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ชื่อโครงการ วารสาร SPNS 
สอดคล้องกับมาตรฐานของโรงเรียน มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.4.3 โรงเรียนมีแผนการในพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่

ตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา 
 2.4.7 โรงเรียนมีการสนับสนุนให้ครูและบุคลากรเข้าร่วมประกวด

ในเวทีตา่งๆ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 3 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถและเจตคติที่ดีต่อ

วิชาชีพ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม 2564  – 30 กันยายน  2565 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมฯ ฝ่ายบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายจิรพล ลิวา และคณะ 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันโลกยุคศตวรรษที่ 21 ผู้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ ในรูปแบบออนไลน์ได้
จ านวนมาก รวมทั้งการสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายออนไลน์ก็สามารถด าเนินการได้ผ่านเครื่องมือสื่อสารของ
ผู้คนทั่วไป ดังนั้นการสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกผ่านเครือข่ายการประชาสัมพันธ์องค์กรจึงมีความจ าเป็นและเป็น
ช่องทางที่เข้าถึงง่ายและเป็นสากล ทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดการสร้างสังคมสังคมแห่งการเรียนรู้ เนื่องจาก
การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษามีความส าคัญและสามารถใช้เป็นสื่อประสานให้เกิดความ
เข้าใจตรงกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชนเป็นข้อมูลในการเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ของสถานศึกษาสู่ชุมชน 

โรงเรียนสตรีปากพนังโดยกลุ่มบริหารงานวิชาการ เล็งเห็นถึงโอกาสและประโยชน์ที่สถานศึกษาจะ
ได้รับจากผลิตวารสารโรงเรียนสตรีปากพนัง ทั้งในเชิงของการเผยแพร่ผลงานผู้เรียน ผลงานผู้สอน ผลการ
พัฒนาสื่อสารสนเทศ และผลการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาในรูปแบบเอกสาร Online และ Hard 
Copy โดยออกวารสารเป็นรายภาคเรียนละ 1 ฉบับ  

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ (กลยุทธ์ มาตรฐานที่ 3) 

3. เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 1. โรงเรียนสตรีปากพนังสามารถเผยแพร่วารสารโรงเรียนสตรีปากพนังในรูปแบบ On-line และ 
Hard Copy ได้ไม่น้อยกว่า 2 ฉบับ ต่อปีการศึกษา โดยแบ่งเป็นภาคเรียนละ 1 ฉบับ 

2. ตัวแทนของผู้สอนจาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของโรงเรียนสตรีปากพนังร้อยละ 90 มีผลงาน
ตีพิมพ์ในวารสารโรงเรียนสตรีปากพนัง ในรูปแบบของ บทความวิชาการ บทความวิจัย รายงานการพัฒนาสื่อ
และนวัตกรรมการเรียนการสอน หรืองานวิชัยชั้นเรียน 

3. ผู้บริหารร้อยละ 100 ของโรงเรียนสตรีปากพนังมีบทความประจ าของตนเองตีพิมพ์ในวารสาร
โรงเรียนสตรีปากพนังทุกฉบับ ในหัวข้อ สาส์นจากผู้อ านวยการ, สาส์นจากรองผู้อ านวยการ และสาส์นจาก
หัวหน้ากลุ่มงาน 

โครงการล าดับที่ 4   รหัสโครงการ วช 1.1.4 
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4. ผู้เรียนตัวแทนจาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีผลงานลงเผยแพร่ในวารสารโรงเรียนสตรีปากพนัง 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

5. ผลการตีพิมพ์วารสารในรูปแบบออนไลน์มีผลการประเมินความพึงพอใจร้อยละ 90 มีระดับความ
พึงพอใจในกิจกรรมในระดับดี 

4. วิธีด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ  

วิธีการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้น PLAN 
1. ศึกษาข้อมูลรายละเอียดของการผลิตวารสารโรงเรียน, 
รูปแบบของเล่มวารสารฯ, รายละเอียดที่น าเสนอในเล่ม
วารสาร และตัวอย่างการน าเสนอในรูปแบบ Online  

 
ต.ค.64 

 
ครูจิรพล และคณะ 

 

2. น าข้อมูลจากการวิเคราะห์มาวางแผนจัดท าโครงการ  
3. เขียนโครงการเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
ขั้น DO 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการกองบรรณาธิการวารสารสตรีปาก
พนังฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จัดประชุม
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
เป้าหมายการผลิตวารสารสตรีปากพนัง โดยด าเนินการ
ตามระบบการเรียนรู้ของโรงเรียน 

พ.ย.64 
 

2. คณะท างานร่วมกันวิเคราะห์ SWOT ของการออก
วารสารโรงเรียนสตรีปากพนังเพ่ือหาจุดแข็งและจุดอ่อน
ของปัญหาที่คาดว่าจะเกิดกับการออกวารสารฯ และ
ก าหนดแนวทางการพัฒนา 
3. คณะท างานก าหนดรายละเอียดที่ต้องการบรรจุลง
วารสารฯ และประชาสัมพันธ์ให้ผู้สอนทุกคนในโรงเรียน
ทราบ รวมทั้งผู้เรียนทุกคนเพ่ือเตรียมผลงานเข้าตีพิมพ์ใน
วารสาร 
4. ด าเนินการติดต่อประสานงานกับทุกกลุ่มสาระเป็น
ระยะ เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของผลงานที่จะตีพิมพ์ 

ธ.ค.64 

5. ด าเนินการรวมรวบและจัดรูปแบบเพื่อเตรียมพร้อม
ตีพิมพ์ แบบออนไลน์ และท า Hard Copy จ านวน 10 ชุด 
ต่อฉบับ เพ่ือเก็บไว้เป็นต้นแบบ  

ก.พ.65 

ขั้น CHECK 
1. นิเทศ ติดตามการด าเนินงานตามโครงการ 
2. สอบถามความเห็น ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

 
ก.ย.65 
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วิธีการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้น ACTION 
1. วัดและประเมินผลการด าเนินงานโครงการและความพึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
2. จัดท ารายงานการด าเนินโครงการเสนอต่อผู้บริหารและ
น าผลการด าเนินงานไปปรับใช้ในการด าเนินโครงการครั้ง
ต่อไป 
 
5. งบประมาณด าเนินการ ใช้งบประมาณด าเนินการทั้งสิ้น - บาท  ดังนี้ 

รายการ จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบประมาณ 
1. ค่าเข้าเล่มเอกสารต้นฉบับ จ านวน 10 ชุด   
2. กระดาษเอสี่ ดับเบิ้ลเอ 80 แกรม จ านวน 5 
รีม 

  

3. หมึกเติม Cannon น้ าเงิน, แดง, เหลือง และ 
ด า สีละ 4 ขวด  

  

รวม -  

หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายข้างต้นสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ 

6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
โรงเรียนสตรีปากพนังสามารถเผยแพร่วารสารโรงเรียนสตรี
ปากพนังในรูปแบบ On-line และ Hard Copy ได้ไม่น้อย
กว่า 2 ฉบับ ต่อปีการศึกษา โดยแบ่งเป็นภาคเรียนละ 1 
ฉบับ   

 
 
 
 
 
 

ตรวจเล่มวารสารโรงเรียน
สตรีปากพนังฉบับที่ 1 ปี

การศึกษา 2564 

 
 
 
 
 
 
 

วารสารโรงเรียน
สตรีปากพนังฉบับ
ที่ 1 ปีการศึกษา 

2564 

ตัวแทนของผู้สอนจาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของโรงเรียน
สตรีปากพนังร้อยละ 90 มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารโรงเรียน
สตรีปากพนัง ในรูปแบบของ บทความวิชาการ บทความ
วิจัย รายงานการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน 
หรืองานวิชัยชั้นเรียน 
ผู้บริหารร้อยละ 100 ของโรงเรียนสตรีปากพนังมีบทความ
ประจ าของตนเองตีพิมพ์ในวารสารโรงเรียนสตรีปากพนัง
ทุกฉบับ ในหัวข้อ สาส์นจากผู้อ านวยการ, สาส์นจากรอง
ผู้อ านวยการ และสาส์นจากหัวหน้ากลุ่มงาน 
ผู้เรียนตัวแทนจาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีผลงานลง
เผยแพร่ในวารสารโรงเรียนสตรีปากพนัง 
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ตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
ผลการตีพิมพ์วารสารในรูปแบบออนไลน์มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจร้อยละ 90 มีระดับความพึงพอใจในกิจกรรม
ในระดับดี 

ตรวจแบบประเมินความ
พึงพอใจ 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จ คาดว่าผู้เรียน ผู้สอน ผู้บริหาร และบุคลากร โรงเรียนสตรีปากพนัง

สามารถเขียนบทความทางวิชาการ บทความวิจัย บทความ งานวิจัยชั้นเรียน รวมทั้งน าเสนอผลงานในวารสาร
สตรีปากพนังได ้

 
 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                      (นายจิรพล ลิวา) 
                 ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง 
                      1 ตุลาคม 2564 

ลงชื่อ..................................................... .ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นายอ านาจ สุขห่อ) 
      รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
                  1 ตุลาคม 2564 
 

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

                                                     (นางจิราพร    รัตนกุล) 
                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง 
                                                         1 ตุลาคม 2564 
 


