
โครงการ    ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 
แผนงาน    กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
สนองมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานที่ ๖,๙,๑๑   
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๘,๑๑,๑๓    
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต ๒  ข้อที ่๔,๖,๘  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     ข้อที ่๑,๒,๓   
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายสุทัศน์  เสียงเลิศ  นางอารีย์  กูมุดา 
งบประมาณทั้งสิ้น   ๘,๐๐๐  บาท 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕  ถึง  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๖  
.............................................................................................................................................................................. 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
 ตาม มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม ด้าน คุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
มาตรฐานที่   ๑๓  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ การ
สื่อสารและการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนจึงมีความส าคัญในการเป็นสื่อประสานให้เกิดความเข้าใจตรงกัน
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเป็นข้อมูลในการเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ของโรงเรียนสู่ชุมชน  จากหลักการดังกล่าว
เห็นสมควรให้มีการจัดท าโครงการ ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม เป็นการสื่อสารที่สามารถเผยแพร่
ข้อมูล ข่าวสาร ประกาศ  กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ  ของโรงเรียน ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา บุคลากร และ
นักเรียน ให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนตลอดจนสาธารณะชน ได้ รับรู้ข่าวสารด้านการจัดการศึกษา ของ
โรงเรียน  

ด้วยเหตุผลดังกล่าว โรงเรียน จึงจัดท า โครงการ ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม ขึ้น เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาให้บุคคลที่เก่ียวข้องและสาธารณะชนได้ทราบอย่าง
กว้างขวางต่อไป 

 
๒.  วัตถุประสงค ์
 ๒.๑  ผลผลิต  (OUTPUT) 

      ๒.๑.๑ เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้ทราบข่าวสารความรู้และกิจกรรมต่างๆ  
           ๒.๑.๒ เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรมโรงเรียนสู่สาธารณชน 
           ๒.๑.๓ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
 ๒.๒ ผลลัพธ์  (OUTCOMES) 

โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมได้ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในภาคีเครือข่าย
ที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ 
        ๓.๑.๑ โรงเรียนได้จัดท าวารสารเผยแพร่เดือนละ  ๑  ฉบับ  
        ๓.๑ .๒ โรงเรียนมีเว็บไซด์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ  



        ๓.๑.๓ โรงเรียนจัดป้ายนิเทศเผยแพร่ข่าวสารโรงเรียนเป็นประจ า 
        ๓.๑ .๔ ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๗๕ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
          ๓.๒.๑  บุคลากรในโรงเรียน/นักเรียน/ชุมชน /ผู้ปกครองนักเรียน /คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและบุคคลภายนอก มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  และมีส่วนร่วมในจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพได้
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและได้รับข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  

          ๓.๒.๒  ชุมชนกับโรงเรียนมีความเข้าใจตรงกันในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน  
                 ๓.๒.๓  โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมเป็นองค์กรแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
๔.  กิจกรรมและการด าเนินการ 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑.  ขั้นเตรียมการ 
-  เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
-  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
-  มอบหมายการปฏิบัติงาน 

 
ตุลาคม ๒๕๕๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

-  
นายสุทัศน์ เสียงเลิศ 
ผู้บริหารโรงเรียน 
ผู้บริหารโรงเรียน 

๒.  ขั้นด าเนินการ  (กิจกรรม) 
-  จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
-  จัดท าวารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
-  จัดท าเว็บไซด์โรงเรียน 
-  จัดป้ายนิเทศน าเสนอข่าวสารประชาสัมพันธ์
โรงเรียน 
-  จัดประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 

 
พ.ย.๕๕-๓๐ ส.ค.๕๖ 
พ.ย.๕๕-๓๐ ก.ย.๕๖ 
พ.ย.๕๕-๓๐ ก.ย.๕๖ 
พ.ย.๕๕-๓๐ ก.ย.๕๖ 
 
พ.ย.๕๕-๓๐ ก.ย.๕๖ 

๘,๐๐๐ 
 

นายสุทัศน์ เสียงเลิศ 
 

๓.  ขั้นประเมินผล 
-  ก ากับ ดูแลและติดตามการด าเนินงาน 
-  ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 
-  รายงานผลการด าเนินงาน 

ก.ย. ๕๖ 
ธ.ค.-ก.พ.-มิ.ย. ๕๖ 
ส.ค. ๕๖ 
ก.ย. ๕๖ 

-  
ผู้บริหารโรงเรียน 
นายสุทัศน์ เสียงเลิศ 
นายสุทัศน์ เสียงเลิศ 

๔.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
-  รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน/พัฒนางานต่อไป 

ก.ย.  ๕๖ 
 

- นายสุทัศน์ เสียงเลิศ 
 

 
5.  งบประมาณ 
 

งบประมาณ อุดหนุน รายได้ฯ งบประมาณ อ่ืนๆ รวม 

ด้านด าเนินงาน 
ตอบแทน - - - - - 
ใช้สอย ๕,๐๐๐ - - - - 
วัสดุ ๓,๐๐๐ - - - - 

รวม ๘,๐๐๐ - - - - 



๖. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

 
หมายเหตุ  ค่าวัสดุสามารถถั่วจ่ายทุกรายการ 
 
๗.  การประเมินผล 
     

ตัวชี้วัดความส าเร็จ แหล่งที่มาของข้อมูล เงื่อนไขความส าเร็จ 
๑. โรงเรียนจัดท าวารสารเผยแพร่เดือนละ  ๑  ฉบับ วารสารโรงเรียน เดือนละ  ๑  ฉบับ 
๒. โรงเรียนมีเว็บไซด์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ เว็บไซด์โรงเรียน โรงเรียนมีเว็บไซด์ 
๓. โรงเรียนจัดป้ายนิเทศเผยแพร่ข่าวสารโรงเรียน ป้ายนิเทศโรงเรียน เดือนละ  ๑  ครั้ง 
๔. ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจกับการ
ด าเนินโครงการ 

ประเมินความพึงพอใจ ร้อยละ ๗๕ 

 
 
 
 
   ลงชื่อ .............................................                          ลงชื่อ  ......................................................... 
              (นายสุทัศน์  เสียงเลิศ)                                      (นายกฤตพล  พงศ์ยี่ล่า) 
ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม                      ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 
                ผู้เสนอโครงการ                                           ผู้อนุมัติโครงการ       
 

รายลเอียด จ านวน 
ราคา: 
หน่วย 

จ านวนเงิน 

อุดหนุน รายได้ฯ งปม.  อ่ืนๆ 
ค่าใช้สอย 

  
       

 ค่าบริการเว็บไซด์ส าเร็จรูป ๑ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ - - - 
รวม 

  
๕,๐๐๐ - - - 

ค่าวัสดุ 
  

๓,๐๐๐ 

   ๑. กระดาษถ่ายเอกสาร  ๑๐ ๙๕ ๙๕๐ 

   ๒. กระดาษ Double A ๕ ๑๓๕ ๖๗๕ 

   ๓. แผ่น CD  ๑ ๕๐๐ ๕๐๐ 

   ๔. วัสดุส าหรับตกแต่งป้ายนิเทศ ๑ ๘๗๕ ๘๗๕ 

    
  

 

   รวม 
  

๓,๐๐๐ 

   


