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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนงานโครงการโรงเรียนพืน้ท่ีเกาะ ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๑ 

ชื่อโครงการ   บ ำรุงรักษำและซ่อมแซมระบบอินเทอร์เน็ตบนพ้ืนที่เกำะ 
แผนงาน   พ้ืนฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   เพ่ิมโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส ำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  สพฐ. 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลำคม2560 –กันยำยน 2561 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้สอดคล้องกับสภำพกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคมและ                
ควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงวิทยำกำร เป็นกำรสร้ำงกลยุทธ์ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้สำมำรถตอบสนอง
ควำมต้องกำรของบุคคล นักเรียนต้องมีศักยภำพให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักร
ไทยพุทธศักรำช 2560  ในสังคมยุคโลกำภิวัตน์หรือยุคโลกไร้พรมแดนเทคโนโลยีสำรสนเทศต่ำงๆทุกด้ำน             
ถูกถ่ำยทอดเผยแพร่ออกมำอย่ำงกว้ำงขวำงรวดเร็วและต่อเนื่องหำกได้มีกำรส่งเสริมให้เยำวชนได้เรียนรู้และ
รับทรำบอย่ำงเหมำะสมแล้วจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่ำงยิ่งทั้งในด้ำนกำรพัฒนำวิสัยทัศน์กระบวนกำรคิด
วิเครำะห์ควำมรู้ด้ำนภำษำและทักษะอำชีพฯลฯเพ่ือกำรด ำรงตนให้อยู่ในสังคมอย่ำงมีคุณค่ำในภำยภำคหน้ำ
สืบไป 

จำกเหตุผลดังกล่ำวโรงเรียนพ้ืนที่เกำะจึงจ ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำเครื่องมือด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพ่ือกำรรับส่งข่ำวสำรและกำรเรียนกำรสอนให้ทันต่อเหตุกำรณ์โดยกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้งำนระบบ
เครือข่ำย LAN และเครือข่ำย INTERNET ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนพ้ืนที่เกำะยังไม่มีระบบเครือข่ำย LAN และ
เครือข่ำย INTERNET ที่มีประสิทธิภำพและเพียงพอต่อกำรใช้งำนจึงมีควำมจ ำเป็นในกำรด ำเนินกำรเพ่ือที่จะท ำ
ให้ส ำเร็จตำมควำมมุ่งหมำยที่ตั้งไว้เพ่ือประโยชน์ต่อนักเรียนและครูอำจำรย์ของโรงเรียนพ้ืนที่เกำะ 

2. วัตถุประสงค์ 
     ๒.๑  เพ่ือสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำให้แก่นักเรียนครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำในกำรรับส่งข่ำวสำรศึกษำ 
ค้นคว้ำ หำควำมรู้และจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีประสิทธิภำพและทันต่อเหตุกำรณ์ 
     ๒.๒  เพ่ือพัฒนำระบบสัญญำณและอุปกรณ์อินเตอร์เน็ตโรงเรียนพ้ืนที่เกำะ ให้มีควำมพร้อมใช้ 
งำนอย่ำงต่อเนื่อง           
 
3. เป้าหมาย 
    ๓.๑  เชิงปริมำณ 

๓.๑.๑  โรงเรียนพ้ืนที่เกำะ จ ำนวน 84 โรงเรียน   
๓.๑.๒  ร้อยละ 70 โรงเรียนพ้ืนที่เกำะ มีกำรพัฒนำระบบสัญญำณและอุปกรณ์อินเตอร์เน็ต ให้มี

ควำมพร้อมใช้งำน 
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    ๓.๒  เชิงคุณภำพ 
           3.2.1  โรงเรียนพ้ืนที่เกำะ ได้รับกำรพัฒนำระบบสัญญำณและอุปกรณ์อินเตอร์เน็ต                      
ให้มีควำมพร้อมใช้งำน 
           3.2.2  ร้อยละ 80 ของครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และนักเรียน รับส่งข่ำวสำรและจัดกำรเรียน           
กำรสอนได้ ทันต่อเหตุกำรณ์โดยกำรใช้งำนระบบเครือข่ำย LAN และเครือข่ำย INTERNET 
 
4.การด าเนินงาน 

4.1 เสนอโครงกำรพัฒนำระบบสัญญำณและอุปกรณ์อินเตอร์เน็ตให้มีควำมพร้อมใช้งำน 
4.2 ด ำเนินกำร พัฒนำระบบสัญญำณและอุปกรณ์อินเตอร์เน็ตให้แก่โรงเรียนพื้นที่เกำะ 
4.3 ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนจำกเขตพื้นที่กำรศึกษำและโรงเรียนพื้นที่เกำะที่ได้รับ              

กำรพัฒนำสัญญำณและอุปกรณ์อินเตอร์เน็ต 
4.4 สรุปรำยงำนผลโครงกำรวิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศ เพ่ือกำรปรับปรุง พัฒนำในปีงบประมำณต่อไป 
4.5 พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรบนพื้นที่เกำะ 

 
5.ปฏิทินปฏิบัติงาน 

ที ่
กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 

1 เสนอโครงกำรพัฒนำระบบสัญญำณและอุปกรณ์
อินเตอร์เน็ตให้มีควำมพร้อมใช้งำน โรงเรียนพ้ืนที่เกำะ 

ตุลำคม. 2560 กลุ่มส่งเสริม             
กำรจัดกำรศึกษำ 

สพฐ. 

2 ด ำเนินกำรพัฒนำระบบสัญญำณและอุปกรณ์
อินเทอร์เน็ตให้แก่โรงเรียนพื้นที่เกำะ 

ตุลำคม 256๐ 
- สิงหำคม 
2561 

โรงเรียนที่ได้รับ             
งบประมำณ 

3 ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนจำกเขตพื้นที่
กำรศึกษำและโรงเรียนพ้ืนที่เกำะที่ได้รับกำรพัฒนำ
สัญญำณและอุปกรณ์อินเตอร์เน็ต 

สิงหำคม 2561 เขตพ้ืนที่จ ำนวน  
18 เขต 

4 พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรบนพื้นที่เกำะ สิงหำคม 2561 สพม. 13 
5 สรุปรำยงำนผลโครงกำร วิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศ 

เพ่ือกำรปรับปรุง พัฒนำในปีงบประมำณ ต่อไป 
กันยำยน 2561 สพฐ./สพป./        

สพม. 
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6.งบประมาณ 
งบด ำเนินงำน รวม 1,000,000 บำท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน) ถัวจ่ำยทุกรำยกำร 

ที ่ กิจกรรม งบประมำณ หมำยเหตุ 
1 ด ำเนินกำรพัฒนำระบบสัญญำณและอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตให้แก่

โรงเรียนพ้ืนที่เกำะ  84โรง 
760,400 

 

2 ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนจำกเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และโรงเรียนพื้นที่เกำะที่ได้รับกำรพัฒนำสัญญำณและอุปกรณ์
อินเตอร์เน็ต 

156,000 
 

 

3 สรุปรำยงำนผลโครงกำร วิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศ เพ่ือกำร
ปรับปรุง พัฒนำในปีงบประมำณ ต่อไป 

30,000  

4 พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรบนพื้นที่เกำะ 53,600  

รวมทั้งสิ้น 1,000,000  

 
7. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือ 

ผลผลิต (Outputs) 
       โรงเรียนพ้ืนที่เกำะ ได้รับพัฒนำระบบสัญญำณและอุปกรณ์
อินเตอร์เน็ตให้มีควำมพร้อมใช้งำนไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 70  

 
ส ำรวจ 
,ติดตำม 

 
แบบส ำรวจ 
แบบติดตำม 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
        ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และนักเรียน รับส่งข่ำวสำรและ
จัดกำรเรียนกำรสอนให้ทันต่อเหตุกำรณ์  โดยกำรใช้งำนระบบ
เครือข่ำย LAN และ เครือข่ำย INTERNET ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 

 
ส ำรวจ 
,ติดตำม 

 
แบบส ำรวจ 
แบบติดตำม 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8. นักเรียนรับส่งข่ำวสำรศึกษำ ค้นคว้ำ และหำควำมรู้ทันต่อเหตุกำรณ์ 
9. ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำรับส่งข่ำวสำรและจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
10. โรงเรียนพ้ืนที่เกำะระบบสัญญำณและอุปกรณ์อินเตอร์เน็ตให้มีควำมพร้อมใช้งำนอย่ำงต่อเนื่อง 
11. ชุมชนมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำนต่อโรงเรียนพ้ืนที่เกำะ 
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ชื่อโครงการ   พัฒนำทักษะด้ำนภำษำเพ่ือกำรสื่อสำรของนักเรียนโรงเรียนพื้นที่เกำะ 
แผนงาน   พ้ืนฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2    พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส ำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  สพฐ. 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลำคม 2560 –กันยำยน 2561 
 

1.หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันภำษำต่ำงประเทศมีบทบำทส ำคัญยิ่งและเป็นตัวจักรส ำคัญที่จะช่วยให้ประเทศไทยพัฒนำได้
ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดยมุ่งใช้ควำมก้ำวหน้ำของสังคมฐำนควำมรู้ และนวัตกรรมทำง
เทคโนโลยี สำรสนเทศเป็นปัจจัยชี้น ำในกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ประเทศไทย จะต้องเตรียมควำมพร้อมของบุคลำกรให้มีสมรรถนะทำงด้ำนภำษำเพ่ือรองรับประชำคมเศรษฐกิจ
อำเซียนในปี พ.ศ. 2558 และจะท ำให้เกิดกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนเสรีของประเทศในกลุ่มประชำคมเศรษฐกิจ
อำเซียน ดังนั้นกำรเตรียมควำมพร้อมของบุคลำกรของประเทศเพ่ือให้มีทักษะภำษำต่ำงประเทศในระดับที่
สำมำรถติดต่อสื่อสำร แสวงหำควำมรู้ สร้ำงควำมร่วมมือ เจรจำต่อรอง และสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีได้ จึงมี
ควำมส ำคัญ เป็นอย่ำงยิ่ง 

 โรงเรียนพ้ืนที่เกำะ ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรพัฒนำทักษะภำษำต่ำงประเทศแก่นักเรียน โดย
มุ่งหวังที่จะพัฒนำนักเรียน ให้มีพัฒนำกำรด้ำนทักษะภำษำต่ำงประเทศที่ดีขึ้น โดยมุ่งเน้นกำรสื่อสำรเพ่ืออำชีพ
ต่อไปในอนำคต 

2.วัตถุประสงค์ 
    ๒.๑  เพ่ือให้นักเรียนสำมำรถใช้ภำษำต่ำงประเทศท่ีนิยมใช้อย่ำงแพร่หลำย เพื่อใช้ในกำรสื่อสำรใน    
ชีวิตประจ ำวัน หรือ ประกอบอำชีพ 
    2.2  เพ่ือพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนด้ำนภำษำของนักเรียนในโรงเรียนพ้ืนที่เกำะให้สูงขึ้น 
 

3.เป้าหมาย 
   ๓.๑  เชิงปริมำณ 

3.1.1   โรงเรียนพ้ืนที่เกำะ จ ำนวน 12๔ โรงเรียน  เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 1๘ เขต (สพป. 1๓ เขต, สพ
ม.5 เขต) 

๓.๑.๒  ร้อยละ 80 ของนักเรียนโรงเรียนพ้ืนที่เกำะ มีทักษะทำงด้ำนกำรสื่อสำรอย่ำงน้อย 1 ภำษำ 
    ๓.๒  เชิงคุณภำพ 

3.2.1  นักเรียนสำมำรถใช้ภำษำต่ำงประเทศ เพ่ือใช้ในกำรสื่อสำรในชีวิตประจ ำวัน หรือประกอบ
อำชีพ 
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4.  การด าเนินงาน 
4.1   เสนอโครงกำรพัฒนำทักษะด้ำนภำษำเพ่ือกำรสื่อสำรของนักเรียนโรงเรียนพ้ืนที่เกำะ 
4.2 จัดสรรงบประมำณให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและโรงเรียนพื้นที่เกำะ  
4.3 ประชุมชี้แจงโครงกำรแก่โรงเรียนพ้ืนที่เกำะ 
4.4 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนโครงกำรพัฒนำทักษะด้ำนภำษำเพ่ือกำรสื่อสำร 

โรงเรียนพ้ืนที่เกำะ 
4.5 ด ำเนินกำรตำมแผนงำนโครงกำรและจัดสรรงบประมำณให้โรงเรียนพ้ืนที่เกำะ 
4.6 ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและโรงเรียนพื้นที่เกำะในโครงกำร 
4.7 เขตพ้ืนที่กำรศึกษำสรุปรำยงำนผลโครงกำร 

 
5.ปฏิทินปฏิบัติงาน 

ที ่
กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 

1 เสนอโครงกำรพัฒนำทักษะด้ำนภำษำเพ่ือกำรสื่อสำร 
โรงเรียนพ้ืนที่เกำะ 

สิงหำคม. 
2560 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ สพฐ. 

2 จัดสรรงบประมำณให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
และโรงเรียนพื้นที่เกำะ  

พฤศจิกำยน. 
2560 

3 ประชุมชี้แจงโครงกำรแก่โรงเรียนพ้ืนที่เกำะ พฤศจิกำยน 
2560 

สพป./สพม. 

4 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนโครงกำร
พัฒนำทักษะด้ำนภำษำเพ่ือกำรสื่อสำร โรงเรียนพ้ืนที่
เกำะ 

พฤศจิกำยน 

2560 

สพป./สพม. 

5 ด ำเนินกำรตำมแผนงำนโครงกำรและจัดสรร
งบประมำณให้โรงเรียนพ้ืนที่เกำะ 

ธันวำคม 
2560 

- 
กันยำยน 
2561 

โรงเรียนพ้ืนที่เกำะ 

6 ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำและโรงเรียนพ้ืนที่เกำะในโครงกำร 

กันยำยน 
2561 

สพฐ./สพป./สพม. 

7 สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน กันยำยน 
2561 

สพฐ./สพป./สพม. 
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6.งบประมาณ 
งบด ำเนินงำน รวม 2,000,000 บำท (สองล้ำนบำทถ้วน) 

ที ่ กิจกรรม งบประมำณ หมำยเหตุ 
1 ประชุมชี้แจงโครงกำร บริหำรโครงกำร และกำรติดตำม

ผลกำรด ำเนินงำน โรงเรียนพ้ืนที่เกำะ 
100,000 

 

2 ด ำเนินกำรตำมแผนงำนโครงกำรและจัดสรรงบประมำณ
ให้โรงเรียนพ้ืนที่เกำะเพ่ือพัฒนำทักษะด้ำนภำษำเพ่ือกำร
สื่อสำร โรงเรียนพ้ืนที่เกำะ 

1,900,000  

รวมทั้งสิ้น 2,000,000  

7.การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือ 

ผลผลิต (Outputs) 

- นักเรียนพื้นทีเ่กำะ ได้รับกำรพัฒนำทักษะด้ำนภำษำเพ่ือกำร
สื่อสำร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80  

 

ส ำรวจ, สังเกต, 
ติดตำม 

 

แบบประเมิน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 

- นักเรียนพื้นที่เกำะมีทักษะทำงด้ำนกำรสื่อสำร อย่ำงน้อย 1 
ภำษำ 

 

สังเกต, ติดตำม 

 

แบบส ำรวจ 

 

8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๘.๑ นักเรียนพื้นทีเ่กำะได้เรียนรู้ทักษะทำงด้ำนกำรสื่อสำร อย่ำงน้อย 1 ภำษำ 
      8.2 นักเรียนพื้นที่เกำะมีทักษะทำงด้ำนกำรสื่อสำรภำษำต่ำงประเทศและสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันได้ 
      8.3 โรงเรียนพ้ืนที่เกำะมีผลกำรปฏิบัติงำนที่ดีในกำรพัฒนำทักษะเพื่อกำรสื่อสำรภำษำต่ำงประเทศ 
      ๘.๔ ชุมชนมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนพื้นที่เกำะ 
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โครงการ  รักไทย รักษ์ถ่ิน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
แผนงาน  พ้ืนฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเริมสร้ำงศักยภำพคน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปลูกฝังค่ำนิยมรักควำมเป็นไทย รักษ์ท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส ำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  สพฐ. 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลำคม 2560 – กันยำยน 2561 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันหลำยประเทศท่ัวโลกรวมทั้งประเทศไทย ก ำลังประสบปัญหำกำรน ำเอำทรัพยำกรธรรมชำติมำ
ใช้ประโยชน์โดยไม่มีกำรจัดกำรที่เหมำะสม  ท ำให้ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมีสภำพเสื่อมโทรม
ลง  ระบบนิเวศน์ถูกท ำลำยส่งผลให้ควำมสมดุลที่มีในธรรมชำติหำยไป  กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมใน
ปัจจุบัน ด้วยน้ ำมือของมนุษย์จึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อกำรด ำรงชีวิต เกิดปัญหำต่ำง ๆ ขึ้นมำกมำย เช่น ปัญหำ
ภำวะโลกร้อน ที่เรำทุกคนก ำลังประสบอยู่ ซึ่งปัญหำดังกล่ำวเกิดจำกกำรใช้ทรัพยำกรสิ่งแวดล้อมที่ขำดควำม
ตระหนักและใช้ประโยชน์อย่ำงคุ้มค่ำ ทั้งนี้ปัญหำส ำคัญอยู่ที่กำรสร้ำงจิตส ำนึกให้ตระหนักต่อคุณค่ำและเห็น
ควำมส ำคญัของกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเด็กและเยำวชนคือทรัพยำกรที่ส ำคัญยิ่งของ
ประเทศชำติเป็นผู้ที่จะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้ำงหน้ำ เพ่ือท ำหน้ำที่ดูแลสังคม  วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ   
ตลอดจนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจัยส ำคัญในกำรด ำรงชีวิตของมนุษย์  กำรสร้ำงจิตส ำนึก
ให้ตระหนักต่อคุณค่ำและควำมส ำคัญของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจะน ำไปสู่กำรจัดกำรและดูแล
สิ่งแวดล้อมท่ีดีในอนำคต 

กำรสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ เ พ่ือพัฒนำเด็กและเยำวชนให้ เติบโตเป็นผู้ มีบุคลิกลั กษณะ                      
ที่พึงประสงค์  เช่น  มีควำมรักชำติ ควำมซื่อสัตย์  มีวินัยใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่ำงพอเพียง  มีควำมอ่อนน้อมถ่อมตน               
มีจิตสำธำรณะ มีควำมรับผิดชอบ  รู้จักแก้ไขปัญหำและตระหนักในคุณค่ำของธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
รอบตัว  จ ำเป็นต้องสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมและให้ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องเป็นระยะเวลำที่
เพียงพอจึงจะส่งผลที่ด ี 

กำรให้ควำมรู้แก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องโรงเรียนพ้ืนที่เกำะ ให้ตระหนักถึงกำรรักควำมเป็นไทย รักษ์
ท้องถิ่น ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนของตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ตัว เมื่ อสำมำรถ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้อยู่ในสภำพที่ดีได้แล้ว ย่อมมีผลต่อกำรเรียนรู้ของนักเรียน เกิดบรรยำกำศที่ดี                    
มีสภำพแวดล้อมเหมำะแก่กำรเรียนรู้ เพ่ิมศักยภำพและผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนได้ และนักเรียนยัง
สำมำรถน ำควำมรู้ ทักษะ และประสบกำรณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ ำวันได้ 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
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2.วัตถุประสงค ์

     1.  เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักให้กับนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรักควำมเป็นไทย รักษ์ท้องถิ่น และร่วมกัน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
     2.  เพ่ือให้นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและเกิดทักษะในกำรรักษ์ท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
     3.  เพ่ือให้นักเรียนน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ทีได้รับไปใช้ในกำรอนุรักษ์และพัฒนำสิ่งแวดล้อมท่ีเกิด
ประโยชน์แก่ตนเองและสังคมได้ 
 

3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมำณ 
3.1.1  โรงเรียนพ้ืนที่เกำะ จ ำนวน 1๒๒ โรงเรียน 2 สำขำ รวม 12๔ แห่ง 
3.1.2  เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 1๘ เขต (สพป. 1๓ เขต, สพม.5 เขต) 
3.1.3    นักเรียนในโรงเรียนพ้ืนที่เกำะร้อยละ 80  มีค่ำนิยมรักควำมเป็นไทย รักษ์ท้องถิ่น และ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่ต่ ำกว่ำระดับดี 

3.2 เชิงคุณภำพ 
๓.๒.๑    นักเรียน โรงเรียนพ้ืนที่เกำะ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกิดทักษะ น ำประสบกำรณ์ท่ีได้รับไป

ใช้ในกำรอนุรักษ์และพัฒนำสิ่งแวดล้อมให้มีควำมยั่งยืนเกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม 

4. การด าเนินงาน 

4.6 เสนอโครงกำรรักไทย รักษ์ถิ่น อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนพ้ืนที่เกำะ 
4.7 จัดสรรงบประมำณให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและโรงเรียนพ้ืนที่เกำะ  
4.8 ประชุมชี้แจงโครงกำรแก่โรงเรียนพ้ืนที่เกำะ 
4.9 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนโครงกำรรักษ์ถิ่น อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนพ้ืนที่เกำะ 
4.10 ด ำเนินกำรตำมแผนงำนโครงกำรและจัดสรรงบประมำณให้โรงเรียนพื้นที่เกำะ 
4.11 ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและโรงเรียนพื้นที่เกำะในโครงกำร 
4.12 เขตพ้ืนที่กำรศึกษำสรุปรำยงำนผลโครงกำร 

 
5. ปฏิทินปฏิบัติงาน 

ที ่ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงกำรรักไทย  

รักษ์ถิ่น อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนพ้ืนที่เกำะ 
ต.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริม

กำรจัด
กำรศึกษำ 
สพฐ. 

2 จัดสรรงบประมำณให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
โรงเรียนพ้ืนที่เกำะ 

ต.ค. 2560 

3 ประชุมชี้แจงโครงกำรแก่โรงเรียนพ้ืนที่เกำะ ต.ค. 2560 สพป./สพม. 



ห น้ า  | ๙ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนงานโครงการโรงเรียนพืน้ท่ีเกาะ ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๑ 

ที ่ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 
4 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนโครงกำรรักษ์ถิ่น 

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนพ้ืนที่เกำะ 
พ.ย. 2560 สพป./สพม. 

5 ด ำเนินกำรตำมแผนงำนโครงกำรและจัดสรรงบประมำณ
ให้โรงเรียนพ้ืนที่เกำะ 

พ.ย. 2560 
ถึง 

ก.ค.2561 

โรงเรียน           
พ้ืนที่เกำะ 

6 ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำและโรงเรียนพ้ืนที่เกำะในโครงกำร 

ส.ค. 2561 สพฐ./สพป./
สพม. 

7 สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ก.ย. 2561 สพฐ./สพป./
สพม. 

 
6. งบประมาณ 
แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน  
งบด ำเนินงำน รวม 3,183,500 บำท (สำมล้ำนหนึ่งแสนแปดหมื่นสำมพันห้ำร้อยบำทถ้วน) 
 

ที ่ กิจกรรม งบประมำณ หมำยเหตุ 
1 ประชุมชี้แจงโครงกำร บริหำรโครงกำร และกำรติดตำมผล

กำรด ำเนินงำน โรงเรียนพ้ืนที่เกำะ 
278,500 

 
 

 - สพป./สพม.ทีมีโรงเรียนพื้นที่เกำะ 1-10 โรง                
จ ำนวน 1๔ แห่งๆ ละ 15,000 บำท 

๒๑๐,000  

 - สพป./สพม.ทีมีโรงเรียนพื้นที่เกำะ 10 โรงขึ้นไป            
จ ำนวน 4 แห่งๆ ละ ๑๗,๑๒๕ บำท 

๖๘,500  

2 ด ำเนินกำรตำมแผนงำนโครงกำรและจัดสรรงบประมำณให้
โรงเรียนพ้ืนที่เกำะ ด ำเนินงำนขับเคลื่อนโครงกำรรักษ์ถ่ิน 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
จ ำนวน 1๒๒ โรงเรียน 2 สำขำ รวม 12๔ แห่ง 

2,905,000  

 - นักเรียน 1-120 คน จ ำนวน 5๔ โรงๆ ละ 20,000 บำท 1,040,000  
 - นักเรียน 121-300 คน จ ำนวน 4๒ โรงๆ ละ 25,000 

บำท 
- นักเรียน 301 คนข้ึนไป จ ำนวน 28 โรงๆ ละ 30,000 

บำท 

1,025,000 
 

840,000 

 

 รวมทั้งสิ้น 3,183,500  
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7.  การวัดและประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
วิธีกำรวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือ 

ผลผลิต (Outputs) 

- นักเรียนโรงเรียนพ้ืนที่เกำะ ร้อยละ 80  มีค่ำนิยมรักควำมเป็น
ไทย รักษ์ท้องถิ่น และอนุรักษ์สิงแวดล้อม ไม่ต่ ำกว่ำระดับดี 

 

ส ำรวจ, สังเกต, 
ติดตำม 

 

แบบประเมิน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 

- นักเรียนโรงเรียนพ้ืนที่เกำะ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกิดทักษะ 
สำมำรถน ำประสบกำรณ์ที่ได้รับไปใช้ในกำรอนุรักษ์และพัฒนำ
สิ่งแวดล้อมให้มีควำมยั่งยืนเกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม 
 

 

สังเกต, ติดตำม 

 

แบบส ำรวจ 

 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

   1. นักเรียนโรงเรียนพ้ืนที่เกำะ รู้คุณค่ำของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อม 
   2. นักเรียนโรงเรียนพ้ืนที่เกำะ เข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ ในโครงกำร   รักไทย รักษ์ถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
   3. นักเรียนโรงเรียนพ้ืนที่เกำะสำมำรถน ำผลกำรปฏิบัติจำกกิจกรรมที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ ำวันได้ 
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ชื่อโครงการ   เสริมสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีในกำรอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนพ้ืนที่เกำะ 
แผนงาน   พ้ืนฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕    เสริมสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีในกำรอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 
     อย่ำงมั่นคง และยั่งยืน  
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส ำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  สพฐ. 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลำคม 2560 – กันยำยน 2561 
 

1. หลักการและเหตุผล 

รัฐบำลปัจจุบัน ก ำหนดให้กำรสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ เป็นนโยบำยเร่งด่วนที่จะต้องด ำเนินกำร 
เพ่ือให้ประชำชนทั่วประเทศเกิดควำมรักสำมัคคี แต่ในระบบสังคมไทย(Thai Social System) ซึ่งประกอบด้วย
กลุ่มต่ำงๆ ที่แบ่งลักษณะของกลุ่มตำมโครงสร้ำงของสัญชำติ กลุ่มชน ศำสนำ ควำมสำมำรถพิเศษ ชนชั้นทำง
สังคมและเพศ ซึ่งบุคคลสำมำรถเป็นสมำชิกที่มีลักษณะเฉพำะของกลุ่มหนึ่ง และอำจเป็นสมำชิกของหลำยกลุ่ม
ที่แตกต่ำงกันในเวลำเดียวกัน ดังนั้นกำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำงพหุวัฒนธรรม จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้อง
ค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงของแต่ละกลุ่มและกำรจัดกำรศึกษำของแต่ละโรงเรียน จะต้องตอบสนองต่อควำม
แตกต่ำงดังกล่ำว 

 ส ำนักคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีนโยบำย มุ่งสร้ำงพลเมืองดี ที่ตื่นตัวและอยู่ร่วมกันผู้อ่ืนใน
สังคมพหุวัฒนธรรมได้ และท ำให้กำรศึกษำน ำกำรแก้ปัญหำส ำคัญของสังคม แต่กำรจัดกำรศึกษำในปัจจุบันของ
โรงเรียนพ้ืนที่เกำะ ที่มีควำมหลำกหลำยอยู่ร่วมกันในสังคม ยังขำดควำมเข้ำใจ กำรยอมรับควำมแตกต่ำงอันจะ
น ำไปสู่สังคมสันติสุข และอยู่ร่วมกันได้ภำยใต้ควำมแตกต่ำง ที่ส่งผลต่อคุณภำพกำรศึกษำที่แตกต่ำงกันต้องให้
ทุกภำคส่วนในพ้ืนที่เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือให้เกิดสังคมที่มีควำมรัก ควำมเข้ำใจ เอ้ืออำรีต่อ
กัน สร้ำงควำมเป็นปึกแผ่นในชำติโดยรวมอย่ำงมั่นคงและยังยืนจึงจ ำเป็นต้องมีกำรเสริมสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีใน
กำรอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนพ้ืนที่เกำะ       

2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจ กำรอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม แก่ชุมชนโรงเรียนพ้ืนที่เกำะ 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีสัมพันธภำพกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมำณ 

3.1.1 โรงเรียนพ้ืนที่เกำะจ ำนวน 1๒๒ โรงเรียน 2 สำขำ รวม 12๔ แห่ง 
3.1.2 เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 1๘ เขต ( สพป. 1๓ เขต , สพม. 5 เขต ) 
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3.1.3 ร้อยละ 80  ของนักเรียนมีสัมพันธภำพกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุขในสังคม 
พหุวัฒนธรรม 

3.2 เชิงคุณภำพ 
นักเรียนและชุมชน โรงเรียนพ้ืนที่เกำะมีสัมพันธภำพกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุขในสังคม 

พหุวัฒนธรรม 
 
4. การด าเนินงาน 

4.1 เสนอโครงกำรเสริมสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีในกำรอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนพ้ืนที่เกำะ       
4.2 จัดสรรงบประมำณให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ โรงเรียนพ้ืนที่เกำะ 
4.3 ประชุมชี้แจงโครงกำรแก่โรงเรียนพ้ืนที่เกำะ       
4.4 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนโครงกำรเสริมสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีในกำรอยู่ร่วมกัน

ของคนในชุมชนพื้นที่เกำะ   
4.5 ด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรและจัดสรรงบประมำณให้โรงเรียนพ้ืนที่เกำะ 
4.6 ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ โรงเรียนพ้ืนที่เกำะ 
4.7 เขตพ้ืนที่กำรศึกษำสรุปรำยงำนโครงกำร 

 

5. ปฏิทินปฏิบัติงาน 

ที ่ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 
1 
 

เสนอโครงกำรเสริมสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีในกำรอยู่ร่วมกัน
ของคนในชุมชนพื้นที่เกำะ   

 ส.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริม 
กำรจัดศึกษำ 
สพฐ. 2 

 
จัดสรรงบประมำณให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ 
โรงเรียนพ้ืนที่เกำะ 

ต.ค. 2560 

3 ประชุมชี้แจงโครงกำรแก่โรงเรียนพ้ืนที่เกำะ        ต.ค. 2560 สพป./สพม. 
4 
 

แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนโครงกำร
เสริมสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีในกำรอยู่ร่วมกันของคนในชุมชน
พ้ืนที่เกำะ   

พ.ย. 2560 สพป./สพม. 

5 ด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรและจัดสรรงบประมำณให้
โรงเรียนพ้ืนที่เกำะ 

พ.ย. 60– ก.ค.
2561 

โรงเรียนพ้ืนที่
เกำะ 

6 ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำและ โรงเรียนพ้ืนที่เกำะ 

ส.ค. 2561 สพฐ./สพป./ 
สพม. 

7 สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 

ก.ย. 2561 สพฐ./สพป./          
สพม. 
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6. งบประมาณ  
แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
งบประมำณ  รวม 1,497,800 บำท (หนึ่งล้ำนสี่แสนเก้ำหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบำทถ้วน) 

ที ่ กิจกรรม งบประมำณ หมำยเหตุ 
1 ประชุมชี้แจงโครงกำร บริหำรโครงกำร และกำรติดตำมงำน ผลกำร

ด ำเนินงำน  โรงเรียนพ้ืนที่เกำะ 
- สพป. ที่มีโรงเรียนพ้ืนที่เกำะ 1๓  แห่ง 
- สพม. ที่มีโรงเรียนพื้นที่เกำะ  5 แห่ง  

24๒,000 
 

๑๗๕,๕๐๐ 
๖๖,๕๐๐ 

 

2 ด ำเนินกำรตำมแผนงำนโครงกำรและจัดสรรงบประมำณให้โรงเรียน
พ้ืนที่เกำะ เพ่ือเสริมสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีในกำรอยู่ร่วมกันของคนใน
ชุมชนพ้ืนที่เกำะ  จ ำนวน 1๒๒ โรงเรียน 2 สำขำ รวม 12๔ แห่ง 
- นักเรียน 1 – 120 คน  จ ำนวน 5๔ โรงๆ ละ ๗,๗๐๐ บำท 
- นักเรียน 121 คนข้ึนไป  จ ำนวน ๗๐ โรงๆ ละ 12,000 บำท 

๑,๒๕๕,๘00 
 
 

๔๑๕,๘๐๐ 
๘๔๐,๐๐๐ 

 

 รวม 1,497,800  
 

7. วัดและประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือ 

ผลผลิต  

      นักเรียนโรงเรียนพ้ืนที่ในเกำะมีสัมพันธภำพกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติ
สุขในสังคมพหุวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 80  ของนักเรียนทั้ง
โรงเรียน 

 

ส ำรวจ ,
สังเกต,ติดตำม 

 

แบบประเมิน 

ผลลัพธ์ 
       นักเรียนโรงเรียนพ้ืนที่ในเกำะมีสัมพันธภำพกำรอยู่ร่วมกันอย่ำง
สันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม  

สังเกต,ติดตำม แบบส ำรวจ 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 นักเรียนโรงเรียนพ้ืนที่เกำะมีสัมพันธภำพกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม 
8.2 ชุมชนโรงเรียนพ้ืนที่เกำะมีควำมควำมเข้ำใจ กำรอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 
8.3 โรงเรียนพ้ืนที่เกำะ มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ควำมควำมเข้ำใจ กำรอยู่ร่วมกันในสังคมพหุ

วัฒนธรรม 
8.4 ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำนต่อโรงเรียนพื้นที่เกำะ 
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ชื่อโครงการ  พัฒนำหลักสูตรและจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือเสริมสร้ำงทักษะชีวิต ทักษะอำชีพ และ
กำรมีงำนท ำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนพื้นที่เกำะ 

แผนงาน  พ้ืนฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
ยุทธศาสตร์ที ่6  เสริมสร้ำงทักษะชีวิต ทักษะอำชีพ และกำรมีงำนท ำตำมหลักปรัชญำของ  
                               เศรษฐกิจพอเพียง 
ลักษณะโครงการ โครงกำรใหม่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส ำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สพฐ. 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลำคม 2560 – กันยำยน 2561 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช รัชกำลที่ 9 ได้พระรำชทำนหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้เป็นวิถีชีวิตที่สำมำรถใช้ได้กับทุกคนทุกอำชีพ สำมำรถด ำรงตนและปฏิบัติตนให้สมดุล 
ทั้งชีวิตส่วนตัว ครอบครัว กำรท ำงำน ให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลง ด้ำนวัตถุสังคม สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรม หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เศรษฐกิจ แต่เป็นกำรใช้ชีวิตอย่ำงพอเพียง ดังนี้     “ควำม
พอประมำณ คือ เรียบง่ำย ประหยัด กำรท ำอะไรให้พอเหมำะพอควรสมดุลกับอัตภำพ ศักยภำพของตนและ
สภำพแวดล้อม ตำมควำมสำมำรถของแต่ละคน พอประมำณกับภูมิสังคม สิ่งแวดล้อม สถำนกำรณ์              
กำรท ำงำนทุกอย่ำงต้องเรียบง่ำย ประหยัด อย่ำท ำงำนให้ยุ่ง ท ำให้ง่ำยต่อกำรเข้ำใจ มีก ำหนดกำรท ำงำน
ตำมล ำดับขั้นตอน และมีกำรปฏิบัติชัดเจน ควำมมีเหตุผล คือ กำรคิด ฟัง ปฏิบัติกำรท ำงำนต้องใช้หลักควำมรู้
ในกำรท ำงำน วำงแผนงำนต้องระมัดระวังต้องใช้หลักวิชำกำรช่วยสนับสนุน อย่ำใช้ควำมรู้สึกและอำรมณ์ใน              
กำรท ำงำน ทุกคนมีศักยภำพในกำรท ำงำน กำรพัฒนำตัวเองต้องเกิดขึ้นจำกภำยในตัวเองของแต่ละคน จึงต้อง
แสดงศักยภำพออกมำให้ได้ มีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี คือ ต้องมีแผนกลยุทธ์ เช่น เป็นอำจำรย์ต้องมีแผน            
กำรสอน องค์กรต้องมีแผนกลยุทธ์ กำรท ำงำนต้องให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต้องมองหำภำพรวม ทุกคนมีส่วนร่วม 
คือ กำรประสำนงำน และกำรบูรณำกำรปรับวิธีกำรท ำงำน หน่วยงำนองค์กรต้องมีธรรมำภิบำล เพ่ือเป็นกำร
สร้ำงภูมิคุ้มกันภำยในตัว ชีวิตที่พอเพียงในกำรท ำงำนกำรศึกษำ จึงต้องยึดควำมพอเพียงประกอบด้วย ควำมมี
เหตุผล ควำมพอประมำณ และระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ มี
กระบวนกำรพัฒนำที่ยึดคุณธรรม ควำมเพียร ควำมรอบรู้ ควำมซื่อสัตย์สุจริตให้เข้ำสู่จิตใต้ส ำนึกของนักเรียน” 
 ส ำหรับโรงเรียนในพ้ืนที่เกำะ มุ่งเพ่ือให้มีปัจจัย 4 ในกำรด ำเนินชีวิต แต่ยังใช้องค์ควำมรู้วิธีกำรแบบ
ดั้งเดิม ในขณะที่ทรัพยำกรด้ำนสัตว์น้ ำลดน้อยลง สวนทำงกับจ ำนวนประชำกรที่สูงขึ้น ท ำให้เกิดกำรขำดแคลน 
และปรับตัวไม่ทัน ซึ่งเป็นสำเหตุที่ท ำให้เกิดปัญหำต่ำงๆ อำทิ ควำมยำกจน กำรว่ำงงำน ไม่มีช่ำงทักษะฝีมือ
แรงงำน นักเรียนออกกลำงคัน จบกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ไม่ศึกษำต่อหรือศึกษำต่อในสำขำที่ขำด
ควำมจ ำเป็นในท้องถิ่น รวมทั้งระดับชำติ  



ห น้ า  | ๑๕ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนงานโครงการโรงเรียนพืน้ท่ีเกาะ ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๑ 

  กำรจัดกำรศึกษำในปัจจุบัน มุ่งเน้นให้เกิดควำมรู้ทำงวิชำกำรเป็นส่วนใหญ่ แต่โรงเรียนบนพ้ืนที่เกำะ 
นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ยังให้ควำมส ำคัญกับกำรศึกษำไม่มำกเท่ำที่ควร เนื่องจำกขำดควำมพร้อมด้ำน
กำรคมนำคม ควำมเชื่อ วิถีชีวิต แต่จะให้ควำมส ำคัญต่อปัจจัย 4 ในกำรด ำรงชีวิต ดังนั้นโรงเรียนจ ำเป็นต้องจัด
กิจกรรมในกำรสร้ำงเสริมทักษะชีวิต ทักษะอำชีพ และกำรมีงำนท ำ โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ตำมองค์ควำมรู้ใหม่ๆ เพ่ือรักษำสมดุลของสิ่งแวดล้อมได้อย่ำงยั่งยืน 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำด้ำนทักษะชีวิต ทักษะอำชีพ พร้อมสนับสนุนให้สถำนศึกษำบนพื้นที่
เกำะเป็นแหล่งเรียนรู้ควบคู่กับวิชำสำมัญให้แก่นักเรียน รวมทั้งได้รับกำรศึกษำในรูปแบบที่หลำกหลำยบน
พ้ืนฐำนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตนักเรียนของโรงเรียนบนพ้ืนที่เกำะ ให้มีควำมสมบูรณ์ทั้งทำงกำยและใจ 
สำมำรถประกอบอำชีพ และใช้ชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีควำมส ำนึกรักแผ่นดินไทย มี
สัมพันธภำพที่ดีในกำรอยู่ร่วมกันของสังคมพหุวัฒนธรรม 
 3. เพ่ือส่งเสริมนักเรียนบนพ้ืนที่เกำะที่จบกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 เรียนต่อในสำยอำชีพ 
 ๔. เพ่ือจัดท ำหลักสูตรท้องถิ่นด้ำนทักษะชีวิต ทักษะอำชีพ และกำรมีงำนท ำตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  1. โรงเรียนบนพื้นที่เกำะ จ ำนวน 1๒๒ โรงเรียน 2 สำขำ  มีหลักสูตรท้องถิ่นด้ำนทักษะชีวิต 
ทักษะอำชีพ และกำรมีงำนท ำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงน้อย๑  
เรื่อง 
  2. นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะชีวิต ทักษะอำชีพ และกำรมีงำนท ำ ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนในโรงเรียนบนพื้นที่เกำะได้รับกำรพัฒนำทักษะชีวิต ทักษะอำชีพ และกำรมีงำนท ำ
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. การด าเนินงาน 
 4.1 เสนอโครงกำรเสริมสร้ำงทักษะชีวิต ทักษะอำชีพ และกำรมีงำนท ำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงของโรงเรียนพ้ืนที่เกำะ 
 4.2 จัดสรรงบประมำณให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและโรงเรียนพื้นที่เกำะ 
 4.3 ประชุมชี้แจงโครงกำรแก่โรงเรียนพ้ืนที่เกำะ 
 4.4 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนโครงกำรเสริมสร้ำงทักษะชีวิต ทักษะอำชีพ และกำรมี
งำนท ำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนพ้ืนที่เกำะ 
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 4.5 ด ำเนินกำรตำมแผนงำนโครงกำรและจัดสรรงบประมำณให้โรงเรียนพ้ืนที่เกำะ 
 4.6 ติดตำมกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและโรงเรียนพื้นที่เกำะในโครงกำร  
 4.7 สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

5.ปฏิทินปฏิบัติงาน 

ที ่ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 

1 เสนอโครงกำรเสริมสร้ำงทักษะชีวิต ทักษะอำชีพ และกำรมี
งำนท ำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน
พ้ืนที่เกำะ 

ตุลำคม 2560 กลุ่มส่งเสริม 
กำรจัด 
กำรศึกษำ สพฐ. 

2 จัดสรรงบประมำณให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
โรงเรียนพ้ืนที่เกำะ 

พ.ย.- ธ.ค. 
2560 

กลุ่มส่งเสริม 
กำรจัดกำร
ศึกษำ สพฐ. 

3 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนโครงกำร
เสริมสร้ำงทักษะชีวิต  ทักษะอำชีพ และกำรมีงำนท ำตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนพ้ืนที่เกำะ 

ธันวำคม 
2560 

สพป./สพม. 

4 ประชุมชี้แจงโครงกำรแก่โรงเรียนพ้ืนที่เกำะ ธันวำคม 
2560 

สพป./สพม. 

5 ด ำเนินกำรตำมแผนงำนโครงกำร ธ.ค.2560 – 
ส.ค.2561 

โรงเรียน            
พ้ืนที่เกำะ 

6 ติดตำมกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำและโรงเรียนพ้ืนที่เกำะในโครงกำร 

สิงหำคม 
2561 

สพฐ./สพป./ 

สพม. 
7 สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน กันยำยน 

2561 

สพฐ./สพป./ 

สพม. 
 
 

6. งบประมาณ 
 แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน  
 งบด ำเนินงำน รวม 2,500,000 บำท (สองล้ำนห้ำแสนบำทถ้วน) 

ที ่ กิจกรรม งบประมำณ หมำยเหตุ 

1 ด ำเนินกำรตำมแผนงำนโครงกำรและจัดสรรงบประมำณให้
โรงเรียนพ้ืนที่เกำะ เพื่อเสริมสร้ำงทักษะชีวิต ทักษะอำชีพ 
และกำรมีงำนท ำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
จ ำนวนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ๑๘  เขต  
จ ำนวน 1๒๒ โรงเรียน 2 สำขำ รวม 12๔ แห่ง  
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ที ่ กิจกรรม งบประมำณ หมำยเหตุ 

เขตพื้นที่การศึกษา 
- สพป./สพม. ที่มีโรงเรียน ๑ – ๑๐ โรง เขตละ ๘,๐๐๐ บำท 
- สพป./สพม. ที่มีโรงเรียน ๑๑ – ๒๐ โรง เขตละ ๙,๐๐๐ บำท 
- สพป./สพม. ที่มีโรงเรียน ๒๑ โรงขึ้นไป เขตละ ๑๐,๐๐๐ บำท 
โรงเรียน 
-   นักเรียน 1 - 120 คน จ ำนวน 5๔ โรงๆ ละ ๑๕,000 บำท 
- นักเรียน 121 - 300 คน จ ำนวน 4๒ โรงๆ ละ 2๐,000บำท 
- นักเรียน 301 คนขึ้นไป จ ำนวน 28 โรงๆ ละ ๒๕,000 บำท 

 
๑๑๒,๐๐๐ 
๑๘,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

 
๘๑๐,๐๐๐ 
๘๔๐,๐๐๐ 
๗๐๐,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น 2,500,000  

 

7. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือ 

ผลผลิต (Outputs) 

   - โรงเรียนบนพื้นที่เกำะ จ ำนวน 1๒๒ โรงเรียน 2 สำขำ  มี
หลักสูตรท้องถิ่นด้ำนทักษะชีวิต ทักษะอำชีพ และกำรมีงำนท ำตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
อย่ำงน้อย๑  เรื่อง 
   -  นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะชีวิต ทักษะอำชีพ และกำรมีงำน
ท ำ ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ส ำรวจ,สังเกต, 
ติดตำม 

 

แบบประเมิน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 

   - นักเรียนโรงเรียนพ้ืนที่เกำะ น ำควำมรู้ทักษะชีวิต ทักษะอำชีพ 
สำมำรถประกอบอำชีพตำมศักยภำพ และอยู่ร่วมในสังคมอย่ำงมี
ควำมสุขตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

สังเกต,ติดตำม 

 

แบบส ำรวจ 
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8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 8.1 นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะอำชีพท่ีจะสำมำรถน ำไปใช้ประกอบอำชีพได้ในอนำคต 
 8.2 นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อกำรประกอบสัมมำชีพ 
 8.3 โรงเรียนพ้ืนที่เกำะ มีหลักสูตรท้องถิ่นด้ำนทักษะชีวิต ทักษะอำชีพและกำรมีงำนท ำตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 8.4 ชุมชนมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำนต่อโรงเรียนพ้ืนที่เกำะ 
 8.5 นักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ไปเรียนต่อสำยอำชีพมำกข้ึน 
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ชื่อโครงการ   พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนพื้นที่เกำะ 
      ให้มปีระสิทธิภำพ 
แผนงาน   พ้ืนฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗    พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนพื้นที่เกำะ 
      ให้มีประสิทธิภำพ 
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส ำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  สพฐ. 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลำคม 2560 – กันยำยน 2561 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๕๘ ได้เห็นชอบให้มีกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี  

เพ่ือใช้ในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมม่ันคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  เพื่อน ำมำใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำ
ยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำประเทศและในกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรในระยะ ๒๐  ปี  เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์  
“ประเทศไทยมีควำมมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนำแล้ว  ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง”  เพ่ือให้ประเทศมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  มีรำยได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนำแล้ว  
คนไทยมีควำมสุข  อยู่ดี กินดี  สังคมมีควำมม่ันคง  เสมอภำคและเป็นธรรม 
    ประเทศไทยมีเกำะจ ำนวนทั้งสิ้น ๙๓๖ เกำะ กระจำยอยู่ทั่วไปตำมจังหวัดชำยฝั่งทะเล ๑๙ จังหวัด 
เป็นเกำะในฝั่งอ่ำวไทย ๓๗๔ เกำะ และฝั่งทะเลอันดำมัน  ๕๖๒ เกำะ  ซึ่งมีโรงเรียนพ้ืนที่เกำะจ ำนวน 12๔ 
โรงเรียนปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำของโรงเรียนพ้ืนที่เกำะ เป็นประเด็นส ำคัญในกำรจัดกำรศึกษำที่
ส่งผลให้คุณภำพทำงกำรศึกษำมีควำมแตกต่ำงกัน นักเรียนในพื้นที่ดังกล่ำวมีคุณภำพชีวิต และคุณภำพทำงกำร
ศึกษำที่ไม่ทัดเทียมกับโรงเรียนในพ้ืนที่ปกติทั่วไป  มีกำรคมนำคมที่ยำกล ำบำก เพรำะตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่เป็นเกำะ 
มีน้ ำล้อมรอบ มีลักษณะตัดขำดจำกแผ่นดินตลอดปี กำรสื่อสำรไม่มีควำมเสถียร ระบบสำธำรณูปโภค ไฟฟ้ำ 
ประปำไม่มีคุณภำพอีกทั้งเป็นพ้ืนที่เสี่ยงภัย ไม่มีควำมมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำประสบปัญหำในกำรเดินทำงและกำรด ำรงชีวิต ส่งผลให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำขำดขวัญ
ก ำลังใจในกำรท ำงำน มีกำรโยกย้ำยบ่อย  เกิดปัญหำขำดแคลนครูขำดควำมต่อเนื่องในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน  นอกจำกนั้นนักเรียนยังมีควำมแตกต่ำงทำงเชื้อชำติ  ศำสนำวัฒนธรรมและวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ รวมไปถึง
ควำมยำกจนท ำให้ผู้ปกครองให้ควำมส ำคัญกับกำรเลี้ยงชีพมำกกว่ำกำรให้กำรศึกษำซึ่งส่งผลต่อคุณภำพ
นักเรียนและกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

ดังนั้นส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจึงได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัด
กำรศึกษำของโรงเรียนพ้ืนที่เกำะให้มีประสิทธิภำพ  สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
โรงเรียนพ้ืนที่เกำะ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔  มีควำมเหมำะสมกับบริบทพ้ืนที่เกำะและควำมต้องกำรของนักเรียน  
ภำยใต้ควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน 
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2.  วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนพื้นที่เกำะ 
๒.๒ เพ่ือติดตำมผลกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนพื้นที่เกำะ 
๒.๓ เพ่ือกำรศึกษำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนพ้ืนที่เกำะ  สังกดัส ำนักงำนกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 

3.  เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมำณ 

             ๓.๑.๒ โรงเรียนพ้ืนที่เกำะ จ ำนวน 1๒๒ โรงเรียน 2 สำขำ รวม 12๔ แห่ง 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 1๘ เขต (สพป. 1๓ เขต, สพม.5 เขต) 

       ๓.๒ เชิงคุณภำพ 
โรงเรียนพ้ืนที่เกำะ ได้รับกำรพัฒนำพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนพ้ืนที่เกำะให้มี

ประสิทธิภำพ  ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง มีควำมม่ันคงในกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีศักดิ์ศรี อยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่ำงสันติสุข  

5. การด าเนินงาน 
5.๑ เสนอโครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนพื้นที่เกำะให้มีประสิทธิภำพ   
5.๒ จัดสรรงบประมำณให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำผู้รับผิดชอบโครงกำร  
5.๓ แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนโครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนพ้ืนที่

เกำะให้มีประสิทธิภำพ   
     ๕.๔ ประชุมชี้แจงโครงกำรแก่คณะท ำงำน 
     ๕.๕ ด ำเนินกำรตำมแผนงำนโครงกำรและจัดสรรงบประมำณ 
     ๕.๖ ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
     ๕.๗ สรุปรำยงำนผลโครงกำร 

 

6. ปฏิทินปฏิบัติงาน 
 

ที ่ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำของ

โรงเรียนพ้ืนที่เกำะให้มีประสิทธิภำพ   
ต.ค. 256๐ สพป.ตรัง 

เขต ๒ 
สนผ สพฐ. 

 
2 จัดสรรงบประมำณให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ผู้รับผิดชอบ  
ต.ค. 256๐ 

3 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนโครงกำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนพื้นที่เกำะ
ให้มีประสิทธิภำพ   

ต.ค. 256๐ สนผ สพฐ. 

4 ประชุมชี้แจงโครงกำรแก่โรงเรียนพ้ืนที่เกำะ พ.ย. 256๐ สนผ สพฐ. 
5 ด ำเนินกำรตำมแผนงำนโครงกำรและจัดสรรงบประมำณ ธ.ค. ๒๕๖๐ - 

ก.ย. 256๑ 
สพฐ./สพป./ 

สพม. 
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ที ่ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 
6 ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน ก.ย. 256๑ สพฐ./สพป./ 

สพม. 
7 สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ก.ย. 256๑ สพฐ./สพป./ 

สพม. 

8. งบประมาณ 
แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน  
งบด ำเนินงำน รวม ๖00,000 บำท (หกแสนบำทถ้วน) 
ที ่ กิจกรรม งบประมำณ หมำยเหตุ 
1 ประชุมชี้แจงโครงกำร บริหำรโครงกำร และกำรติดตำม

ผลกำรด ำเนินงำน โรงเรียนพ้ืนที่เกำะ 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
 

2 ด ำเนินกำรวิจัยกำรศึกษำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำร
โรงเรียนพ้ืนที่เกำะ  สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

 

 รวมทั้งสิ้น ๖00,000  

9. การวัดและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัดและ

ประเมินผล 
เครื่องมือ 

ผลผลิต (Outputs) 
      โรงเรียนพ้ืนที่เกำะ ได้รับกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน             
ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ ๕0 ของโรงเรียนทั้งหมด  

 
ส ำรวจ, สังเกต, 

ติดตำม 

 
แบบประเมิน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
      โรงเรียนพ้ืนที่เกำะ มีกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ
ของโรงเรียนพ้ืนที่เกำะให้มีประสิทธิภำพ   

 
สังเกต, ติดตำม 

 
แบบส ำรวจ 

 

๘. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
๘.๑ มีข้อมูลสมำชิกเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนพ้ืนที่เกำะ   
๘.๒ ผู้บริหำร  ครู  นักเรียน  ผู้ปกครองและชุมชนโรงเรียนพ้ืนที่เกำะ มีขวัญก ำลังใจที่ดี                      

ในกำรปฏิบัติงำนและด ำรงชีวิต   
๘.๓ มีรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนพ้ืนที่เกำะ  สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  
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