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กลยุทธ์ที่ 4  สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติ 
แผนงาน 4.1  สร้างเครือข่ายการศึกษาทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติ 

4.1.1 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและพัฒนาชุมชนสัมพันธ์ (IP,IPC) 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่   5 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่   4   ข้อที่    4.1 
มาตรฐานสถานศึกษาที่    2   ประเด็นพิจารณาที่ 7 
นโยบายโรงเรียนข้อที่    1   จุดเน้นที่   1  
ลักษณะของโครงการ               โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารวิชาการ โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
งบประมาณทั้งโครงการ   140,353  บาท (เงินระดม IP) 

1.  หลักการและเหตุผล 

ด้วยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2563 ให้ความส าคัญประเด็นคุณภาพแลประสิทธิภาพในทุกมิติทั้งผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา        
เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย เพ่ิมโอกาสการศึกษาและเรียนรู้อย่าง
ทั่วถึง และมีคุณภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษาท าให้
โรงเรียนสตรีภูเก็ตได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลและโครงการ Education Hub ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อีกทั้งกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายให้โรงเรียนน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา และเพ่ือ
รองรับหลักสูตรใหม่ของโครงการนานาชาติเป็นหลักสูตร IGECE โดยมหาวิทยาลัย Cambridgeท าให้ต้องมี
ระบบที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  

ตามวิสัยทัศน์ โครงการนานาชาติ IP เป็นผู้น า ดังนั้นโครงการนานาชาติโรงเรียนสตรีภูเก็ต จึงเห็นควร
ด าเนินโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและพัฒนาชุมชนสัมพันธ์ ( IP,IPC) เพ่ือพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนในเครือข่าย มหาวิทยาลัย ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย อันจะท าให้มีความพร้อมในการ
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกในอนาคต 

 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีเครือข่ายร่วมพัฒนาทั้งในและต่างประเทศ 
 

3.  เป้าหมาย  
3.1 ผลผลิต (Outputs)   

3.1.1 เชิงปริมาณ - เครอืข่ายโรงเรียนทั้งในและนอกประเทศ จ านวน  1 โรงเรียน 
             - เครอืข่ายมหาวิทยาลัยทั้งในและนอกประเทศ จ านวน 1 มหาวิทยาลัย  

3.1.2 เชิงคุณภาพ 
- โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ตมีเครือข่ายร่วมพัฒนาทั้งในและต่างประเทศ 
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3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)  
          3.2.1 โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ตมีการลงนามเครือข่ายร่วมพัฒนาทั้งในและต่างประเทศ
เพ่ิมโอกาสการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและ
จัดการศึกษา 

 

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
เป้าหมาย 
   1.2 ประชุมคณะท างานเพื่อวางแผนการ
ประชาสัมพนัธ ์

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

กลุ่มงานบริหาร
วิชาการ  
โครงการ
นานาชาติ 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
   2.1 ประชุมผู้ปกครอง/ประชมุเครือข่าย
ผู้ปกครอง/ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย/สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทั้งในและตา่งประเทศ 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 ตรวจสอบจ านวนครั้งของการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ 
   3.2 ตรวจสอบคุณภาพของสื่อประชาสัมพันธ์ 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

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

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่า 
ครุภณัฑ ์

1. ค่าตอบแทนวิทยากร 24,000 - - - 24,000 ภาคเรยีนที่ 
2/63 และ 
1/64 

กลุ่มงานบริหาร
วิชาการ 
โครงการ
นานาชาต ิ

2. ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าอาหาร, 
อาหารว่าง, เครื่องดื่ม 

- 20,000 - - 20,000 

3.ค่าที่พัก - 63,399 - - 63,399 
4. ค่าเดินทาง - 32,954 - - 32,954 

รวม 24,000 116,353 - - 140,353   

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 สถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา 
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8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เป้าหมาย วิธีการติดตามผล 

ผู้ปกครองไม่ให้ความ
ร่วมมือในการประชุม
ผู้ปกครองเท่าท่ีควร 

ควรมีหนังสือแจ้งนัดหมาย
ผู้ปกครองล่วงหน้าอย่างน้อย 1
เดือน 

ผู้ปกครองเข้าร่วมการ
ประชุมครบตาม
จ านวน 

สอบถามผู้ปกครอง
เป็นรายบุคคล 

9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต
มีการลงนามเครือข่ายร่วมพัฒนาทั้งใน
และต่างประเทศ 

-ลงนามเครอืข่ายความร่วมพัฒนาทั้ง
ในและนอกประเทศ 

- บันทึกความเข้าใจ 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ตมีการลงนามเครือข่ายร่วมพัฒนาทั้งในและต่างประเทศ 
 

  
 

           ลงชื่อ .................................................. ผู้เสนอโครงการ  
                                    (นายอ านวย  ปุพเพตะนันท์)  
                 หวัหน้าโครงการนานาชาติ                        
               
 
                       ลงชื่อ                                        ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                           (นางสาวกุลธิดา  พรมทอง) 
                            รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
                       ลงชื่อ                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
                                    (นายปัญญา หัตถิ) 
                                ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
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แผนงาน 4.2  ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อการจัดการศึกษา 
4.2.1 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 

สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที่  2 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่    1       ข้อที่    1.4 
มาตรฐานสถานศึกษาที่    1             ประเด็นพิจารณาที่  8,9 
นโยบายโรงเรียนข้อที่   2                จุดเน้นที่   2  
ลักษณะของโครงการ               โครงการใหม่                 โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ,งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
งบประมาณทั้งโครงการ   613,580  บาท (เงินอุดหนุนสนับสนุนกิจกรรม) 

1.  หลักการและเหตุผล 
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  มาตรา 49 ได้บัญญัติว่า “ บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอ

กันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ” 
และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  มาตรา 10 วรรค 1  
บัญญัติว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อย
กว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” ซึ่งเป็นข้อก าหนดที่เกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  อีกทั้งกระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าโครงการด าเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี  15 ปี 
อย่างมีคุณภาพ เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายส าหรับรายการหนังสือเรียน  
อุปกรณ์การเรียน  เครื่องแบบนักเรียน  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

โรงเรียนสตรีภูเก็ตจึงได้สนองนโยบายดังกล่าว  ด้วยการจัดท าโครงการนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษา โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวาง  
ซึ่งโครงการนี้  ประกอบด้วย  6  กิจกรรมย่อย  คือ กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6 
ทั้ง 6 กิจกรรม  โรงเรียนได้จัดท าโครงการนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ครบ100%  

ปีการศึกษา 2563 จึงต้องมีการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล  โดยกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ผู้รับผิดชอบ คือกลุ่มสาระต่างๆ  ในปีนี้กลุ่มสาระต่างๆได้ส ารวจ                
ความต้องการของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีความสนใจศึกษาแหล่งเรียนรู้ในแต่ระดับแตกต่างกัน  ซึ่งนักเรียน
แต่ละระดับจะได้รับความรู้จากการทัศนศึกษาแตกต่างกันไปตามสถานที่ในแต่ละกิจกรรม 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1. นักเรียนมีทักษะในการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
 2. เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ และเปิดโลกทัศน์ของนักเรียนสร้างประสบการณ์ใหม่ๆนอกห้องเรียน 
 3. เพ่ือให้นักเรียนน าประสบการณ์จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และ
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
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3.  เป้าหมาย  
      3.1   ผลผลิต ( Outputs )  (ผลที่เกิดขึ้นทันที) 
              3.1.1  เชิงปริมาณ  นักเรียนจ านวน 2,789 คน 
              3.1.2  เชิงคุณภาพ  นักเรียน 100 % ได้เข้าร่วม 
      3.2   ผลลัพธ์ ( Outcomes)  (ผลระยะยาวที่เกิดจากผลผลิต) 
              3.2.1  นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงนอกสถานศึกษา   
                      

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  สอบถามความต้องการของ นักเรียนและครู 

/ /   หัวหน้ากลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้ทั้ง 8 
กลุ่มสาระ 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
   2.1 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการตามโครงการ 
   2.2 ติดต่อประสานงาน 
   2.3 ด าเนินกจิกรรมนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที่ 

/ /   

3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 รวบรวมข้อมูล การแสดงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ  

 /   

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

 /   

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ  
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ    ค่า 
ครุภัณฑ์ 

1.กิจกรรมศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นักเรียนระดับชั้น ม.1           

100,760    100,760  กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร ์

2.กิจกรรมศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นักเรียนระดับชั้น ม.2           

94,160 
 

   94,160 
 

 กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร ์

3.กิจกรรมศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นักเรียนระดับชั้น ม.3  

96,580 
 

   96,580 
 

 กลุ่มสาระสังคม 
ศิลปะ 

4.กิจกรรมศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นักเรียนระดับชั้น ม.4 
           

107,800 
 

   107,800 
 

 กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ  
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ    ค่า 
ครุภัณฑ์ 

5.กิจกรรมศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นักเรียนระดับชั้น ม.5           

98,780 
 

   98,780 
 

 กลุ่มสาระการงาน 
สุขศึกษา 

6.กิจกรรมศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นักเรียนระดับชั้น ม.6           

115,500    115,500  กลุ่มสาระภาษาไทย  
แนะแนว 

รวม 613,580    613,580   
 

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    ตามที่กลุ่มสาระได้จัดไว้ 
 

8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เป้าหมาย วิธีการติดตามผล 

1.การไปทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆนอกสถานที่ ควรมี
งบประมาณมากข้ึนเพ่ือให้มี
ทางเลือกหลากหลาย 

ควรตระหนักความส าคัญการ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือให้
โครงการนี้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

มีงบประมาณ
สนับสนุนมากข้ึน 

แบบสรุปผล ติดตาม 
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน รายงาน
โครงการ 

9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้เข้าร่วมโครงการ  นักเรียนท าแบบประเมินความ 

พึงพอใจ 
แบบประเมินความ 
พึงพอใจ 

2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้เพ่ิมพูนทักษะ และเปิด
โลกทัศน์สร้างประสบการณ์ใหม่ๆนอกห้องเรียนที่วางไว้   

รายงานโครงการ แบบรายงานผล 
 

3. ร้อยละ 100 นักเรียนมีทักษะในการสร้างเครือข่าย
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

รายงานโครงการ แบบรายงานผล 
 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จ านวน 2,789 คน ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายให้กับนักเรียนและสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ 
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ลงชื่อ .............................................. ผู้เสนอโครงการ           
                        (นางสาวมัณฑนา  มูซอ) 
             หัวหน้างานพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
 
 

ลงชื่อ ............................................. ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นางกุลธิดา  พรมทอง) 
           รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

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

                                                                             (นายปัญญา   หัตถิ) 
                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
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แผนงาน 4.3  ส่งเสริมให้ชุมชนและองค์กรต่างๆ มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4.3.1 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที่   4 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่     4     ข้อที ่    4.3 
มาตรฐานสถานศึกษาที่      1           ประเด็นพิจารณาที่ 1.2 
นโยบายโรงเรียนข้อที่      1       จุดเน้นที่    7 
ลักษณะของโครงการ               โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ    งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
งบประมาณทั้งโครงการ   115,000  บาท  (เงินอุดหนุนสนับสนุนค่ากิจกรรมฯ) 

1.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากสังคมปัจจุบันนี้มีสิ่งแวดล้อมที่เป็นตัวกระตุ้นและยั่วยุหลายด้าน อันอาจก่อให้เกิดปัญหา
ให้กับผู้เรียนซึ่งอยู่ในวัยที่ก าลังพัฒนาทุกด้านและควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เจริญงอกงามไปใน
ทิศทางที่ถูกประกอบกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันท าให้นักเรียนและผู้ปกครองเกิดความห่างเหิน
ไม่ได้อยู่ร่วมกัน เนื่องจากภาระหน้าที่การงานและการหาเลี้ยงชีพของแต่ละครอบครัว 
 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการด าเนินงานที่มีแบบแผนขั้นตอนชัดเจนในการส่งเสริม
พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพบนพ้ืนฐานความแตกต่างระหว่าง
บุคคล โดยยึดหลักการมีส่วนรับผิดชอบร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมแก้ปัญหาจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มีทักษะการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมี
ความสุข 
 โรงเรียนสตรีภูเก็ตได้ด าเนินงานในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอและจากการ
ประเมินโครงการพบว่าการด าเนินการติดตามกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสามารถช่วยเหลือนักเรียน
ในการแก้ปัญหาในด้านต่างๆ เช่น ด้านการเรียน ความปลอดภัยในสังคม ปัญหายาเสพติด ปัญหาทางเพศ สิทธิ
เด็กและอ่ืนๆได้ดี เพ่ือให้นักเรียนมีคุณภาพที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย สังคมและสติปัญญา จึงได้จัดท าโครงการนี้
ขึ้นเพ่ือพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป 
 

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน 
1. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้นักเรียนใหม่ ได้รับทราบ นโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎ และระเบียบต่างๆของทางโรงเรียน               
2.2 เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับเพ่ือน คุณครู และโรงเรียน อย่างเหมาะสม 

2. เป้าหมาย 
    2.1 ผลผลิต (Outputs) 
 2.1.1 เชิงปริมาณ  นักเรยีนใหม่ ได้รับทราบ นโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎ และระเบียบต่างๆของทาง
โรงเรียนร้อยละ100 

2.1.2 เชิงคุณภาพ   นักเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่าง ครู ผู้ปกครอง และชุมชน 
     2.2 ผลลัพธ์ ( Outcomes)    
 2.2.1 นักเรียนปฏิบัติตาม กฎ และระเบียบต่างๆของทางโรงเรียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
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 2.2.2 นักเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างนักเรียนกับเพ่ือน คุณครู และโรงเรียน  
 

3. 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 ประชุมคณะครู ชี้แจงก าหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย 
   1.2 แต่งตั้งคณะท างาน 
   1.3 ก าหนดเครื่องมือและจัดท าเครื่องมือ 
    1.4 ก าหนดแผนปฏิบัติงาน 
    1.5 ปฏิบัติตามแผน 

 
 
 
   

 
 
   

 
  ✓ 

  

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
    - ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นม.1และ
ม.4 โดยคณะผู้บริหารโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
    - สรุปผลและรายงานผล 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  ✓ 
 

 
 
 

 

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 หลักฐานการเบิกจ่าย 
   3.2 ก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงาน 
   3.3 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 

   
  ✓ 

 
 
 

 

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

     
  ✓ 

 
 
 

 

    

4. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ    ค่า 
ครุภัณฑ์ 

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ - 6,000 4,000 - 10,000 พฤษภาคม  
รวม  6,000 4,000 - 10,000   

 

5.  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) 
 

6.  สถานที่ด าเนินงาน    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
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7. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เป้าหมาย วิธีการติดตามผล 

- ผู้ปกครองไม่ให้ความ
ร่วมมือในการมาประชุม
ตามวัน เวลาที่โรงเรียน
ก าหนด 

- จัดให้มีการประชุม
ผู้ปกครองในครั้งที่ 2 
กรณีท่ีผู้ปกครองไม่
มาร่วมในครั้งแรก 

- ผู้ปกครองให้ความ
ร่วมมือในการมาประชุม
ทุกครั้ง 

- แบบประเมิน 

 

8. การประเมินผลการด าเนินงาน  
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละ 100 นักเรียนใหม่ ได้รับทราบ นโยบาย 
แนวทางปฏิบัติ กฎ และระเบียบต่างๆของทาง
โรงเรียน               

การนิเทศติดตามโครงการ - แบบประเมิน 

ร้อยละ 90เกิดความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับ
เพ่ือน คุณครู และโรงเรียน อย่างเหมาะสม  

การนิเทศติดตามโครงการ - แบบประเมิน 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 นักเรียนใหม่ ได้รับทราบ นโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎ และระเบียบต่างๆของทางโรงเรียน 
 10.2 นักเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่าง ครู ผู้ปกครอง และชุมชน  
 

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง (Classroom meeting) 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนในการส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่างๆของนักเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2 เพ่ือให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับครูที่ปรึกษา ท าให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ปกครอง
นักเรียนอันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษาประจ าชั้นและผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งจะ
น าไปสู่ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและร่วมกันส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียน 

 

2. เป้าหมาย 
    2.1 ผลผลิต (Outputs) 

2.1.1 เชิงปริมาณ  คณะครู ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
2.1.2 เชิงคุณภาพ   

1. เพ่ือให้สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู  นักเรียนและผู้ปกครอง 
2. เพ่ือแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเก่ียวกับเด็กร่วมกัน   

     2.2 ผลลัพธ์ ( Outcomes)    
 2.2.1 ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ตเข้าร่วมประชุมทุกระดับชั้น 
 2.2.2 ผู้ปกครองและครูมีความสัมพันธ์ที่ดี 
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3. 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 ประชุมคณะครู ชี้แจงก าหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย 
   1.2 แต่งตั้งคณะท างาน 
   1.3 ก าหนดเครื่องมือและจัดท าเครื่องมือ 
    1.4 ก าหนดแผนปฏิบัติงาน 
    1.5 ปฏิบัติตามแผน 

 
  ✓ 
 
   

   
  

 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
    - จัดประชุมผู้ปกครองหลังจากเปิดภาคเรียน
คัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับห้องเรียน 
ห้องละ 5 คนและระดับโรงเรียนจ านวน 15 คน 
    - สรุปผลและรายงานผล 

 
 
  ✓ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
   
 
 

 
   
 
 
 

 

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 หลักฐานการเบิกจ่าย 
   3.2 ก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงาน 
   3.3 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 

 
   ✓ 

   
 
   

 

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

  
  ✓ 

   
 
   

 

 

4. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ    ค่า 
ครุภัณฑ์ 

2. ประชุมผู้ปกครอง  - 34,000 1,000  35,000 พฤศจิกายน ภัคทนัน 
รวม - 34,000 1,000 - 35,000   

 

5.  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) 
 

6.  สถานที่ด าเนินงาน    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
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7. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เป้าหมาย วิธีการติดตามผล 

- ผู้ปกครองไม่ให้ความ
ร่วมมือในการมาประชุม
ตามวัน เวลาที่โรงเรียน
ก าหนด 

- จัดให้มีการประชุม
ผู้ปกครองในครั้งที่ 2 
กรณีท่ีผู้ปกครองไม่
มาร่วมในครั้งแรก 

- ผู้ปกครองให้ความ
ร่วมมือในการมาประชุม
ทุกครั้ง 

- แบบประเมิน 

 

8. การประเมินผลการด าเนินงาน 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละ100 เกิดความร่วมมือกับ 
ผู้ปกครองนักเรียนในการส่งเสริมการเรียนรู้ และ
พัฒนาการด้านต่างๆของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-การเข้าร่วมประชุม
ของผู้ปกครอง 

-แบบประเมินการ 
ประชุมผู้ปกครอง 

รอ้ยละ100 ผู้ปกครองได้มีโอกาส 
พบปะกับครูที่ปรึกษา ท าให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
ผู้ปกครองนักเรียนอันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างครูที่ปรึกษาประจ าชั้นและผู้ปกครองนักเรียน ซ่ึง
จะน าไปสู่ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
ร่วมกันส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียน 

-สังเกตจากการเข้า
ร่วมประชุม 

-สอบถาม/สัมภาษณ์ 
 

-แบบสอบถาม/
สัมภาษณ์ 

-บัญชีลงเวลาการเข้า
ร่วมประชุม 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆของโรงเรียน 
2. เกิดสัมพันธภาพระหว่างบ้านกับโรงเรียน น ามาซึ่งความร่วมมือในการดูแลปกครองนักเรียน และ

การพัฒนาโรงเรียน 
3. โรงเรียนได้รับทราบข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองในการพัฒนาโรงเรียน 
4. ผู้ปกครองและโรงเรียนร่วมมือกันส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของนักเรียนได้

อย่างดี 
 

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือให้ได้ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับตัวนักเรียน ได้แก่ สภาพความเป็นอยู่ ครอบครัว ฐานะทางการเงิน
และอ่ืนๆ ซึ่งจะช่วยให้เห็นสภาพที่แท้จริง ไม่ใช่เพียงได้ยินแต่ค าบอกเล่าเท่านั้น 
 1.2 เพ่ือให้ค าปรึกษาและแนะน ากับผู้ปกครองเก่ียวกับเรื่องการศึกษา การอบรมสั่งสอน และการเลี้ยง
ดูนักเรียน 
2. เป้าหมาย  
      2.1   ผลผลิต ( Outputs )  ( ผลท่ีเกิดขึ้นทันที ) 
              2.1.1  เชิงปริมาณ  
  - นักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต ปีการศึกษา 2563 จ านวน 2,789 คน 
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              2.1.2  เชิงคุณภาพ  
  1. ทราบสภาพปัญหาความเป็นจริงของนักเรียนและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. ครูและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 
      2.2   ผลลัพธ์ ( Outcomes)  ( ระบุผลประโยชน์ที่เกิดจากผลผลิต ) 
                    - นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริม ป้องกัน แก้ปัญหาและพัฒนาตนเองจนเป็น
คนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม ปัญญาและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
           

3. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 1 

ต.ค.- ธ.ค. 
2 

ม.ค.- มี.ค. 
3 

เม.ย.- มิ.ย. 
4 

ก.ค.-ก.ย. 
1. ขั้นเตรียมการ (Plan)  
   1.1 ประชุมคณะครู ช้ีแจงก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
   1.2 แต่งตั้งคณะท างาน 
   1.3 ก าหนดเครื่องมือและจดัท าเครื่องมือ 
    1.4 ก าหนดแผนปฏิบัติงาน 
    1.5 ปฏิบัติตามแผน 

 
  ✓ 
 
   

 
  

   

2. ขัน้ด าเนินการ (Do) 
    - จัดเตรยีมเอกสารและแบบฟอร์มการเยี่ยมบ้านก าหนดเวลา
และรูปแบบในการออกเยี่ยมบ้านครูทุกคนออกเยี่ยมบา้นตาม
โครงการ 100% 
    - วัดผลประเมินผลและรายงานผล 

 
   ✓ 
 
✓ 

 
   
 

 
 
   

 
 
 

 

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

 
  ✓ 

   
 
 

 

4. ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
   4.1 รายงานผลการด าเนินงาน 
   4.2 รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกีย่วข้องเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน 

 
    
   

   
 
 

 

 

4. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ    ค่า 
ครุภัณฑ์ 

3. เยี่ยมบ้านนักเรียน  70,000 - - - 70,000 ต.ค.-ธ.ค. ภัคทนัน 
รวม 70,000 - - - 70,000   

5.  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) 
 

6.  สถานที่ด าเนินงาน    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
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7. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เป้าหมาย วิธีการติดตามผล 

- ครูที่ปรึกษาบางท่านไมไ่ด้
ไปเยี่ยมบ้านนักเรียน 
 

- ต้องก ากับติดตามครูที่ปรึกษาให้
เยี่ยมบ้านนักเรียน อย่างน้อย
นักเรียนท่ีมีปญัหาด้านพฤติกรรม
ฐานะครอบครัวล าบาก เพื่อให้เด็ก
ได้รับความช่วยเหลือเตม็ที ่

- ครูที่ปรึกษาทุกคน
เยี่ยมบ้านนักเรียนเต็ม
100% 

- ประเมินจากการ
ปฏิบัติงาน 

 

8. การประเมินผลการด าเนินงานตามแบบสมดุลขององค์กร (Balance Scorecard)  
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ร้อยละร้อย ให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับตัวนักเรียน 
ได้แก่ สภาพความเป็นอยู่ ครอบครัว ฐานะทางการเงิน
และอ่ืนๆ ซึ่งจะช่วยให้เห็นสภาพที่แท้จริง ไม่ใช่เพียงได้
ยินแต่ค าบอกเล่าเท่านั้น 

การเยี่ยมบ้าน - แบบฟอร์มการ
เยี่ยมบ้าน 
 

ร้อยละร้อย ให้ค าปรึกษาและแนะน ากับผู้ปกครอง
เกี่ยวกับเรื่องการศึกษา การอบรมสั่งสอน และการ
เลี้ยงดูนักเรียน 

การนิเทศติดตามโครงการ - แบบนิเทศ
โครงการ 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.   ได้ติดต่อประสานสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน 
2. ได้ข้อมูลของนักเรียนเพ่ือน ามาศึกษาและวิเคราะห์อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในด้านต่างๆ 
3. นักเรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด  ทั้งจากทางโรงเรียนและทางบ้าน 

 
 

ลงชื่อ                                      ผู้เสนอโครงการ 
                        (นางสาวภัคทนัน  ค าสุริยา)  
                หวัหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน                   

 
ลงชื่อ                                    ผู้เห็นชอบโครงการ 

               (นางสาวสุกัญญา  นิ่มมโน) 
                   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 

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

                                                                           (นายปัญญา   หัตถิ) 
                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
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4.3.2 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับช้ันเรียน 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที่ 3 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่   4     ข้อที ่  4.3 
มาตรฐานสถานศึกษาที่    1            ประเด็นพิจารณาที่ 1.2 
นโยบายโรงเรียนข้อที่   1        จุดเน้นที่    7 
ลักษณะของโครงการ               โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ    งานระดับชั้นเรียน 
งบประมาณทั้งโครงการ   10,000  บาท  (เงินอุดหนุนสนับสนุนค่ากิจกรรมฯ) 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ในยุคของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการใช้เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น ส่งผลท าให้เยาวชนมีการเปลี่ยนแปลงไปในด้านต่าง ๆ เช่น การอยู่ร่วมกันในสังคม  
การได้รับอิทธิพลของตะวันตกและจากสื่อในโลกออนไลน์ที่มาพร้อมท าให้เยาวชนเกิดมีพัฒนาการ                        
การเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน  
 จากจุดเน้นของโรงเรียนสตรีภูเก็ตที่กล่าวไว้ในข้อที่ 7 ว่า “ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่
เข้มแข็งและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน และมีประสิทธิภาพในทุกมิติ “ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีกระบวนการด าเนินงานที่มีขั้นตอนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการ
ส่งเสริมพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพบนพ้ืนฐานความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล โดยยึดหลักการมีส่วนรับผิดชอบร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมแก้ปัญหาจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพ่ือ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มีทักษะที่จ าเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 การด ารงชีวิตอยู่รอดได้
ในท่ามกลางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
 งานระดับชั้นเรียนเป็นส่วนหนึ่ง ของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นงานหัวใจหลักอีกงานหนึ่งของ
โรงเรียนสตรีภูเก็ตได้ด าเนินงานในมาอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  การด าเนินการติดตามกิจกรรมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนสามารถช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการเรียน ความปลอดภัยในสังคม ปัญหา
พฤติกรรมของนักเรียน ปัญหายาเสพติด ปัญหาทางเพศ ปัญหาด้านสุขภาพ ตลอดจนประสานกับหน่วยงาน
ภายนอก ชุมชนให้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือฝึกฝนให้นักเรียนเป็นคน
มีระเบียบวินัย มีมารยาทที่ดี เป็นคนดีของสังคมและมีความคิดเห็นในทางที่ถูกที่ควร ไม่ถูกชักน าไปในทางที่ไม่
ดี และให้นักเรียนด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข    
 

2. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพื่อให้นักเรียนในระดับสายชั้นเรียนมีความเข้าใจ ได้รับทราบ นโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎ และ

ระเบียบต่าง ๆ ของทางโรงเรียน               
1.2 เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจากครู ผู้ปกครอง และชุมชน 

2. เป้าหมาย 
    2.1 ผลผลิต (Outputs) 
 2.1.1 เชิงปริมาณ  นักเรียนในระดับสายชั้นเรียน ม.1 - ม.5  

2.1.2 เชิงคุณภาพ   นักเรียนเป็นผู้มีความประพฤติดีอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียนและ 
มีความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่าง ครู ผู้ปกครอง และชุมชน 
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     2.2 ผลลัพธ์ ( Outcomes)    
 2.2.1 นักเรียนรู้และเข้าใจ ปฏิบัติตาม กฎ และระเบียบวินัยของทางโรงเรียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 2.2.2 นักเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนกับเพ่ือน คุณครู และโรงเรียนและชุมชน  
3. 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 ประชุมคณะครูหัวหน้าระดับ ชี้แจงก าหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
   1.2 แต่งตั้งคณะท างาน 
   1.3 ก าหนดกิจกรรมในระดับสายชั้นเรียน 
   1.4 ก าหนดแผนปฏิบัติงาน 
   1.5 ปฏิบัติตามแผน 

 
 
 
   

 
 
   

 
  ✓ 

 ระดับชั้น   
เรียน 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
    - ด าเนินกิจกรรมในแต่ละระดับสายชั้นเรียน 
และนักเรียนระดับชั้นม.1-ม.5   
    - สรุปผลและรายงานผลแต่ละระดับสายชั้นเรียน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  ✓ 
 

 
 
✓ 

ระดับชั้น   
เรียน 

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 หลักฐานการเบิกจ่าย 
   3.2 ก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงาน 
   3.3 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 

   
   

 
✓ 
 

ระดับชั้น   
เรียน 

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

     
   

 
✓ 

 

ระดับชั้น   
เรียน 

    

4. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

   ค่า 
ครุภัณฑ์ 

กิจกรรมในระดับ ม.1 
กิจกรรมในระดับ ม.2 
กิจกรรมในระดับ ม.3 
กิจกรรมในระดับ ม.4 
กิจกรรมในระดับ ม.5 

- 
- 
- 
- 
- 

2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

 
ธ.ค63.-
ก.ย.64 

 
ระดับชั้น

เรียน 

รวม  10,000 - - -   
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5.  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) 
 

6.  สถานที่ด าเนินงาน    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

7. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เป้าหมาย วิธีการติดตามผล 

- บางกิจกรรมอาจไม่
เป็นไปตามก าหนดการที่
วางไว้ เนื่องจากมีกิจกรรม
อื่นเข้ามาแทรก 

- ต้องมีแผนส ารองในการด าเนิน
กิจกรรม หากไมไ่ดด้ าเนินการ
เนื่องจากมีกิจกรรมอื่นมาแทรก 

- การได้รบัความ
ร่วมมือจาก
กลุ่มเป้าหมาย 

- แบบประเมิน 

 

8. การประเมินผลการด าเนินงานตามแบบสมดุลขององค์กร (Balance Scorecard)  
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละ 100 นักเรียนในระดับสายช้ันเรียนมีความเข้าใจ 
ได้รับทราบ นโยบาย แนวทางปฏบิัติ กฎ และระเบยีบต่าง 
ๆ ของทางโรงเรียน               

การนิเทศตดิตามโครงการ - แบบประเมิน 

ร้อยละ 100 นักเรียนไดร้ับการดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
จากครู ผู้ปกครอง และชุมชน 

การนิเทศตดิตามโครงการ - แบบประเมิน 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียนในแต่ละระดับสายชั้นเรียนมีความเข้าใจ ได้รับทราบ นโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎ และ
ระเบียบต่าง ๆ ของทางโรงเรียน               
 9.2 นักเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดี ในระดับชั้นเรียนระหว่างนักเรียนกับเพ่ือน ครู ผู้ปกครองโรงเรียนและ
ชุมชน 
 

 
ลงชื่อ                                     ผู้เสนอโครงการ 

                            (นางพรรณี  ยางทอง)  
                         หัวหน้างานระดับชั้นเรียน                   

 
ลงชื่อ                                    ผู้เห็นชอบโครงการ 

               (นางสาวสุกัญญา  นิ่มมโน) 
                   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 

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

                                                                           (นายปัญญา   หัตถิ) 
                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

 

 

 



                                              โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2564            ห น้ า  | 336 

4.3.3 โครงการชุมชนสัมพันธ์ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที ่  6 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่  4  ข้อที ่    4.3 
มาตรฐานสถานศึกษาที่   2  ประเด็นพิจารณาที่ 7 
นโยบายโรงเรียนข้อที่    5  จุดเน้นที่  4 
ลักษณะของโครงการ               โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นายลิขิต  หล้าแหล่ง  และคณะท างานงานชุมขนสัมพันธ์ 
งบประมาณทั้งโครงการ          0      บาท 

1.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545 มีแนวทางการจัดการศึกษาตามมาตราที่ 29 ให้
สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันการศึกษา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการ
เรียนรู้ภายในชุมชนเพ่ือให้ชุมชนมีจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสารและรู้จักเลือกสรร  
ภูมิปัญญาและวิทยากรต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งวิธีการ
สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาชุมชนกับโรงเรียน 
 ชุมชนสัมพันธ์มีหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลด้านการบริการชุมชน รวมถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ                 
ของโรงเรียน สู่สาธารณะเพ่ือให้ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และเข้าใจบทบาทของโรงเรียนที่มีต่อชุมชน สังคม 
โดยอาศัยการสื่อสารผ่านสื่อมวลชน ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรท้องถิ่นที่สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์  ได้อย่างกว้างขวาง ครอบคลุมพ้ืนที่ในระดับชุมชนท้องถิ่น โดยผ่านสื่อด้านวิทยุ โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สิ่งพิมพ์ และอ่ืน ๆ ท าให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนได้รับความ
อนุเคราะห์ ความร่วมมือในการน าเสนอและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนด้วยดีและต่อเนื่อง
เสมอมา 
 เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับสื่อมวลชน ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรท้องถิ่น                     
งานชุมชนสัมพันธ์จึงจัดโครงการชุมชนสัมพันธ์ขึ้นเพ่ือเพ่ิมประประสิทธิภาพการด าเนินงาน การปฏิบัติงาน 
สื่อมวลชนสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง จึงได้จัดให้มีการด าเนินงานโครงการนี้ขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
      2.1  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน ครูและบุคลากรมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 
      2.2  เพ่ือให้ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรท้องถิ่น เกิดความพึงพอใจ ภาคภูมิใจ ศรัทธา และเชื่อมั่นในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน 
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3.  เป้าหมาย  
      3.1   ผลผลิต ( Outputs )  ( ระบุผลงานที่เกิดข้ึนหลังจากด าเนินการเสร็จ ) 
              3.1.1  เชิงปริมาณ  
             -  ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร้อยละ 85 ให้ความร่วมมือและ  
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 
              3.1.2  เชิงคุณภาพ  
    -  โรงเรียนให้ความเชื่อมั่นในการท างานของชุมชน องค์กรชุมชน สื่อมวลชน องค์กรท้องถิ่น 
    -  ชุมชน องค์กรชุมชน สื่อมวลชน องค์กรท้องถิ่น มีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา 
      3.2   ผลลัพธ์ ( Outcomes)  ( ระบุผลประโยชน์ที่เกิดจากผลผลิต ) 
              3.2.1  โรงเรียนมีสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน องค์กรชุมชน สื่อมวลชน องค์กรท้องถิ่น 
              3.2.2  ได้รับความร่วมมือจากชุมชน องค์กรชุมชน สื่อมวลชน องค์กรท้องถิ่น เป็นอย่างดี 
 

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 เสนอโครงการ / ประชุมชี้แจง 
   1.2 แต่งตั้งคณะท างาน 

    คณะท างาน
ชุมชนสัมพันธ์ 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
   2.1 กิจกรรมการให้และรับบริการจากชุมชน 

    คณะท างาน
ชุมชนสัมพันธ์ 

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินโครงการ 

    คณะท างาน
ชุมชนสัมพันธ์ 

4. ข้ันสรุปและปรับปรุง (Act) 
   4.1 สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

    คณะท างาน
ชุมชนสัมพันธ์ 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ    ค่า 
ครุภัณฑ์ 

1. กิจกรรมการให้และรับ
บริการจากชุมชน 

- - - - - ต.ค.63 – 
ก.ย. 64 

คณะท างาน
ชุมชนสัมพันธ์ 

รวม - - - - -   
 

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

7.  สถานที่ด าเนินงาน   โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
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8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เป้าหมาย วิธีการติดตามผล 

1. การให้และรับบริการ
จากชุมชนอาจไม่
ครอบคลุม ถึง
กลุ่มเป้าหมาย 

ควรมีการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลช่าวสารล่วงหน้า 
 

ชุมชน องค์กรชุมชน 
องค์กรท้องถิ่น 
 

แบบสังเกต 
 
 

9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 85 ของนักเรียน ครู และบุคลากร  
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมิน 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  นักเรียน ครู และบุคลากร มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน เกิดความเข้าใจ ศรัทธา เชื่อมั่นในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน และให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ  
 
 

 
ลงชื่อ                                   ผู้เสนอโครงการ           

                        (นายลิขิต  หล้าแหลง่) 
         หัวหน้างานชุมชนสัมพันธ์ 

 
ลงชื่อ                                    ผู้เห็นชอบโครงการ 

               (นางสาวสุกัญญา  นิ่มมโน) 
                   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 

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

                                                                           (นายปัญญา   หัตถิ) 
                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
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4.3.4 โครงการ Community Service (IPC) 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่   5 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่   4   ข้อที่    4.3 
มาตรฐานสถานศึกษาที่    3   ประเด็นพิจารณาที่  1 
นโยบายโรงเรียนข้อที่    5   จุดเน้นที่   3 
ลักษณะของโครงการ               โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (IPC) โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
งบประมาณทั้งโครงการ    28,030  บาท (เงินระดมIP) 

1.  หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กล่าวไว้

ในมาตราที่ 23 – 24 และ 26 ซึ่งสรุปได้ว่านอกเหนือจากการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแล้ว            
ยังต้องส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (ส านักวิชาการ           
และมาตรฐาน: 2548) ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของโรงเรียนที่จะต้องจัดกิจกรรม เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนได้มีจิต
สาธารณะช่วยเหลือต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของในชุมชน 

จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ  ซึ่งในแต่ละปีธุรกิจการท่องเที่ยวท ารายได้ให้กับประเทศเป็นจ านวนมหาศาล และแหล่งท่องเที่ยว
นับเป็นปัจจัยหลักของคนในท้องถิ่น แต่การเพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องในทุกปีส่งผลให้แหล่ง
ท่องเที่ยวต่าง ๆ             ได้รับผลกระทบจากพฤติกรรมการทิ้งขยะของนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ ท าให้
ความสวยงามตามธรรมชาติ        ลดน้อยลง และส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ในท้องทะเล ซึ่งสิ่งส าคัญที่จะ
สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวคือต้องสร้างความเข้าใจและจิตส านึกรับผิดชอบแก่ประชาชนในท้องถิ่น ให้มองเห็น
ความส าคัญของการรักษาความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเยาวชนที่ต้องได้รับ
การปลูกฝังจิตส านึกเพ่ือเป็นก าลังต่อการพัฒนา 

โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต จึงด าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน IPC โดย
ได้จัดกจิกรรม Community Service ขึ้น เพื่อปลูกฝังให้กับนักเรียนมีจิตสาธารณะต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
ได้มี  ความรับผิดชอบต่อสังคม ตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม มีความกระตือรือร้นที่จะรับผิดชอบ
และได้ร่วมแก้ไขปัญหาสังคมโดยได้เริ่มต้นที่ตนเอง สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนสตรี
ภูเก็ต ที่มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้น าที่ดีของสังคมและมีคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้นักเรียน ครูและบุคลากรมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 
2.2 เพ่ือเสริมสร้างให้นักเรียนมีจิตสาธารณะต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและได้ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อ

ชุมชน 
  

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

นักเรียนโครงการนานาชาติ IPC     จ านวน   36   คน 
  ครูและบุคลากรโครงการนานาชาติ IPC     จ านวน   15   คน 
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          3.1.2  เชิงคุณภาพ   
นักเรียนมีจิตสาธารณะ แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยตระหนักว่า ตนเองเป็นส่วนหนึ่ง

ของสังคม กระตือรือร้นที่จะรับผิดชอบและร่วมแก้ปัญหาสังคมโดยเริ่มที่ตนเอง รู้จักการท าหน้าที่เป็น
พลเมืองที่ดีของสังคม มีคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และพร้อมที่จะเป็นผู้น าที่ดีของสังคมใน
อนาคต 

      3.2   ผลลัพธ์ ( Outcomes)  (ผลระยะยาวที่เกิดจากผลผลิต) 
3.2.1 ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีจิตสาธารณะต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
3.2.2 ร้อยละ 80 ของนักเรียนและครูได้ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน 
3.2.3 ร้อยละ 80 นักเรียน ครูและบุคลากรมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 

4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan)  
   1.1 วางแผนและประชุมเตรียมการ 
   1.2 จัดท าโครงการ 
   1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
   1.4 ประชุมคณะกรรมการชี้แจงการด าเนินงาน 

 
 
  

 
 
 
 

 
 
 

กลุ่มงานส่งเสริม
และพัฒนา

ศักยภาพผู้เรียนIPC 
โครงการนานาชาต ิ

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
   2.1 เสนอขออนุมัติจัดกิจกรรม 
   2.2 ประสานงานและด าเนินการด้านสถานที่
และยานพาหนะ 
   2.3 ด าเนินงานจัดกิจกรรม 

 
 

  

 
 

 

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินโครงการ 
   3.2 ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน 

 
  

 
 

4. ข้ันสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
   4.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการ 

 
   

 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ 

1. ค่าอาหารกลางวัน, 
อาหารว่าง, เครื่องดื่ม  49 
คน คนละ 280 บาท 

- 14,280 - - 14,280 เม.ย. – มิ.ย. 64 กลุ่มงาน
ส่งเสริมและ

พัฒนา
ศักยภาพ

ผู้เรยีน IPC 2. ป้ายไวนิล  - - 500 - 500 เม.ย. – มิ.ย. 64 

3. ค่าของที่ระลึก - - 500 - 500 เม.ย. – มิ.ย. 64 
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ 

4. ค่าเสื้อกิจกรรม  - - 12,750 - 12,250 เม.ย. – มิ.ย. 64  
รวม - 14,280 13,750 - 28,030 ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ 

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 แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต 

8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เป้าหมาย วิธีการติดตามผล 

1. สภาพอากาศ
แปรปรวนอาจท าให้การ
ด า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม ไ ม่
ต่อเนื่องหรืออาจไม่ได้ลง
มือปฏิบัติจริง 

เตรียมกิจกรรมส ารองเพื่อทดแทนหรือสลับ
ช่วงเวลาท ากิจกรรม 

นักเรียน สื่อสารสร้างความ
เ ข้ า ใ จ ดู แ ล
ช่วย เหลือการท า
กิ จ ก ร ร ม อ ย่ า ง
ใกล้ชิด 

2. นักเรียนอาจมี
อุ บั ติ เ หตุ ร ะหว่ า งท า
กิจกรรม 

ก ากับและควบคุมให้นักเรียนท ากิจกรรม
อย่างปลอดภัย และประสานงานกับชุมชนไว้
เผื่อกรณีฉุกเฉิน 

นักเรียน ติดตามและก ากับดู
แ ล ะ ต ล อ ด ก า ร
ด าเนินงาน 

3. นักเรียนบางคนไม่
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของค่ายอย่างเคร่งครัด 

ชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมสร้างกฎ กติกา
ร่วมกัน มีข้อตกลงและบทลงโทษชี้แจงให้
นักเรียนอย่างชัดเจน 

นักเรียน ติดตามและก ากับดู
แ ล ะ ต ล อ ด ก า ร
ด าเนินงาน 

4. จ านวนนักท่องเที่ยว
อ า จ ไ ม่ ไ ด้ ต ร ง ต า ม
เป้าหมาย 

ประสานงานกับผู้น าท้องถิ่นล่วงหน้าให้ช่วย
หาวิธีและแนวทางการแก้ปัญหา 

นักท่องเที่ยว ประสาน งานผู้ น า
ท่องถิ่น 

9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 90 ของนักเรียน ครูและบุคลากรมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 

แบบส ารวจความคิดเห็น แบบส ารวจความคิดเห็น 

2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีจิตสาธารณะต่อ
สังคม สิ่งแวดล้อมและได้ท ากิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อชุมชน 

แบบส ารวจความคิดเห็น แบบส ารวจความคิดเห็น 

 

 

 



                                              โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2564            ห น้ า  | 342 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 ร้อยละ 80 ของนักเรียน ครูและบุคลากรมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 
 10..2 เพ่ือเสริมสร้างให้นักเรียนมีจิตสาธารณะต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและได้ท ากิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อชุมชน 
 10.3 เพ่ือส ารวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน และน าเสนอข้อมูล
แก่ผู้น าท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาของชุมชนต่อไป 

 
  
 

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

 
 

 

 

  


