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โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 
แบบเขียนโครงการ / กิจกรรม  

ประจำปีการศึกษา 2565  
 
1. ชื่อโครงการ    พัฒนาระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
2. กลยุทธ์ของโรงเรียน         ข้อที ่1, ,3 ,6 , 7 
3. มาตรฐานการประกนัคุณภาพ            มาตรฐานที ่ 1  ประเด็นที ่1.1.4,1.1.6,1.2.1,1.2.2,1.2.3 

มาตรฐานที่  2  ประเด็นที่ 2.6 
มาตรฐานที่  3  ประเด็นที่ 3.1,3.2,3.3 

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ        กลุ่มบริหารงานทัว่ไป 
5. ผู้รับผิดชอบ        นางสาวสุภาวด ี ทองฟัก และ นายธติิสันติ์  รว่มชาติสกุล 
6. ลักษณะโครงการ                  โครงการต่อเน่ือง 
7. ระยะเวลาดำเนินการ        1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566 
8. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สพฐ. 

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  
 2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

   และแก้ปัญหา  
 3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
 4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
 6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
 1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  
 2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
 4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก 

  กลุ่มเป้าหมาย  
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 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู้  
 

 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

9. สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน  
 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  
 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

10. สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์หลักโรงเรียนด้าน  
 ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 
 ใช้ระบบเทคโนโลย ีแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้   
 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม มีทักษะชีวิตและใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ไท ยวน และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
     ทรงเป็นประมุข 
 สร้างภาคีเครือข่ายพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
 จัดระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

11. สอดคล้องกับพันธกิจของโรงเรียน  
 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 พัฒนาบุคลากรให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 พัฒนาระบบเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ทักษะชีวิต และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ส่งเสริมการสืบสานวัฒนธรรมไทย ไท ยวน และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

        อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 
 ร่วมมือกับชุมชนและองค์กรภายนอกในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
12. สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของโรงเรียน  

 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 บุคลากรมีความรู้ความสามารถในจัดการเรียนรู้ 
 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 ผู้เรียนมีคุณธรรม มีทักษะชีวิตและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ผู้เรียนรว่มสืบสานศลิปวัฒนธรรมไทย ไท ยวน และเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย 

               อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนและองค์กรภายนอกในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

13. ประเภทของกิจกรรมสอดคล้องกับการคำนวณต้นทุนผลผลิตของสถานศึกษา  
 กิจกรรมหลัก  
 กิจกรรมรอง  
 กิจกรรมสนับสนุน 

 

14. หลักการและเหตุผล    
การวางแผนบริหารงานในโรงเรียน เพื่อการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนจำเป็นต้องมีระบบบริหาร

พัฒนางานด้านต่าง ๆ ในโรงเรียน เนื่องจากระบบข้อมูลสารสนเทศในโรงเรียนและการนำเทคโนโลยีมาใช้ใน
การจัดเก็บข้อมูลยังไม่เป็นระบบ เพื่อให้การจัดระบบสารสนเทศในโรงเรียนเป็นระบบมากขึ้น จำเป็นต้องมีการ
พัฒนางานระบบให้มีประสิทธิภาพ เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของโรงเรียน เมื่อโรงเรียนมีระบบ
บริหารจัดการระบบที่ดีแล้ว การประชาสัมพันธ์โรงเรียนก็มีบทบาทสำคัญ ในการบอกต่อเล่าเรื ่องราว
ความสำเร็จต่าง ๆ ของนักเรียน ครูและบุคลกรทางการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน เป็นการสร้างความ
ภาคภูมิใจให้กับนักเรียนและบุคลากรทุกคน และสอดคล้องกับการเผยแพร่ข้อมูลตามตัวชี้วัดของโรงเรียน
คุณภาพประจำตำบล 

งานสารสนเทศและงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน จึงเป็นบทบาทหน้าที่สำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลการ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในหลากหลายช่องทาง เพื่อเผยแพร่ออกสู่สังคมภายนอก ให้ทราบข้อมูลต่าง ๆของ
โรงเรียน ทราบเกียรติประวัติ เกียรติคุณของโรงเรียน นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สร้างชื่อเสียง
ให้กับโรงเรียน อีกทั้งยังทำให้บุคคลที่อยู่ภายในและภายนอกสถานศึกษาเกิดทัศนะคติที่ดีแก่โรงเรียนต่อไป 

 

15. วัตถุประสงค์    
 2.1  เพื่อให้มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบครอบคลุม และสอดคล้องกับการใช้งาน 
 2.2  เพื่อให้โรงเรียนมีความสัมพันธ์อันดกีับผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานราชการอื่น ๆ 
ตลอดจนองค์กรส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ได้ 
 2.3  เพื่อให้โรงเรียนสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นนักประชาสัมพันธ์ทีด่ี 
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 2.4  เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ภาษาเพือ่การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ได้ดี 
16. เป้าหมาย    
          - เชิงปริมาณ 

     1. จดัทำข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน นักเรียน ครูและบุคลากร เป็นรายบุคคลได้ ร้อยละ 100 
2. จัดทำข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนและรายงานผลตรงตามกำหนดได้ ร้อยละ 100 

 3. ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ได้ร้อยละ 80 
 4. บุคคลทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาสามารถรับทราบข่าวสารของทางโรงเรียนได้ 
 ร้อยละ 80 
          - เชิงคุณภาพ 
      1. จดัทำข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ครูบุคลากร และนักเรียนเป็นรายบุคคลได้ถูกต้องครบถ้วน
และรายงานผลตรงตามกำหนดได ้
      2. มีการเผยแพร่ข่าวสารในโรงเรียน และประชาสัมพันธ์สู่ภายนอกองค์กรได้ 
      3. นักเรียนมีทักษะทางการพูด การประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับเรื่องราวตา่ง ๆ ที่เป็นสาระประโยชน์
ต่อหน่วยงานราชการ และสามารถประชาสัมพันธก์ิจกรรมตา่ง ๆ ที่เกิดขึ้นได้  
 

17. กิจกรรมและการดำเนินการ 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดทำข้อมูล-ปรับปรุงข้อมูล สารสนเทศ

ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน 
1 เม.ย. 64 – 31 มี.ค. 66 นางสาวสุภาวดี  ทองฟัก 

2. วางแผนระบบงานประชาสัมพันธ ์ 1 พ.ค. 65 นายธิติสันติ์  ร่วมชาติสกุล 
นางสาวสุภาวดี  ทองฟัก 

3. จัดทำโครงสร้างงานประชาสัมพันธ ์แต่งตั้ง
นักเรียนผู้ดูแลรับผิดชอบ 

20 พ.ค. 65 นายธิติสันติ์  ร่วมชาติสกุล 
 

4. การดำเนินงานประชาสัมพันธ ์ 20 พ.ค. 65 นายธิติสันติ์  ร่วมชาติสกุล 
นางสาวสุภาวดี  ทองฟัก 

5. รายงานข้อมูลคร ูนักเรียนและบุคลากร 
ทุกวันที่ 10 ของเดือน 

ทุกวันที่ 10 ของเดือน นางสาวสุภาวดี  ทองฟัก 
 

6. เตรียมวัสด ุอุปกรณ ์ในการดำเนินงาน 1 พ.ค. 65 นางสาวสุภาวดี  ทองฟัก 

7. จัดทำข้อมูลโปรแกรม DMC 1 เม.ย. 64 – 31 มี.ค. 66 นางสาวสุภาวดี  ทองฟัก 

8. การดำเนินงานประชาสัมพันธ ์ ตลอดปีการศึกษา นายธิติสันติ์  ร่วมชาติสกุล 
นางสาวสุภาวดี  ทองฟัก 

9. จัดทำวารสาร/กระดานข่าว/สื่อ 
อินเทอเนทประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

ตลอดปีการศึกษา นายธิติสันติ์  ร่วมชาติสกุล 
นางสาวสุภาวดี  ทองฟัก 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

10. รวบรวมข้อมูลและจัดทำสารสนเทศ       
ปีการศึกษา 2565 

1 เม.ย. 65 – 31 มี.ค. 66 นางสาวสุภาวดี  ทองฟัก 
นายธิติสันติ์  ร่วมชาติสกุล 

11. สรุปประเมินผล  ตลอดจนข้อเสนอแนะ 
ปัญหาต่าง ๆ เพือ่นำมาปรับปรุง และเป็น
ข้อมูลในการดำเนินโครงการต่อไป 

31 มี.ค. 66 นางสาวสุภาวดี  ทองฟัก 
นายธิติสันติ์  ร่วมชาติสกุล 

 

18.  งบประมาณ 
         ใช้งบประมาณดำเนินโครงการ  8,210 บาท  แบ่งเป็นรายละเอียดค่าใช้จา่ย ดังนี้ 
 

กิจกรรมและคำชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณจำแนกตามการใช้จ่าย แหล่งที่มาของ
งบประมาณ ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ

1. จัดทำข้อมูล-ปรับปรุงข้อมูล 
สารสนเทศทางเว็บไซต์ของโรงเรียน 

3,210 - - 3,210 อุดหนุนรายหัว 

2. รวบรวมข้อมูลและจัดทำ
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2565 

1,000   1,000 อุดหนุนรายหัว 

3. รายงานข้อมูลครู นักเรียนและ
บุคลากร ทกุวันที ่10 ของเดือน 

- - - -  

4. จัดหาวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน และ
ซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 

1,000 - - 1,000 อุดหนุนรายหัว 

5.ป้ายข่าวสารประชาสัมพันธ์ ป้าย
นิเทศต่าง ๆ  

2,000   2,000 อุดหนุนรายหัว 

6. ซ่อมบำรุงคุรุภัณฑ ์ 1,000   1,000 อุดหนุนรายหัว 

รวมทั้งสิ้น 8,210   8,210 อุดหนุนรายหัว 
 

 

19. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวดัและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. จัดทำข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ครูบุคลากร และ
นักเรียนเป็นรายบุคคลถูกต้องครบถ้วน 

         สอบถาม 
         ตรวจสอบ 

แบบสอบถาม 

2. จัดทำข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนและรายงานผล
ตรงตามกำหนด 

         สอบถาม 
         ตรวจสอบ 

แบบสอบถาม 

3. ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ได้ร้อยละ 80  

         สอบถาม 
         ตรวจสอบ 
         สังเกต 

แบบสอบถาม 
แบบสังเกต 
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวดัและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
4. บุคคลทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาสามารถ
รับทราบข่าวสารของทางโรงเรียนได้ 
 ร้อยละ 80 

         สอบถาม 
         ตรวจสอบ 
         สังเกต 

แบบสอบถาม 
แบบสังเกต 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
 
…………………………………… 
(นางสาวสุภาวดี  ทองฟัก) 

 
 
       ……………….……………………………… 
            (นายชวิศ จิตปุณยพงศ์) 

 
 
    ……………….…………………… 
      (นายสุนทร พริกจำรูญ) 
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โครงการ  :  พัฒนาระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
รายละเอียดของงบประมาณที่ใช้จ่าย 

      ปีการศึกษา 2565 
 

ท่ี รายการ จำนวน ราคา/หน่วย จำนวนเงิน (บาท) หมายเหต ุ

1. ค่าเข้าเล่มเอกสาร 10 เล่ม 100 1,000  

2. วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ซอ่มบำรุง
วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 

  1,000  

3. ค่าเช่าพื้นที่เว็ปไซด์ของโรงเรียน   3,210  

4. น้ำหมึกเครื่องปริ๊น   1,000  

5. ป้ายข่าวสารประชาสัมพนัธ์            
ป้ายนิเทศต่าง ๆ 

  
2,000 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,210  
 

 
 


