน) 

1.  หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาการเรียนการสอนตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นั้น จะเน้น                     

การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผู้สอนเป็นผู้ช่วยส่งเสริม  แนะแนวทางให้เกิดองค์ความรู้                 
แก่ผู้เรียนโดยการจัดหาแหล่งการเรียนรู้  ทั้งแหล่งการเรียนรู้ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน และน าเอา
เทคโนโลยีมาผสมผสานให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากท่ีสุด   

โรงเรียนสตรีภูเก็ตมีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา อ้างอิงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) และมุ่งหวังพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมะสมสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น  

โรงเรียนสตรีภูเก็ต โดยงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการสอน จึงได้จัดท าโครงการศึกษาดูงาน
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา  เพ่ือน ามาพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนสตรีภูเก็ต            
ปีการศึกษา 2565  

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนสตรีภูเก็ตให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน                     

สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน และแผนการศึกษาแห่งชาติ 
  

3.  เป้าหมาย  
3.1   ผลผลิต ( Outputs )   

         3.1.1  เชิงปริมาณ คณะกรรมการงานพัฒนาหลักสูตรฯ โรงเรียนสตรีภูเก็ต จ านวน 18 คน 
        3.1.2  เชิงคุณภาพ คณะกรรมการงานพัฒนาหลักสูตรฯ ได้รับความรู้และประสบการณ์เพ่ือ

น ามาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนสตรีภูเก็ตให้ทันต่อสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงแผนการศึกษา
แห่งชาติ 
           3.2   ผลลัพธ์ ( Outcomes)  ( ระบุผลประโยชน์ที่เกิดจากผลผลิต )  

        3.2.1 โรงเรียนสตรีภูเก็ตมีหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 ที่ได้รับการปรับปรุงและ
พัฒนา 
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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 ประชุมวางแผน 
   1.2 เสนอโครงการขออนุมัติ 

 
 
 

   งานพัฒนา
หลักสูตรฯ 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
   2.1 ประสานงานกับโรงเรียนหาดใหญ่
วิทยาลัย 
   2.2 ด าเนินงานตามโครงการ          

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

งานพัฒนา
หลักสูตรฯ 

   3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินโครงการ 

 
 

   
 

งานพัฒนา
หลักสูตรฯ 

4. ข้ันสรุปและปรับปรุง (Act) 
   4.1 สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

 
 

   
 

งานพัฒนา
หลักสูตรฯ 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ    ค่า 
ครุภัณฑ์ 

1. ค่ารถโดยสาร 
2. ค่าท่ีพัก 
3. ค่าเบี้ยเลี้ยง 
4. ค่าของที่ระลึก 
5. ค่าอ่ืนๆ 

-  8,500 
 1,000 
13,680 
 1,000   
3,000 

- -  8,500 
20,000 
13,680 
 1,000 

   3,000 

ต.ค. 63 -
มิ.ย. 64 

งานพัฒนา
หลักสูตรฯ 

รวม     46,180   
 

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    โรงเรียนสตรีภูเก็ตและโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 
 

8. การวเิคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เปูาหมาย วิธีการติดตามผล 

1. ปัญหาทางด้านเวลา
ของทั้ง 2 โรงเรียนที่ไม่
ตรงกัน 

ประสานงานโรงเรียน
หาดใหญ่วิทยาลัย 

พัฒนาหลักสูตรโรงเรียน
สตรีภูเก็ต 

แบบติดตามโครงการ 
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9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ร้อยละ 80 หลักสูตรโรงเรียนสตรีภูเก็ตได้รับการ
ปรับปรุงและพัฒนา 

การตรวจสอบ แบบประเมิน 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 หลักสูตรโรงเรียนสตรีภูเก็ต ปีการศึกษา 2565 ได้รับการปรับปรุง พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

 
 

ลงชื่อ .............................................. ผู้เสนอโครงการ           
                    (นางสาวนันทิยา  กล้าหาญ) 
                                                          หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการสอน 
 
 

ลงชื่อ                                     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นางสาวกุลธิดา  พรมทอง) 
               รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

 
 

             ลงชื่อ                                 ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                            (นายปัญญา  หัตถิ) 
                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
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3.1.5 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างทักษะศตวรรษท่ี 21 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที่   6 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่  3  ข้อที่   3.1 
มาตรฐานสถานศึกษาที่   2  ประเด็นพิจารณาที่ 3 
นโยบายโรงเรียนข้อที่    1   จุดเน้นที่  4 
ลักษณะของโครงการ               โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารวิชาการ โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
งบประมาณทั้งโครงการ  317,700    บาท  (เงินระดม IP) 

1.  หลักการและเหตุผล 
จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษา ปีงบประมาณ 

2563  โดยมีหลักการให้ความส าคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทและเป็นการศึกษาตลอดชีวิต มีจุดเน้นต่อยอดจาก
การศึกษาระดับประถมศึกษา โดยการจัดการศึกษาด้วยวิธีการ STEM และภาษาต่างประเทศ การจัดการเรียนรู้
ที่หลากหลาย เพ่ือสร้างทักษะศตวรรษท่ี 21 อันพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า  
 จากนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2563 ที่ให้ความส าคัญกับคุณภาพ     
และประสิทธิภาพในทุกมิติ โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต จึงจัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือ
เสริมสร้างนักเรียนให้มีทักษะศตวรรษท่ี 21 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรโครงการนานาชาติให้มีความทันสมัยและสามารถเทียบเคียงมาตรฐานสากล

พร้อมทั้งสามารถพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 

3.  เป้าหมาย 
3.1 ผลผลิต (Outputs)   

3.1.1 เชิงปริมาณ  
  - หลักสูตร Cambridge     จ านวน  1 ปีการศึกษา 
  - หลักสูตรโครงการ IP      จ านวน  1 ปีการศึกษา 

3.1.2 เชิงคุณภาพ 
- หลักสูตร เทคนิคการจัดการเรียนการสอนของโครงการนานาชาติ IP ได้ปรับปรุงและพัฒนาให้

มีความทันสมัย และสามารถเทียบเคียงมาตรฐานสากลพร้อมทั้งสามารถพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 
3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)  

3.2.1   โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร และเทคนิคการ
จัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย และสามารถเทียบเคียงมาตรฐานสากลพร้อมทั้งสามารถพัฒนานักเรียน
ให้มีศักยภาพเป็นพลโลก ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  
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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 
บริหารวิชาการ 

โครงการ
นานาชาติ 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
   2.1 พัฒนาหลักสูตร เพื่อเสริมสร้างทักษะ
ศตวรรษที่ 21 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

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 ค่าวัสดุ    ค่า 
ครุภัณฑ์ 

1. พัฒนาหลักสูตร เพื่อ
เสริมสร้างทักษะศตวรรษที่ 
21 

ค่าตอบแทน
วิทยากร
43,200.- 

ค่าเดินทาง,
ค่าที่พัก,

ค่าอาหาร,
อาหารว่าง

และเครื่องดื่ม
,ค่าลิขสิทธิ์ 
Cambridge 
274,500 

- - 317,700.- ภาคเรยีนที่ 
2/63 และ 
1/64 

กลุ่มงาน 
บริหารวิชาการ 

โครงการ
นานาชาต ิ

รวม 43,200 274,500 - - 317,700   

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    โครงการนานาชาติ  โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
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8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เป้าหมาย วิธีการติดตามผล 

วันเวลาของวิทยากรว่าง
ไม่ตรงกับวันเวลาที่ทาง
โครงการจัดกิจกรรม 

วางแผนติดต่อ
วิทยากรล่วงหน้า 

วันเวลาของวิทยากรตรงกับ
วันเวลาที่ทางโครงการจัด
กิจกรรม 

ประสานกับวิทยากร
ก่อนการจัดกิจกรรม
ล่วงหน้า 

วันที่จัดกิจกรรมบางครั้ง
ไปจัดซ้อนกับกิจกรรม
ของโรงเรียน 

ประสานงานการจัด
กิจกรรมกับฝุายที่
เกี่ยวข้อง 

วันที่จัดกิจกรรมของโครงการ
ไม่ซ้อนกับกิจกรรมของ
โรงเรียน 

ประสานงานติดตาม
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนเป็นอย่าง
สม่ าเสมอ 

9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 100 โครงการนานาชาติ มีการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร และเทคนิค
การจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย 
และสามารถเทียบเคียงมาตรฐานสากล
พร้อมท้ังสามารถพัฒนานักเรียนให้มี
ศักยภาพเป็นพลโลก ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

- ประเมินความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
-การเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ
ทุกระดับการแข่งขัน 

- แบบประเมิน
ความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
- ผลการแข่งขันทักษะ
วิชาการ 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 . โครงการนานาชาติ มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร และเทคนิคการจัดการเรี ยนการสอนให้มี

ความทันสมัย และสามารถเทียบเคียงมาตรฐานสากลพร้อมทั้งสามารถพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก      
ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
  
 

           ลงชื่อ ..................................................ผู้เสนอโครงการ  
                                    (นายอ านวย  ปุพเพตะนันท์)  
                 หวัหน้าโครงการนานาชาติ                        
               
 
                         ลงชื่อ                                    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                           (นางสาวกุลธิดา  พรมทอง) 
                            รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
                         ลงชื่อ                                    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                    (นายปัญญา หัตถิ) 
                                ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
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แผนงาน 3.2 ส่งเสริมบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอน 
3.2.1 โครงการปรับปรุงปรับปรุงภูมิทัศน์สวนพุทธธรรมโรงเรียนสตรีภูเก็ต 

สนองยุทธศาสตร์ชาติข้อที่   5 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่     3    ข้อที ่     3.2 
มาตรฐานสถานศึกษาที่     2    ประเด็นพิจารณาที่    5 
นโยบายโรงเรียนข้อที่      5   จุดเน้นที่    4 
ลักษณะของโครงการ               โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   งานอาคารสถานที่   
งบประมาณทั้งโครงการ   1,239,360  บาท (เงินอ่ืนๆ) 

1.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 24 (5) ได้กล่าวว่าให้สถานศึกษาจัดกระบวนการ
เรียนรู้โดยส่งเสริมสนับสนุนให้จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมและอ านวยความสะดวก เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการจัดการเรียนการสอน เมื่อ สภาพแวดล้อมดี 
บรรยากาศดี จะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น สถานศึกษาจึงต้องพัฒนาอาคาร
สถานที่เพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการ และพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้ปลอดภัยใช้งานได้อย่างเหมาะสม 

ปัจจุบันสภาพของภูมิทัศน์ในสวนพุทธธรรมในโรงเรียนสตรีภูเก็ต ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน                  
ซึ่งขาดทัศนียภาพที่สวยงามและมีความเสื่อมโทรม เนื่องจากมิได้มีการตกแต่งใหม่ให้มีความสวยงาม จึงควรมี
การปรับปรุงภูมิทัศน์  การปลูกพรรณไม้ที่สวยงามในโรงเรียน  เพ่ือสนับสนุนบรรยากาศในโรงเรียนให้ร่มรื่น 
และเอ้ือประโยชน์ต่อการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน   

งานอาคารสถานที่ ได้จัดท าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในสวนพุทธธรรมเพ่ือสภาพแวดล้อมมีส่วนช่วย
ส่งเสริมในการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน 
2.  วัตถุประสงค์ 
      2.1  เพ่ือปรับปรุงสภาพบรรยากาศในบริเวณสวนพุทธธรรม ให้มีความสวยงามสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนในโรงเรียน 
      2.2  เพื่อส่งเสริมให้บริเวณสวนพุทธธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมบรรยากาศ
เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
3.  เป้าหมาย  
      3.1   ผลผลิต ( Outputs )  (ผลที่เกิดขึ้นทันที) 
              3.1.1  เชิงปริมาณ   บริเวณสวนพุทธธรรม 
              3.1.2  เชิงคุณภาพ  เพ่ือให้สวนพุทธธรรมในโรงเรียนมีความสวยงามและเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
      3.2   ผลลัพธ์ ( Outcomes)  (ผลระยะยาวที่เกิดจากผลผลิต) 
              3.2.1 การจัดสภาพบรรยากาศในบริเวณสวนพุทธธรรมให้มีความสวยงาม ร่มรื่นเป็นปัจจัยเกื้อหนุน
ต่อสภาพแวดล้อมในโรงเรียน  และเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน      
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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 ประชุมและวางแผนเขียนโครงการ 

    งานอาคาร
สถานที่ 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
   2.1 งานต้นไม้พร้อมปลูกบริเวณสวนพุทธ
ธรรม 

    งานอาคาร
สถานที่ 

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 ก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงาน 
   ตามแผนปฏิบัติการของโครงการ 

    งานอาคาร
สถานที่ 

4. ข้ันสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
   4.1สรุปผลการจัดกิจกรรม/รายงาน 
   โครงการ/พัฒนางานในครั้งต่อไป 

    งานอาคาร
สถานที่ 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า
วัสดุ 

   ค่า 
ครุภัณฑ์ 

1. งานต้นไม้พร้อมปลูก
บริเวณสวนพุทธธรรม 

 1,239,360     1,239,360   พ.ย.63 -
ก.ย.64 

งานอาคาร
สถานที่ 

รวม     1,239,360    
 

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 บริเวณสวนพุทธธรรมในโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เปูาหมาย วิธีการติดตามผล 

1.ขาดการบ ารุงรักษาใน
ภายหลัง  

ควรมีการมอบหมายงาน
นักการภารโรงให้ชัดเจนในการ
รับผิดชอบดูแลสวนพุทธธรรม 

บริเวณสวนพุทธธรรม
มีสภาพบรรยากาศท่ี
สวยงามและเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน 

ติดตามจากการ
ติดตามเขตพ้ืนที่
บริเวณสวนพุทธ
ธรรม 
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9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.ร้อยละ 90 ปรับปรุงสภาพบรรยากาศใน
บริเวณสวนพุทธธรรม ให้มีความสวยงาม
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 

ตรวจรับ แบบตรวจรับ 

2. ร้อยละ 90 มีการใช้บริเวณสวนพุทธธรรม
เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่มี
สภาพแวดล้อมบรรยากาศเอ้ือต่อการจัดการ
เรียนการสอน 

สังเกต แบบสังเกต 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
            2.1  เพ่ือส่งเสริมสภาพบรรยากาศในบริเวณสวนพุทธธรรม  ให้มีความสวยงามสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนในโรงเรียน 
            2.2  บริเวณสวนพุทธธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  
 
 

ลงชื่อ .............................................. ผู้เสนอโครงการ           
                       (นายณรงค์ศักดิ์  ขุนนะ) 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานอาคารสถานที่ 

 
ลงชื่อ                                    ผู้เห็นชอบโครงการ 

               (นางสาวสุกัญญา  นิ่มมโน) 
                   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 

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

                                                                           (นายปัญญา   หัตถิ) 
                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



                                            โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2564            ห น้ า  | 265 

3.2.2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
สนองยุทธศาสตร์ชาติข้อที่   5 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่     3    ข้อที ่     3.2 
มาตรฐานสถานศึกษาที่     2    ประเด็นพิจารณาที่    5 
นโยบายโรงเรียนข้อที่      5   จุดเน้นที่    4 
ลักษณะของโครงการ               โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   งานอาคารสถานที่   
งบประมาณทั้งโครงการ    2,243,138   บาท (เงินอ่ืนๆ) 

1.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 24 (5) ได้กล่าวว่าให้สถานศึกษาจัดกระบวนการ
เรียนรู้โดยส่งเสริมสนับสนุนให้จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมและอ านวยความสะดวก เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการจัดการเรียนการสอน เมื่อสภาพแวดล้อมดี 
บรรยากาศดี จะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น สถานศึกษาจึงต้องพัฒนาอาคาร
สถานที่เพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการ และพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้ปลอดภัยใช้งานได้อย่างเหมาะสม 

สภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียนสตรีภูเก็ต เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นปัจจัยสนับสนุนให้บรรยากาศของการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีความสุข การปรับปรุงภูมิทัศน์นี้ เป็นการปรับเปลี่ยน ปรับปรุงให้ภูมิทัศน์ในโรงเรียนมี
บรรยากาศที่สวยงาม  ร่มรื่น และเป็นที่ชื่นชมกับบุคลากรในโรงเรียนและผู้มาเยือนโรงเรียน 

ดังนั้นงานอาคารสถานที่ จึงจัดท าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน เพ่ือส่งเสริมสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียน  ให้มีความสวยงามเนื่องจากในปัจจุบันขาดการดูแล ปรับปรุง จึงส่งผลท าให้ขาดความสวยงามไป  
เพ่ือเป็นการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้กลับมาสวยงามอีกครั้ง จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสวยใน
โรงเรียน 
2.  วัตถุประสงค์ 
      2.1  เพ่ือปรับปรุง ฟื้นฟูสภาพภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้กลับมาสวยงามอีกครั้ง และมีบรรยากาศที่ดีใน
โรงเรียน 
3.  เป้าหมาย  
      3.1   ผลผลิต ( Outputs )  (ผลที่เกิดขึ้นทันที) 
              3.1.1  เชิงปริมาณ   บริเวณอาคาร 1 , อาคาร 2 , อาคารฉลองราชกุมารีฯ , บริเวณสนามบาส 
บริเวณริมน้ า , อาคาร 6 , อาคาร 7             
              3.1.2  เชิงคุณภาพ  เพ่ือให้ภูมิทัศน์ในโรงเรียนมีความสวยงาม  และมีสภาพบรรยากาศ 
ที่ดีเอ้ือต่อการเรียนการสอนและมีความปลอดภัยในโรงเรียน 
      3.2   ผลลัพธ์ ( Outcomes)  (ผลระยะยาวที่เกิดจากผลผลิต) 
              3.2.1 การปรับปรุงฟื้นฟูภูมิทัศน์ในโรงเรียน เป็นการส่งเสริมสนับสนุนบรรยากาศในการจัดการ
เรียนการสอนของครูผู้สอนและนักเรียนในโรงเรียน 
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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 ประชุมและวางแผนเขียนโครงการ 

    งานอาคาร
สถานที่ 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
   งานต้นไม้พร้อมวัสดุปลูก 

- บริเวณอาคาร 1 , อาคาร 2 , อาคาร
ฉลองราชกุมารีฯ 

- บริเวณสนามบาส 
- บริเวณริมน้ า 
- อาคาร 6 
- อาคาร 7 

    งานอาคาร
สถานที่ 

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 ก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงาน 
   ตามแผนปฏิบัติการของโครงการ 

    งานอาคาร
สถานที่ 

4. ข้ันสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
   4.1สรุปผลการจัดกิจกรรม/รายงาน 
   โครงการ/พัฒนางานในครั้งต่อไป 

    งานอาคาร
สถานที่ 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ    ค่า 
ครุภัณฑ์ 

งานต้นไม้พร้อมวัสดุปลูก      พ.ย.63 –  
ก.ย.64 

งานอาคาร
สถานที่ 1. บริเวณอาคาร 1 , 

อาคาร 2 , อาคารฉลอง
ราชกุมารีฯ 

 2,243,138   2,243,138 

2. บริเวณสนามบาส       
3. บริเวณริมน้ า       
4. อาคาร 6       
5. อาคาร 7       

รวม  2,243,138   2,243,138  
 

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.ควรมีการตั้ง
งบประมาณท่ีในการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
โรงเรียนทุก ๆ ปี 

ควรมีการให้ด าเนินการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี
เพ่ือความสวยงาม 

เพ่ือให้ภูมิทัศน์ใน
โรงเรียนมีสภาพ 
บรรยากาศที่สวยงาม  
ร่มรื่น 

ติดตามจากพ้ืนที่
สภาพจริง ที่ได้รับ
การปรับปรุงฟื้นฟู
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน 

9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.ร้อยละ 100 ปรับปรุง ฟื้นฟูสภาพภูมิทัศน์ใน
โรงเรียนให้กลับมาสวยงามอีกครั้ง และมี
บรรยากาศที่ดีในโรงเรียน 

ประเมินความพึงพอใจ 
จากนักเรียน ครูผู้สอนและบุคลากรใน
โรงเรียน 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   10.1  เพ่ือส่งเสริมสภาพบรรยากาศภูมิทัศน์ในโรงเรียน  ให้มีความสวยงามและสดชื่น ร่มรื่น 
            10.2  ภูมิทัศน์ในโรงเรียนสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ  
 
 
 

ลงชื่อ .............................................. ผู้เสนอโครงการ           
                       (นายณรงค์ศักดิ์  ขุนนะ) 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานอาคารสถานที่ 

 
ลงชื่อ                                    ผู้เห็นชอบโครงการ 

               (นางสาวสุกัญญา  นิ่มมโน) 
                   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 

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

                                                                           (นายปัญญา   หัตถิ) 
                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
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3.2.3 โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและภูมิทัศน์โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
สนองยุทธศาสตร์ชาติข้อที่   5 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่  3 ข้อที่   3.2 
มาตรฐานสถานศึกษาที่   2 ประเด็นพิจารณาที่ 5 
นโยบายโรงเรียนข้อที่    5 จุดเน้นที่  5 
ลักษณะของโครงการ               โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นายณรงค์ศักดิ์ ขุนนะ และงานอาคารสถานที่ 
งบประมาณทั้งโครงการ      1,707,234    บาท (เงินเหลือจ่ายระดม) 

1.  หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนสตรีภูเก็ตได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน ทั้งกิจกรรมในหลักสูตรและกิจกรรมนอก

หลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ชื่นชมจากหน่วยงานทุกภาคส่วนจนได้รับรางวัล สถานศึกษารางวัล
พระราชทานถึง 11 ครั้ง จนเป็นโรงเรียนยอดนิยมของชุมชน ความส าเร็จดังกล่าวเกิดขึ้นได้เพราะได้รับการ
สนับสนุนจากองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และเป็นสถาบันหนึ่งที่มีบทบาทในการให้การศึกษา  
 ส าหรับโรงเรียนสตรีภูเก็ต ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่เป็นสิ่งส าคัญและช่วยส่งเสริมในการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการสภาพแวดล้อม  การซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่างๆ  
การปรับภูมิทัศน์  และแหล่งเรียนรู้  โรงเรียนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของ  นักเรียน  คณะครู  ผู้ปกครอง  
และผู้ใช้บริการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือใช้อาคารสถานที่ต่างๆในการจัดกิจกรรมให้บริการแก่
ชุมชน  สภาพของอาคารเรียนต้องมีความแข็งแรงทนทานและพร้อมใช้งาน  ในการจัดท าโครงการดังกล่าว 
เพ่ือให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ให้นักเรียนได้เรียนอย่างมี
ความสุขพร้อมทั้งมีแหล่งการเรียนรู้ที่มีความสมบูรณ์แบบในทุกๆด้าน ทั้งในห้องเรียนและนอกห้ องเรียนที่
หลากหลาย มีสภาพแวดล้อมที่ดีมีอาคารเรียนที่มีความปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภคท่ีสมบูรณ์    
  ดังนั้นกลุ่มงานอาคารสถานที่ จึงจ าเป็นจะต้องซ่อมแซม พัฒนา ปรับปรุงให้พร้อมใช้งาน เกิดความ
ปลอดภัยสูงสุด  เพียงพอกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งผลให้โรงเรียน
และนักเรียน มีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  และนักเรียนมี
คุณภาพตรงตามมาตรฐานการศึกษา  
       

2.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้สถานศึกษา อาคารเรียน อาคารประกอบและภูมิทัศน์ มีสิ่งอ านวยความสะดวก มีความ
สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัยและเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 

2.  เพ่ือให้สภาพห้องเรียนและห้องปฏิบัติการได้รับการดูแลพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
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3.  เป้าหมาย  
      3.1   ผลผลิต ( Outputs )   
              3.1.1  เชิงปริมาณ    

- ซ่อมแซมสนามบาสเกตบอลหอประชุมการเวก  
- ตะแกรงปูองกันนกหอประชุมการเวก 
- ซ่อมแซมหลังคาหอประชุมการเวกและอาคาร 2 
- งานทาสี ตีเส้น สนามวอลเลย์บอล 
- ปรับปรุงซ่อมแซมสนามบาสเกตบอลด้านนอก 
- งานซ่อมแซมหอประชุมมะฮอกกานี 
- งานตัดแต่งต้นไม้ทั่วโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
- งานซ่อมแซมระบบน้ าทิ้งห้องน้ าและอาคารฉลองราชย์ฯ  
- งานซ่อมแซมผนังห้องน้ าชายและเปลี่ยนลูกบิดประตู อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
- งานเปลี่ยนฝาท่อบ่อเกลอะและบ่อน้ าทิ้ง 
- งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารราชพฤกษ์ 
- งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

              3.1.2  เชิงคุณภาพ   
- สภาพแวดล้อมภายโนโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีความปลอดภัย มีบรรยากาศ

ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
- อาคารเรียนและสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียนอยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน ปลอดภัย

และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
- โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 

      3.2  ผลลัพธ์ ( Outcomes)   
1. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด  สวยงาม  ร่มรื่น  เอ้ือต่อการเรียนการสอนส่งผลให้ผู้เรียน                

ทุกคนเกิดเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. อาคารเรียนและสิ่งแวดล้อมทั่วไป มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และพร้อมใช้งานกิจกรรม

ต่างๆที่เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. คณะครู นักเรียน และบุคลากรสามารถ ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งหมดภายในโรงเรียนในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ          
 

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 แต่งตั้งกรรมการบริหารงานอาคารสถานท่ี
โรงเรียนสตรีภเูก็ต 
   1.2 ส ารวจเพื่อหาปจัจัยเบื้องตน้ของปัญหาภายใน
โรงเรียน   

    งานอาคาร
สถานที่ 
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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) 
   - ซ่อมแซมสนามบาสเกตบอลหอประชุม
การเวก  
   - ท าตะแกรงปูองกันนกหอประชุมการเวก 
   - ซ่อมแซมหลังคาหอประชุมการเวกและ
อาคาร 2 
   - งานทาสี ตีเส้น สนามวอลเลย์บอล 
   - ปรับปรุงซ่อมแซมสนามบาสเกตบอลด้านนอก  
   - งานซ่อมแซมหอประชุมมะฮอกกานี 
   - งานตัดแต่งต้นไม้ทั่วโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
   - งานซ่อมแซมระบบน้ าทิ้งห้องน้ าและอาคาร
ฉลองราชย์ฯ  
   - งานซ่อมแซมผนังห้องน้ าชายและเปลี่ยน
ลูกบิดประตู อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
   - งานเปลี่ยนฝาท่อบ่อเกลอะและบ่อน้ าทิ้ง 
   - งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารราชพฤกษ์ 
   - งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสวนพฤกศาสตร์
โรงเรียน    

    งานอาคาร
สถานที่ 

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 ด าเนินการตามแผนการจัดท าโครงการ 

 
  

 งานอาคาร
สถานที่ 

4. ข้ันสรุปและปรับปรุง (Act) 
    4.1 ตรวจสอบ ตรวจวัดให้ผลการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามกฎหมาย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
เปูาหมายแผนการด าเนินงานและข้ันตอน
ปฏิบัติงาน 
   4.2 แก้ไขปรับปรุง 
   4.3 สรุปผลรายงาน /รักษาสภาพและพัฒนา
ต่อเนื่อง 

    งานอาคาร
สถานที่ 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่า
วัสดุ 

   ค่า 
ครุภัณฑ์ 

1. ทาสี ตีเส้น สนามบาสเกตบอล 
หอประชุมการเวก 

 90,000   90,000 พ.ย. 63- 
ก.ย.64 

งานอาคาร    
  สถานท่ี 
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่า
วัสดุ 

   ค่า 
ครุภัณฑ์ 

2. ท าตะแกรงปูองกันนกรอบ
หอประชุมการเวก 

 176,300   176,300 พ.ย. 63- 
ก.ย.64 

   
  งานอาคาร    
  สถานที ่3. งานซ่อมแซมหลังคา

หอประชุมการเวก + รางน้ า ไม้
ระแนงยาว หลงัคารอยต่ออาคาร 
2 

 52,809   52,809 พ.ย. 63- 
ก.ย.64 

4. งานทาสี ตีเส้น สนาม
วอลเลย์บอล 

 85,350   85,350 พ.ย. 63- 
ก.ย.64 

5. งานปรับปรุงซ่อมแซม                  
ปูพื้นใหม่ และทาสี สนาม
บาสเกตบอลดา้นนอก 

 160,775   160,775 พ.ย. 63- 
ก.ย.64 

6. งานซ่อมแซมหอประชุม
มะฮอกกาน ี

 45,000   45,000 พ.ย. 63- 
ก.ย.64 

7. งานตัดแต่งตน้ไม้ใหญ่ รอบ
โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

 90,000   90,000 พ.ย. 63- 
ก.ย.64 

8.งานซ่อมแซมระบบน้ าทิ้ง
ห้องน้ า อาคาร 4 ( อาคารสัก
ทอง ) 

 45,000   45,000 พ.ย. 63- 
ก.ย.64 

9. งานซ่อมแซมระบบน้ าทิ้ง
ห้องน้ า อาคารฉลองราชย ์

 75,000   75,000 พ.ย. 63- 
ก.ย.64 

10. งานซ่อมผนังห้องน้ าชาย
อาคาร 3 ชั้น 4 

 35,000   35,000 พ.ย. 63- 
ก.ย.64 

11. งานเปลี่ยนฝาท่อบ่อเกลอะ
และบ่อน้ าทิ้ง 

 32,000   32,000 พ.ย. 63- 
ก.ย.64 

12. งานเปลี่ยนลูกบิดประตู
ห้องน้ าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 

 20,000   20,000 พ.ย. 63- 
ก.ย.64 

13. งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ราชพฤกษ์  

 300,000   300,000 พ.ย. 63- 
ก.ย.64 

16. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 500,000   500,000 พ.ย. 63- 
ก.ย.64 

รวม  1,707,234   1,707,234   
 

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. ร้อยละ 95 สถานศึกษามีภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงามและปลอดภัย 

ตรวจรับ แบบตรวจรับ 

2. ร้อยละ 95 สภาพห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
ได้รับการดูแลพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

สังเกต แบบสังเกต 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. สถานศึกษา อาคารเรียน อาคารประกอบและภูมิทัศน์ มีสิ่งอ านวยความสะดวก มีความสะอาด ร่มรื่น 

ปลอดภัยและเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 
2. สภาพห้องเรียนและห้องปฏิบัติการได้รับการดูแลพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

 
 

ลงชื่อ .............................................. ผู้เสนอโครงการ           
                       (นายณรงค์ศักดิ์  ขุนนะ) 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานอาคารสถานที่ 

 
ลงชื่อ                                    ผู้เห็นชอบโครงการ 

               (นางสาวสุกัญญา  นิ่มมโน) 
                   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 

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

                                                                           (นายปัญญา   หัตถิ) 
                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
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3.2.4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลิฟต์ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที่   5 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่     3    ข้อที ่    3.2 
มาตรฐานสถานศึกษาที่     2   ตัวช้ีวัดที ่   5 
นโยบายโรงเรียนข้อที่      5   จุดเน้นที่   4 
ลักษณะของโครงการ               โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   งานอาคารสถานที่   
งบประมาณทั้งโครงการ    783,214   บาท  (เงินเหลือจ่ายอุดหนุนการเรียนการสอน) 

1.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 24 (5) ได้กล่าวว่าให้สถานศึกษาจัดกระบวนการ
เรียนรู้โดยส่งเสริมสนับสนุนให้จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมและอ านวยความสะดวก เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการจัดการเรียนการสอน เมื่อสภาพแวดล้อมดี 
บรรยากาศดี จะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น สถานศึกษาจึงต้องพัฒนาอาคาร
สถานที่เพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการ และพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้ปลอดภัยใช้งานได้อย่างเหมาะสม 

ปัจจุบันสภาพของ “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550” ซึ่งมีการใช้งานมาจนถึง
ปัจจุบัน 13 ปี ซึ่งอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ นี้ ได้มีการติดตั้ง การใช้ลิฟต์ ซึ่งมีอายุการใช้งานมานาน จึงควร
ซ่อมแซมบ ารุงรักษา เพ่ือใช้ในการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียนและผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน และช่วยสนับสนุนให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดี
ยิ่งขึ้น          

งานอาคารสถานที่ จึงจัดท าโครงการซ่อมแซม บ ารุงรักษา เพ่ือให้ลิฟต์มีการใช้งานได้ต่อเนื่อง และ
ปลอดภัย เกิดความมั่นใจกับผู้เรียนและผู้สอนและมาสภาพพร้อมใช้งานเสมอ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการจัด
สภาพบรรยากาศที่ดี เอ้ือประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนได้อีกทางหนึ่ง 

 

2.  วัตถุประสงค์ 
      2.1  เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมบ ารุงรักษา ลิฟต์ “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550”                     
ให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้ และมีความปลอดภัยบุคลากร 
 

3.  เป้าหมาย  
      3.1   ผลผลิต ( Outputs )  (ผลที่เกิดขึ้นทันที) 
              3.1.1  เชิงปริมาณ   ลิฟต์ 2 ตัว             
              3.1.2  เชิงคุณภาพ  ลิฟต์มีความพร้อมใช้งานและปลอดภัยกับครูผู้สอนและนักเรียน 
      3.2   ผลลัพธ์ ( Outcomes)  (ผลระยะยาวที่เกิดจากผลผลิต) 
              3.2.1 นักเรียนและครูผู้สอนได้มีความมั่นใจในการใช้ลิฟต์ ได้รับการซ่อมแซมรักษาพร้อมใช้งานปกติ  
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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 ประชุมและวางแผนเขียนโครงการ 

    งานอาคาร
สถานที่ 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
   2.1 ซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์ 2 ตัว 

    งานอาคาร
สถานที่ 

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 ก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงาน 
   ตามแผนปฏิบัติการของโครงการ 

    งานอาคาร
สถานที่ 

4. ข้ันสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
   4.1สรุปผลการจัดกิจกรรม/รายงาน 
   โครงการ/พัฒนางานในครั้งต่อไป 

    งานอาคาร
สถานที่ 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ    ค่า 
ครุภัณฑ์ 

1. ซ่อมแซมเปลี่ยน
อะไหล่ลิฟต์ 2 ตัว 

 783,214 
 

  783,214 
 

พ.ย.63 -
ม.ค.64 

งานอาคาร
สถานที่ 

รวม  783,214   783,214  
 

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    ลิฟต์ของ “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550” 
 

8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เปูาหมาย วิธีการติดตามผล 

1.สภาพของการใช้ลิฟต์  
ที่มีอายุการใช้งาน
มากกว่า 13 ปี 
  

ควรมีการตรวจสภาพความ
พร้อมใช้อุปกรณ์ของลิฟต์ให้
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุก ๆ 
ปี เพื่อความปลอดภัยของ
นักเรียน ครูผู้สอน ผู้ใช้บริการ 

ความปลอดภัยของ
การใช้ลิฟต์ของ
นักเรียน ครูผู้สอน 
และผู้ใช้บริการ 

ติดตามจากการ
ซ่อมบ ารุงจาก
บริษัท 
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9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.ร้อยละ 100 ปรับปรุง บ ารุงรักษา ลิฟต์ 
“อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 
ธันวาคม 2550” ให้มีบรรยากาศ 
ที่ดี เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน และ                    
มีความปลอดภัย 

ตรวจรับ 
ประเมินความพึงพอใจ 
จากนักเรียน ครูผู้สอนและผู้ใช้บริการ 

แบบตรวจรับ 
แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     10.1 การใช้งานลิฟต์ มีความปลอดภัย  สมบูรณ์และความพร้อมใช้และเปิดให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกคน 
     10.2 ครูผู้สอน  นักเรียนและบุคลากร ได้ใช้ทรัพยากรภายในโรงเรียนได้เต็มที่เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม                   
            การเรียนการสอนให้ด าเนินไปได้อย่างปกติ 
 
 

ลงชื่อ .............................................. ผู้ เสนอโครงการ           
                       (นายณรงค์ศักดิ์  ขุนนะ) 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานอาคารสถานที่ 

 
ลงชื่อ                                    ผู้เห็นชอบโครงการ 

               (นางสาวสุกัญญา  นิ่มมโน) 
                   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 

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

                                                                           (นายปัญญา   หัตถิ) 
                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 
 
 
 
 
 
. 
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3.2.5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ านักเรียนหญิงทางข้ึนอาคาร 7 โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที่        6 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่       3 ข้อที่  3.2 
มาตรฐานสถานศึกษาที่  2 ประเด็นพิจารณา  5  
นโยบายโรงเรียนข้อที่   4 จุดเน้นที่  2 
ลักษณะของโครงการ               โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานทั่วไปโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
งบประมาณทั้งโครงการ     1,004,358   บาท  (เงินอุดหนุนเหลือจ่ายระดม) 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้การจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้
เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนของครูและเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  เพราะมีผลกระทบต่อการพัฒนาการ          
ทางด้านร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม ซึ่งโรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของนักเ รียน  
และใช้ชีวิตเพ่ือหาประสบการณ์มากกว่าที่บ้าน  จึงสมควรดูแลเอาใจเป็นพิเศษ  ในการจัดสภาพแวดล้อมให้มี
บรรยากาศที่ดี  เหมาะสมและลดภาวะที่เป็นพิษ  เพื่อพัฒนาร้อนกาย  จิตใจ สติปัญญาของนักเรียนให้ดีที่สุด 
 ปัจจุบันห้องน้ าของโรงเรียนสตรีภูเก็ต  มีจ านวนไม่เพียงพอต่อจ านวนครูและนักเรียน  ห้องน้ าหญิง
บริเวณทางข้ึนอาคาร 7 มีสภาพเก่าและช ารุด  บ่อระบายน้ าเสื่อมสภาพเนื่องจากมีอายุการใช้งานที่งาน  ส่งผล
ให้มีกลิ่นเหม็นรบกวนบริเวณโดยรอบ  อีกทั้งสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าวไม่สวยงาม  

กลุ่มงานอาคารสถานที่ จึงมีความจ าเป็นจะต้องด าเนินการจัดท าโครงการซ่อมแซมห้องน้ านักเรียน
หญิงทางข้ึนอาคาร7 โรงเรียนสตรีภูเก็ต เพ่ือให้เพียงพอต่อการใช้งานของครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสตรี
ภูเก็ต ให้ได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ  มีสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน สะอาด ร่มรื่นและปลอดภัย  
ปลูกฝังนิสัยให้นักเรียนมีการใช้ห้องน้ าที่ดีเพ่ือเป็นการส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีในโรงเรียน สร้างสุขนิสัยในเรื่องการ
รักษาสุขภาพและความสะอาด  

 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือปรับปรุงห้องน้ านักเรียนหญิงทางขึ้นอาคาร 7 ให้อยู่ในสภาพสวยงาม  ความสะอาด ร่มรื่นถูก
สุขลักษณะ และปลอดภัย  
 2.2 เพ่ือส่งเสริมนิสัยให้นักเรียนมีการใช้ห้องน้ าที่ดีเพ่ือเป็นการส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีในโรงเรียน 
 

3.  เป้าหมาย  
      3.1   ผลผลิต ( Outputs )  (ผลที่เกิดขึ้นทันที) 
              3.1.1  เชิงปริมาณ   ห้องน้ าหญิงทางข้ึนอาคาร 7 จ านวน 1 หลัง             
              3.1.2  เชิงคุณภาพ  ห้องน้ ามีเพียงพอต่อการใช้งานของครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต                    
ให้ได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ  มีสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน สะอาด ร่มรื่นและปลอดภัย   
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3.2   ผลลัพธ์ ( Outcomes)  (ผลระยะยาวที่เกิดจากผลผลิต) 
              3.2.1 นักเรียนมีสุขอนามัยที่ดี  มีนิสัยในการรักษาความสะอาด  

 

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 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานอาคาร
สถานที่โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
   1.2 ส ารวจเพื่อหาปัจจัยเบื้องต้นของโรงเรียน 
   1.3 หาปัจจัยที่เห็นเด่นชัดและความจ าเป็น
เร่งด่วนในการแก้ปัญหา 

 
 
 
 

 

  

 
 
งานอาคาร
สถานที่ 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
   2.1 ออกแบบการปรับปรุงห้องน้ า  ให้มีความ
เหมาะสม  สวยงาม 
   2.2 ประมาณราคาปรับปรุงซ่อมแซมและ
ก าหนดราคากลาง 
   2.3 ด าเนินการก่อสร้างตามระเบียบพัสดุและ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   2.4 ด าเนินการแก้ไขและตรวจรับงานก่อสร้าง 

  
 
 
 

 
 

 

 
 

งานอาคาร
สถานที่ 

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 ด าเนินการตามแผนการจัดท าโครงการ 

   
 

งานอาคาร
สถานที่ 

4. ข้ันสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
   4.1 ตรวจสอบ ตรวจวัดใหผ้ลการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามกฎหมาย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
เปูาหมายแผนการด าเนินงานและข้ันตอน
ปฏิบัติงาน 
   4.2 แก้ไขปรับปรุง 
   4.3 สรุปผลรายงาน /รักษาสภาพและพัฒนา
ต่อเนื่อง 

   
 

 
 
 
 

 
 
 

งานอาคาร
สถานที่ 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ระยะเวลา 
ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้สอย ค่า

วัสด ุ
ค่า 

ครุภณัฑ ์
1. ปรับปรุงห้องน้ าทางขึ้นอาคาร 7  1,004,358   1,004,358 ต.ค.63 – ก.ย.64 งานอาคารฯ 

รวม     1,004,358   
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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 

- - - - 

9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 90 ปรับปรุงห้องน้ านักเรียนหญิงทางขึ้น
อาคาร 7 ให้อยู่ในสภาพสวยงาม  ความสะอาด ร่มรื่น   
ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย  

ตรวจรับ แบบตรวจรับ 

2. ร้อยละ 90 ปลูกฝังนิสัยให้นักเรียนมีการใช้ห้องน้ า        
ที่ดีเพ่ือเป็นการส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีในโรงเรียน 

สังเกต แบบสังเกต 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 โรงเรียนมีห้องน้ านักเรียนหญิงที่ถูกสุขลักษณะ  สภาพสวยงาม  สะอาดและร่มรื่น  
10.2 นักเรียนมีสุขอนามัยที่ดี  มีนิสัยในการรักษาความสะอาด 

 
 

ลงชื่อ .............................................. ผู้เสนอโครงการ           
                       (นายณรงค์ศักดิ์  ขุนนะ) 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานอาคารสถานที่ 

 
ลงชื่อ                                    ผู้เห็นชอบโครงการ 

               (นางสาวสุกัญญา  นิ่มมโน) 
                   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 

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

                                                                           (นายปัญญา   หัตถิ) 
                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
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3.2.6 โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ห้อง 422 , 423 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที่   6 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่  3  ข้อที่  3.2 
มาตรฐานสถานศึกษาที่   2  ประเด็นพิจารณาที่ 3 
นโยบายโรงเรียนข้อที่    3  จุดเน้นที่ 3 
ลักษณะของโครงการ               โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นายตรีสวัสดิ์  รักหาบ 
งบประมาณทั้งโครงการ    250,000   บาท (เงินระดมปกต)ิ   (**เงินอ่ืนๆ 2,900,000) 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลทางเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ท าให้ครุภัณฑ์ที่มีอยู่ล้าสมัยและ
ไม่เข้ากับบริบทของเทคโนโลยี จึงจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงนี้จึงต้องมีโครงสร้าง
พ้ืนฐานมารองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เช่น สภาพของห้องในการรองรับเทคโนโลยี ระบบสื่อสารภายใน
ห้อง เป็นต้น 
 ศูนย์คอมพิวเตอร์และสื่อเทคโนโลยีมีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาการค านวณ 
รายวิชาออกแบบเทคโนโลยีและรายวิชาสาระเพ่ิมอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ดังนั้น ศูนย์คอมพิวเตอร์  จึงขอปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ห้อง 422 , 423 เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนสตรี
ภูเก็ตทุกคนได้มีห้องส าหรับการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ได้พัฒนาตนเอง จาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ อย่างเต็มศักยภาพ 
            

2.  วัตถุประสงค์ 
      2.1  สถานศึกษามีห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดียห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการ และมีอุปกรณ์ 
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เน้นความเป็นเลิศของนักเรียนตามกลุ่มสาระอย่างเพียงพอ 
 

3.  เป้าหมาย  
      3.1   ผลผลิต ( Outputs )  (ผลที่เกิดขึ้นทันที) 
              3.1.1  เชิงปริมาณ   มีห้องเรียนที่ได้รับการปรับปรุง จ านวน 2 ห้อง                
              3.1.2  เชิงคุณภาพ  มีห้องเรียนในรายวิชาวิทยาการค านวณ รายวิชาออกแบบเทคโนโลยีและ
รายวิชาสาระเพ่ิม 
      3.2   ผลลัพธ์ ( Outcomes)  (ผลระยะยาวที่เกิดจากผลผลิต) 
              3.2.1  มีห้องเรียนในรายวิชาวิทยาการค านวณ รายวิชาออกแบบเทคโนโลยีและรายวิชาสาระเพ่ิม
เพ่ือนักเรียนได้พัฒนาตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ อย่างเต็มศักยภาพ     
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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 ออกแบบความต้องการระบบ 

 
 
 

   ศูนย์คอมพิวเตอร ์
และสื่อเทคโนโลย ี

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
   2.1 จัดหาผู้รับจ้างปรับปรุงห้องตามระเบียบพสัด ุ
   2.2 ด าเนินการปรับปรุงตามที่ก าหนด 

  
 

 
 
 

 ศูนย์คอมพิวเตอร ์
และสื่อเทคโนโลย ี

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 ตรวจสอบการปรับปรุงตามรายการข้อเสนอ 
   3.2 จัดท ารายละเอียดผลการด าเนินกิจกรรม 

   
 
 

 ศูนย์คอมพิวเตอร ์
และสื่อเทคโนโลย ี

4. ข้ันสรุปและปรับปรุง (Act) 
      4.1 อภิปรายปัญหาหลังด าเนินกิจกรรม 
      4.2 รายงานผลการปฏิบัติงาน 

   
 
 

 ศูนย์คอมพิวเตอร ์
และสื่อเทคโนโลย ี

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่า
วัสด ุ

   ค่า 
ครุภณัฑ ์

1. ปรับปรุงห้อง
คอมพิวเตอร์ห้อง    
422 , 423 

 250,000 +  
(** 2,900,000) 

  250,000 
(** 2,900,000) 

  

รวม  250,000   250,000   
 ** เงินอ่ืนๆ สมทบ 
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    ห้องคอมพิวเตอร์ห้อง 422 , 423  โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เปูาหมาย วิธีการติดตามผล 

1. งบประมาณไม่เพียงพอ จดัหางบประมาณจากส่วน
อ่ืนมาเพ่ิม 

เพ่ือให้เพียงพอต่อ
ค่าใช้จ่าย 

ส ารวจและตรวจสอบ
เป็นระยะ 

2.ก าหนดแล้วเสร็จที่ไม่
ตรงตามที่ก าหนดท าให้
กระทบต่อการเรียน 

หาช่วงเวลาปิดภาคเรียน
หรือช่วงหยุดยาว 

เพ่ือให้กระทบต่อการ
จัดกิจกรรมน้อยที่สุด 

ตรวจสอบและติดตาม
เป็นระยะ 
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9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละ 100 ของนักเรียนและครูมีความพึงพอใจ
ในการเข้าใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 

นักเรียนและครู 
ตอบแบบสอบถาม 

แบบสอบถาม 

มีการชั่วโมงการใช้งาน มากกว่าร้อยละ 80  บันทึกการใช้ห้อง แบบบันทึกการใช้ห้อง 
ร้อยละ 95 ของความพร้อมด้าน วัสดุครุภัณฑ์ 
ของห้องเรียน 

บันทึกการใช้วัสดุครุภัณฑ์  
ของห้องเรียน 

แบบบันทึกการใช้ห้อง 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ห้องเรียนในรายวิชาวิทยาการค านวณ รายวิชาออกแบบเทคโนโลยีและรายวิชาสาระเพ่ิม 
 
 

ลงชื่อ                                     ผู้เสนอโครงการ           
                       (นายตรีสวัสดิ์  รักหาบ) 
                                                           หัวหน้างานศูนย์คอมพิวเตอร์และสื่อเทคโนโลยี 
 
 

ลงชื่อ                                    ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นางสาวกุลธิดา  พรมทอง) 
              รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

 
                  ลงชื่อ                                     ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                            (นายปัญญา   หัตถิ) 
                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
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3.2.7 โครงการปรับปรุงอาคารของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที่   6 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่   3  ข้อที ่   3.2   
มาตรฐานสถานศึกษาที่    2  ตัวช้ีวัดที ่  1 
นโยบายโรงเรียนข้อที่    5   จุดเน้นที่    4 
ลักษณะของโครงการ               โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
งบประมาณทั้งโครงการ  150,000  บาท  (เงินอุดหนุนเหลือจ่ายการเรียนฯ 100,000/อุดหนุนการเรยีนฯ 50,000) 

1.  หลักการและเหตุผล 
ตามพระราฃบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้ก าหนดให้การจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเอ้ือ

ต่อการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนและเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เพราะมีผลต่อการพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม ซึ่งโรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองจองนักเรียน และ
ใช้ชีวิตเพ่ือหาประสบการณ์มากกว่าอยู่ที่บ้าน จึงสมควรเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษ ในการจัดสภาพแวดล้อมให้มี
บรรยากาศที่ดี เหมาะสมและลดภาวะที่เป็นพิษ เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ สติปัญญาของนักเรียนให้ดีท่ีสุด 

ปัจจุบันสภาพอาคารของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และห้องเรียนช ารุดทรุดโทรม เนื่องจากใช้
งานมานาน จึงควรซ่อมแซม บ ารุงรักษา เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน
และทางราชการ ซึ่งอาคารเกษตร อาคาร คหกรรมและห้องกลุ่มสาระฯการงานอาชีพ ถือว่ามีความส าคัญที่จะ
ช่วยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ช่วยสนับสนุนให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จึงจัดท าโครงการปรับปรุงอาคารของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ นี้ขึ้น เพื่อให้อาคารดังกล่าว มีบรรยากาศท่ีดีเอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

2.  วัตถุประสงค์ 
เพ่ือปรับปรุงอาคารของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีบรรยากาศที่ดี 

เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3.  เป้าหมาย   
      3.1   ผลผลิต ( Outputs )   
              3.1.1  เชิงปริมาณ ครู จ านวน 260 คน และนักเรียนจ านวน 2,964 คน ของโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
              3.1.2  เชิงคุณภาพ อาคารเรียนมีบรรยากาศที่ดีเอ้ือต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุด 
      3.2   ผลลัพธ์ ( Outcomes)   
              3.2.1  นักเรียนได้รับการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
 3.2.2 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาการงานอาชีพ 
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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 

 
 
 

  
 

 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน

อาชีพ 

2. ข้ันด าเนินการ (Do) 
  2.1 ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนที่วางไว้ 

 
 

 
 

 
 

 

3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
  3.1 ติดตามและประเมินผล 

  
 

 
 

 
 

4. ข้ันสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
  4.1 ประเมินผล 

   
 

 
 

 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่า
วัสดุ 

   ค่า 
ครุภัณฑ์ 

1. ค่าปรับปรุง แก้ไข 
ซ่อมแซม ห้องส านักงาน 

 150,000   150,000 ต.ค.63 – 
ก.ย.64 

กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
การงาน
อาชีพ 

      

รวม  150,000   150,000   
 

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    อาคารกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เปูาหมาย วิธีการติดตามผล 

- - - - 

9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 90 สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. กลุ่มเปูาหมายมีการพัฒนาร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาอันเนื่องมาจากบรรยากาศท่ีดีเอ้ือต่อการ

เรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุด ส่งผลให้นักเรียนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพได้  
2. สภาพอาคารและสถานที่พร้อมส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
 

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

ลงชื่อ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นางสาวกุลธิดา  พรมทอง) 
          รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

 
                 ลงชื่อ                                     ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                                             (นายปัญญา   หัตถ)ิ 
                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
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3.2.8 โครงการปรับปรุงห้องวัดผลและประเมินผล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่  5 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่   3   ข้อที่    3.2 
มาตรฐานสถานศึกษาที่    2     ตัวช้ีวัดที่   5 
นโยบายโรงเรียนข้อที่   5    จุดเน้นที่   5 
ลักษณะของโครงการ             โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  งานวัดผลและประเมินผล  กลุ่มบริหารวิชาการ 
งบประมาณทั้งโครงการ   35,200 บาท  (เงินอุดหนุนการเรียนการสอน) 

1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอด เอื้อต่อการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ  นับว่าเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่ง
ที่จะเป็นสิ่งที่เสริมให้การบริหารและปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ ห้องวัดผลและประเมินผลเป็นห้องที่ควารมี
ความพร้อมในด้านความปลอดภัย การบริการ และอ านวยความสะดวกในการบริการแก่นักเรียน ครูและ
ผู้ปกครอง 
 ปัจจุบันห้องวัดผลและประเมินผล มีกระจกหน้าต่างที่ช ารุด ร้าว บิ่น แตก รางเลื่อนกระจกหลวม หาก
มีฝนตกและกระแสลมแรง เสี่ยงต่อการที่บานกระจกจะหลุดจากหน้าต่างและหล่นแตก สร้างอันตราย และท า
ให้ครู นักเรียน หรือ ผู้ปกคอรง ที่ปฏิบัติงานในห้องบาดเจ็บได้ จึงควรได้รับการปรับปรุงห้องเพ่ือความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
      2.1 เพ่ือให้ห้องวัดผลและประเมินผล มีภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม และปลอดภัย  
 

3. เป้าหมาย  
       3.1 ผลผลิต ( Outputs )    
              3.1.1  เชิงปริมาณ   เปลี่ยนบานกระจกหน้าต่างที่ช ารุดจ านวน 16 บาน 

    3.1.2  เชิงคุณภาพ  ห้องวัดผลและประเมินผลอยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย
และเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 
      3.2 ผลลัพธ์ ( Outcomes)  

3.2.1 ห้องวัดผลและประเมินผล มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และพร้อมใช้งานกิจกรรมต่าง ๆ           
ที่เก่ียวกับปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   



                                            โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2564            ห น้ า  | 286 

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 ประชุมครูวดัผล 
   1.2 เขียนโครงการ 
   1.3 ประสานงานกับงานอาคารสถานท่ี 

 √ 

   

งานวัดผล 
และ

ประเมินผล 

2. ขัน้ด าเนินการ (Do) 
   2.1 ด าเนินงานตามโครงการ 

 
√ 

 
 

 

3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 ด าเนินการตรวจสอบตามแผนการจดัท าโครงการ 

 
√ 

 
 

4. ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
   4.1 ตรวจวัดใหผ้ลการปฏิบตัิงานเป็นไปตามกฎหมาย 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เปูาหมายแผนการด าเนินงาน
และขั้นตอนปฏิบัติงาน 

 
 
 
√ 

 
 

 
 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ระยะเวลา 
ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ    ค่า 

ครุภณัฑ ์
1. เปลี่ยนบานกระจกหน้าต่าง
ที่ช ารุดจ านวน 16 บาน 

 
35,200   35,200  

งานวัดผลและ
ประเมินผล 

รวม  35,200   35,200   
 

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    ห้องวัดผลและประเมินผล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เปูาหมาย วิธีการติดตามผล 

- - - - 

9. การประเมินผลการด าเนินงานตามแบบสมดุลขององค์กร  
ร้อยละและ 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 
วิธีการ เครื่องมือ 

ร้อยละ 100 ห้องวัดผลและประเมินผล มีภูมิ
ทัศน์และสภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม และ
ปลอดภัย  

สังเกต แบบสังเกต 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
11.1 ห้องวัดผลและประเมินผล มีภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม และปลอดภัย 

 
 
 
      ลงชื่อ                                     ผู้เสนอโครงการ            
                      (นางสาวเณริศา  พรหมวิลัย)           
                 หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
 
 

ลงชื่อ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นางสาวกุลธิดา  พรมทอง) 
          รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

 
                 ลงชื่อ                                     ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                                             (นายปัญญา   หัตถิ) 
                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
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3.2.9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมกล้องวงจรปิดภายในโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที่  5 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่    3     ข้อที ่     3.2 
มาตรฐานสถานศึกษาที่     1      ประเด็นพิจารณาท่ี  1.2 
นโยบายโรงเรียนข้อที่     2       จุดเน้นที่      7 
ลักษณะของโครงการ     โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นายเด่น  นวลปาน และงานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน 
งบประมาณทั้งโครงการ    160,000   บาท (เงินอุดหนุนการเรียนการสอน) 

1.  หลักการและเหตุผล 
 การจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนสตรีภูเก็ต ต้องค านึงถึงคุณภาพการรักษาทรัพย์สิน การรักษา                  
ความปลอดภัยเป็นสิ่งส าคัญ รวมไปถึงประโยชน์ในการสอดส่องดูแลและมีการตรวจสอบหลักฐานข้อมูล                            
ภาพเหตุการณ์ต่างๆ  เพ่ือใช้เป็นหลักฐานที่สามารถยืนยันความเป็นจริงได้ และเป็นการปูองกันดูแลรักษา                       
ความปลอดภัยภายในสถานศึกษา รวมถึงการก ากับดูแลพฤติกรรมของนักเรียนให้มีระเบียบมีวินัย 
 โรงเรียนสตรีภูเก็ตมีกล้องวงจรปิด (CCTV) เพียง 16 ตัว ซ่ึงมีอายุการใช้เกือบ4 ปี แล้ว โดยมีอุปกรณ์
บางอย่างช ารุดทรุดโทรมตามอายุการใช้งาน และไม่สามารถบันทึกเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบันได้ 
 ดังนั้นงานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน กลุ่มงานกิจการนักเรียน เล็งเห็นถึงความปลอดภัยและ
เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงจัดท าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมกล้องวงจรปิดภายในโรงเรียนขึ้น เพ่ือ
ความปลอดภัยกับชีวิต และทรัพย์สินของครู บุคลากร นักเรียนภายในโรงเรียน  

2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้การด าเนินการซ่อมบ ารุงกล้องวงจรปิด และอุปกรณ์ ตามจุดที่ช ารุดเสียหายให้ใช้ได้เป็นปกติ 
เพ่ือความปลอดภัยภายในสถานศึกษา 
 2. เพ่ือให้ครู บุคลากร นักเรียน ภายในโรงเรียน มีความพึงพอใจในมาตรการรักษาความปลอดภัย 
3.  เป้าหมาย 
      3.1   ผลผลิต ( Outputs )  ( ระบุผลงานที่เกิดข้ึนหลังจากด าเนินการเสร็จ)  
        3.1.1  เชิงปริมาณ   กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ทั้งสิ้นจ านวน 16 ตัว 
  3.1.2  เชิงคุณภาพ  กล้องโทรทัศน์วงจรปิด สามารถสอดส่องดูแลและมีการตรวจสอบหลักฐาน
ข้อมูลภาพเหตุการณ์ต่างๆ  เพ่ือใช้เป็นหลักฐานที่สามารถยืนยันความเป็นจริงได้ และเป็นการปูองกันดูแลรักษา
ความปลอดภัยภายในสถานศึกษา รวมถึงการก ากับดูแลพฤติกรรมของนักเรียนให้มีระเบียบมีวินัย  
 3.2   ผลลัพธ์ ( Outcomes)  ( ระบุผลประโยชน์ที่เกิดจากผลผลิต ) 

- กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ทั้งสิ้นจ านวน 16 ตัว  มีประสิทธิภาพ และเป็นการปูองกันดูแล
รักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษา รวมถึงการก ากับดแูลพฤติกรรมของนักเรียนให้มีระเบียบมีวินัย   
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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.ขั้นเตรียมการ 
1. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
2. เสนอโครงการและขออนุมัติโครงการ  

 
 

 
  

  นายเด่น  
นวลปาน 

2.ขั้นด าเนินการ 
1. ติดตั้งกล้องวงจรปิด จ านวน 16 ตัว 
2. ซ่อมแซมกล้องวงจรปิด 

 
 

 
   

  

3. ขั้นประเมินผล 
3.1 ก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงาน 
3.2 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 

  
 

 
  

 

 
 
 

 

4. ข้ันสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
   4.1 รายงานผลการด าเนินงาน 
   4.2 รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้
ที่เก่ียวข้องเป็นแนวทางในการด าเนินงาน 

  
 

  

 
 

 

 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ค่าตอบ

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ    ค่า 
ครุภัณฑ์ 

1. งานติดตั้งกล้องวงจรปิด
ภายในโรงเรียน เพิ่มเติม 
จ านวน 16 ตัว  

 
 

 100,000  ธ.ค.63 – 
พ.ค. 64 

นายเด่น  
นวล
ปาน 

2. ปรับปรุงซ่อมแซมกล้อง
วงจรปิดภายในโรงเรียน 

 60,000      

รวม  60,000  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 

เปูาหมาย วิธีการติดตามผล 

- - - - 
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9. การประเมินผลการด าเนินงานตามแบบสมดุลขององค์กร  
ร้อยละและ 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 
วิธีการ เครื่องมือ 

 - ร้อยละ 100 มีการด าเนินการซ่อมบ ารุงกล้องวงจรปิด 
และอุปกรณต์ามจุดที่ช ารุดเสียหายให้ใช้ได้เป็นปกติ   
เพ่ือความปลอดภัยภายในสถานศึกษา 

- ตรวจรับ  
 
 

- แบบตรวจรับ 

- ร้อยละ80 ครู บุคลากร นักเรียน ภายในโรงเรียน มี
ความพึงพอใจในมาตรการรักษาความปลอดภัย 

- ส ารวจความพึงพอใจ - แบบส ารวจ 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. มีระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่มีประสิทธิภาพ  
 2. เพ่ือมีมาตราการรักษาความปลอดภัย และสถานที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
          

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

 
ลงชื่อ                                    ผู้เห็นชอบโครงการ 

               (นางสาวสุกัญญา  นิ่มมโน) 
                   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
 

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

                                                                           (นายปัญญา   หัตถิ) 
                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
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3.2.10 โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที่   5 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่  3  ข้อที่   3.2 
มาตรฐานสถานศึกษาที่   2  ประเด็นพิจารณา 5 
นโยบายโรงเรียนข้อที่    4  จุดเน้นที่  2 
ลักษณะของโครงการ               โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานสาธารณูปโภค  กลุ่มบริหารทั่วไป  
งบประมาณทั้งโครงการ    152,936 บาท  (เงินเหลือจ่ายระดม) 

1.  หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนสตรีภูเก็ต ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  
เพ่ือให้นักเรียนได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย  จิตใจ  สังคมและสติปัญญา จึงสมควรอย่างยิ่งที่โรงเรียนจะได้
ปรับปรุงอาคารสถานที่ภายในโรงเรียนให้ดีขึ้น ตลอดจนระบบไฟฟูา ประปา สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ต่างๆ 
ซึ่งโรงเรียนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของ นักเรียน คณะครู ผู้ปกครองและผู้ใช้บริการในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน เพื่อให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  ให้นักเรียนได้เรียนอย่าง
มีความสุข  พร้อมทั้งมีแหล่งการเรียนรู้  ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่หลากหลาย  มีสภาพแวดล้อมที่ดี  
มีอาคารเรียนที่มีความปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภคท่ีสมบูรณ์    
  ดังนั้นกลุ่มงานสาธารณูปโภค จึงจ าเป็นจะต้องซ่อมแซม พัฒนา ปรับปรุงระบบการจ่ายกระแสไฟฟูา
และอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมใช้งาน เกิดความปลอดภัยสูงสุด เพียงพอกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชนใน
การจัดกิจกรรมต่างๆ  เพื่อส่งผลให้โรงเรียนและนักเรียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้  
 

2.  วัตถุประสงค์ 
     2.1  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคท่ีเกี่ยวกับระบบการจ่ายกระแสไฟฟูาทั้งโรงเรียน ที่มีผลต่ออาคารเรียน 
ห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับการใช้กระแสไฟฟูาที่ปลอดภัย เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และการ
อ านวยความสะดวกการปฏิบัติงานตามอาคารส านักงานของบุคลากรทั้งหมดภายในโรงเรียน 
    2.2  เพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียนได้รับความปลอดภัยจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟูาทุกจุดภายในโรงเรียน 
    2.3  ระบบไฟฟูาในโรงเรียนมีมาตรฐานด้านความปลอดภัย   
  

3.  เป้าหมาย  
      3.1   ผลผลิต ( Outputs )  ( ระบุผลงานที่เกิดขึ้นหลังจากด าเนินการเสร็จ ) 
              3.1.1  เชิงปริมาณ  
  - งานปรับปรุงระบบตัวจ่ายกระแสไฟฟูาขนาด 3P630KVA 3 จุด (หม้อแปลง)  
  - งานเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟูาในระบบตัวจ่ายกระแสไฟฟูาขนาด 3P630KVA (หม้อแปลง)  
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              3.1.2  เชิงคุณภาพ  
  - อุปกรณ์ไฟฟูาภายในอาคารเรียนและสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียนอยู่ในสภาพดีและพร้อม
ใช้งาน ปลอดภัยและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  
      3.2   ผลลัพธ์ ( Outcomes)  ( ระบุผลประโยชน์ที่เกิดจากผลผลิต ) 
     3.2.1 สถานศึกษามีความปลอดภัย คณะครู นักเรียนและบุคลากร สามารถใช้แหล่งเรียนรู้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

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. ขัน้เตรียมการ (Plan)  
   1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
   1.2 ส ารวจเพื่อหาปัจจัยสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
   1.3 หาปัจจัยที่เห็นเด่นชัดและความจ าเป็น
เร่งด่วนในการแก้ปัญหา 

 
√ 

    
 
 

งาน
สาธารณูปโภค 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
   2.1ปรับปรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบตัวจ่ายและ
กระแสไฟฟูาขนาด 3P630KVA 3 จุด 

 
√ 

 
 

 
 

งาน
สาธารณูปโภค 

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 ด าเนินการตามแผนการจัดท าโครงการ 

  √  งาน
สาธารณูปโภค 

4. ข้ันสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
   4.1 ตรวจสอบ ตรวจวัดใหผ้ลการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามกฎหมาย สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์เปูาหมายแผนการด าเนินงานและ
ขั้นตอนปฏิบัติงาน 
   4.2 แก้ไขปรับปรุง 
   4.3 สรุปผลรายงาน /พัฒนาต่อเนื่อง 

   
 

 

 
 
√ 

 
 
 

งาน
สาธารณูปโภค

สถานที่ 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ระยะเวลา 
ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าครุภณัฑ ์
1.งานปรับปรุงและเปลี่ยน
อุปกรณ์ระบบตัวจ่ายและ
กระแสไฟฟูาขนาด 
3P630KVA 3 จุด 

 152,936   152,936 พ.ย.63 
- 

มี.ค.64 

งาน
สาธารณูปโภค 

รวม  152,936   152,936   
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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 

- - - - 

9. การประเมินผลการด าเนินงาน  
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการ เครื่องมือ 

ร้อยละ100 ได้รับการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคท่ี
เกี่ยวกับระบบการจ่ายกระแสไฟฟูาทั้งโรงเรียน 

ตรวจรับ เอกสารการตรวจรับ 

ร้อยละ 100 ของบุคลากรในโรงเรียนได้รับความปลอดภัย สังเกต แบบสังเกต 
ร้อยละ 100 ของระบบไฟฟูาในโรงเรียนมีมาตรฐานด้าน
ความปลอดภัย    

สังเกต แบบสังเกต 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 โรงเรียนมีระบบการจัดการในเรื่องระบบสาธารณูปโภคท่ีดี เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน และ

สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชนทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 
10.2 กลุ่มเปูาหมายมีจิตส านึกท่ีดีและได้รับการพัฒนา จนมีลักษณะนิสัยที่ดีด้านการดูแลรักษาตาม

คุณลักษณะประกอบวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
 

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

                                  (นายจารุวัฒน์  จันทร์เส้ง)              
                                                                       หัวหน้างานสาธารณูปโภค           

 
ลงชื่อ                                    ผู้เห็นชอบโครงการ 

               (นางสาวสุกัญญา  นิ่มมโน) 
                   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
 

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

                                                                           (นายปัญญา   หัตถิ) 
                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
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3.2.11 โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโรงเรียนสตรีภูเก็ต (เครื่องปรับอากาศ) 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที่   5 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่  3  ข้อที่   3.2 
มาตรฐานสถานศึกษาที่   2  ประเด็นพิจารณา 5 
นโยบายโรงเรียนข้อที่    4  จุดเน้นที่   2 
ลักษณะของโครงการ               โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ     งานสาธารณูปโภค  กลุ่มบริหารทั่วไป  
งบประมาณทั้งโครงการ    70,000   บาท  (เงินเหลือจ่ายระดม) 

1.  หลักการและเหตุผล 
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนสตรีภูเก็ตได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน ทั้งกิจกรรมใน

หลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ชื่นชมจากหน่วยงานทุกภาคส่วนจนได้รับ
รางวัล สถานศึกษารางวัลพระราชทานถึง 11 ครั้ง จนเป็นโรงเรียนยอดนิยมของชุมชน ความส าเร็จดังกล่าว
เกิดขึ้นได้เพราะได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และเป็นสถาบันหนึ่งที่มีบทบาทใน
การให้การศึกษา  
 ส าหรับโรงเรียนสตรีภูเก็ต ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่เป็นสิ่งส าคัญและช่วยส่งเสริมในการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดสภาพแวดล้อม  การซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่างๆ                     
การปรับภูมิทัศน์  และแหล่งเรียนรู้  โรงเรียนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของ  นักเรียน  คณะครู  ผู้ปกครอง  
และผู้ใช้บริการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือใช้อาคารสถานที่ต่างๆในการจัดกิจกรรมให้บริการแก่
ชุมชน  สภาพของอาคารเรียนต้องมีความแข็งแรงทนทาน  และพร้อมใช้งาน  จึงต้องด าเนินการจัดท าโครงการ
ดังกล่าว เพ่ือให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ   ให้นักเรียนได้เรียนอย่าง                  
มีความสุข  พร้อมทั้งมีแหล่งการเรียนรู้  ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่หลากหลาย  มีสภาพแวดล้อมที่ดี  
มีอาคารเรียนที่มีความปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภคท่ีสมบูรณ์    
  ดังนั้นกลุ่มงานสาธารณูปโภค จึงจ าเป็นจะต้องซ่อมแซม  พัฒนา  ปรับปรุงเครื่องปรับอากาศให้พร้อม
ใช้งาน  เกิดความปลอดภัยสูงสุด  เพียงพอกับความต้องการของโรงเรียน และชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ  
เพ่ือส่งผลให้โรงเรียนและนักเรียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษา 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  ปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศภายในห้องประชุม ให้มีความปลอดภัย เอ้ือต่อการจัดการ

เรียนรู้ การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในโรงเรียน 
2.2  เพ่ือให้สภาพห้องประชุมได้รับการดูแลพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
2.3  เพ่ือให้บุคลากรภายในโรงเรียนได้รับความสะดวกสบายในการใช้ห้องประชุม 
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3.  เป้าหมาย  
     3.1 ผลผลิต ( Outputs )  ( ระบุผลงานที่เกิดข้ึนหลังจากด าเนินการเสร็จ ) 
           3.1.1  เชิงปริมาณ    เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง 
           3.1.2  เชิงคุณภาพ   ระบบเครื่องปรับอากาศภายในห้องประชุม อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน 
ปลอดภัยและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ    
      3.2   ผลลัพธ์ ( Outcomes)  ( ระบุผลประโยชน์ที่เกิดจากผลผลิต ) 
  3.2.1 คณะครู นักเรียน และบุคลากรสามารถ ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งหมดภายในโรงเรียนในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

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 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
   1.2 ส ารวจเพื่อหาปจัจัยสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
   1.3 หาปัจจัยที่เห็นเด่นชัดและความจ าเป็นเร่งด่วน
ในการแก้ปัญหา 

 
√ 

   งาน
สาธารณูปโภค 

2. ขัน้ด าเนินการ (Do) 
   2.1 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องประชุม                      
2  เครื่อง 

√    งาน
สาธารณูปโภค 

3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 ด าเนินการตามแผนการจดัท าโครงการ 

 √   งาน
สาธารณูปโภค 

4. ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
   4.1 ตรวจสอบ ตรวจวัดใหผ้ลการปฏิบัติงานเป็นไป
ตามกฎหมาย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เปูาหมาย
แผนการด าเนินงานและขั้นตอนปฏิบัติงาน 
   4.2 แก้ไขปรับปรุง 
   4.3 สรุปผลรายงาน /พัฒนาต่อเนื่อง 

  √ 
 

 

 
 
 

 
 
 

งาน
สาธารณูปโภค 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ระยะเวลา 
ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ    ค่า 
ครุภณัฑ ์

1. ติดตั้งเครื่องปรบัอากาศ 
    ห้องโสตเก่าขนาด 36,000 BTU 

 
 

 37,000 37,000 พ.ย. – 
ธ.ค. 63 

งานสาธาร 
ณูปโภค 

2. ติดตั้งเครื่องปรบัอากาศ 
   ห้องประชุมชงโค 1 ขนาด 25,000 BTU 

 
 

 33,000 33,000 พ.ย. – 
ธ.ค. 63 

 

รวม    70,000 70,000   
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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 

- - - - 

9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการ เครื่องมือ 

ร้อยละ 90 ปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศภายในห้องประชุม ให้มี
ความปลอดภัย 

ตรวจรับ เอกสารตรวจรับ 

ร้อยละ 90 ของสภาพห้องประชุมได้รับการดูแลพร้อมใช้งานอยู่เสมอ สังเกต แบบสังเกต 
ร้อยละ100 ของบุคลากรภายในโรงเรียนได้รับความสะดวกสบายใน
การใช้ห้องประชุม 

สังเกต แบบสังเกต 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      10.1 ห้องประชุมมีสภาพพร้อมใช้งาน เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี               
แก่ชุมชนทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 
 

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

                                  (นายจารุวัฒน์  จันทร์เส้ง)              
                                                                       หัวหน้างานสาธารณูปโภค           

 
ลงชื่อ                                    ผู้เห็นชอบโครงการ 

               (นางสาวสุกัญญา  นิ่มมโน) 
                   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
 

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

                                                                           (นายปัญญา   หัตถิ) 
                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
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3.2.12 โครงการปรับปรุงห้องเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (ม.ต้น) 

สนองยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่   3 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่  3   ข้อที่    3.2 
มาตรฐานสถานศึกษาที่   2   ประเด็นพิจารณาที่  5 
นโยบายโรงเรียนข้อที่   3   จุดเน้นที่   4 
ลักษณะของโครงการ    ใหม ่         ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการโครงการ SMTE  ม.ต้น 
งบประมาณทั้งโครงการ   448,114  บาท  (เงินเหลือจ่ายระดม  SMTE  ม.ต้น) 

1.  หลักการและเหตุผล 
 จากมาตรฐานสถานศึกษาข้อที่ 2 ว่าด้วยกระบวนการบริหารและการจัดการนั้น ได้ระบุไว้ว่าการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภายและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพนั้นมีความส าคัญต่อนักเรียน
เป็นอย่างยิ่ง 
  ทางคณะกรรมการโครงการ SMTE ม.ต้น จึงได้ส ารวจสภาพแวดล้อมของห้องเรียนประจ าของนักเรียน
โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (ม.ต้น) โดยหมายถึงโต๊ะและเก้าอ้ี ใน
ห้องเรียนจ านวน 6 ห้องเรียน คือ 531 , 641 , 642 , 633 , 634 , 635 ถูกใช้งานเป็นเวลานานจึงมีสภาพช ารุด 
มีหลายตัวที่เปราะและหักเพราะว่ามีมอดกินไม้อยู่ภายใน และภายในห้องเรียน 531 มีเครื่องปรับอากาศ
จ านวน 3 เครื่อง ใช้งานไม่ได้ ส่งผลให้บรรยากาศในห้องเรียนเป็นอุปสรรคต่อการเรียน นักเรียนขาดความ
กระตือรือร้น 
  ดังนั้น ทางคณะกรรมการโครงการ SMTE ม.ต้น จึงมีความประสงค์ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักเรียนมีห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยเฉพาะที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ จึงมีความจ าเป็นที่เสนอโครงการนี้
ขึ้นมา 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพ่ือให้ห้องเรียนมีอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เน้นความเป็นเลิศของนักเรียนตามกลุ่มสาระ 
     2.2 เพ่ือให้สถานศึกษามีระบบการดูแลบ ารุงรักษาเทคโนโลยี และด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 
     2.3 เพ่ือให้สถานศึกษามีภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม และปลอดภัย 
 

3.  เป้าหมาย 
      3.1   ผลผลิต ( Outputs )  ( ระบุผลงานที่เกิดข้ึนหลังจากด าเนินการเสร็จ ) 
               3.1.1  เชิงปริมาณ    นักเรียนในโครงการ ฯ มีโต๊ะเก้าอ้ี ใหม่ จ านวน  213  ชุด และ
เครื่องปรับอากาศใหม่ 3 เครื่อง 
               3.1.2  เชิงคุณภาพ   นักเรียนมีโต๊ะเก้าอ้ีใหม่ และมีบรรยากาศการเรียน ที่เอ้ือต่อการเรียน 
      3.2   ผลลัพธ์ ( Outcomes)  ( ระบุผลประโยชน์ที่เกิดจากผลผลิต ) 
               3.2.1  นักเรียนในโครงการฯ มีบรรยากาศการเรียนที่ดี  
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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  จัดท าบันทึกความต้องการ
พร้อมรายละเอียด 
    1.3  เตรียมเอกสาร 

 
 
 
 

  
 
 
 

 คณะกรรมการ 
SMTE ม.ต้น 

2. ข้ันด าเนินการ (Do) 
    2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของ
รายการซื้อและวงเงินที่ใช้ 
    2.2 สอบถามราคาจากร้านค้าต่าง 
ๆ เพื่อเปรียบเทียบราคาและวัสดุ 
    2.3 ปรึกษาหาข้อสรุปเพ่ือจัดหา
ครุภัณฑท์ี่เหมาะสมที่สุด 
    2.4 จัดซื้อครุภัณฑ์ 
    2.5 ผู้ขายส่งมอบสินค้าให้แก่
คณะกรรมการตรวจรับ 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 คณะกรรมการ 
SMTE ม.ต้น 

3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล 
(Check) 
    3.1 ตรวจสอบจ านวนของครุภัณฑ์ 
    3.2 ตรวจสอบคุณภาพของครุภัณฑ์ 

  
 

 
 

 คณะกรรมการ 
SMTE ม.ต้น 

 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับ                    
ผิดชอบ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ 

1. ซื้อโต๊ะเก้าอ้ี 213 ชุด    319,500 319,500 ม.ค. 64 SMTE ม.
ต้น 2. เครื่องปรับอากาศ 3 

เครื่อง 
   128,614 128,614 ม.ค. 64 

รวม    448,114 448,114   
 

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  อาคาร 5 ห้อง 531 และอาคาร 6 ห้อง 641, 642, 633, 634, 635                         
                              รวมจ านวน 6 ห้อง      
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8.   การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยเสี่ยง วิธีการ/กิจกรรมก าจัดความเสี่ยง เป้าหมาย วิธีการติดตามผล 

ไม่สามารถหาโต๊ะและ
เก้าอ้ีตามรูปแบบที่ตั้งไว้
ภายในจังหวัดได้ 

สั่งซื้อออนไลน์จากจังหวัดใกล้เคียง เพ่ือสามารถจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ได้อย่าง
ถูกต้องและมีคุณภาพ 

ติดตามจากสภาพจริง 

 

9.   การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละ 100 ห้องเรียนมีอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เน้นความเป็น
เลิศของนักเรียนตามกลุ่มสาระ 

ดูจากสภาพจริง - 

ร้อยละ 100 สถานศึกษามีระบบการดูแลบ ารุงรักษาเทคโนโลยี และ
ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 

ดูจากสภาพจริง - 

ร้อยละ 100 สถานศึกษามีภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่สะอาด 
สวยงาม และปลอดภัย 

ดูจากสภาพจริง - 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ       
     นักเรียนในโครงการ SMTE ม.ต้น มีเก้าอ้ีและโต๊ะเรียนใหม่ จ านวน 213 ตัว และเครื่องปรับอากาศใหม่ 
จ านวน 3 ตัว 
 
 

ลงชื่อ .................................................... ผู้เสนอโครงการ                                        
               (นายวิทวัส  พาหล)                                                           

                                                       หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ SMTE ม.ต้น                   
                                              
 

ลงชื่อ                                       ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นางสาวกุลธิดา  พรมทอง) 
               รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

 
 

                ลงชื่อ                                   ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                            (นายปัญญา  หัตถิ) 
                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
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3.2.13 โครงการจัดซื้อตู้ดูดควันพร้อมชุดการจัดไอระเหยสารเคมี (FUME HOOD) 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที่   6 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่  3  ข้อที่   3.2 
มาตรฐานสถานศึกษาที่   2  ประเด็นพิจารณาที่ 5 
นโยบายโรงเรียนข้อที่    1  จุดเน้นที่  - 
ลักษณะของโครงการ               โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
งบประมาณทั้งโครงการ     500,000    บาท  (เงินระดม IP) 

1.  หลักการและเหตุผล 
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตั้งแต่ปี 2560-2579 เน้นการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงและประเทศชาติ  

และพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา และจุดเน้นโรงเรียนสตรีภูเก็ต ปีงบประมาณ 2563       
เป็นจัดการเรียนการสอนภาษาที่สองที่หลายหลาย ตอบสนองความต้องการของสังคม พัฒนาเข้าสู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล และ Education Hub เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   ฉะนั้น การยกระดับสื่อ
การเรียนการสอนเทคโนโลยีการเรียนรู้ในห้องเรียนให้มีคุณภาพ มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ทันสมัย  เหมาะสม
กับการจัดบรรยากาศการเรียนการสอน ถือว่าเป็นเรื่องท่ีมีความจ าเป็นในการจัดห้องเรียนคุณภาพยุคปัจจุบัน  

โครงการนานาชาติ มีกระบวนการเรียนการสอนทางด้านวิชาการที่มีความละเอียดในขั้นตอนการเรียน
การสอน ในรายวิชาวิทยาศาสตร์เคมี ในการท าการเรียนการสอนจะต้องมีการท าการทดลองเกี่ยวกับสารเคมี
ต่างๆ ซึ่งจะต้องมีการท าการทดลองทางด้านสารเคมี ดังนั้นภายในห้องท าการสอนวิชาวิทยาสตร์เคมีจึงต้องมีตู้
เก็บสารและตู้ดูดสารเคมี ไว้เพื่อท าการทดลองสารเคมีอย่างปลอดภัย และก าจัดการเคมีที่อาจจะส่งผมอันตราย
ต่อผู้เรียนและครูผู้สอน และเป็นไปตามมาตรฐานของ หลักสูตรนานาชาติ  

โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ตได้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนโดยให้
ความส าคัญต่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ พัฒนารูปแบบห้องปฏิบัติ การวิทยาศาสตร์ส าหรับการเรียนการสอนให้
ทันสมัยยิ่งขึ้น เป็นการตอบสนองนโยบายด้านการศึกษาของโรงเรียน ส่งผลให้กับนักเรียนและครูมีบรรยากาศ
จัดการเรียนสอนวิทยาศาสตร์ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือยกระดับสถานศึกษามีห้องทดลองและปฏิบัติการที่ทันสมัย เน้นความเป็นเลิศตามหลักสูตร

โครงการนานาชาติ อย่างพอเพียง 
2.2 เพ่ือให้สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่มีสภาพแวดล้อม เอื้อต่อการใช้บริการ มีสื่อท่ีเพียงพอเหมาะสม 

และทันสมัย มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้และค้นคว้าอย่างหลากหลาย 

3.  เป้าหมาย 
3.1 ผลผลิต (Outputs)   

 3.1.1 เชิงปริมาณ  
  - ครุภัณฑ์ตู้ดูดควันพร้อมชุดการจัดไอระเหยสารเคมี (FUME HOOD)  จ านวน 1 ชุด 
ตู้เก็บสารเคมีพร้อมพัดลมระบายอากาศ และท่อระบายไอระเหยออกสู่ภายนอก 
                     - นักเรียน IPC Year  9-11  จ านวน 17 คน 
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 3.1.2 เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนสามารถใช้ตู้ดูดควันและตู้เก็บเคมีในการทดลองวิทยาศาสตร์ด้วยตนเองได้อย่าง

ปลอดภัย 
- ครูถ่ายทอดความรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)  
            3.2.1 นักเรียนสามารถใช้ตู้ดูดควันและตู้เก็บเคมีในการทดลองวิทยาศาสตร์ด้วยตนเองได้ได้อย่าง
ปลอดภัย 

 3.2.2  ครูถ่ายทอดความรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

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 จัดประชุมระดมความคิดเห็น 
   1.2 ส ารวจ ออกแบบ ประมาณราคา 
   1.3 เสนอขออนุมัติโครงการ 
   1.4 จัดประชุมแผนการพัฒนาห้องเรียนเทคโนโลยี 
   1.5 ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง 

 
 

 
 
 

 

กลุ่มงาน
บริหารงาน

ทั่วไป  
โครงการ
นานาชาติ 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
   2.1 ครุภัณฑต์ู้ดูดควันพร้อมชุดการจัดไอระเหย
สารเคมี (FUME HOOD) ตู้เก็บสารเคมีพร้อมพัดลม
ระบายอากาศ และท่อระบายไอระเหยออกสู่ภายนอก 

    

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
      3.1 ตรวจสอบศักยภาพและการใช้งานตู้ดูดควัน
พร้อมชุดการจัดไอระเหยสารเคมี (FUME HOOD) ตู้
เกบ็สารเคมีพร้อมพัดลมระบายอากาศ และท่อระบาย
ไอระเหยออกสู่ภายนอก ติดตั้ง 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

4. ข้ันสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
   4.1 ประเมินโครงการด าเนินการ 
   4.2 รายงานผลโครงการ 

    
 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่า 
ครุภัณฑ์ 

1. ตู้ดูดควันพร้อมชุดการจัด
ไอระเหยสารเคมี (FUME 
HOOD)  

- - - 400,000 400,000 ภาคเรียนที่ 
2/2563 

กลุ่มงาน
บริหารงาน

ทั่วไป  
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่า 
ครุภัณฑ์ 

2. ตู้เก็บสารเคมีพร้อมพัด
ลมระบายอากาศ และท่อ
ระบายไอระเหยออกสู่
ภายนอก 

- - - 100,000 100,000  โครงการ
นานาชาติ 

รวมจ านวนทั้งสิ้น    500,000 500,000 ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ 
 

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    อาคาร 7 โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต    

8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เป้าหมาย วิธีการติดตามผล 

การใช้งานที่จ ากัด
เฉพาะห้องโครงการ
นานาชาติ 

ควรให้นักเรียน ครูและบุคลคล
ทั่วไปใช้ดูดควันพร้อมชุดการจัดไอ
ระเหยสารเคมี (FUME HOOD) 

ครูและนักเรียน 
โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

สอบถามครูและ
นักเรียน โรงเรียนสตรี
ภูเก็ต เป็นรายบุคคล 

9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน ครูและบุคลากรมีห้องทดลองและ
ปฏิบัติการที่ทันสมัย เน้นความเป็นเลิศตามหลักสูตรโครงการ
นานาชาติ อย่างพอเพียง 

- ความพึงพอใจ - แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
ความพึงพอใจ 

2. ร้อยละ 80 ของนักเรียน ครูและบุคลากร มีแหล่งเรียนรู้ที่มี
สภาพแวดล้อม เอ้ือต่อการใช้บริการ มีสื่อท่ีเพียงพอเหมาะสม และ
ทันสมัย มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้และค้นคว้าอย่าง
หลากหลาย 

- ความพึงพอใจ  - แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
ความพึงพอใจ 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนสตรีภูเก็ตได้รับการยกระดับให้ทันสมัยเหมาะกับการเรียนรู้ใน 
ศตวรรษท่ี 21 
10.2 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์มีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการสอนวิชาวิทยาสตร์เคมี 

โครงการนานาชาติ 
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           ลงชื่อ .................................................. ผู้เสนอโครงการ  
                                    (นายอ านวย  ปุพเพตะนันท์)  
                 หวัหน้าโครงการนานาชาติ                        
               
 
                       ลงชื่อ                                        ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                           (นางสาวกุลธิดา  พรมทอง) 
                            รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
                       ลงชื่อ                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
                                    (นายปัญญา หัตถิ) 
                                ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
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3.2.14 โครงการจัดท าห้องคอมพิวเตอร์(735) โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที่   6 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่  3  ข้อที่   3.2 
มาตรฐานสถานศึกษาที่   2  ประเด็นพิจารณา 5 
นโยบายโรงเรียนข้อที่    1  จุดเน้นที่  - 
ลักษณะของโครงการ               โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
งบประมาณทั้งโครงการ      3,400,000    บาท  (เงินเหลือจ่ายระดม IP) 

1.  หลักการและเหตุผล 
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตั้งแต่ปี 2560-2579 เน้นการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงและประเทศชาติ  

และพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา และจุดเน้นโรงเรียนสตรีภูเก็ต ปีงบประมาณ 2564       
เป็นจัดการเรียนการสอนภาษาที่สองที่หลายหลาย ตอบสนองความต้องการของสังคม พัฒนาเข้าสู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล และEducation Hub เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   ฉะนั้น การยกระดับสื่อ
การเรียนการสอนเทคโนโลยีการเรียนรู้ในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพ  เหมาะสมกับการจัดบรรยากาศ
การเรียนการสอน ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความจ าเป็นในการจัดห้องคอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดกิจกรรมการสอนทางด้าน
เทคโนโลยีและสารสนเทศอย่างเหมาะสม  

โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต มีการท าการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ซึ่งที่ผ่านในการท า
การสอนวิชาคอมพิวเตอร์นั้น นักเรียนจะต้องท าการน าเอาคอมพิวเตอร์พกพา จากห้องพักครู เข้ามาท าการ
เรียนการสอนในห้องเรียน ซึ่งเกิดความล่าช้าในการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์  

โครงการจัดท าห้องคอมพิวเตอร์ จึงมีความจ าเป็นและส าคัญเพ่ือให้การท าการเรียนการสอนวิชา
คอมพิวเตอร์ โครงการนานาชาติ มีความสะดวกและรวดเร็วในการท าการเรียนการสอน มากกว่าในปัจจุบัน 
และให้มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสอนและเหมาะสมกับนักเรียน ครูผู้สอน และรายวิชาคอมพิวเตอร์ 
โครงการนานาชาติ 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้สถานศึกษามีห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดียและมีอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เน้นความ

เป็นเลิศของนักเรียนตามหลักสูตรโครงการนานาชาติอย่างพอเพียง 
2.1 เพ่ือให้สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่มีสภาพแวดล้อม เอื้อต่อการใช้บริการ มีสื่อท่ีเพียงพอเหมาะสม 

และทันสมัย มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้และค้นคว้าอย่างหลากหลาย 

3.  เป้าหมาย 
3.1  ผลผลิต (Outputs)   

  3.1.1 เชิงปริมาณ   ห้องคอมพิวเตอร์   จ านวน  1  ห้อง 
  3.1.2 เชิงคุณภาพ 

- นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 
- ครูสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการถ่ายทอดความรู้และท ากิจกรรมในการสอน 

  - โครงการนานาชาติโรงเรียนสตรีภูเก็ตเป็นผู้น าด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสอน 
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 3.2   ผลลัพธ์ (Outcomes)  
   3.2.1 นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 
   3.2.2 ครูสามารถคอมพิวเตอร์ในการถ่ายทอดความรู้และท ากิจกรรมในการสอน 
   3.2.3 โครงการนานาชาติโรงเรียนสตรีภูเก็ตเป็นผู้น าด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสอน 

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 จัดประชุมระดมความคิดเห็นต่อโครงการ
จัดท าห้องเรียนคุณภาพนานาชาติโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
   1.2 ส ารวจ ออกแบบ ประมาณราคา 
   1.3 เสนอขออนุมัติโครงการ 
   1.4 จัดประชุมแผนการพัฒนาห้องเรียน
เทคโนโลย ี
   1.5 ประกาศจัดซื้อ/จัดจา้ง 

 
 

 
 
  

กลุ่มงาน
บริหารงานท่ัวไป  

โครงการ
นานาชาติ 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
   2.2 ห้องคอมพิวเตอร์โครงการนานาชาติ 
จ านวน 1 ห้อง 

    

3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานตกแต่ง
บรรยากาศห้องเรียน 
   3.2 ตรวจสอบศักยภาพและการใช้งานระบบ
คอมพิวเตอร์ 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

กลุ่มงาน
บริหารงานท่ัวไป  

โครงการ
นานาชาติ 

4. ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
   4.1 ประเมินโครงการด าเนินการ 
   4.2 รายงานผลโครงการ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่า 
ครุภณัฑ ์

1. ปรับปรุงสภาพห้องเรียน
และอุปกรณ์โสตและทัศน
ศึกษา 

- 2,710,000 - - 2,710,000 ภาคเรยีนที่ 
2/63 และ 
1/64 

กลุ่มงาน
บริหารงาน

ทั่วไป  
โครงการ
นานาชาต ิ2. คอมพิวเตอร์ - - - 690,000 690,000 

รวม - 2,710,000 - 690,000 3,400,000   

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

8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เป้าหมาย วิธีการติดตามผล 

การใช้งานที่จ ากัด
เฉพาะห้องโครงการ
นานาชาต ิ

ควรให้นักเรียน ครูและบุคลคลทั่วไป
ใช้งานห้องเรียนคุณภาพ  

ครูและนักเรียน 
โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

สอบถามครูและ
นักเรียน โรงเรียนสตรี
ภูเก็ต เป็นรายบุคคล 

9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน ครูและบุคลากรมี
ห้องทดลองและปฏิบัติการที่ทันสมัย เน้นความเป็นเลิศ
ตามหลักสูตรโครงการนานาชาติ อย่างพอเพียง 

- ความพึงพอใจ - แบบประเมินความพึงพอใจ 

2. ร้อยละ 80 ของนักเรียน ครูและบุคลากร มีแหล่ง
เรียนรู้ที่มีสภาพแวดล้อม เอื้อต่อการใช้บริการ มีสื่อที่
เพียงพอเหมาะสม และทันสมัย มีกิจกรรมที่ส่งเสริม
การอ่าน การเรียนรู้และค้นคว้าอย่างหลากหลาย 

- ความพึงพอใจ  - แบบประเมินความพึงพอใจ 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     10.1 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โครงการนานาชาติ  ได้รับการยกระดับ ให้ เหมาะสมกับการเรียนรู้                   
ในศตวรรษท่ี 21 
     10.2 บรรยากาศภายในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ มีความน่าสนใจ ทันสมัย ให้บรรยากาศที่ เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
 

           ลงชื่อ .................................................. ผู้เสนอโครงการ  
                                    (นายอ านวย  ปุพเพตะนันท์)  
                 หวัหน้าโครงการนานาชาติ                        
               
 
                       ลงชื่อ                                        ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                           (นางสาวกุลธิดา  พรมทอง) 
                            รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
                       ลงชื่อ                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
                                    (นายปัญญา หัตถิ) 
                                ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
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3.2.15 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้อง 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่    5 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่    3  ข้อที่     3.2 
มาตรฐานสถานศึกษาที่     2  ประเด็นพิจารณาท่ี  5 
นโยบายโรงเรียนข้อที่     5  จุดเน้นที่    4 
ลักษณะของโครงการ     โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SMTE) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ตุลาคม 63 – กันยายน 64 
งบประมาณทั้งโครงการ       281,900    บาท  (เงินเหลือจ่ายระดม SMTE ม.ปลาย) 
1.  หลักการและเหตุผล 

ห้องศูนย์กลางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ (SMC) จัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็น
ศูนย์กลางในเรียนรู้ สืบค้นข้อมูล เป็นห้องสื่อการเรียนการสอน อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทั้งครู นักเรียน 
และผู้ที่สนใจ ส าหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ (SMTE) และนักเรียนในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – 
คณิตศาสตร์และนักเรียนที่มีความสนใจ ของโรงเรียนสตรีภูเก็ต  

ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนสตรีภูเก็ต เห็นความส าคัญของห้องดังกล่าว จึงจัดให้มี
โครงการพัฒนาและปรับปรุงห้องศูนย์กลางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ SMC  
และห้องเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ (SMTE) ม. ปลาย เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงห้องศูนย์กลางการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ให้มีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้   

2.  วัตถุประสงค์ 
     2.1  เพื่อพัฒนาและปรับปรุงห้องศูนย์กลางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ (SMC)                 
           ให้มปีระสิทธิภาพ และสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนให้เหมาะสมแก่การเรียนรู้มากยิ่งข้ึน 
     2.2  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีแหล่งเรียนรู้ในการสืบค้นข้อมูลและศูนย์รวมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
  คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพ 
     2.3  เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนและผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้มากยิ่งข้ึน 

3.  เป้าหมาย 
      3.1   ผลผลิต ( Outputs)  (ระบุผลงานที่เกิดขึ้นหลังจากด าเนินการเสร็จ)  
              3.1.1  เชิงปริมาณ   นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และนักเรียนแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีความสนใจ 100 % ได้ใช้ห้องในการสืบค้นและเป็นแหล่งเรียนรู้ 
              3.1.2 เชิงคุณภาพ   ผู้เรียนได้มีความพึงพอใจและมีการพัฒนากาเรียนรู้ตามศักยภาพของนักเรียน 
      3.2   ผลลัพธ์ ( Outcomes)  (ระบุผลประโยชน์ที่เกิดจากผลผลิต) 
               3.2.1   นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระสูงขึ้นจากการใช้แหล่งเรียนรู้ (SMC) 
     3.2.2    นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 
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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) 
     ปรับปรุงซ่อมแซมห้อง 

    

3.  ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   ติดตามและประเมินผลการท างาน 

 
 

 
 

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

 
 

 
 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 

งบประมาณ 

รวม ระยะเวลา 
ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแ

ทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่า 
ครุภณัฑ ์

ปรับปรุงซ่อมแซมห้อง - 18,000 5,800 258,100 281,900 ต.ค. 63 
– 

ก.ย. 64 

คณะท างาน
โครงการ

ห้องเรียนพิเศษ
SMTE ม.ปลาย 

รวม   - 18,000 5,800 258,100 281,900 

* 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.ราคาครุภัณฑ์ อาจมี
การที่เปลี่ยนแปลง 

สอบถามราคาค่าเหมา
จากหลายๆ แหล่ง 

งบประมาณเป็นไปตามที่
ก าหนด 

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

ร้อยละ 100  ของห้องเรียนได้รับการปรับปรุง ประเมิน แบบประเมิน 
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนได้มีแหล่งเรียนรู้ในการสืบค้น
ข้อมูลและศูนย์รวมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพ 

สถิติการใช้ห้อง  แบบบันทึกสถิติการใช้ห้อง 

ร้อยละ 90 ผู้เรียนและผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 

สถิติการใช้ห้อง  แบบบันทึกสถิติการใช้ห้อง 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ รวมทั้งนักเรียนที่มีความสนใจ 100 % ได้ใช้ห้องในการสืบค้นและเป็นแหล่งเรียนรู้ อีกท้ังยังมี
ความพึงพอใจและมีการพัฒนากาเรียนรู้ตามศักยภาพของนักเรียน 

 
 
 

ลงชื่อ                                     ผู้เสนอโครงการ           
                          (นางสุจิตรา  ชลธาร) 
                                                       หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ SMTE ม.ปลาย 
 

 
ลงชื่อ                                     ผู้เห็นชอบโครงการ 

               (นางสาวกุลธิดา  พรมทอง) 
                 รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

 
                                                    ลงชื่อ                                  ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                                           (นายปัญญา   หัตถ)ิ 
                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
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แผนงาน 3.3 พัฒนาการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยี 
3.3.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนสตรีภูเกต็ 

สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที่  6 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่ 3  ข้อที่   3.3 
มาตรฐานสถานศึกษาที่  2  ประเด็นพิจารณาที่ 6 
นโยบายโรงเรียนข้อที่  4   จุดเน้นที่  4 
ลักษณะของโครงการ               โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงบประมาณ 
งบประมาณทั้งโครงการ     110,000 บาท (เงินอุดหนุนรายหัว) 

1.  หลักการและเหตุผล 
 มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสตรีภูเก็ต มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ 
ก าหนดประเด็นพิจารณาท่ี 6 ให้โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
การจัดการเรียนรู้  โดยข้อมูล สารสนเทศ มีความส าคัญและมีประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาการด าเนินการ  
เพ่ือให้ได้สารสนเทศท่ีดี  น าไปสู่การวางแผน ตัดสินใจ ใช้สารสนเทศอย่างมีหลักการ  ซึ่งสารสนเทศในโรงเรียน
มีทั้งสารสนเทศพ้ืนฐาน และสารสนเทศท่ีบุคลากรในหน่วยงานวิเคราะห์และพัฒนาระบบขึ้น 
 ด้วยบริบทของโรงเรียนสตรีภูเก็ตท่ีเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ข้อมูล สารสนเทศของโรงเรียน 
ในด้านต่าง ๆ จึงมีจ านวนมาก โรงเรียนมีการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ  
แต่ยังพบว่าข้อมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องของ นักเรียน ครู บุคลากร อาคารสถานที่ ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงานวิชาการ บุคลากร บริหารทั่วไปและงบประมาณ แต่ยังขาดความครบถ้วน ครอบคลุมการใช้งาน 
ซ้ าซ้อน ไม่เป็นระบบ   ในส่วนของกลุ่มการเงินและบัญชี มีแนวคิดในการ พัฒนาระบบการออกหลักฐาน
เงินเดือนให้สะดวก ทันสมัย ครู บุคลากรรับบริการแบบ Online  และอีกประการหนึ่งกลุ่มบริหารงบประมาณ 
ต้องด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้างผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  ในปัจจุบัน
กลุ่มพัสดุและสินทรัพย์ใช้เครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (UniNet) กลุ่มการเงินและบัญชีใช้ Token Key 
ซึ่งท างานได้ทีละ User   
 จากสภาพดังกล่าว กลุ่มบริหารงบประมาณจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียน  
ด้วยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยแก้ปัญหาและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนางาน
ประกอบด้วย   3 กิจกรรมได้แก่   1) กิจกรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานโรงเรียนสตรีภูเก็ต   
2) กิจกรรมพัฒนาโปรแกรม e-Slip เงินเดือน ค่าจ้างครูและบุคลากร   และ 3) การเชื่อมต่อเครือข่าย
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา (UniNet) ระหว่างห้องพัสดุและสินทรัพย์กับห้องการเงินและบัญชี 
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กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานโรงเรียนสตรีภูเก็ต          
2.  วัตถุประสงค์ 
     2.1  เพ่ือให้สถานศึกษาจัดระบบข้อมูล สารสนเทศพ้ืนฐานไว้ครบถ้วน ครอบคลุมการใช้งานและ
สารสนเทศที่จัดเก็บไว้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน 
    2.2  เพ่ือให้สถานศึกษาจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ทันสมัย ทันต่อการใช้งาน มีการพัฒนา
ต่อเนื่องและมีการปรับปรุงวิธีการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศอยู่เสมอ 
    2.3  เพ่ือให้สถานศึกษาน าข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการบริหารและจัดการงานของสถานศึกษา  
และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้เกิดประโยชน์ คุ้มค่า 
    2.4 เพ่ือให้สถานศึกษาเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศและกิจกรรมในสถานศึกษาโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย 
และน่าสนใจและมีผลงานปรากฏชัด ทุกฝุายพึงพอใจ 
 

3.  เป้าหมาย  
      3.1   ผลผลิต ( Outputs )  (ผลที่เกิดขึ้นทันที) 
              3.1.1  เชิงปริมาณ   ระบบฐานข้อมูล สารสนเทศพ้ืนฐานของโรงเรียน 1 ระบบ                
              3.1.2  เชิงคุณภาพ  โรงเรียนมีฐานข้อมูล สารสนเทศพ้ืนฐานจัดเก็บเป็นระบบ ทันสมัย ทันต่อการ
ใช้งาน มีความครบถ้วน ครอบคลุมการใช้งาน มีความถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน 
      3.2   ผลลัพธ์ ( Outcomes)  (ผลระยะยาวที่เกิดจากผลผลิต) 
              3.2.1  ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ใช้ข้อมูล สารสนเทศพ้ืนฐานของโรงเรียน 
และสารสนเทศเพ่ือการบริหารตามโครงสร้างหลักของโรงเรียน เกิดประโยชน์ในด้านการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนการสอน มีความคุ้มค่า 

 

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 ประชุมคณะท างานระบบสารสนเทศและผู้เกี่ยวข้อง 
เพือ่ก าหนดสารสนเทศ 
ที่ต้องการ 
   1.2 คณะท างานวิเคราะหร์ะบบ ร่วมกับผู้พัฒนา 
โปรแกรม 

 
 
 
 
 

   ระบบ
สารสนเทศ 

2. ขัน้ด าเนินการ (Do) 
   2.1 ด าเนินการตามระบบ จัดซือ้จัดจ้าง 
   2.2 เก็บรวบรวมข้อมูล สารสนเทศและเตรียมข้อมูลให้
พร้อมส าหรับการประมวลผล 
   2.3 ติดตั้งโปรแกรมที่ด าเนินการพัฒนา  Import 
ประมวลผล และ Update ข้อมูล สารสนเทศ  
   2.4 จัดท า เผยแพร่การใช้งานระบบ ข้อมูล สารสนเทศ 
ให้กับผู้เกี่ยวข้อง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ระบบ
สารสนเทศ 
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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 ตรวจสอบการท างานของระบบ และปรับปรุงแก้ไข 
   3.2 ประเมินผลการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศ
โรงเรียนสตรีภเูก็ต 

 
 

 
 
 

 
 
 

 ระบบ
สารสนเทศ 

4. ขั้นสรุปและปรับปรุง (Act) 
   4.1 สรุปผลการด าเนินงาน 
   4.2 น าข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรุง พัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

  
 

 
 
 
 

 ระบบ
สารสนเทศ 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ    ค่า 
ครุภัณฑ์ 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูล 
สารสนเทศพ้ืนฐานโรงเรียน 

 50,000   50,000 พ.ย. 2563 
– มิ.ย.2564 

งานระบบ
สารสนเทศ 

รวม  50,000   50,000   
 

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.  ระบบ Hardware 
และเครือข่าย ที่มีอยู่ของ
โรงเรียนอาจไม่รองรับ 
ระบบที่จัดท าขึ้น 

- ประสานงานกับ
ผู้เกี่ยวข้องก่อน    
หน้าที่จะด าเนินการ 

เพ่ือให้ระบบที่พัฒนาขึ้น  
มี Hardware Software 
ตลอดจนเครือข่ายที่สามารถ
ด าเนินการแบบ Online ได้ 

-ตรวจสอบการท างาน 
ณ เวลาปฏิบัติงาน 
กับฐานข้อมูล 
- สอบถามจากผู้เกี่ยวข้อง 

9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.สถานศึกษาจัดระบบข้อมูล สารสนเทศพ้ืนฐานไว้ครบถ้วน ครอบคลุมการ
ใช้งานและสารสนเทศ 
ที่จัดเก็บไว้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ร้อยละ 90 
 
 

สอบถาม / 
สัมภาษณ์ 

แบบสอบถาม  
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ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
2.สถานศึกษาจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ทันสมัย ทันต่อ
การใช้งาน มีการพัฒนาต่อเนื่องและมีการปรับปรุงวิธีการจัดเก็บข้อมูลและ
สารสนเทศอยู่เสมอ ร้อยละ 90 

สอบถาม / 
สัมภาษณ์ 

แบบสอบถาม  

3.สถานศึกษาน าข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการบริหารและจัดการงาน
ของสถานศึกษา  
และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้เกิดประโยชน์ คุ้มค่า ร้อยละ 90 

สอบถาม / 
สัมภาษณ์ 

แบบสอบถาม  

4.สถานศึกษาเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศและกิจกรรม 
ในสถานศึกษาโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย 
และน่าสนใจและมีผลงานปรากฏชัด ทุกฝุายพึงพอใจ ร้อยละ 85 

สอบถาม / 
สัมภาษณ์ 

แบบสอบถาม  

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 โรงเรียนมีการบริหารจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 10.1 โรงเรียนมีฐานข้อมูล สารสนเทศพ้ืนฐาน ที่เอ้ือต่อการน าไปประยุกต์ พัฒนาระบบ หรือ  
โปรแกรมสนับสนุนการด าเนินงานทั้งการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนต่อเนื่องในอนาคต 
 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาโปรแกรม e-Slip เงินเดือน ค่าจ้างครูและบุคลากร          
2.  วัตถุประสงค์ 
      2.1  เพ่ือให้สถานศึกษาจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ทันสมัยทันต่อการใช้งาน มีการ
พัฒนาต่อเนื่องและมีการปรับปรุงวิธีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอยู่เสมอ 
      2.2   เพ่ือให้สถานศึกษาเผยแพร่ข้อมูล สารสนเทศและกิจกรรมในสถานศึกษาโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย 
และน่าสนใจและมีผลงานปรากฏชัด ทุกฝุายพึงพอใจ 

3.  เป้าหมาย  
      3.1   ผลผลิต ( Outputs )  (ผลที่เกิดขึ้นทันที) 
              3.1.1  เชิงปริมาณ   โปรแกรม e-Slip 1 โปรแกรม                
              3.1.2  เชิงคุณภาพ  มีโปรแกรมจัดเก็บ ประมวลผล เผยแพร่สารสนเทศ เงินเดือนค่าจ้างของครู  
เป็นระบบ ทันสมัย  
      3.2   ผลลัพธ์ ( Outcomes)  (ผลระยะยาวที่เกิดจากผลผลิต) 
              3.2.1  ผู้ใชร้ะบบ e-Slip มีความสะดวกในการเข้าถึงสารสนเทศค่าจ้าง เงินเดือน                      

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)  
   1.2 วิเคราะห์ระบบการท างานร่วมกับ
ผู้พัฒนาโปรแกรม 

 
 

   กลุ่มการเงิน
บัญชี 
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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 ด าเนินการตามข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 
   2.2 รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
   2.2 ติดตั้ง และทดสอบโปรแกรม 

 
 
 
 

 
 
 
 

  กลุ่มการเงิน
บัญชี 

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 ใช้งานโปรแกรม 
   3.2 ติดตาม ตรวจสอบผลการท างาน 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

กลุ่มการเงิน
บัญชี 

4. ข้ันสรุปและปรับปรุง (Act) 
   4.1 ประเมิน สรุปผล เสนอแนะเพ่ือพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

 
 

 
 

 
 

 
 

กลุ่มการเงิน
บัญชี 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ    ค่า 
ครุภัณฑ์ 

1. พัฒนาโปรแกรม e-Slip 
เงินเดือน ค่าจ้าง 

 10,000   10,000 พ.ย – ธ.ค 
2563 

กลุ่มการเงิน
และบัญช ี

รวม  10,000   10,000   
 

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. การรองรับ 
ของ Hardware และ 
การท างานผ่าน
เครือข่าย 

1.ประสานศูนย์
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
เบื้องต้นเพ่ือจัดหา /
เตรียมการ Hardware  

โปรแกรม e-Slip ค่าจ้าง
สามารถใช้งานได้Online   
ข้อมูล สารสนเทศมีความ
ปลอดภัย 

สอบถามจากผู้ใช้
ระบบ 
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9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. สถานศึกษาจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ ทันสมัยทันต่อการใช้งาน มีการพัฒนาต่อเนื่อง
และมีการปรับปรุงวิธีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 
อยู่เสมอ ร้อยละ 85 

สอบถาม / สัมภาษณ์ แบบสอบถาม / 
สัมภาษณ์ 

2. สถานศึกษาเผยแพร่ข้อมูล สารสนเทศและกิจกรรม
ในสถานศึกษาโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย 
และน่าสนใจและมีผลงานปรากฏชัด ทุกฝุายพึงพอใจ 
ร้อยละ 85 

สอบถาม / สัมภาษณ์ แบบสอบถาม / 
สัมภาษณ์ 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการด าเนินงาน 
 
 กิจกรรมที่ 3  การเชื่อมต่อเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา (UniNet) จากห้องพัสดุและสินทรัพย์ 
                  มาห้องการเงินและบัญชี          
2.  วัตถุประสงค์ 
      2.1  เพ่ือให้สถานศึกษาจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ทันสมัย ทันต่อการใช้งานมีการพัฒนา
ต่อเนื่องและมีการปรับปรุงวิธีการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศอยู่เสมอ 
3.  เป้าหมาย  
      3.1   ผลผลิต ( Outputs )  (ผลที่เกิดขึ้นทันที) 
              3.1.1  เชิงปริมาณ   เชื่อมต่อเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการศึกษา(UniNet) จากห้องพัสดุและ
สินทรัพย์ 
มายังห้องการเงินและบัญชี 1 งาน                
              3.1.2  เชิงคุณภาพ  มีเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการศึกษา(UniNet) เพ่ือด าเนินการระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)   
      3.2   ผลลัพธ์ ( Outcomes)  (ผลระยะยาวที่เกิดจากผลผลิต) 
              3.2.1 กลุ่มบริหารงบประมาณ สามารถใช้เครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (UniNet) จัดซื้อ จัด
จ้างด้วยระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) กระทรวงการคลัง สะดวก คล่องตัว      
                 

4. รายละเอียดกจิกรรมการด 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 ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องกับ
ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือเตรียมการเชื่อมต่อเครือข่าย 

 
 

   กลุ่มการเงิน
และบัญชี 
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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 จัดเตรียมพ้ืนที่ห้องพัสดุ และ การเงิน 
   2.2 ด าเนินการตามข้ันตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง  
   2.3 ติดตั้งสายสัญญาณและอุปกรณ์ครือข่าย 

 
 
 
 

 
 
 
 

  กลุ่มการเงิน
และบัญชี 

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 ทดสอบการท างาน ติดตาม ตรวจสอบ 
ผลการด าเนินงาน   

 
 

   
 
 

 
 

 กลุ่มการเงิน
และบัญชี 

4. ข้ันสรุปและปรับปรุง (Act) 
   4.1 รวบรวมข้อมูล สรุปผล เสนอแนะ 

  
 

 
 

 กลุ่มการเงิน
และบัญชี 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ    ค่า 
ครุภัณฑ์ 

1. เชื่อมต่อสายสัญญาณ
และอุปกรณ์สารสนเทศ
เพ่ือการศึกษา(UniNet) 

 50,000   50,000 พ.ย. – 
ธ.ค. 2563 

กลุ่ม
การเงิน
และบัญชี 

รวม  50,000   50,000   
 

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. งาน หรือ กิจกรรม 
ที่เก่ียวข้องกับ
เครือข่ายในระหว่างที่
ด าเนินการ เชื่อมต่อทั้ง
ของกลุ่มพัสดุและ
สินทรัพย์ และกลุ่ม
การเงินและบัญชีอาจ
ได้รับผลกระทบ  

1. รื้อ ย้าย เชื่อมต่อ 
ติดตั้งในช่วงเวลา
นอกเหนือภาระงาน
ประจ า หรือ งาน
เร่งด่วน    

เพ่ือให้กิจกรรม ภาระงาน
อ่ืนสามารถด าเนินการได้
ต่อเนื่อง หรือ ได้รับ
ผลกระทบน้อยที่สุด 

สอบถาม จากครู 
บุคลากรที่ปฏิบัติงาน 
ในหน่วยงาน  
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9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.  สถานศึกษาจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ ทันสมัย ทันต่อการใช้งานมีการพัฒนา
ต่อเนื่องและมีการปรับปรุงวิธีการจัดเก็บข้อมูลและ
สารสนเทศอยู่เสมอ 

สอบถาม / สัมภาษณ์ แบบประเมิน 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ GFMIS ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ  
 

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

                         (นางแก้วตา  ชูกลิ่น) 
                 ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผนงาน 

 
 

ลงชื่อ                                     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นายสันติ  วงศ์ไชยา) 
               รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 
   
                          ลงชื่อ                                    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                    (นายปัญญา หัตถิ) 
                                ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
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3.3.2 โครงการการประชาสัมพันธ์โครงการนานาชาติ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่  6 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่   3   ข้อที่            3.3 
มาตรฐานสถานศึกษาที่  2   ตัวช้ีวัดที่ 4 
นโยบายโรงเรียนข้อที่  1   จุดเน้นที่ 8 
ลักษณะของโครงการ                 โครงการใหม่              โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ งานประชาสัมพันธ์โครงการนานาชาติ 
งบประมาณทั้งโครงการ     299,330   บาท (เงินระดม IP) 

1.  หลักการและเหตุผล 
           การประชาสัมพันธ์โรงเรียน ถือเป็นอีกหนึ่งในการน าข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆ ภายใน
โรงเรียน ทั้งในด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ข้อมูลข่าวสารและ
เกร็ดความรู้ต่างๆ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ชุมชนทราบ  ก่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจอันดีต่อกัน
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจกัน ในการพัฒนาแก้ไข
ปัญหาการจัดการศึกษาและภารกิจต่างๆ ของโรงเรียนให้ด าเนินไปด้วยดีและบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาต่อไป 
           การประชาสัมพันธ์จึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง ต่อการด าเนินงานของโครงการนานาชาติ 
โรงเรียนสตรีภูเก็ตซึ่งเพ่ิงได้รับการประเมินจาก Cambridge Assessment International Education และ
ได้รับการอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตร 
Cambridge เป็น Cambridge International  School และเป็นศูนย์ทดสอบของสถาบัน Cambridge 
Assessment International Education  ในปี 2559 
          การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร Cambridge ในโรงเรียนของรัฐบาล จึงยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย  
จ าเป็นที่จะต้องประชาสัมพันธ์โครงการนานาชาติ  สู่สาธารณะเพ่ือให้ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และเข้าใจการ
จัดการเรียนการสอนในโครงการนานาชาติ โดยผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อออนไลน์  สิ่งพิมพ์ และอ่ืน ๆ เพ่ือเป็น
การสร้างความเข้าใจ น่าเชื่อถือในสังคม และก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของโครงการ  อันจะส่งผลให้การ
ด าเนินงานของโครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ตบรรลุเปูาหมายตามเจตนารมณ์การจัดการศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 

2.  วัตถุประสงค์ 
      2.1  เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของโครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโครงการนานาชาติ  โรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ 
      2.2  เพ่ือให้ผู้ปกครอง ชุมชน เกิดความเข้าใจ ศรัทธา เชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโครงการนานาชาติ  
โรงเรียนสตรีภูเก็ต และให้ความไว้วางใจน าบุตรหลานมาศึกษาเป็นจ านวนเพิ่มขึ้น 
 

3.  เป้าหมาย  
     3.1   ผลผลิต ( Outputs )  ( ผลที่เกิดขึ้นทันที ) 
          3.1.1  เชิงปริมาณ 
              -  จุลสารประชาสัมพันธ์ 1 ฉบับ จ านวน 2,000 ชุด 
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              -  ประชาสัมพันธ์โครงการนานาชาติ ผ่านสื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ ปูายประชาสัมพันธ์  ก่อนรับสมัคร
นักเรียนประจ าปีการศึกษา 1 ครั้ง/ปีการศึกษา 
              -  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจัดกิจกรรมผ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น  สื่อออนไลน์ โทรทัศน์ ทุกครั้งที่
จัดกิจกรรม               
         3.1.2  เชิงคุณภาพ  
              -  โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมผ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย น่าสนใจ ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชนและ
หน่วยงานต่างๆ  
      3.2   ผลลัพธ์ ( Outcomes)  ( ผลระยะยาวที่เกิดจากผลผลิต ) 
              3.2.1 ผู้ปกครอง ชุมชน รับทราบข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของโครงการนานาชาติ 
โรงเรียนสตรีภูเก็ต ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย น่าสนใจ 
             3.2.2   ผู้ปกครอง ชุมชน เกิดความเข้าใจ ศรัทธา เชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโครงการนานาชาติ  
โรงเรียนสตรีภูเก็ต และ ให้ความไว้วางใจน าบุตรหลานมาศึกษาเป็นจ านวนเพ่ิมข้ึน 
 

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 าโครงการ แต่งตั้งคณะท างาน/ก าหนด
เปูาหมาย 
   1.2  ประชุมคณะท างานเพื่อวางแผนการ
ประชาสมัพันธ์  

     

2. ขัน้ด าเนินการ (Do) 
   2.1 ก าหนดรูปแบบการประชาสัมพันธ์ พร้อม
ด าเนินการขออนุญาตจัดจ้าง 
   2.2 ประสานงานสื่อมวลชน    
   2.3 คัดเลือกรูปภาพ รวบรวมขอ้มูลข่าวสารออกแบบ
สื่อประชาสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับรปูแบบการ
ประชาสมัพันธ์ 
   2.4  ด าเนินการประชาสัมพันธต์ามรูปแบบที่ก าหนด 

     

3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 ตรวจสอบจ านวนครั้งของ 
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ 
   3.2 ตรวจสอบคณุภาพของสื่อประชาสัมพันธ์ 

     
 
 

4. ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
   4.1 สรุปโครงการ 
   4.2 ประเมินผลโครงการ 
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5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ    ค่า 
ครุภัณฑ์ 

1. ประชาสัมพันธ์โครงการ
นานาชาติ ผ่านสื่อต่างๆ 
- จุลสารประชาสัมพันธ์ 
- ปูายประชาสัมพันธ์(ไวนิล) 
- ใบปลิว 
- สื่อออนไลน์ 
- ตัววิ่งไฟฟูา 
- จอ LED 
- หนังสือพิมพ์ 
- วิทยุ 
- โทรทัศน์ 

  50,000 
 
 

    

2. แฟูมใส่เอกสาร
ประชาสัมพันธ์  

  43,000     

3.จัดท าบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ อาคาร 7   

  111,300     

4.บอร์ดสติกเกอร์ซีทรูติด
กระจกประชาสัมพันธ์ IPC
อาคาร 7  

  90,000     

5.กระเช้าของขวัญขอบคุณ 
ผู้อุปการะคุณ 

  5,000     

รวม   299,300     
 

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 

เปูาหมาย วิธีการติดตามผล 

การประชาสัมพันธ์
อาจจะเข้าไม่ถึง
กลุ่มเปูาหมาย  
 

เลือกสื่อประชาสัมพันธ์ที่
ใช้ภาษาอังกฤษและ
เข้าถึงกลุ่มเปูาหมายที่
เป็นชาวต่างชาติ 

ผู้ปกครองนักเรียนที่เป็น
ชาวต่างชาติ 

สังเกต/สอบถาม 

 



                                            โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2564            ห น้ า  | 321 

9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละ 90  ของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารและกิจกรรมในโครงการนานาชาติ โดย
ใช้วิธีการที่หลากหลายน่าสนใจและมีผลงาน
ปรากฏชัดทุกฝุายพึงพอใจ 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของ
โครงการด้วยสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายน่าสนใจ ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโครงการนานาชาติ  
โรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ 
  10.2 ผู้ปกครอง ชุมชน  สื่อมวลชน เกิดความเข้าใจ ศรัทธา เชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโครงการ
นานาชาติ  โรงเรียนสตรีภูเก็ต  ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และ ไว้วางใจน าบุตรหลานมาศึกษา
เป็นจ านวนเพิ่มขึ้น 
 
  
 

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

 

 

  


