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คำนำ 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ   
สุราษฎร์ธานี ฉบับนี้ จัดทำขึ้นสรุปผลการดำเนินงานตามบทบาทหน้าท่ีในการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม
ให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมของคนไทย 12 ประการ มีความเป็นพลโลก ก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลง
ของสังคม โดยใช้กลยุทธ์ จุดเน้น เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 

 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี คาดหวังว่ารายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ฉบับนี้ จะสะท้อนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทราบถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อ
นำไปสู่การวางแผนพัฒนาการศึกษาในปีต่อไป ขอขอบคุณ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการจัดทำ
รายงานผล การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ               
สุราษฎร์ธานี 

 

 

       โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 

พฤศจิกายน 2563 
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ส่วนท่ี 1  
 บริบทของโรงเรียน 

 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
 ๑.๑ ช่ือสถานศึกษา 
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี  ตั้งอยู่เลขที่ ๗๐  ถนนดอนเค็จ-บ้านพุฒ   หมู่ที่ ๒    
ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์  ๘๔๑๖๐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11  โทรศัพท์ 077-๙๕๔-๓10 ถึง ๔  
E-mail : contact@tupst.ac.th  Website: http://www.tupst.ac.th/   
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑   
 ๑.๒  ประกาศจัดต้ังเมื่อปี  พ.ศ.๒๕๑๕ 

๑.๓  เปิดสอนต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ๑.๔  มีเขตพื้นท่ีบริการ มีเขตพื้นท่ีบริการอำเภอกาญจนดิษฐ์รวม  4  ตำบล  ๒9  หมู่บ้าน ได้แก่ 
 
 

อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน 
 
 
 
 

กาญจนดิษฐ์ 

ตะเคียนทอง บ้านดอนยาง  บ้านดอนชะอม  บ้านกะแดะแจะ  บ้านง่ามยวน  
บ้านบนไร่  บ้านหนองจิก บ้านดอนเค็จ  บ้านเฉงอะ   
บ้านห้วยหิน 

ช้างขวา บ้านประชาสุข        บ้านหนองยอ       บ้านไสตอ       บ้านพุฒ   
บ้านมะรอ    บ้านสะพานกฐิน    บ้านเขาชา       บ้านเขากุมแป  
บ้านหัวหมากล่าง     บ้านหัวหมากบน         บ้านมะม่วงหวาน   
บ้านห้วยโศก     บ้านทุ่งคา        บ้านห้วยลึก     บ้านนาดอน 

ทุ่งกง 
 

บ้านเขาแก้ว   บ้านทุ่งกง   บ้านดอนรัก 

ท่าทองใหม่ ท่าทองใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:contact@tupst.ac.th
http://www.tupst.ac.th/
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๒.  ข้อมูลด้านการบริหาร 
 ๒.๑   ช่ือ – สกุลผู้บริหาร  ว่าท่ี ร้อยเอกภูพยงค์ คงชนะ วุฒิการศึกษาสูงสุด  วุฒิ  ค.ม.   
สาขา  การบริหารการศึกษา  ดำรงตำแหน่ง ท่ีโรงเรียนนี้  เมื่อวันท่ี 30  พฤษภาคม  ๒๕63 จนถึงปัจจุบัน   

๒.๒  ผู้ช่วยบริหาร (ท่ีได้รับการแต่งต้ัง)  รองผู้อำนวยการมี  2  คน    
 ๒.๒.๑ นางสาวสุกัญญา ทิพย์พินิจ วุฒิการศึกษาสูงสุด วุฒิ ค.ม. สาขา บริหารการศึกษา 

ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2563 
๒.๒.๒ นางปฐมา ชูศักดิ์ วุฒิการศึกษาสูงสุด วุฒิ ค.ม. สาขา บริหารการศึกษา 

ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2563 
 
โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 

หัวหน้ากลุ่ม

บริหารวิชาการ 

หัวหน้ากลุ่มบริหาร

งบประมาณ 
หัวหน้ากลุ่ม

บริหารบุคคล 
หัวหน้ากลุ่ม

บริหารท่ัวไป 

หัวหน้ากลุ่มงาน

กิจการนักเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ  

๑ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
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2.๓  ประวัติโดยย่อของโรงเรียน 
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี  เดิมชื่อโรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม ได้เปลี่ยนช่ือ
เป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี  เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗   ได้รับอนุญาตให้
จัดตั้งขึ้น เมื่อ พ.ศ.  ๒๕๑๕ ตามโครงการกระทรวงศึกษาธิการที่จะขยายการศึกษาระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ
ทั่วถึงทุกอำเภอ โดยได้รับการเสนอแผนงานโครงการและติดตามผลไปยังกระทรวงศึกษาธิการของนายแคล้ว วิ
ทิพย์รอด  ศึกษาธิการอำเภอกาญจนดิษฐ์ และนายจำนง ทรงฤกษ์  ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จนกระท่ัง
ก่อตั้งโรงเรียนได้สำเร็จ ส่วนเรื่องที่ดินที่ก่อสร้างโรงเรียนในปัจจุบันได้รับความร่ วมมือเสนอแนะจากนายสวัสด์ิ  
สุทธินุ่น   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ตำบลตะเคียนทอง   สมัยนั้นมี นายอารี  นามอินทราภรณ์  นายวิญญู  ศรีสมปอง  
ปลัดอำเภอให้ใช้ที่สงวนของหมู่บ้านในเนื้อที่  ๓๐ ไร่ และได้มีผู้มีจิตศรัทธามอบให้อีก  ๕ ไร่   รวมเป็น  ๓๕  ไร่  
ในระยะแรกได้ขอใช้อาคารเรียนของโรงเรียนวัดนิกรประสาทชั่วคราว  ต่อมาวันที่  ๒  กันยายน  พ.ศ.๒๕๑๖ ได้
ย้ายมาเรียน ณ เลขท่ี๗๐ หมู่ท่ี ๒ ตำบลตะเคียนทอง  อำเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จนกระท่ังปัจจุบัน 
๓. ข้อมูลจำนวนห้องเรียนและจำนวนนักเรียน 
 ๓.๑  จำนวนห้องเรียนและจำนวนนักเรียนย้อนหลัง ๓ ปี  

ระดับชั้น 

จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน 
ปี

การศึกษา 
25๖๐ 

ปี
การศึกษา 
25๖๑ 

ปี
การศึกษา 
25๖๒ 

ปี
การศึกษา 
25๖๐ 

 

ปี
การศึกษา 
25๖๑ 

ปี
การศึกษา 
25๖๒ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       
ม.๑ ๖ ๗ ๗ 229 262 ๒๖๐ 
ม.๒ ๖ ๖ 7 205 226 ๒๖๔ 
ม.๓ ๖ ๖ ๖ 176 197 ๒๒๓ 

รวม ๑๘ ๑๙ ๒๐ 610 685 ๗๔๗ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย       
ม.๔ 3 3 ๔ ๙๑ 104 ๑๔๓ 
ม.๕ 3 3 3 ๖๖ 89 ๑๐๑ 
ม.๖ 3 3 3 ๗๘ 64 ๘๓ 

รวม 9 9 ๑๐ ๒๓๕ 257 ๓๒๗ 
รวมทั้งสิ้น ๒๗ ๒๘ ๓๐ ๘๔๕ 942 ๑,๐๗๔ 
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๔.  ข้อมูลบุคลากร 
 ปัจจุบันสถานศึกษามีครูและลูกจ้าง ดังนี้ 
 ๔.๑ จำนวนครู พนักงานราชการ และบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน  ๖6  คน  แยกเป็น 
  ๔.๑.๑ ข้าราชการครู  63  คน 
  ๔.๑.๒ พนักงานราชการ  ๒  คน 
  ๔.๑.๓ บุคลากรทางการศึกษา  1  คน 
 ๔.๒ อัตราจ้าง (ครู)  จำนวน  4  คน  แยกเป็น 
  ๔.๒.๑ อัตราจ้างจากเงินงบประมาณ  จำนวน  4  คน 
 ๔.๓ ลูกจ้าง  จำนวน  ๖  คน  แยกเป็น 
  ๔.๓.๑ ลูกจ้างช่ัวคราวจากเงินงบประมาณ  6  คน 
 ๔.๔ จำนวนครู พนักงานราชการ และอัตราจ้างครูท่ีมีวุฒิ/วิชาเอก-โท 
  ๔.๔.๑ วุฒิทางการศึกษา 
 
 

ท่ี วุฒิการศึกษา ผู้บริหาร 
ข้าราชการครู 
และพนักงาน

ราชการ 

อัตราจ้างครู 
(จำนวน) 

ครู
ทรงคุณค่า 

รวม 

๑ ปริญญาเอก - - - - - 
๒ ปริญญาโท ๓ 1๐ - - 1๓ 
๓ ปริญญาตร ี - 52 ๔ - 56 
๔ ต่ำกว่าปริญญาตรี - - - - - 

รวมทั้งสิ้น ๓ 62 ๔ - ๖9 

   
 ๔.๔.๒ วิชาเอก-โท 
 

ท่ี 
 

วิชาเอก – โท 
 

ข้าราชการครูและพนักงาน
ราชการ 

อัตราจ้าง 
รวม

ทั้งสิ้น วิชาเอก 
จำนวน 

วิชาโท 
จำนวน 

รวม 
วิชาเอก 
จำนวน 

วิชาโท 
จำนวน 

รวม 

1 ภาษาไทย 8 - 8 1 - 1 9 
2 คณิตศาสตร์ 9 - 9 - - - 7 
3 วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 2 - 2 - - - 3 
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ท่ี 
 

วิชาเอก – โท 
 

ข้าราชการครูและพนักงาน
ราชการ 

อัตราจ้าง 
รวม

ทั้งสิ้น วิชาเอก 
จำนวน 

วิชาโท 
จำนวน 

รวม 
วิชาเอก 
จำนวน 

วิชาโท 
จำนวน 

รวม 

๔ เคมี 2 - 2 - - - 2 
5 ชีววิทยา 2 - 2 1 - 1 3 
6 ฟิสิกส์ 2 - 2 - - - 2 
7 สังคมศึกษา 9 - 9 1 - 1 10 
8 สุขศึกษา - - - - - - - 
9 ศิลปะ 1 - 1 - - - 1 

10 พาณิชยกรรม - - - - - - - 
11 ดนตรีไทย 2 - 2 - - - 2 
12 นาฏศิลป์ 1 - 1 - - - 1 
13 เกษตร 1 - 1 - - - 1 
14 วาริชศาสตร์ 1 - 1 - - - 1 
15 คหกรรม (ผ้า อาหาร)         1 - 1 1 - 1 2 
16 ภาษาอังกฤษ 10 - 10 - - - 10 
17 ภาษาฝรั่งเศส - - - - - - - 
18 ภาษาญี่ปุ่น - - - - - - - 
19 ภาษาเยอรมัน - - - - - - - 
20 ภาษาจีน 1 - - - - - 1 
21 ภาษาเวียดนาม - - - - - - - 
22 ภาษาเกาหลี - - - - - - - 
23 คอมพิวเตอร์ 3 - 3 - - - 3 
24 พลศึกษา 3 - 3 1 - 1 4 
25 การแนะแนว 2 - 2 - - - 2 
26 การเงินและบัญชี 1 - 1 - - - 1 
27 บรรณารักษ์ 1 - 1 - - - 1 
28 อุตสาหกรรมศิลป์ 2 - 2 - - - 2 
29 ช่างยนต์ - - - - - - - 
30 ช่างก่อสร้าง - - - - - - - 

รวม 63 - 63 4 - 4 67 
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๕.  ข้อมูลด้านอาคารสถานที่  แหล่งเรียนรู้และการใช้ 
 ๕.๑  อาคารเรียนและอาคารประกอบ  จำนวน   ๒๐   หลัง  ได้แก่  

๑) อาคารเรียน   จำนวน ๓  หลัง 
๒) หอประชุม   จำนวน  ๑  หลัง  
๓) โรงอาหาร  จำนวน  ๑  หลัง 
๔) โรงฝึกงาน  จำนวน  ๒  หลัง 
๕) สนามมวย  จำนวน  ๑  หลัง 
๖) บ้านพักครู  จำนวน  ๙  หลัง   
๗) ห้องน้ำ  จำนวน  ๓  หลัง 

 ๕.๒  จำนวนห้องเรียนท้ังหมด  ๓๓  ห้องเรียน  แบ่งเป็น 
  ช้ัน ม.๑-๖ =   ๘  : ๗  :  ๗ :   ๔  :  ๔  :  ๓ 
 ๕.๓  มีห้องสมุด ขนาด ๒๕๒ ตารางเมตร  มีหนังสือท้ังหมด ๔,๕๐๐ เล่ม  จำแนกเป็น  ๖ ประเภท    
 ๕.๔  โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ จำนวน ๒๑  เครื่อง  คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน 
จำนวน    ๑๓๕  เครื่อง  มีการติดต้ังอินเตอร์เน็ตเพื่อการค้นคว้าของนักเรียน มีจำนวน  ๑๕๖   เครื่อง   
 ๕.๕  แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  ได้แก ่
  -  ห้องสมุด 
  -  ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
  -  ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
  -  ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย/สากล 
  -  ห้องปฏิบัติการศิลปะ 
  -  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (อินเตอร์เน็ต) 
  -  ห้องฝึกงาน 
  -  หอประชุม 
  -  ห้องโสตทัศนศึกษา 
  -  สวนพฤกษศาสตร์ 
  -  แปลงเกษตร 
  -  สนามเปตอง  สนามฟุตบอล  สนามบาสเกตบอล  สนามมวย 
 ๕.๖  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  ได้แก ่
  -  ห้องสมุดประชาชน 
  -  องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย/ช้างขวา 
  -  สถานีเพาะพันธุ์สัตว์น้ำชายฝ่ัง 
  -  ท่ีว่าการอำเภอกาญจนดิษฐ์ 
  -  สถานีอนามัยตำบลตะเคียนทอง 
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  -  สำนักงานอนุรักษ์ป่าชายเลน อ.กาญจนดิษฐ์ 
  -  วัดคูหา/วัดนิกรประสาท/วัดวชิระประดิษฐ์/วัดพุฒิเจดีย์ 
  -  แหล่งสาธิตการเล้ียงผ้ึงบ้านบนไร ่
  -  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  -  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ( การนวดแผนโบราณ/ยาสมุนไพร/การทำกรงนก/การเล้ียงหอยนางรม/
การเล้ียงเป็ดเทศ) 
  -  บริษัท  CP  มหาชนจำกัด 
  -  ประเพณีท่ีสำคัญในท้องถิ่น ( การสวดหมู่บ้าน/การทำบุญเดือนสิบ/การผูกผ้า) 
 
๖.  สภาพชุมชนโดยรวม 
 ๖.๑  สภาพชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะกึ ่งเมือง  กึ ่งชนบท อาชีพหลักของชุมชน คือ 
เกษตรกรรม, การประมง,รับจ้างและค้าขายเนื่องจากพื้นที่เป็นที่ราบอยู่ใกล้ฝั่งทะเลอ่าวไทย บริเวณสถานท่ี
ใกล้เคียงโรงเรียน ได้แก่ วัดนิกรประสาท, อบต.ตะเคียนทอง, วัดพุทธเจดีย์, อบต.ช้างขวา ประชาชนส่วนใหญ่นับ
ถือศาสนาพุทธ   ประเพณี/ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป  คือ กิจกรรมลอยกระทง , สงกรานต์, 
ประเพณีทำบุญเดือนสิบ, ชักพระทอดผ้าป่าผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีท่ี ๖  รายได้เฉล่ีย  
ประมาณ  ๖๐,๐๐๐  บาท/คน/ปี 
 ๖.๒  โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
  ชุมชนโดยรอบของโรงเรียนเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท อาชีพหลักของชุมชนในละแวกใกล้
โรงเรียนมีรายได้ปานกลางและไม่ค่อยแน่นอน ซึ่งส่วนใหญ่จะทำสวนยางพารา สวนผลไม้ และทำประมง รายได้
มากน้อยขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศรอบ ๆ โรงเรียนมีแหล่งอบายมุขยาเสพติดบ้าง  ผู้ปกครองให้ความสนใจกับการ
ประกอบอาชีพของตนเองมากจนไม่ค่อยมีเวลาดูแลบุตรหลาน และส่งลูกมาอยู่โรงเรียนก็มักจะฝากหน้าท่ีท้ังหมด
ให้เป็นหน้าท่ีของครู ทำให้นักเรียนส่วนหนึ่งมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนการเชิญผู้ปกครองมาโรงเรียนเพื่อแก้ปัญหาด้าน
ต่างๆ ของนักเรียนไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเท่าท่ีควร ผู้ปกครองมีพื้นฐานการศึกษาระดับต่ำ ทำให้
มีข้อจำกัดในการช้ีแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมและการเรียนของนักเรียน 
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๗.  โครงสร้างหลักสูตร 
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี    จัดการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช   ๒๕๕๑   โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน  ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม.1 ม.2 ม.3 
เน้นวิทย์ฯ+คณิตฯ เน้นคณิตฯ+ภาษา เน้นศิลป์ทั่วไป 

ม.4 ม.5 ม.6 ม.4 ม.5 ม.6 ม.4 ม.5 ม.6 
ภาษาไทย 120 120 120 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
คณิตศาสตร์ 120 120 120 80 80 80 120 120 120 80 80 80 
วิทยาศาสตร์ 120 120 120 240 - - 80 80 80 80 80 80 
สังคมศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม 

120 120 120 80 80 80 120 120 120 120 120 120 

สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

80 80 80 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

ศิลปะ 80 80 80 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

80 80 80 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

ภาษาต่างประเทศ 120 120 120 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
รวมเวลาเรียน

พื้นฐาน 
840 840 840 680 440 440 600 600 600 560 560 520 

รายวิชาเพิ่มเติม 200 200 200 440 640 640 480 480 480 540 480 580 
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

รวมเวลาเรียน
ระดับชั้น 

1,160 1,160 1,160 1,24
0 

1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,220 1,160 1,220 

รวมเวลาเรียน
ทั้งหมด 

3,480 3,640 3,600 3,600 
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๘.  ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 
              ๘.๑ ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ปีการศึกษา  25๖๒ 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 

เชิง
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

เชิง
คุณภาพ 

เชิงปริมาณ 
เชิง

คุณภาพ ร้อยละที่ได้ 
ร้อยละ

เปรียบเทียบ
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของ
ผู้เรียน 

70 ขึ้นไป ดี 92.94 สูงกว่า
เป้าหมาย
ร้อยละ 
22.94 

ดีเลิศ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 

70 ขึ้นไป ดี 88.66 สูงกว่า
เป้าหมาย
ร้อยละ 
18.66 

ดีเลิศ 

1)  มีความสามารถในการอ่าน   
การเขียน  การส่ือสารและการคิด
คำนวณ 

70 ขึ้นไป ดี 97.17 
 

สูงกว่า
เป้าหมาย
ร้อยละ 
27.17 

ดีเลิศ 

2)  มีความสามารถในการ
วิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น  และ
แก้ปัญหา 
 

70 ขึ้นไป ดี 76.81 
 

สูงกว่า
เป้าหมาย
ร้อยละ 
6.81 

ดี 

4)  ม ีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ   
และการส่ือสาร 

70 ขึ้นไป ดี 100 สูงกว่า
เป้าหมาย

ร้อยละ 30 

ยอดเยี่ยม 

5)  มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

70 ขึ้นไป ดี 75.22 สูงกว่า
เป้าหมาย
ร้อยละ 
5.22 

 

ดี 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 

เชิง
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

เชิง
คุณภาพ 

เชิงปริมาณ 
เชิง

คุณภาพ ร้อยละที่ได้ 
ร้อยละ

เปรียบเทียบ
ค่าเป้าหมาย 

6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและ
เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

80 ขึ้นไป ดีเลิศ 99.19 สูงกว่า
เป้าหมาย
ร้อยละ 
19.19 

ดีเลิศ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนักเรียน 

70 ขึ้นไป ดี 97.22 สูงกว่า
เป้าหมาย
ร้อยละ 
27.22 

ดีเลิศ 

1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยม
ท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

70 ขึ้นไป ดี 100 สูงกว่า
เป้าหมาย

ร้อยละ 30 

ดีเลิศ 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

80 ข้ึนไป ดีเลิศ 100 สูงกว่า
เป้าหมาย

ร้อยละ 20 

ดีเลิศ 

3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

70 ขึ้นไป ดี 100 สูงกว่า
เป้าหมาย

ร้อยละ 30 
 

ดีเลิศ 

4)  สุขภาวะทางร่างกายและ
ลักษณะจิตสังคม 

80 ข้ึนไป ดีเลิศ 88.89 สูงกว่า
เป้าหมาย
ร้อยละ 
8.89 

 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและจัดการ 

- ดีเลิศ - - ยอดเยี่ยม 

2.1  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  
และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนด
ชัดเจน 

- ดีเลิศ - - 
 
 
 

ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 

เชิง
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

เชิง
คุณภาพ 

เชิงปริมาณ 
เชิง

คุณภาพ ร้อยละที่ได้ 
ร้อยละ

เปรียบเทียบ
ค่าเป้าหมาย 

2.2  มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

- ดีเลิศ - - 
 
 

ยอดเยี่ยม 

2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ี
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย  

- ดีเลิศ - - 
 
 
 
 

ยอดเยี่ยม 

2.4  พัฒนาครูและบุคลกรให้มี
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

- ดีเลิศ - - 
 
 

ยอดเยี่ยม 

2.5  จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

- ดีเลิศ - - ยอดเยี่ยม 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหาร จัดการและการจัดการ
เรียนรู้  

- ดีเลิศ 
 

 
 

- - 
 
 
 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเปน็สำคัญ 

80 ขึ้นไป ดีเลิศ 99.35 สูงกว่า
เป้าหมาย
ร้อยละ 
19.35 

ดีเลิศ 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

80 ขึ้นไป ดีเลิศ 99.15 สูงกว่า
เป้าหมาย
ร้อยละ 
19.15 

 

ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 

เชิง
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

เชิง
คุณภาพ 

เชิงปริมาณ 
เชิง

คุณภาพ ร้อยละที่ได้ 
ร้อยละ

เปรียบเทียบ
ค่าเป้าหมาย 

3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ 

80 ขึ้นไป ดีเลิศ 98.45 
 

สูงกว่า
เป้าหมาย
ร้อยละ 
18.45 

 

ดีเลิศ 

3.3  มีการบริหารจัดการช้ัน
เรียนเชิงบวก 

80 ขึ้นไป ดีเลิศ 99.15 สูงกว่า
เป้าหมาย
ร้อยละ 
19.15 

ดีเลิศ 

3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู ้

80 ขึ้นไป ดีเลิศ 100 สูงกว่า
เป้าหมาย

ร้อยละ 20 
 

ยอดเยี่ยม 

 
 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อยูใ่นระดับ  ดีเยี่ยม  ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

๑. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานีมีการพัฒนาผู้เรียนท้ังด้านวิชาการ ด้าน 

คุณธรรมและจริยธรรม โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ความสามารถตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึด
ผู้เรียนเป็นสำคัญ ออกแบบกิจกรรม จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมในโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนา
ทักษะกระบวนการคิด ให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีนิสัยรักการอ่าน และสนใจใฝ่รู้อย่าง
ต่อเนื่อง ปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ กิจกรรมบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน จัด
กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถส่ือสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน ตามศักยภาพของตนเอง เช่น กิจกรรมการเรียนโดย
ครูเจ้าของภาษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในทุกๆ ด้าน 
 
 
 



13 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินงานตามโครงการยกระดับ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ โครงการค่าย
คณิตศาสตร์ โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โครงการสะเต็ม โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการสำหรับห้องเรียน
พิเศษ โครงการส่งเสริมโอกาสเปล่ียนท่ีเรียน โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างประเทศ โครงการปันน้ำใจสายใย
เครือข่ายเตรียมพัฒน์ โครงการผลงานนักเรียน นวัตกรรมของครู/นักเรียน 

๒. ผลการดำเนินงาน 
ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการอ่าน การคิด การเขียน การวิเคราะห์ประเมินค่า สามารถนำไป 

ประยุกต์ใช้กับตนเองในชีวิตประจำวัน มีเรียนมีทักษะชีวิตที่ดีขึ้น เช่น ผู้เรียนมีสุขนิสัยที่ดี มีน้ำหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์ มีสุขภาพดี มีการเข้าร่วมกิจกรรมทำให้สุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านกีฬา กิจกรรมทักษะด้านทัศนศิลป์ 
นาฏศิลป์ ดนตรีไทย ดนตรีสากล กล้าแสดงออก เห็นคุณค่าในตัวเอง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามัคคีในหมู่คณะ 
มีจิตสาธารณะ รู้จักให้เกียรติบุคคลอื่น นักเรียนมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะในด้าน
ต่างๆ ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่ และระดับชาติ มีการดำเนินงานตามระบบวงจรคุณภาพ ( PDCA ) 
กำหนดผู้รับผิดชอบ และดำเนินงานตามแผนท่ีวางไว้ ทำให้งานดำเนินไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการในกลุ่มสาระต่างๆ มีแนวโน้มสูงขึ้นตามลำดับ 

  3. จุดเด่น 
   ผู้เรียนสามารถเขียนเพื่อการส่ือสารได้ทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้
ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนอยู่ในระดับดีเย่ียม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความกตัญญู
กตเวที    มีความเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ เสียสละเพื่อส่วนรวม เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย รู้คุณค่าของ
ส่ิงแวดล้อม ตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อม มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต หา
อาชีพท่ีตนสนใจ แสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ การใช้ห้องสมุดท้ังในและนอกโรงเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น
ได้ ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและจิตท่ีดี มีสุนทรียภาพการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการในระดับสหวิทยาเขต 
ระดับประเทศ และมีผลงานด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา นาฏศิลป์และกลุ่มสาระอื่นๆ ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นท่ี
ยอมรับของชุมชน เคารพกฎกติกา มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบหน้าท่ี เช่นการดูแลเขตรับผิดชอบ  การเข้าแถว
ซื้ออาหาร  เป็นต้น   
 
  4. จุดควรพัฒนา 
   ผู้เรียนยังต้องเร่งพัฒนาด้านการนำเสนอ การอภิปราย วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบ
ยอดให้คิดอย่างเป็นระบบและแบบองค์รวม พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชาติ รวมทั้งในด้านการใช้
ภาษาต่างประเทศในด้านการส่ือสารแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล รู้จักกล้าแสดงออกในส่ิงท่ีดีต่อไป 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 ๑. กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานีได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา และร่วมกันวางแผนในการขับเคลื่อน กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในปัจจุบัน จัดหาทรัพยากร 
และจัดสรรงบประมาณ การกำหนดโครงสร้างการบริหารงานและมอบหมายภาระงานให้ผู้รับผิดชอบ ตามความ
ถนัดและความสามารถ ส่งเสริมและดำเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยจัดให้มี
การนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลอย่างเป็นระบบ และสรุปผลการดำเนินงานโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และนำ
ผลการดำเนินงานมาปรับปรุงคุณภาพการศึกษาในรูปแบบของรายงานโครงการตามแผนประจำปีการศึกษา 
2562  
 ๒. ผลการพัฒนา   
  2.1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานีมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
จุดเน้นและยุทธศาสตร์ของโรงเรียนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตามแนวทางการปฏิรูปตาม
แผนการศึกษาชาติ 
  2.2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจำปี ท่ีมีความสอดคล้องกับการพัฒนาทุกกลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา
และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยมีผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รับทราบ
ในการพัฒนาและมีส่วนร่วมรับผิดชอบ 
  2.3 โรงเรียนมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐาน
ตำแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นระบบ จัดทำโครงการ
พัฒนาบุคลากร ส่งเสริมศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่บุคลากรให้สามารถทำงานได้อย่าง
เป็นระบบ 
  2.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี จัดให้มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ             
อย่างเป็นระบบ ทันสมัย ปลอดภัย ผ่านการเก็บรวบรวม ตรวจสอบให้มีความถูกต้อง แม่นยำ เช่ือถือได้ สามารถนำ
ข้อมูลมาใช้ได้ทันเวลาแม้นอยู่ในสภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน มีระบบเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตภายในองค์กร การ
ติดต่อแลกเปล่ียนข้อมูลและระบบ LAN/Internet เช่ือต่อ เข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ทันที ส่ือสารผ่านการประชุม อบรม
สัมมนา ประกาศ คำสั่ง ระเบียบข้อบังคับปฏิบัติ หนังสือแจ้งเวียน Website ช่องทางสังคมออนไลน์ ให้ครูและ
บุคลากรได้ดำเนินงาน มีการติดตามจากผู้บริหาร และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ มีการสร้างความ
ผู้พันกับทุกคนในโรงเรียน 
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  2.5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี มีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ อาคารสถานท่ีมีความเหมาะสมต่อการจัดการศึกษา มีการใช้พื้นท่ีในการจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสม            
มีการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา   
  2.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานีมีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาจากเครือข่าย ชุมชน และศิษย์เก่า ส่งผลให้สถานศึกษามีส่ือ และแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ  
  2.7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานีมีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ 
โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษา 
 
 ๓. จุดเด่น 
  โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี 
เช่น การประชุมให้ชุมชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเสนอแนะความต้องการของชุมชนท่ี
มีต่อโรงเรียน  การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย ท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ท่ีสอดคล้องกับผลการ
จัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาและเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 
 ๔. จุดควรพัฒนา 
  4.1 เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน 
  4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
ระดับคุณภาพ: ดีเลิศ 
 ๑. กระบวนการพัฒนา   
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานีพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยพัฒนาครูให้จัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร
สถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ในการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการ
ช้ันเรียนเชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้ง ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียน  เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสำหรับผู้ที่มีความจำเป็น และ
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ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับการแก้ทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นำเสนอ
ผลงาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตได้  มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภมูิ
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้  โดยสร้างโอกาสให้ผู ้เรียน ได้แสวงหาความรู้ด้วย ตนเองจากสื่อท่ี
หลากหลาย  ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก สามารถ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ อย่างเป็นระบบ มีขั้ นตอน
โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล ท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  และให้ข้อมูลย้อนกลับ 
แก่ผู้เรียน เพื่อนำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้  ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์
รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 

๒. ผลการพัฒนา  
ตารางแสดงผลการพัฒนาในมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ด้าน/ประเด็นการประเมิน 
ร้อยละ /  

ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 99.35 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

99.15 

3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 98.45 
3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 99.15 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 100 
3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู ้

100 

  
๓. จุดเด่น 

  ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการเรียนการสอน  จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ จัดกระบวนการ PLC พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มเวลาและความสามารถ โดยจัดกิจกรรม
ให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงผ่านกระบวนการทำโครงงาน  มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ ท่ี
หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการ
จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ครูทุกคนมีผลงานวิจัยในช้ันเรียน 
   

๔. จุดควรพัฒนา 
  ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และการให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง และส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองในส่ือ
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน 
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
 

ตาราง สรุปผลการประเมินในภาพรวมรายมาตรฐาน 

มาตรฐาน 
ผลการประเมิน ระดับ

คุณภาพ มาตรฐาน ผลการประเมิน 
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน สูงกว่าร้อยละ 

80 ขึ้นไป 
92.94 ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ - ดีเลิศ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็น
สำคัญ 

สูงกว่าร้อยละ 
80 ขึ้นไป 

99.35 ดีเลิศ 
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ส่วนท่ี ๒ 
 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 
 
          ภายในปี 2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม มีโอกาสอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม  ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูมือ
อาชีพ ภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน นำเทคโนโลยีมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน และการบริหารภายใต้บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
  
         1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
         2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
         3. ให้บริการทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนในเขตบริการอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
         4. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพตามสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณ 
         5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
         6. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
         7. จัดบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
         8. ส่งเสริมให้บุคลากรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 
 

  
         1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
         2. ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
         3. ประชากรวัยเรียนทุกคนในเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
         4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพตามสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพ และ 
             จรรยาบรรณ 
         5. มีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
         6. มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
         7. มีบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
         8. บุคลากรทุกคนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 

วิสัยทัศน์ 
(Vision) 

 

พันธกิจ (Misson) 
 

เป้าประสงค์ (Goals) 
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         กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
         กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
         กลยุทธ์ที่ 3 กระจายโอกาสให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
         กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพตามสมรรถนะมาตรฐาน 
                        วิชาชีพ และจรรยาบรรณ 
         กลยุทธ์ที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค 
                        ส่วน 
         กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
         กลยุทธ์ที่ 7 สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
         กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมให้บุคลากรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ และมาตรการดำเนินงาน 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

 
ท่ี 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมายปี 
2563 

(ร้อยละ) 

 
มาตรการการดำเนินงาน 

1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถ
ในการอ่านและเขียนได้ตามระดับช้ัน 

100 - พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามหลักสูตร
มาตรฐานสากล 
- ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาโดยนำสาระ
สากลมาจัดลงในหลักสูตร
ท้ัง 8 กลุ่มสาระ หรือ
จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม 
- ส่งเสริมสนับสนุนการ
สร้างและพัฒนาส่ือและ
นวัตกรรมในสถานศึกษา 
- ประชุมสัมมนาครูผู้สอน
แต่ละกลุ่มสาระ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

2. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถ
ในการส่ือสารภาษาไทยเหมาะสม
ตามระดับช้ัน 

100 

3. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถ
ในการส่ือสารภาษาต่างประเทศ
เหมาะสมตามระดับช้ัน 

100 

4. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคำนวณเหมาะสมตาม
ระดับช้ัน 

100 

5. ร้อยละของผู้เรียนคิดวิจารณญาณ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและนำไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

100 

กลยุทธ์
ดำเนินงาน 
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ท่ี 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมายปี 
2563 

(ร้อยละ) 

 
มาตรการการดำเนินงาน 

  6. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

100 - ปรับปรุงวิธีการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนให้
ตอบสนองความแตกต่างท่ี
หลากหลายของผู้เรียนทุก
กลุ่ม 
- ส่งเสริมสนับสนุนให้ส่ง
นักเรียนท่ีมีความสามารถ
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
- นิเทศ ติดตาม การ
ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 

๗. ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้า
จากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีในด้าน
ความรู้ความเข้าใจทักษะต่างๆตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

100 

8. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในวิชาหลักจากการทดสอบระดับ 
ชาติมีคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 

- ภาษาไทย 60  

- คณิตศาสตร์ 38 

- วิทยาศาสตร์ 45 

- ภาษาอังกฤษ 38 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  

- ภาษาไทย 47 

- คณิตศาสตร์ 36 

- วิทยาศาสตร์ 38 

- สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 41 

- ภาษาอังกฤษ 37 

9. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ทักษะ
และเจตคติพร้อมท่ีจะศึกษาต่อใน
ระดับช้ันท่ีสูงขึ้นหรือมีวุฒิภาวะ
เหมาะสมกับวัย 
 

100 
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ท่ี 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมายปี 
2563 

(ร้อยละ) 

 
มาตรการการดำเนินงาน 

  10. ร้อยละของนักเรียนช้ันม.3ท่ีมี
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
ภาษาต่างประเทศ สูงกว่าคะแนน
เฉล่ียระดับประเทศ ต้ังแต่ร้อยละ 
50 ขึ้นไป 

 
 
 

๕๐ 

 

11. ร้อยละของนักเรียนช้ัน ม.1-3 
ได้เข้าร่วมให้แสดงหรือได้รับรางวัล
เกี่ยวกับด้านการฟัง/พูด/อ่าน/เขียน
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย รูปแบบ
ต่างๆ ในงานท่ีจัดโดยหน่วยงาน
ภายนอก 

 
 

๓๐ 

12. ร้อยละของนักเรียนช้ัน ม.1-3 
ท่ีมีผลงานการศึกษาด้วยตนเอง 
(Independent Study) ด้าน 
ICT,TIT ท่ีได้เข้าร่วมหรือแสดง/
ประกวด/แข่งขันหรือได้รับรางวัล 
จากงานท่ีจัดโดยหน่วยงานภายนอก 

 
 

20 

13. ร้อยละของนักเรียนโรงเรียน
มาตรฐานสากลท่ีได้รับการสุ่มเข้า
โครงการ PISAมีคะแนนการสอบด้าน
การอ่านด้านคณิตศาสตร์และด้าน
วิทยาศาสตร์เฉล่ียไม่ต่ำกว่าคะแนน
เฉล่ียของนักเรียนระดับประเทศท่ีเข้า
ร่วมโครงการPISA ในปีเดียวกัน 

 
 

40 

14. ร้อยละของผู้เรียนมี
กระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้าง 

100 
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ท่ี 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมายปี 
2563 

(ร้อยละ) 

 
มาตรการการดำเนินงาน 

  15. การมีกระบวนการเรียนการสอน
ท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วน
ร่วม 
     - ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การวิเคราะห์ตนเอง กำหนดเนื้อหา
สาระ กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดเป็นรายบุคคล 

 
 

100 

 

16. ร้อยละของผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การจัดการเรียนการสอน 

 
100 

17. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการ
ประเมินจากสภาพจริง 

100 

 
กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาผู้เรียนใหเ้ป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 

 
ท่ี 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมายปี 
2563 

(ร้อยละ) 

 
มาตรการการดำเนินงาน 

๒. ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดีมี
คุณธรรม จริยธรรม 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีความ
ประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยมจิตสังคมและจิตสำนึกตามท่ี
สถานศึกษากำหนดปรากฏชัดเจน
โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม
อันดีของสังคม 

 
 

100 

- ปลูกฝังให้นักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม สำนึก
ในความเป็นไทย ใส่ใจ
ส่ิงแวดล้อมห่างไกลส่ิงเสพ
ติด และอบายมุข 

2. ร้อยละผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 

 
100 

3. ร้อยละผู้เรียนมีความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นในความเป็นไทยและเห็น
คุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและ 

 
100 
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ท่ี 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมายปี 
2563 

(ร้อยละ) 

 
มาตรการการดำเนินงาน 

  เห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย
และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมใน
ชีวิตประจำวัน 

  

4. ร้อยละของผู้เรียนยอมรับเหตุผล
ความคิดเห็นของผู้อื่นและมีมนุษย
สัมพันธ์ดี 

 
100 

5. ร้อยละของผู้เรียนมีวิธีการรักษา
สุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 

100 

6. ร้อยละของผู้เรียนรักษาอารมณ์
และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 

100 

7. ร้อยละของผู้เรียนมีวิธีการป้องกนั
ตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รักแก 

100 

8. ร้อยละผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการ
กระทำส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกัน
ด้วยดี ในครอบครัวชุมชน และสังคม 

 
100 

 
กลยุทธ์ที่ ๓  กระจายโอกาสให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

 
ท่ี 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมายปี 
2563 

(ร้อยละ) 

 
มาตรการการดำเนินงาน 

3. ประชากรวัยเรียนทุกคน
ในเขตบริการได้รับ
การศึกษาอย่างท่ัวถึง
และเท่าเทียม 

1. ร้อยละของประชากรในเขต
บริการได้รับการศึกษาตามวัยอย่างมี
คุณภาพ 

 
100 

- ส่งเสริมให้ประชากรใน
เขตบริการได้รับการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ 
- ให้นักเรียนมีความเท่า
เทียมในการใช้ทรัพยากร
และแหล่งเรียนรู้ของ
สถานศึกษา 

2.ร้อยละของนักเรียนมีความเท่า
เทียมกันในการใช้ทรัพยากรและ
แหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา 

 
100 
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กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพตามสมรรถนะมาตรฐาน 
                วิชาชีพ และจรรยาบรรณ 

 
ท่ี 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมายปี 
2563 

(ร้อยละ) 

 
มาตรการการดำเนินงาน 

๔. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนได้รับการ
พัฒนาให้มีศักยภาพตาม
สมรรถนะมาตรฐาน
วิชาชีพ และ
จรรยาบรรณ 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี
ได้รับการพัฒนาเพิ่มความรู้ 
ความสามารถและทักษะ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามเกณฑ์
ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด (ไม่ต่ำกว่า 100 
ชม/ปี) 

 
 

100 

- ส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
จัดการเรียนการสอนโดย
อิงหลักสูตร
มาตรฐานสากล 
- ส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกกลุ่ม
สาระให้พัฒนาสมรรถนะ
ในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
- ส่งเสริมให้มีกิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และเข้า
ร่วมแข่งขันวิชาการใน
ระดับเขตและระดับภาค 
- ส่งเสริมและพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ
ในแต่ละสาขาวิชา 
- ส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
วิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
ส่ือ เกี่ยวกับรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความรู้และทักษะในการบริหารและ
จัดการห้องเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
100 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการเตรียมความพร้อมด้าน
ภาษา สังคมวัฒนธรรมของประเทศ
อาเซียน 

 
100 

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
จรรยาบรรณและเจตคติท่ีดีในการ
ประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐาน
วิชาชีพเพื่อเป็นครูมืออาชีพ 
 

 
100 

5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
การกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน
ท้ังด้านความรู้ ทักษะสมรรถนะและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
100 

6. ร้อยละครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใช้ส่ือเทคโนโลยีเหมาะสมกับ
การจัดการเรียนการสอน 
 

100 
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ท่ี 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมายปี 
2563 

(ร้อยละ) 

 
มาตรการการดำเนินงาน 

  7. ร้อยละครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีการวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อการ
วางแผนการจัดการเรียนรู้เหมาะสม 

 
100 

- ส่งเสริมการนำระบบ
เทคโนโลยีมาใช้ในการ
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
- คัดเลือกครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดีเด่น ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
- ส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของระบบการนิเทศภายใน
สถานศึกษา 

8. ร้อยละครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีการวัดและประเมินผลผู้เรียน
อย่างหลากหลายและเหมาะสม 

 
100 

9. ร้อยละครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้คำแนะนำครำปรึกษาและ
แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียน ท้ังด้านการ
เรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความ
เสมอภาค 

 
 

100 

10. ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาประพฤติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดีและเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สถานศึกษา 

 
100 

11. ร้อยละของโรงเรียนมี
ผลการวิจัย เพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษาด้านการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนการสอนอย่างน้อยปี
การศึกษาละ 1 เรื่อง 

 
100 

 
กลยุทธ์ที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 
ท่ี 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมายปี 
2563 

(ร้อยละ) 

 
มาตรการการดำเนินงาน 

๕. มีระบบบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน 

1. สถานศึกษามีวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และเป้าประสงค์ตรงกับวัตถุประสงค์
ของแผนการศึกษาชาติ สอดคล้อง 

 
100 

- บริหารจัดการโดยใช้
ระบบคุณภาพ 
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ท่ี 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมายปี 
2563 

(ร้อยละ) 

 
มาตรการการดำเนินงาน 

  สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนท้องถิ่นอย่างชัดเจน 

 - จัดระบบการจัดการ
เรียนรู้โดยเน้นห้องเรียน
คุณภาพ 
- ส่งเสริมให้กลุ่มสาระ
จัดระบบการจัดการ
ความรู้และสร้างนวัตกรรม
เผยแพร่ 
- ให้มีกิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรู้วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 
- ดำเนินการนิเทศ ติดตาม 
การบริหารจัดการศึกษาให้
ได้คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 

2.สถานศึกษามีแผนและดำเนินงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา การบริหาร
จัดการท่ีเหมาะสม ท้ังด้านพัฒนา
ผู้เรียน พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พัฒนาการจัดการ
ระบบข้อมูลสารสนเทศ และจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมเพื่อการกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่
เรียนรู้อย่างท่ัวถึง 

 
 
 
 

100 

3. ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
และมีเครือข่ายความร่วมมือในการ
ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 

 
 

100 

4. มีการกำกับติดตามและ
ประเมินผล การบริหารและการจัด
การศึกษาอย่างเหมาะสม ชัดเจน 
และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วม 

 
 

100 

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
 
ท่ี 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมายปี 
2563 

(ร้อยละ) 

 
มาตรการการดำเนินงาน 

๖. มีการนำเทคโนโลยีมาใช้
ในการเรียนการสอนและ
การบริหารจัดการ 

1. ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการส่ือสาร 

 
100 

 

- ส่งเสริมให้ครูมีการนำ
เทคโนโลยีมาใช้ในการ
เรียนการสอนและการ
บริหารจัดการ 
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ท่ี 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมายปี 
2563 

(ร้อยละ) 

 
มาตรการการดำเนินงาน 

  จัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
100 

- ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
เทคโนโลยี สารสนเทศและ
การส่ือสารท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้และการบริหาร
จัดการ 

2. ร้อยละของผู้เรียนสามารถ
แสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศใน
การเรียนรู ้

 
100 

 
3. ร้อยละของผู้เรียนสามารถใช้
สารสนเทศ ออกแบบสร้างสรรค์
เสนองาน และส่ือสารเผยแพร่ได้ใน
ระดับดี 

 
100 

 

4. ร้อยละของผู้เรียนสามารถใช้ส่ือ
ดิจิตอลในการส่ือสารได้ 

100 
 

 
กลยุทธ์ที่ 7 สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนเรียนรู้อยา่งมีความสุข 

 
ท่ี 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมายปี 
2563 

(ร้อยละ) 

 
มาตรการการดำเนินงาน 

๗. มีบรรยากาศและจัด
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
การเรียนเรียนรู้อย่างมี
ความสุข 

1. สถานศึกษามีร้อยละการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการท่ี
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

 
๙๐ 

 

2. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคาร
เรียน มั่นคงสะอาดและปลอดภัย มี
ส่ิงอำนวยความสะดวก 
พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่ง
เรียนรู้สำหรับผู้เรียน 

 
 

๙๐ 

 

  3. ร้อยละของการจัดห้องสมุดท่ี
ให้บริการส่ือ และเทคโนโลยี 
 

๑๐๐  
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ท่ี 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมายปี 
2563 

(ร้อยละ) 

 
มาตรการการดำเนินงาน 

  สารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

  

  4. ร้อยละของการจัดโครงการ
กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
และความปลอดภัยของผู้เรียน 

 
๑๐๐ 

 

 
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมให้บุคลากรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 

 
ท่ี 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมายปี 
2563 

(ร้อยละ) 

 
มาตรการการดำเนินงาน 

๘.  บุคลากรทุกคนนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการ
ดำเนินชีวิต 

1. ร้อยละของผู้เรียนและบุคลากร
ทางการศึกษาน้อมนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

 
๑๐๐ 

- พัฒนาผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาให้
มีความรู้ ความเข้าใจใน
หลักสูตร 
ท้องถิ่นโดยนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ 
- ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความตระหนัก เห็นคุณค่า
รักและภาคภูมิใจในงาน
ศิลปะของท้องถิ่น และ
ของชาติ มีส่วนร่วม
อนุรักษ์ และสืบสานงาน
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

2. ร้อยละของผู้เรียนทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุขมีความ
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูล
กัน 

 
๑๐๐ 

3. ร้อยละของผู้เรียน ใช้วัสดุ 
อุปกรณ์อย่างคุ้มค่าไม่ส้ินเปลืองและ
สามารถนำความรู้ทางศิลปะ สร้าง
รายได้ให้ตนเองและครอบครัว 

 
๑๐๐ 

4. ร้อยละของผู้เรียนตระหนัก เห็น
คุณค่ารักและภาคภูมิใจในงานศิลปะ
ของท้องถิ่น และของชาติ มีส่วนร่วม
อนุรักษ์ และสืบสานงาน
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

 
 

๑๐๐ 
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ส่วนท่ี ๓ 
ผลการดำเนินงาน 

 
                                               
 
 

 
 

แบบสรุปและรายงานติดตามโครงการ 
ประจำปีการศึกษา 2563 

************************************** 
1. ช่ือโครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  กำลังดำเนินการ   ดำเนินการแล้ว 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพของนักเรียน 
  2. เพื่อพัฒนานักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำในกลุ่มสาระหลัก 
  3. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 
  4. เพื่อพัฒนานักเรียนท่ีมีความสามารถทางวิชาการด้านต่าง ๆ ให้มีศักยภาพสูงขึ้น 
3. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
         1. นักเรียนทุกระดับช้ันมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชา 2.5  ขึ้นไปร้อยละ 60 
  2. ทุกรายวิชามีผลการประเมิน 0, ร และ ม.ส.  ไม่เกิน ร้อยละ 3   
  3. นักเรียนช้ัน ม.3  มีผลการสอบวัดความรู้ O – net  ทุกรายวิชาสูงขึ้นร้อยละ 5 
  4. นักเรียนช้ัน  ม.6  มีผลการสอบวัดความรู้ O – net  ทุกรายวิชาสูงขึ้นร้อยละ 5 
  5. นักเรียนท่ีเรียนอ่อนหรือไม่ผ่านมาตรฐานการเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้  ได้รับการสอนซ่อม 
               เสริมร้อยละ 80 

          เชิงคุณภาพ 
          1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกรายวิชา 
  2. นักเรียนช้ัน ม.3  และ ม.6  มีผลการสอบ O-net ผ่านเกณฑ์ระดับประเทศ อย่างน้อย 5  
               รายวิชา 
  3. นักเรียนท่ีเรียนอ่อนหรือไม่ผ่านมาตรฐานการเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ได้รับการสอนซ่อม 
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4. วิธีการดำเนินโครงการ  

กิจกรรมและข้ันตอน ระยะเวลา 
1. ข้ันเตรียมการ  
- ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรมกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- ประสานกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มให้จัดกิจกรรมส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้จัดครูสอนเสริม 
- ประสานวิทยากรจากหน่วยงานอื่นเพื่อเชิญมาสอนเสริมในรายวิชาต่างๆ  

พ.ค. 63 – มี.ค.64 
 

2. ข้ันดำเนินการ 
-  ทุกกลุ่มสาระจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ 
-  ทดสอบความรู้นักเรียนทุกระดับช้ันเพื่อแยกเป็น 3 กลุ่ม (เก่ง กลาง อ่อน) 
- ดำเนินการสอนเสริม กลุ่ม เก่ง และกลาง โดยวิทยากรภายนอก 
- ดำเนินการสอน กลุ่มอ่อน โดยครูในโรงเรียน 
- ดำเนินการสอนเสริม ม.6 โดยวิทยากรจากหน่วยงานอื่น 
 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 
 
 

3. นักเรียนท่ีเรียนอ่อนหรือไม่ผ่านมาตรฐานการเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้  ได้รับการสอนซ่อม
เสริม และพัฒนาศักยภาพ 
 

 
พ.ค. 63 – มี.ค.64 

  
๔. ข้ันติดตามและประเมินผล 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
- จากผลการสอบ LAS และ O-net 
- จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
พ.ค. 63 – มี.ค.64 

 

 
5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

1 พฤษภาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 
6. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 

230,000 บาท 
   งบประมาณท่ีใช้ 

170,692 บาท 
7. สถานที่ดำเนินการ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
8. ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหาเพื่อการดำเนินโครงการ 

- เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา และ
การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนภาษาจีน และบางกิจกรรมจัดได้เพียงบางส่วนเท่านั้น การแก้ปัญหาคือการวางแผน
จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์มากยิ่งขึ้น เน้นการจัดกิจกรรมออนไลน ์
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9. ผลที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

1. ประสิทธิผลของกิจกรรม 
- นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้และมีการพัฒนาความรู้   ความสามารถในด้านต่างๆ 

ตามศักยภาพของผู้เรียนและมีทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร 
- นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำในกลุ่มสาระหลักได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
- นักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
- นักเรียนร้อยละ 90 มีการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้และมีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร  
2. ประสิทธิภาพของกิจกรรม 

 2.1 กิจกรรมมีการบริหารจัดการเสร็จส้ินตามเวลาท่ีกำหนดหรือไม่ อย่างไร 
 [  ] เริ่มตามกำหนด 
 [  ] ไม่ได้เริ่มตามกำหนด เพราะ................................................... 
 [  ] เสร็จทันตามกำหนด 
 [  ] ไม่เสร็จทันตามกำหนด เพราะ.................................................. 
 2.2 กิจกรรม มีการวางแผนการดำเนินงานหรือไม่ 
 [  ] มีการวางแผน 
 [  ] ไม่มีการวางแผน 
 
10. ภาพถ่ายการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม  
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แบบสรุปและรายงานติดตามโครงการ 
ประจำปีการศึกษา 2563 

************************************** 
1. ช่ือโครงการ พัฒนาระบบงานวิชาการ 
  กำลังดำเนินการ   ดำเนินการแล้ว 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนางานวัดผล ประเมินผล งานพัฒนาหลักสูตร ของโรงเรียน การนิเทศภายใน ให้ระบบการ
บริหารงานวิชาการให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการอย่างท่ัวถึง 
 2. เพื่อให้นักเรียนท่ีจะเข้าเรียนระดับช้ันม.1 และ ม.4  ปีการศึกษา 2563 ได้รับบริการอย่างท่ัวถึง 
และเป็นธรรม 
 3. เพื่อพัฒนางานวิชาการเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 

4. เพื ่อให้ระบบการนิเทศภายในมีประสิทธิภาพมากขึ ้นซึ่งจะทำให้การจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

5. เพื่อจัดสรรวัสดุอุปกรณ์สำนักงานให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของฝ่ายวิชาการ 
3. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
         1. งานสำนักงานวิชาการสามารถวางแผนปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม กับบริบท 
              ของงานท่ีรับผิดชอบ 
  2. งานวัดผลประเมินผลโรงเรียนมีการพัฒนางานให้มีระบบ รวดเร็ว มากขึ้น ร้อยละ 70 
  3. งานหลักสูตรโรงเรียนมีการพัฒนาระบบงานให้เป็นระบบ และเป็นปัจจุบัน 
  4. ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ได้รับการนิเทศภายในร้อยละ 100 
  5. ครูและนักเรียนได้รับการพัฒนางานวิชาการเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลร้อยละ 70 
เชิงคุณภาพ 
          ระบบงานบริหารวิชาการได้รับการพัฒนาให้งานทำงานเป็นระบบรวดเร็ว มีความถูกต้อง เพื่อ

พัฒนาเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลมีการนิเทศติดตามงานอยู่เสมอ 
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4. วิธีการดำเนินโครงการ  

กิจกรรมและข้ันตอน ระยะเวลา 
1. ข้ันเตรียมการ  
- ประชุม  วางแผน การดำเนินงาน  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ มี.ค. 63 – พ.ค.64 

 
2. ข้ันดำเนินการ 
- งานทะเบียน 
- งานวัดผล 
- งานหลักสูตร 
- พัฒนาสำนักงานวิชาการ 
- พัฒนาวิชาการสู่มาตรฐานสากล 
- งานการจัดการเรียนการสอน 
- งานนิเทศภายใน 
- งานรับนักเรียน  

มี.ค. 63 – พ.ค.64 
 
 

๓. ข้ันติดตามและประเมินผล 
- ประเมิน สรุปผล รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

มี.ค. 63 – พ.ค.64 

 
5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

1 เมษายน 256๓ - 31 มีนาคม 256๔ 
6. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 

142,000 บาท 
   งบประมาณท่ีใช้ 

62,047 บาท 
7. สถานที่ดำเนินการ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
8. ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหาเพื่อการดำเนินโครงการ 

- กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการส่งเสริมวิจัยในช้ันเรียน งานทะเบียน และงานวัดผล มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อ
การจัดกิจกรรม ส่วนกิจกรรมพัฒนาวิชาการสู่มาตรฐานสากลมีงบประมาณเหลือจ่ายจำนวนมากเพราะไม่ได้นำ
นักเรียนไปแข่งขันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเช้ือโคโรนา 2019 
9. ผลที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

1. ประสิทธิผลของกิจกรรม 
- งานวัดผล ประเมินผล งานพัฒนาหลักสูตร ของโรงเรียน การนิเทศภายใน ได้พัฒนาระบบการ

บริหารงานวิชาการให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการอย่างท่ัวถึง 
 - นักเรียนท่ีจะเข้าเรียนระดับช้ันม.1 และ ม.4  ปีการศึกษา 2563 ได้รับบริการอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
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 - งานวิชาการได้รับการพัฒนาเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 

- ระบบการนิเทศภายในมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะทำให้การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

- วัสดุอุปกรณ์สำนักงานได้รับการจัดสรรเพียงพอต่อการดำเนินงานของฝ่ายวิชาการ 
 
2. ประสิทธิภาพของกิจกรรม 

 2.1 กิจกรรมมีการบริหารจัดการเสร็จส้ินตามเวลาท่ีกำหนดหรือไม่ อย่างไร 
 [  ] เริ่มตามกำหนด 
 [  ] ไม่ได้เริ่มตามกำหนด เพราะ................................................... 
 [  ] เสร็จทันตามกำหนด 
 [  ] ไม่เสร็จทันตามกำหนด เพราะ.................................................. 
 2.2 กิจกรรม มีการวางแผนการดำเนินงานหรือไม่ 
 [  ] มีการวางแผน 
 [  ] ไม่มีการวางแผน 
 
10. ภาพถ่ายการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม  
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แบบสรุปและรายงานติดตามโครงการ 
ประจำปีการศึกษา 2563 

************************************** 
1. ช่ือโครงการ พัฒนาระบบงานประกนัคุณภาพการศึกษา 
  กำลังดำเนินการ   ดำเนินการแล้ว 
2. วัตถุประสงค์ 

เพื่อดำเนินการระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

ครูร้อยละ ๑๐๐ มีส่วนร่วมในการจัดระบบประกนัคุณภาพภายในท่ีสถานศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
          โรงเรียนมีระบบประกนัคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  นักเรียน  ผู้ปกครองและผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 
4. วิธีการดำเนินโครงการ  

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. กำหนดมาตรฐานของสถานศึกษา พฤษภาคม 6๓ นายประเสริฐ  สร้อยศรี 
ครูทุกคน 

2 จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

พ.ค.6๓-มี.ค.6๔ นายประเสริฐ  สร้อยศรี 
นางสาวรัศมี จันทร์นูน 

3. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา          

พ.ค.6๓-มี.ค.6๔ นายประเสริฐ  สร้อยศรี 
นางสาวรัศมี จันทร์นูน 

4. ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานศึกษา          ก.พ.6๔-มี.ค.6๔ นายประเสริฐ  สร้อยศรี 
นางสาวรัศมี จันทร์นูน 

5. นำผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง           

ก.พ.6๔-มี.ค.6๔ ครูทุกคน 

6. จัดทำรายงานประจำปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน มี.ค.256๔ นายประเสริฐ  สร้อยศรี 
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5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

1 พฤษภาคม 256๓  - 30 มีนาคม 256๔ 
6. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 

17,000 บาท 
   งบประมาณท่ีใช้ 

39,225 บาท 
7. สถานที่ดำเนินการ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
8. ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหาเพื่อการดำเนินโครงการ 

- ทางโรงเรียนมีนโยบายในการจัดอบรมงานประกันคุณภาพการศึกษา เนื่องจากคุณครูหลายท่านยังไม่
เข้าใจในเรื ่องของงานประกัน ซึ่งจัดเป็นระยะเวลา 2 วัน ซึ่งใช้งบประมาณเกินกว่าที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการ จึงได้ขออนุมัติเงินสำรองจ่ายเพิ่มเติมจากผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
9. ผลที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

1. ประสิทธิผลของกิจกรรม 
- ครูท่ีมีส่วนร่วมในการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาร้อยละ 100  
- โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา  นักเรียน  ผู้ปกครองและผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 
2. ประสิทธิภาพของกิจกรรม 

 2.1 กิจกรรมมีการบริหารจัดการเสร็จส้ินตามเวลาท่ีกำหนดหรือไม่ อย่างไร 
 [  ] เริ่มตามกำหนด 
 [  ] ไม่ได้เริ่มตามกำหนด เพราะ................................................... 
 [  ] เสร็จทันตามกำหนด 
 [  ] ไม่เสร็จทันตามกำหนด เพราะ.................................................. 
 2.2 กิจกรรม มีการวางแผนการดำเนินงานหรือไม่ 
 [  ] มีการวางแผน 
 [  ] ไม่มีการวางแผน 
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10. ภาพถ่ายการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม  
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แบบสรุปและรายงานติดตามโครงการ 
ประจำปีการศึกษา 2563 

************************************** 
1. ช่ือโครงการ พัฒนางานห้องสมุด 
  กำลังดำเนินการ  ดำเนินการแล้ว 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้มีหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ ท่ีทันสมัย หลากหลายและเพียงพอต่อการอ่านและการ 
              ค้นคว้า 

2. เพื่อพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ สำหรับครู-นักเรียนและบุคคลท่ัวไป 
3. เพื่อพัฒนาส่ือ  เทคโนโลยี  สารสนเทศ ท่ีเหมาะสมต่อการศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด 

3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

 ๑. นักเรียนเข้าใช้บริการห้องสมุดร้อยละ ๑๐๐ 
 ๒. มีหนังสือ ส่ือ เทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมต่อการศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด (หนังสือ 1 เล่ม :  
นักเรียน 1 คน) ร้อยละ ๑๐๐ 
เชิงคุณภาพ 

           1. นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและมีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 2. นักเรียนและผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้ห้องสมุด 
4. วิธีการดำเนินโครงการ 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1.กิจกรรมพัฒนางานให้บริการห้องสมุด 
   1.1 จัดหาหนังสือพิมพ์-วารสาร 
๑.ขั้นเตรียมการ 
-  ประชุมผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรม 
ซึ่งประกอบด้วยบรรณารักษ์ เจ้าหน้าท่ี
ห้องสมุด    

 
 

7 พ.ค. 2563 
 

 
 
นางสุภาภรณ์  เช่ือมกระโทก 
นางสาวแววดาว  สุขแก้ว 
นางสาวชลิตา  สุวรรณนุรักษ์ 
 

๒. ขั้นดำเนินการ 7 พ.ค. 2563  
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กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
- สำรวจราคา,ติดต่อร้านจำหน่ายหนังสือ 
- สำรวจความต้องการของคุณครู – 
นักเรียน 
- ดำเนินการจัดซื้อ 
๓. ขั้นติดตามและประเมินผล 
- ประเมินผลจากแบบประเมินความพึง
พอใจในการดำเนินกิจกรรม 

18 พ.ค. 2563 
18 พ.ค. 2563 

 
 

31 มี.ค. 2564 
 
 

 
 
 
 
 

 

1.2จัดหาหนังสือส่งเสริมการอ่านและสื่อ 
๑. ขั้นเตรียมการ 
- ประชุมผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรม 
ซึ่งประกอบด้วยบรรณารักษ์ เจ้าหน้าท่ี
ห้องสมุด 
- แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาหนังสือและ
ทรัพยากรสารนิเทศ 
๒. ขั้นดำเนินการ 
- สำรวจราคา,ติดต่อร้านจำหน่ายหนังสือ 
- สำรวจความต้องการของคุณครู–นักเรียน 
-  ดำเนินการจัดซื้อ 
๓. ขั้นติดตามและประเมินผล 
- ประเมินผลจากแบบประเมินความพึง
พอใจในการดำเนินกิจกรรม 
- นำผลการดำเนินงานแจ้งคณะครูทราบ 
เพื่อหาแนวทางปรับปรุงและ 
พัฒนากิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อผู้เรียนในปี
ต่อไป 

 
 

7 พ.ค. 2563 
 
 

18 พ.ค. 2563 
 
 

18 พ.ค. 2563 
18 พ.ค. 2563 

 
1 มิ.ย. 2563 

 
 
 
 
 

30 ก.ย. 2563 

นางสุภาภรณ์  เช่ือมกระโทก 
นางสาวแววดาว  สุขแก้ว 
นางสาวชลิตา  สุวรรณนุรักษ์ 

 

1.3 จัดซ้ืออุปกรณ์ระบบการยืม-คืน
หนังสือระบบห้องสมุดอัตโนมัติ, 
บัตรสมาชิกห้องสมุด 
๑. ขั้นเตรียมการ 
- ประชุมผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรม 
ซึ่งประกอบด้วยบรรณารักษ์ เจ้าหน้าท่ี
ห้องสมุด 

 
7 พ.ค. 2563 

 

 
นางสุภาภรณ์  เช่ือมกระโทก 
นางสาวแววดาว  สุขแก้ว 
นางสาวชลิตา  สุวรรณนุรักษ์ 
 

 

๒. ขั้นดำเนินการ 
- สำรวจราคา,ติดต่อร้าน 

10 มิ.ย. 2563 
17 มิ.ย. 2563 
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กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
- ดำเนินการจัดซื้อ 
๓. ขั้นติดตามและประเมินผล 
- ประเมินผลจากแบบประเมินความพึง
พอใจในการดำเนินกิจกรรม 
- นำผลการดำเนินงานแจ้งคณะครูทราบ 
เพื่อหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม 
ท่ีมีประโยชน์ต่อผู้เรียนในปีต่อไป 

๓0 ก.ย. 2563 
 

 

   1.4 ซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
๑. ขั้นเตรียมการ 
- ประชุมผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรม 
ซึ่งประกอบด้วยบรรณารักษ์ เจ้าหน้าท่ี
ห้องสมุด 
๒. ขั้นดำเนินการ 
- สำรวจราคา,ติดต่อร้าน 
- ดำเนินการจัดซื้อ 
๓. ขั้นติดตามและประเมินผล 
- ประเมินผลจากแบบประเมินความพึง
พอใจในการดำเนินกิจกรรม 
- นำผลการดำเนินงานแจ้งคณะครูทราบ 
เพื่อหาแนวทางปรับปรุงและ 
พัฒนากิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อผู้เรียนในปี
ต่อไป 

7 พ.ค. 2563 
 
 
 
 

27 พ.ค. 2563 
  1 มิ.ย. 63-31 มี.ค.64 

 
 
 
 

31 มี.ค. 2564 
 

นางสุภาภรณ์  เช่ือมกระโทก 
นางสาวแววดาว  สุขแก้ว 
นางสาวชลิตา  สุวรรณนุรักษ์ 
 

2.กิจกรรมเย็บเล่มเข้าปกหนังสือ 
๑. ขั้นเตรียมการ 
- ประชุมผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรม 
ซึ่งประกอบด้วยบรรณารักษ์ เจ้าหน้าท่ี
ห้องสมุด 
๒. ขั้นดำเนินการ 
- สำรวจราคา,ติดต่อร้าน 
- ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์การซ่อม
หนังสือ 
- ปฎิบัติการซ่อมหนังสือ 
๓. ขั้นติดตามและประเมินผล 

7 พ.ค. ๖๓  
 
 
 
 
 

14 พ.ค. 2563 
15 พ.ค. 2563 

 
16 พ.ค.63-31 มี.ค.64 

 
๓๑ มี.ค. 2564 

 
นางสุภาภรณ์  เช่ือมกระโทก 
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กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
- ประเมินผลจากแบบประเมินความพึง
พอใจในการดำเนินกิจกรรม 
- นำผลการดำเนินงานแจ้งคณะครูทราบ 
เพื่อหาแนวทางปรับปรุงและ 
พัฒนากิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อผู้เรียนในปี
ต่อไป 

 
  
5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

1 เมษายน 2563 - 31  มีนาคม 2564  
6. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 

33,480 บาท 
   งบประมาณท่ีใช้ 

12,250 บาท 
7. สถานที่ดำเนินการ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
8. ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหาเพื่อการดำเนินโครงการ 

8.๑ ปัญหา/อุปสรรค นักเรียนบางส่วนขาดความตระหนักในการอ่าน และไม่สนใจในการร่วม กิจกรรม                           
          8.๒ สาเหตุ  ขาดการกระตุ้นหรือปลูกฝังในการส่งเสริมการอ่านให้อยู่ในชีวิตประจำวัน 
           8.๓ การแก้ปัญหา จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดนิสัยรักการอ่าน 
           8.๔ ข้อเสนอเพือ่แก้ปัญหา โรงเรียนควรกระตุ้น  ส่งเสริม และบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการ 
อ่านไว้เป็นสวนหนึง่ในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝัง ส่งเสริมเด็กและ
เยาวชนเป็นผู้ใฝ่เรียน ใฝ่รู้จนเป็นนิสัย 
9. ผลที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

1. ประสิทธิผลของกิจกรรม 
เชิงปริมาณ  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 

 เชิงคุณภาพ  
๑. นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียนรักการอ่าน 
๒. นักเรียนท่ีมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
๓. นักเรียนสามารถใช้แหล่งเรียนรู้ตลอดจนส่ือต่างๆ รอบตัว 
๔. นักเรียนสามารถสรุปความคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่าน ฟัง ดู และส่ือสารได้ด้วยตนเอง 
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ผลการดำเนินกิจกรรม 
ผลที่เกิดกับผู้เรียน   

- กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน   นักเรียนทุกคนได้อ่านและบันทึกการอ่านลงในสมุดนักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้
ใฝ่เรียน รักการอ่าน  อ่านหนังสือได้คล่องแคล่วขึ้น  นำความรู้ท่ีได้จากการอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

- กิจกรรมยอดนักอ่าน  นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
สร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนยืมหนังสือจากห้องสมุดและอ่านหนังสือเพิ่มมากข้ึน                   

-กิจกรรมหนังสือทำมือ  นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์จากการอ่าน และอยากอ่าน 
หนังสือเพื่อนำเรื่องาราวจากการอ่านมาบันทึกลงในหนังสือทำมือ นักเรียนได้ปฎิบัติด้วยตนเอง ส่งผลให้  ผลงาน
นักเรียนมีความสวยงาม 

-  กิจกรรมบอร์ดความรู้คู่ห้องสมุด,กิจกรรมเกร็ดความรู้สู่ห้องน้ำ  นักเรียนได้อ่าน ได้รับความรู้อยา่ง
หลากหลาย และนำเนื้อเรื่องจากการอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  ส่งผลให้นักเรียนเกิดนิสัยอยากอา่น
หนังสือเพิ่มขึ้น 

- กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  นักเรียนมีส่วนร่วมในการแข่งขันกิจกรรม นักเรียนกล้าคิดกล้าแสดงออกใน
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ส่งผลให้นักเรียนเข้าห้องสมุดเพิ่มมากขึ้น และมีนิสัยรักการอ่านด้วย                         

- กิจกรรมคืนกำไรให้นักอ่าน  นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน นักเรียนได้รับรางวัลจากการอ่าน  
ทำให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจ  อยากอ่านหนังสือเพิ่มมากข้ึน 
                     ผลที่เกิดกับครู  ครูที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับแนวคิด เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม และจัดกิจกรรมให้
สอดคล้องกับสภาพของนักเรียน  พร้อมท้ังครูสามารถนำกิจกรรมมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการเรียนการสอนได้ 
  ผลที่เกิดกับโรงเรียน  โรงเรียนสามารถวางแผนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม ร่วมกับคณะครู
เพื่อให้การจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. ประสิทธิภาพของกิจกรรม 
 2.1 กิจกรรมมีการบริหารจัดการเสร็จส้ินตามเวลาท่ีกำหนดหรือไม่ อย่างไร 
 [  ] เริ่มตามกำหนด 
 [  ] ไม่ได้เริ่มตามกำหนด เพราะ................................................... 
 [  ] เสร็จทันตามกำหนด 
 [  ] ไม่เสร็จทันตามกำหนด เพราะ.................................................. 
 2.2 กิจกรรม มีการวางแผนการดำเนินงานหรือไม่ 
 [  ] มีการวางแผน 
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10. ภาพถ่ายการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม  
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แบบสรุปและรายงานติดตามโครงการ 
ประจำปีการศึกษา 2563 

************************************** 
1. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ  (คร้ังที่  7) 
  กำลังดำเนินการ   ดำเนินการแล้ว 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้ข้าราชการครูและครูอัตราจ้างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี  มีความรู้ 
     และความเข้าใจในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 

       2.  เพื่อให้ข้าราชการครูและครูอัตราจ้างของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี   
               สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมและเรียนรู้ร่วมกนั 
3. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
ข้าราชการครูและครูอัตราจ้างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี  จำนวน  40  

คน  ได้รับการพัฒนาด้านหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล 
เชิงคุณภาพ 
          ข้าราชการครูและครูอัตราจ้าง  มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน  สามารถ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  และพัฒนาโรงเรยีนให้มีคุณภาพ 
4. วิธีการดำเนินโครงการ  
 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑. ข้ันเตรียมการ 
-  ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
-  แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ  

 
2 – 5  กรกฎาคม  63 
16 - 20 กรกฎาคม  63 
 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

   
๒.ขั้นดำเนินการ 
-  ประสานไปยังผู้เกี่ยวข้องแต่ละโรงเรียน 
-  ดำเนินการสัมมนา 
-  ศึกษาดูงาน 

23 - 26  กรกฎาคม  ๖3 
22 - 26  กันยายน  63 
26 - 27  กันยายน  63 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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๓.ขั้นติดตามและประเมินผล 
-  ติดตามประเมินผลและรายงานผล 
-  สรุปผลโครงการ 

1 - 5  ตุลาคม  63 
8 - 12 ตุลาคม  63 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

22 – 27 กันยายน  2563 
6. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 

206,200 บาท 
   งบประมาณท่ีใช้ 

200,000 บาท 
7. สถานที่ดำเนินการ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
8. ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหาเพื่อการดำเนินโครงการ 

- การด้วยทางด้วยรถ คันเล็กเกินไป ไม่เพียงพอต่อการขนของและจำนวนคน 
ข้อเสนอแนะ ในปีถัดไปควรจัดหารถแยกสำหรับขนอุปกรณ์ไปจัดแสดงในงาน 

9. ผลที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
1. ประสิทธิผลของกิจกรรม 
- ข้าราชการครูและครูอัตราจ้าง ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 95  
- ข้าราชการครูและครูอัตราจ้างท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 90 
2. ประสิทธิภาพของกิจกรรม 

 2.1 กิจกรรมมีการบริหารจัดการเสร็จส้ินตามเวลาท่ีกำหนดหรือไม่ อย่างไร 
 [  ] เริ่มตามกำหนด 
 [  ] ไม่ได้เริ่มตามกำหนด เพราะ................................................... 
 [  ] เสร็จทันตามกำหนด 
 [  ] ไม่เสร็จทันตามกำหนด เพราะ.................................................. 
 2.2 กิจกรรม มีการวางแผนการดำเนินงานหรือไม่ 
 [  ] มีการวางแผน 
 [  ] ไม่มีการวางแผน 
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10. ภาพถ่ายการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม  
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แบบสรุปและรายงานติดตามโครงการ 
ประจำปีการศึกษา 2563 

************************************** 
1. ช่ือโครงการ พัฒนาและปรับปรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
  กำลังดำเนินการ   ดำเนินการแล้ว 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ครูและบุคลากร สามารถใช้อุปกรณ์ระบบมัลติมีเดียและส่ือการเรียนการสอนพร้อมใช้งาน  
2. เพื่อให้หน่วยงานภายในและภายนอกโรงเรียนได้ใช้ระบบมัลติมีเดียท่ีมีประสิทธิภาพและทันสมัย 
มากยิ่งขึ้น 

3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. เพื่อพัฒนาระบบภาพและเสียง สำหรับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรูปแบบต่าง ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนและหน่วยงานภายนอกได้ใช้ระบบมัลติมีเดียท่ีมีประสิทธิภาพและ
ทันสมัยมากยิ่งขึ้น 

4. วิธีการดำเนินโครงการ  
 

กิจกรรมและข้ันตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ (Plan)  
วางแผนโครงการ 

พฤษภาคม 2563 

นายทิฐิกร บุญเช้ือ 
นายพรศตวรรษ ป้องกัน 
คณะทำงาน 

2. ขั้นดำเนินการ (Do)  
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ-ครุภัณฑ์ ในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องตามระเบียบการจัดหาพัสดุ 

มิถุนายน – ธันวาคม 
2563 

3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)  
ติดตามและประเมินผล การจัดช้ือจัด จ้างวัสดุ-
ครุภัณฑ์ 

มกราคม 2564 
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4. ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act)  
สรุปและรายงานผล มีนาคม 2564 

 

 
5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

1 พฤษภาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 
6. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 

25,000 บาท 
   งบประมาณท่ีใช้ 

27,000 บาท 
7. สถานที่ดำเนินการ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
8. ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหาเพื่อการดำเนินโครงการ 

- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ต้องจัดการเรียนการสอน 
และกิจกรรมต่าง ๆ แบบออนไลน์ ทำให้มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์มากยิ่งขึ ้น ซ฿งส่งผลให้
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรนั้นยังไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ จึงได้ขออนุมัติงบสำรองจ่ายจากผู้อำนวยการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒฯการ สุราษฎร์ธานี 

ข้อเสนอแนะ ในปีถัดไปควรเพิ่มงบประมาณในโครงการนี้เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานและ 
9. ผลที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

1. ประสิทธิผลของกิจกรรม 
- ข้าราชการครูและครูอัตราจ้าง ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 95  
- ข้าราชการครูและครูอัตราจ้างท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 90 
2. ประสิทธิภาพของกิจกรรม 

 2.1 กิจกรรมมีการบริหารจัดการเสร็จส้ินตามเวลาท่ีกำหนดหรือไม่ อย่างไร 
 [  ] เริ่มตามกำหนด 
 [  ] ไม่ได้เริ่มตามกำหนด เพราะ................................................... 
 [  ] เสร็จทันตามกำหนด 
 [  ] ไม่เสร็จทันตามกำหนด เพราะ.................................................. 
 2.2 กิจกรรม มีการวางแผนการดำเนินงานหรือไม่ 
 [  ] มีการวางแผน 
 [  ] ไม่มีการวางแผน 
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10. ภาพถ่ายการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม  
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แบบสรุปและรายงานติดตามโครงการ 

ประจำปีการศึกษา 2564 
************************************** 

1. ช่ือโครงการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง) 
  กำลังดำเนินการ   ดำเนินการแล้ว 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งทาง
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา          

2. เพื่อจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณภาพและท่ัวถึง           
3. เพื่อเสริมสร้างพัฒนาความรู้ความสามารถพัฒนาทางอารมณ์และพัฒนาจริยธรรมทางสังคมที่ดีงาม          
4. เพื่อสร้างสัมพันธภาพความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจอันดีระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง           
5. เพื่อส่งเสริมให้ครูที่ปรึกษา ครูประจำชั้น บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง เพื่อนนักเรียนด้วยกันและ 

หน่วยงานอื่นๆ มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ  

1. นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี จำนวน 1,๒๙๕ คน ได้รับการ 
ช่วยเหลือย่างท่ัวถึงและเหมาะสมตามความเป็นจริง                 

2. มีแบบฟอร์มในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบเดียวกันทั้งโรงเรียนและง่ายต่อการ                 
นำไปใช้                  

3. ครู ผู ้ปกครอง เพื่อนนักเรียน และหน่วยงานอื่น ๆ ให้ความร่วมมือ ในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน จนส่งผลให้ผู้เรียนมีค่านิยมท่ีดีงาม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
เชิงคุณภาพ                  

1. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพจน เป็นคนท่ี 
สมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
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4. วิธีการดำเนินโครงการ  

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ    พ.ค. – ก.ย. 
๒๕๖๔ 

 

นายพรศักดิ์  
ผกากรอง 
 

๒. ประชุมช้ีแจงโครงการและแต่งต้ังคณะทำงาน 
๓. ดำเนินงานตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

(กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง) 
๔. ประเมินผล 
๕. สรุปผล รายงานผล 
๖. รายงานผลการปฏิบัติงานโดยใช้แบบสอบถาม 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
พฤษภาคม – กันยายน ๒๕๖3 

6. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
๕๔,000 บาท 

   งบประมาณท่ีใช้ 
๒๑,๐๘๒ บาท 

7. สถานที่ดำเนินการ 
ห้องอาเซียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 

8. ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหาเพื่อการดำเนินโครงการ 
- การเข้าระบบมีการขัดข้องบ้างเล็กน้อย  

9. ผลที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
1. ประสิทธิผลของกิจกรรม 

ผู้ปกครองนักเรียนท้ังหมด  จำนวน  ๑,๒๙๕  คน 
ผู้ปกครองนักเรียนท่ีเข้าร่วมประชุม  จำนวน  ๙๓๖  คน 
ผู้ปกครองนักเรียนท่ีไม่เข้าร่วมประชุม  จำนวน  ๓๕๙  คน 

 2. ประสิทธิภาพของกิจกรรม 
 2.1 กิจกรรมมีการบริหารจัดการเสร็จส้ินตามเวลาท่ีกำหนดหรือไม่ อย่างไร 
 [  ] เริ่มตามกำหนด 
 [  ] ไม่ได้เริ่มตามกำหนด เพราะ................................................... 
 [  ] เสร็จทันตามกำหนด 
 [  ] ไม่เสร็จทันตามกำหนด เพราะ.................................................. 
 2.2 กิจกรรม มีการวางแผนการดำเนินงานหรือไม่ 
 [  ] มีการวางแผน 
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แบบสรุปและรายงานติดตามโครงการ 
ประจำปีการศึกษา 2563 

************************************** 
1. ช่ือโครงการ ค่ายสะเต็มศึกษา 
  กำลังดำเนินการ   ดำเนินการแล้ว 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม หรือโครงงานท่ีมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาท่ีพบเห็นในชีวิตจริง 
2. เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ ทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม 
3. เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ สามารถนำความรู้หลายวิชามาบูรณาการร่วมกันได้และนำไปใช้ในการ

แก้ปัญหาในชีวิตจริง 
4. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีเจตคติท่ีดีในการแก้ปัญหาอย่างเป็นกระบวนการ 

3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี จำนวน 22 คน 
2. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี จำนวน 50   คน 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีแผนการจัดการ

เรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาภาคเรียนละ 1 หน่วยการเรียนรู้ จัดกิจกรรมโครงงานเป็นฐาน ในรายวิชาท่ี
รับผิดชอบ นำกิจกรรมท่ีพัฒนาโดย สสวท.มาใช้ในการเรียนการสอน และมีการนิเทศการเรียนการจัดการเรียนการ
สอนแบบสะเต็มศึกษา อย่างน้อยร้อยละ 80  

2. นักเรียนมีการจัดทำโครงงานโดยการนำ Stem Education เข้ามาบูรณาการ และมีจัดการแสดงผล
งานในสัปดาห์วิชาการของโรงเรียน อย่างน้อยร้อยละ 70  

3. นักเรียนแกนนำได้รับการเข้าค่ายวิชาการสะเต็มศึกษาพัฒนาการทักษะการแก้ปัญหา อย่างน้อยร้อยละ 
10 

3. ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 80 
 
 



53 
 
4. วิธีการดำเนินโครงการ  
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ ปีการศึกษา 2563 

 
นางสาวภาวิณี  แก้วกำเนิด 
และคณะทำงาน 2 ประชุมช้ีแจงโครงการและแต่งต้ังคณะทำงาน 

3 ดำเนินงานตามโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

4 ประเมินผล 
5 สรุปผล  รายงานผล 

 
 
5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

ปีการศึกษา 256๓ 
6. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 

20,000 บาท 
   งบประมาณท่ีใช้ 

20,000 บาท 
7. สถานที่ดำเนินการ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
8. ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหาเพื่อการดำเนินโครงการ 

ปัญหาอุปสรรค  งบประมาณไม่เพียงพอ 
 วิธีแก้ไขปัญหา  ต้ังงบประมาณในปีการศึกษาต่อไปให้มากขึ้น 
9. ผลที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

1. ประสิทธิผลของกิจกรรม 
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100  มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม  
- นักเรียนสนใจมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ภาพรวมในการจัดกิจกรรมในทุกด้านอยู่ในระดับดี

มาก   
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ผลการดำเนินกิจกรรม   
- ผลที่เกิดกับผู้เรียน นักเรียนได้รับการพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ผลงานตามแนว

การ เรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนานมีความสุข สามารถฝึกปฏิบัติจริงได้ 
มีความ ต้ังใจสูงและมีความพยายามเรียนรู้ จากกิจกรรมและส่ือการเรียนในแต่ละฐาน มีความสนใจแหล่งเรียนรู้ 
ทุกแห่งท่ีจัดให้ มีการสอบถามคณะครูเมื่อมีข้อสงสัย มีการจดบันทึกข้อมูล ความรู้ท่ีได้รับ สามารถสรุปและสร้าง
องค์ความรู้ได้ นักเรียน ได้ฝึกปฏิบัติจริงทำ ให้มีทักษะในกระบวนการวิทยาศาสตร์มากขึ้น นักเรียนสามารถทำงน
ร่วมกันเป็นกลุ่มได้ นักเรียน สมรถแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน                  

  - ผลที่เกิดกับครู ครูที ่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับแนวคิด หลักการและวิธีการในการดำเนินการเพื่อจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา พร้อมท้ังสามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้ในการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอน และปรับเปล่ียนตัวเองสู่ผู้นำการเปล่ียนแปลงต่อไป                    

   - ผลที่เกิดกับโรงเรียน โรงเรียนสามารถวางแผนการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนในกลุ่มสาระหลัก และขยายผลไปยังกลุ่มสำระอื่น ๆ ได้อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ    

2. ประสิทธิภาพของกิจกรรม 
 2.1 กิจกรรมมีการบริหารจัดการเสร็จส้ินตามเวลาท่ีกำหนดหรือไม่ อย่างไร 
 [  ] เริ่มตามกำหนด 
 [  ] ไม่ได้เริ่มตามกำหนด เพราะ................................................... 
 [  ] เสร็จทันตามกำหนด 
 [  ] ไม่เสร็จทันตามกำหนด เพราะ.................................................. 
 2.2 กิจกรรม มีการวางแผนการดำเนินงานหรือไม่ 
 [  ] มีการวางแผน 
 [  ] ไม่มีการวางแผน 
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10. ภาพถ่ายการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม  
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แบบสรุปและรายงานติดตามโครงการ 
ประจำปีการศึกษา 2563 

************************************** 
1. ช่ือโครงการ English camp 
  กำลังดำเนินการ   ดำเนินการแล้ว 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในสถานการณ์จริง โดยวิทยากร
ชาวต่างชาติท่ีใช้ภาษาในการส่ือสาร 

2. เพื่อให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ  
3. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษ 

3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี  

จำนวน 180  คนได้เข้าร่วมกิจกรรม English camp. 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนจำนวน  180 คนมีความรู้ มีพัฒนาการทางด้านทักษะการใช้ภาษา  มีความมั่นใจใน 

การใช้  ภาษาอังกฤษจากสถานการณ์ต่างๆ ร้อยละ 92  
4. วิธีการดำเนินโครงการ  
 

ท่ี กิจกรรมและข้ันตอน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ(P) 

-ประชุมครูในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ วาง
แผนการ และรูปแบบการดำเนินกิจกรรม 
-เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

 
27 พฤศจิกายน -24 

มกราคม 2564 

 
นายองค์พันเลิศ    

พนมวัน ณ อยุธยา 

2. ขั้นดำเนินการ(D) 
-แต่งต้ังคณะทำงาน 
-จัดกิจกรรม English Camp ณ โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 

 
27 มกราคม 2564 

 
นายองค์พันเลิศ    

พนมวัน ณ อยุธยา 
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ท่ี กิจกรรมและข้ันตอน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
3. ขั้นติดตามตรวจสอบ 

และประเมินผล (C) 
 
-รวบรวมแบบประเมินการดำเนินกิจกรรม 
-ประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อ
กิจกรรม English Camp และ ทีมวิทย่ากร 

 
10 กุมภาพันธ์ 2564 

 
นางสาวจงกล ศรีทอง 

4. ขั้นการนำผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ดำเนินงาน (A) 
-นำผลจากการดำเนินกิจกรรมมาสรุปจุดดีและจุด
ด้อยเพื่อปรับปรุงพัฒนาการดำเนินกิจกรรมใน
ครั้งต่อไป 

  
ครูกลุ่มสาระ

ภาษาต่างประเทศ 

 
5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

27  กรกฎาคม  2563  
6. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 

20,000 บาท 
   งบประมาณท่ีใช้ 

20,000 บาท 
7. สถานที่ดำเนินการ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
8. ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหาเพื่อการดำเนินโครงการ 

ปัญหาอุปสรรค  - 
 วิธีแก้ไขปัญหา  - 
9. ผลที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

1. ประสิทธิผลของกิจกรรม 
ตารางท่ี 3 ผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) คิดเป็น
ค่าเฉล่ียได้ผลดังนี้ 

รายการ มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

๑. การประชาสัมพันธ์กิจกรรม 19 11 - - - 
๒. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 15 15 - - - 
๓. สถานท่ีมีความเหมาะสม 16 10 4 - - 
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๔. รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมและหลากหลาย 15 15 - - - 
๕. นักเรียนสามารถนำความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการเรียนในช้ันเรียนหรือ
ในชีวิตประจำวันได้ 

18 5 7 - - 

6. วิทยากรมีความรู้ความสามารถ สามารถทำให้การดำเนิน
กิจกรรมเป็นไปด้วยความเพลิดเพลิน สนุกสนาน 

22 8 - - - 

7. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 23 7 - - - 
 

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ      
(English Camp) ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ทั ้ง 30 มีข้อ
คำถาม 7 ข้อ ซึ่งพบว่า มีผลการประเมินความพึงพอใจมากท่ีสุด ดังนี้ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
ในครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 23 รองลงมาคือระยะเวลาในการจัดกิจกรรม, วิทยากรมีความรู้ความสามารถ สามารถให้
การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเพลิดเพลิน สนุกสนาน คิดเป็นร้อยละ 22 รองลงมาคือ กิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 19  รองลงมาคือ นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเรียนในช้ัน
เรียนหรือในชีวิตประจำวันได้ คิดเป็นร้อยละ 15 รองลงมาคือสถานท่ีมีความเหมาะสมได้      คิดเป็นร้อยละ 16 
รูปแบบกิจกรรมมีความเหมาะสมและหลากหลายคิดเป็นร้อยละ  15  ตามลำดับ 

2. ประสิทธิภาพของกิจกรรม 
 2.1 กิจกรรมมีการบริหารจัดการเสร็จส้ินตามเวลาท่ีกำหนดหรือไม่ อย่างไร 
 [  ] เริ่มตามกำหนด 
 [  ] ไม่ได้เริ่มตามกำหนด เพราะ................................................... 
 [  ] เสร็จทันตามกำหนด 
 [  ] ไม่เสร็จทันตามกำหนด เพราะ.................................................. 
 2.2 กิจกรรม มีการวางแผนการดำเนินงานหรือไม่ 
 [  ] มีการวางแผน 
 [  ] ไม่มีการวางแผน 
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10. ภาพถ่ายการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม  
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แบบสรุปและรายงานติดตามโครงการ 
ประจำปีการศึกษา 2563 

 
1. ช่ือโครงการ เกษตรในโรงเรียน 
  กำลังดำเนินการ  ดำเนินการแล้ว 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กับครอบครัวและมีความสุขจากการเรียน 
2. เพื่อให้นักเรียนเกิดการประกอบอาชีพและต้องการลดรายจ่าย และมีรายได้เสริมให้ครอบครัว      
     รวมทั้งยังได้ออกกำลังกายไปในตัว สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตต่อไปได้ 
3. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการในการทำงานเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนท่ัวไป ท่ีมีความคิด    
     อยากทำโครงการตามแนวทฤษฎีของท่านในหลวง และสามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ 

3. เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
           นักเรียนสนใจเกษตรในโรงเรียนท้ังมัธยมต้นและมัธยมปลาย จำนวน 400 คน 
          เชิงคุณภาพ   
   1. นักเรียนทุกคนท่ีมีการเรียน การจัดการเรียนการสอนในโครงงานอาชีพมีทักษะกระบวนการ
ปฏิบัติงานทุกคน 
   2. นักเรียนเกิดการประกอบอาชีพและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคต 
 
4. วิธีการดำเนินโครงการ (ตามหลัก PDCA) 
1. ขั้นเตรียมการ (P) 
     1.1 ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ในการกำหนดกรอบการดำเนินงาน รายละเอียดของการจัด
กิจกรรม 
     1.2 ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 
     1.3 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกิจกรรม 
2. ขั้นดำเนินงาน (D) 
     2.1  ประสานกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มให้จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดกิจกรรมโครงงานอาชีพ 
     2.2 คุณครูในกลุ่มสาระมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ และโครงการจัดการเรียนรู้ 
     2.3  คุณครูในกลุ่มสาระนำกิจกรรมย่อยไปดำเนินการจัดการเรียนรู้ 

✓ 
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     2.4  คุณครูจัดทำแบบทดสอบเพื่อการวัดและประเมินผลงานของนักเรียน 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (C) 
     3.1  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
     3.2  ผลการวัดและประเมินผล 
4.ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 
     4.1 นำผลการประเมินมาปรับปรุงกิจกรรม 
     4.2 นำกิจกรรมท่ีปรับปรุงแล้วใช้เป็นต้นแบบของการจัดกิจกรรมต่อไป 
 
5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
                มีนาคม 2563 – ตุลาคม 2563 
6. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
                10,000 บาท 
   งบประมาณที่ใช้ 
            โครงการนี้ ใช้งบประมาณท้ังส้ิน เป็นเงิน 10,000 บาท จำแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรุป ดังนี้ 

กิจกรรม 
แหล่งเงินงบประมาณ /จำนวนเงิน 

รวม ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. ข้ันตอนการวางแผนและแบ่ง
สายงานอาชีพ 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการในการ
ตรวจสอบและดูแลผลการปฏิบัติ 
3. กิจกรรมงานเกษตร 
-  ปลูกผักสวนครัว 
-  ปลูกข้าว 
-  ปลูกดาวเรือง 
-  ปลูกต้นทานตะวัน 
-  ปรับปรุงโรงเรือนเพาะชำ 
4. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
5. รวม 
6. สรุปผลการดำเนินโครงการ 
 

- 
 
- 
 
 
 

- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
2,000 

      4,000 
10,000 

- 
 
- 
 
- 

1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
2,000 
4,000 

10,000 
 

นายนันทพัทธ์  เจริญ
แก้วประสงค์ 
นายนันทพัทธ์  เจริญ
แก้วประสงค์ 
นายนันทพัทธ์  เจริญแก้ว
ประสงค ์
 
 
 
 
 
 
 
นายนันทพัทธ์  เจริญแก้ว
ประสงค ์
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7. สถานที่ดำเนินการ 
                โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
8. ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหาเพื่อการดำเนินโครงการ 

ปัญหาและอุปสรรค 
                นักเรียนบางส่วนยังขาดความสนใจในเรื่องการเกษตร 

การแก้ปัญหา 
                หาแนวทางเกษตรใหม่ๆเพื่อดึงดูดนักเรียนให้ความความสนใจ 
9. ผลที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

1. ประสิทธิผลของกิจกรรม 
         เชิงปริมาณ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85.50 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 
         ด้านคุณภาพ นักเรียนสนใจมีเจตคติท่ีดีต่องานเกษตร อยู่ในระดับดีมาก 
      
 2. ประสิทธิภาพของกิจกรรม 
 2.1 กิจกรรมมีการบริหารจัดการเสร็จส้ินตามเวลาท่ีกำหนดหรือไม่ อย่างไร 
 [ ✓ ] เริ่มตามกำหนด 
 [  ] ไม่ได้เริ่มตามกำหนด เพราะ................................................... 
 [ ✓ ] เสร็จทันตามกำหนด 
 [  ] ไม่เสร็จทันตามกำหนด เพราะ.................................................. 

2.2 กิจกรรม มีการวางแผนการดำเนินงานหรือไม่ 
 [ ✓ ] มีการวางแผน 
 [  ] ไม่มีการวางแผน 
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10. ภาพถ่ายการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม  
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แบบสรุปและรายงานติดตามโครงการ 

ประจำปีการศึกษา 256๓ 
************************************** 

1. ช่ือโครงการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

  กำลังดำเนินการ     ดำเนินการแล้ว 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกอนุรักษ์พันธุกรรมพืชจากโรงเรียนสู่ชุมชน 
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นฐานของวิทยาการและปัญญาการเรียนรู้บนฐาน     
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
3. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและพืน้ท่ีศึกษา 
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 

3. เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 

ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีจิตสำนึกอนุรักษ์พันธุกรรมพืชจากโรงเรียนสู่ชุมชน 
ด้านคุณภาพ 

1. ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใน
ระดับดี 

2. นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
3. ผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมีความพึงพอใจในการใช้บริการในระดับดี 

4. วิธีการดำเนินโครงการ  
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ ปีการศึกษา 2563 

 
นางสาวภาวิณี  แก้วกำเนิด 
และคณะทำงาน 2 ประชุมช้ีแจงโครงการและแต่งต้ังคณะทำงาน 

3 ดำเนินงานตามโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

4 ประเมินผล 
5 สรุปผล  รายงานผล 
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5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

ปีการศึกษา 2563 
6. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 

โครงการนี้ ได้รับการจัดสรรท้ังส้ิน  เป็นเงิน 10,000 บาท 
    งบประมาณท่ีใช้ 
โครงการนี้ ใช้งบประมาณท้ังส้ิน  เป็นเงิน 10,000  บาท จำแนกตามรายการค่ำใช้จ่ายโดยสรุป ดังนี้ 

กิจกรรม 
แหล่งเงินงบประมาณ/จำนวนเงิน 

รวม ใช้จริง คงเหลือ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

วัสดุ-อุปกรณ์ - - 3,000 3,000 3,000 0 
ทำป้ายประจำต้นไม้ท่ีมีอยู่ - 1,000 2,000 3,000 3,000 0 
นำพืชพรรณไม้เข้ามาปลูกเพิ่ม - 1,000 2,000 3,000 3,000 0 
การประเมินผล - - 1,000 1,000 1,000 0 

รวม 10,000   10,000   0 
 
7. สถานที่ดำเนินการ 
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี   
8. ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหาเพื่อการดำเนินโครงการ 
 กลุ่มนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการไม่ต่อเนื่อง 
9. ผลที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

1. ประสิทธิผลของกิจกรรม 
เชิงปริมาณ  ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีจิตสำนึกอนุรักษ์พันธุกรรมพืชจากโรงเรียนสู่ชุมชน 

 ด้านคุณภาพ นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

ผลการดำเนินกิจกรรม   
 - ผลท่ีเกิดกับผู้เรียน นักเรียนมีจิตสำนึกอนุรักษ์พันธุกรรมพืชจากโรงเรียนสู่ชุมชน  
 - ผลท่ีเกิดกับครู ครูมีการพัฒนานำไปบูรณาการในวิชาท่ีสอน           
  - ผลท่ีเกิดกับโรงเรียน โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้น   

 2. ประสิทธิภาพของกิจกรรม 
 2.1 กิจกรรมมีการบริหารจัดการเสร็จส้ินตามเวลาท่ีกำหนดหรือไม่ อย่างไร 
 [  ] เริ่มตามกำหนด 
 [  ] ไม่ได้เริ่มตามกำหนด เพราะ................................................... 
 [  ] เสร็จทันตามกำหนด 
 [  ] ไม่เสร็จทันตามกำหนด เพราะ.................................................. 
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 2.2 กิจกรรม มีการวางแผนการดำเนินงานหรือไม่ 
 [  ] มีการวางแผน 
 [  ] ไม่มีการวางแผน 
10. ภาพถ่ายการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม  
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ส่วนท่ี ๓ 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

 

              โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ดำเนินการในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
โดยใช้แผนปฏิบัติราชการประจำปีเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โยกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จท่ี
มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม กระจาย
โอกาสให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพตามสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณ การเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียน
การสอนและการบริหารจัดการ สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
และส่งเสริมให้บุคลากรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 
 
ปัญหาและอุปสรรค 

1. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ส่งผลให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงในการจัดกิจกรรม บางกิจกรรมไม่สามารถจัดได้ และบางกิจกรรมต้องเปล่ียนรูปแบบการจัด
กิจกรรม ซึ่งส่งผลให้งบประมาณท่ีจัดสรรให้ ไม่เพียงพอหรือมากเกินไปสำหรับบางกิจกรรม 

2. การกำกับ ติดตาม และเร่งรัดการดำเนินงานของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ส่งผลให้
การดำเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามท่ีปฏิทินกำหนด 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา 

1. ควรจัดระบบการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 
 



69 
 

คณะทำงาน 
 

ที่ปรึกษา 

1. ว่าท่ีร้อยเอก ภูพยงค์  คงชนะ  
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
2. นางสาวสุกัญญา  ทิพย์พินิจ 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
3. นางปฐมา  ชูศักดิ์ 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 

 

คณะทำงาน 

1. นางสาวสุกัญญา  ทิพย์พินิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี                                                
2. นางสุภาพร   สุวรรณละออง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
3. นายองค์พันเลิศ พนมวัน ณ อยุธยา หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน 
4. นายนฤมินทร์  ค่านคร ฝ่ายนโยบายและแผน 
5. นางสาวนัฐพร  เกื้อฉิม เลขานุการฝ่ายแผนนโยบายและแผน 
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