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คำนำ 

แผนปฏิบัติประจำปีการศึกษา 256๓ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี จัดทำขึ้น
เพื่อเป็นกรอบแนวทางการใช้งบประมาณในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาสภาพปัจจุบันของ
ท้องถิ่นและชุมชน อีกทั้งเพื่อสนองตอบต่อแนวนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนของหน่วยงานต้นสังกัด การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เน้นการปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้ของคน
ไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ และประการสุดท้ายคือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคของ
สังคม จากจุดเน้นของการปฏิรูปดังกล่าวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ได้นำมาเป็นหลักให้
บุคลากรในโรงเรียนใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการ / กิจกรรมเพื่อปฏิบัติงานในปีการศึกษา 256๓ 

ทางโรงเรียนขอขอบคุณครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล  ส่งเสริมสนับสนุนทุกๆด้านจน
ได้รับความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 256๓ เล่มนี้ จะ
ส่งผลที่ดีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความ
ร่วมมืออย่างดียิ่ง 
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บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

   แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ 

ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ 

…………………………………………………………………………………………………….. 

       คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี มีมติ 
เห็นชอบและรับรองแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ซึ่งเกิด
จากการมีความส่วนร่วมของทุกฝ่าย ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร คณะครู ตลอดจน
นักเรียน และเห็นว่ามีประโยชน์อย่างยิ่ง ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้นำไปใช้เป็น
แนวทางในการบริหารการจัดการของสถานศึกษาต่อไป     

 

ลงช่ือ     

                        (นายโกวิท  ศรีด่าน) 
           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

        โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี                                                            
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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 ส่วนเรื่องท่ีดินที่ก่อสร้างโรงเรียนในปัจจุบันได้รับความร่วมมือเสนอแนะจากนายสวัสด์ิ   
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 

 
 



9 
 

      งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

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 
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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 รวมทั้ง ในด้านการใช้
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 



15 
 

      งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

  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  โดยพัฒนาครูให้จัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
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 มีขั้นตอน
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 
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๔. จุดควรพัฒนา 
  ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และการให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง และส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองในส่ือ
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน 
 
 

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 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็
สำคัญ 

สูงกว่าร้อยละ 
80 ขึ้นไป 

99.35 ดีเลิศ 
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      งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

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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      งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

 
         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 

 



20 
 

      งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

 
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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      งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

 
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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      งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

 
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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      งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

 
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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      งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

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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      งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

 
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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      งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

 
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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      งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

 
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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      งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

 
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 
รายละเอียดและสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.256๓ 

 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๓
รายละเอียด ดังนี้ 

๑. เงินอุดหนุน    จำนวน  4,331,500 บาท  
แบ่งเป็น  

๑.๑ สำรองจ่าย    จำนวน    433,150  บาท  คิดเป็นร้อยละ  10 
๑.๒ รายจ่ายประจำ   จำนวน  2,630,420  บาท  คิดเปน็ร้อยละ  60.72 

 ๑.๒.๑ ค่าจ้าง   จำนวน     720,000  บาท   คิดเป็นร้อยละ  27.37 
 ๑.๒.๒ งบลงทุน   จำนวน     ๓๕๐,๐๐๐  บาท   คิดเป็นร้อยละ  1๓.30 
 ๑.๒.๓ ค่าสาธารณูปโภค  จำนวน     ๗๖๐,๔๒0  บาท   คิดเป็นร้อยละ  ๒8.92 
 ๑.๒.๔ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน       60,000  บาท   คิดเป็นร้อยละ  2.28 
 ๑.๒.๕ น้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน       80,000  บาท   คิดเป็นร้อยละ  ๓.04 
 ๑.๒.๖ ค่าถ่ายเอกสาร  จำนวน      ๓50,000 บาท   คิดเป็นร้อยละ  1๓.31 
 1.2.7 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน        30,000 บาท   คิดเป็นร้อยละ  1.14 
 ๑.๒.8 วัสดุสำนักงาน  จำนวน      2๕0,000 บาท   คิดเป็นร้อยละ  9.50 
 ๑.๒.9 วัสดุดูแลรักษาความสะอาด จำนวน        30,000 บาท   คิดเป็นร้อยละ  ๑.14 

           ๑.๓ เงินอุดหนุนเพื่อจัดทำโครงการตามกลยุทธ์ จำนวน 1,267,930 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.28 
  ๑.๓.๑ ด้านงานวิชาการ  จำนวน       437,480 บาท   คิดเป็นร้อยละ  34.50 
  ๑.๓.๒ ด้านงานงบประมาณ จำนวน         ๑6,000 บาท   คิดเป็นร้อยละ  ๑.26 
  ๑.๓.๓ ด้านงานบุคคล  จำนวน       551,450 บาท   คิดเป็นร้อยละ  43.50 
  ๑.๓.๔ ด้านงานท่ัวไป  จำนวน         83,000 บาท   คิดเป็นร้อยละ  6.54 
  ๑.๓.๕ ด้านงานกิจการนักเรียน จำนวน       180,000 บาท   คิดเป็นร้อยละ  14.20 
      2. เงินพัฒนาผู้เรียน             จำนวน    1,087,000 บาท    คิดเปน็ร้อยละ  100 
  ๑.๔.๑ ด้านวิชาการ  จำนวน       327,674 บาท   คิดเป็นร้อยละ  30.15 
  ๑.๔.๒ ด้านงานท่ัวไป   จำนวน       181,326 บาท   คิดเป็นร้อยละ  16.68 
  ๑.๔.๓ ด้านงานกิจการนักเรียน จำนวน       578,000 บาท   คิดเป็นร้อยละ  53.17 
       3. เงินรายได้สถานศึกษา ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาแต่ละ
ประเภท  
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                                      งบที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น   จำนวน   437,480  บาท  

ท่ี โครงการ/งาน/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ สนองกลยุทธ ์
โรงเรียน 

๑. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   1,2,3,4,5,6,7,8 

 ๑.๑ โครงการการจัดการเรียนรู้แบบเปิดช้ันเรียน 10,000 ครูปริญาพร อุปการแก้ว  

 ๑.2 โครงการเรียนรู้เทคโนโลยีด้วยโปรแกรม GSP 10,000 ครูปริญาพร อุปการแก้ว  

 1.3 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 5,000 ครูดรุณี เจริญรูป  

 1.4 โครงการผลิตส่ือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 10,000 ครูรัศมี จันทร์นูน  

 1.5 โครงการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์การทดลองวิทยาศาสตร์ 25,000 ครูจารี พรมสง  

 1.6 โครงการการยกระดับการใช้ทักษะและกระบวนการ
ทางเทคโนโลยีเพื่อก้าวทันโลกยุค 4.0  
(หุ่นยนต์และโดรนเพื่อการเรียนการสอน) 

25,000 ครูทิฐิกร บุญเช้ือ  

 1.7 โครงการ สะเต็มศึกษา    

 - พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวสะเต็มศึกษา 15,000 ครูจรัญ พรหมสุวรรณ  

 - การประเมินผลการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 1,000 ครูภาวิณี แก้วกำเนิด  

 1.8 โครงการจัดหาและพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 12,000 ครูสัจจะ นิลอรุณ  

 1.9 โครงการการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนภาษาจีน 5,000 ครูธฤตวัน ญาณวีรศักดิ์  

 1.10 โครงการพัฒนาทักษะคำศัพท์ภาษาอังกฤษ One 
day Five word. 

3,000 ครูจงกล ศรีทอง  

 1.11 โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องเรียน Winner 
English 

15,000 ครูสัจจะ นิลอรุณ  

 1.12 โครงการภาษาอังกฤษวันละคำ วันละประโยค 2,000 ครูสุมาลี ซุ้นสุวรรณ  

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 

 

ด้านวิชาการ 

เงินอุดหนุนเพ่ือจัดทำโครงการตามกลยุทธ์ 
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ท่ี โครงการ/งาน/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ สนองกลยุทธ ์
โรงเรียน 

 1.13 โครงการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    

 - จัดซื้อส่ือวัสดุการเรียนการสอน 10,000 ครูพรศักดิ์ ผกากรอง  

 - พัฒนาห้องสมุดกลุ่มสาระรู้สังคมฯ 3,000 ครูพรศักดิ์ ผกากรอง  

 1.14 โครงการจัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์กีฬา 20,000 ครูพรศตวรรษ ป้องกัน  

 1.15 โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับนาฏศิลป์ 20,000 ครูธนรรณพร  แสงสว่าง  

 1.16 โครงการปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
นาฏศิลป์ 

10,000 ครูธนรรณพร  แสงสว่าง  

 1.17 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนวิชา
ดนตรี 

15,000 ครูประเสริฐ สร้อยศรี  

 1.18 โครงการปุ๋ยหมักจากใบไม้ธรรมชาติ 4,000 ครูนันทพัทธ์ เจริญแก้ว
ประสงค์ 

 

 1.19 โครงการพัฒนางานคหกรรม 10,000 ครูภัทธิรา จารุศักดาเดช  

2. โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการ   5,6 

 - กิจกรรมตรวจสอบระเบียนผลการเรียน ปพ.๕ 8,000 ครูจารี พรมสง  

 - พัฒนาสำนักงานวิชาการ 8,000 ครูภณิดา ดำฝ้าย  

 - งานจัดการเรียนการสอน 10,000 ครูสุมาลี ซุ้นสุวรรณ  

 - งานนิเทศภายใน 2,000 ครูจิราภา อินทพัฒน์  

 - งานรับนักเรียน 3,000 ครูสัจจะ นิลอรุณ  

 - ส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียน 2,000 ครูปวีณา โชติช่วง  

 - ประกวดส่ือและนวัตกรรมทางการศึกษา 5,000 ครูสุมาลี ซุ้นสุวรรณ  

 - พัฒนาข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน8 กลุ่มฯ 8,000 ครูจารี พรมสง  

 - จัดทำข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 5,000 ครูจรัญ พรหมสุวรรณ  

 - งานทะเบียน 8,000 ครูสัจจะ นิลอรุณ  

 - งานวัดผล 8,000 ครูจารี พรมสง  
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ท่ี โครงการ/งาน/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ สนองกลยุทธ ์
โรงเรียน 

 - งานหลักสูตร 5,000 ครูดรุณี เจริญรูป  

 - ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 70,000 ครูจิราภา อินทพัฒน์  

3. โครงการงานประกันคุณภาพการศึกษา   1,4,5 

 - พัฒนาระบบงานประกัน 5,000 ครูประเสริฐ สร้อยศรี  

 - พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 

5,000 ครูประเสริฐ สร้อยศรี  

 - ประชุมปฏิบัติการระบบการประเมินประกันฯ 7,000 ครูประเสริฐ สร้อยศรี  

4. โครงการพัฒนางานห้องสมุด   1,3,7 

 - กิจกรรมพัฒนางานให้บริการห้องสมุด 30,000 ครูสุภาภรณ์ เช่ือม
กระโชก 

 

 - กิจกรรมเย็บเล่มเข้าปกหนังสือ 3,480 ครูสุภาภรณ์ เช่ือม
กระโชก 

 

5. โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้านการศึกษา 

15,000 ครูดารณี เรืองจันทร์ 
ครูนันทพัทธ์ เจริญแก้ว
ประสงค์ 

1,2,4,7,8 

รวมทั้งสิ้น 437,480     

  
             งบที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น   จำนวน   16,000  บาท 

 
ท่ี โครงการ/งาน/กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ สนองกลยุทธ ์

โรงเรียน 
1. โครงการงานบริหารงบประมาณ   5,8 

 - บริหารงานงบประมาณ(การเงินและบัญชี) 8,000 ครูสุภาพร สุวรรณละออง  
 - พัฒนาระบบงานงบประมาณ 4,000 ครูองค์พันเลิศ พนมวัน ณ 

อยุธยา 
 

 - พัฒนาแผนปฏิบัติการ 4,000 ครูองค์พันเลิศ พนมวัน ณ 
อยุธยา 

 

รวมทั้งสิ้น 16,000     
                                   

ด้านงานงบประมาณ 
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                                   งบที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น   จำนวน   551,450  บาท 
 

ท่ี โครงการ/งาน/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ สนองกลยุทธ ์
โรงเรียน 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ  (คร้ังที่  7)  ครูธนรรณพร  แสงสว่าง 4,5,8 

 - ค่าลงทะเบียน (900บาท*40คน) 36,000   

 - ค่าเบ้ียเล้ียง (2วัน*240บาท*40คน) 19,200   

 - ค่าท่ีพัก 96,000   

 - ค่าพาหนะ (15,000บาท*4วัน) 50,000   

 - ค่าของท่ีระลึก 5,000   

2. เตรียมพัฒน์รักษ์องค์กร  ครูปริญาพร อุปการแก้ว 4,5,8 

 - ค่าลงทะเบียน (2,500 บาท * 7 คน) 17,500   

 - ค่าเบ้ียเล้ียง (240 * 7 * 2 วัน) 3360   

 - ค่าท่ีพัก (4คืน * 5 ห้อง * 1,000บาท) 20,000   

 - ค่าพาหนะ 14,000   

3. สร้างขวัญและกำลังใจและพัฒนาระบบกลุ่มงานบุคคล 25,000 ครูภาวิณี แจ่มกระจ่าง 5,8 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา   4,5,8 

 - กิจกรรมอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ 147,500 ครูประเสริฐพร พัฒนศิลป์  

 - กิจกรรมการพิจารณาและจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำป ี

100,000 ครูองค์พันเลิศ พนมวัน ณ 
อยุธยา 

 

 - กิจกรรมพัฒนาบุคลากรกลุ่มงานอาคารสถานท่ี 17,890 ครูนันทพัทธ์ เจริญแก้ว
ประสงค์ 

 

รวมทั้งสิ้น 551,450     
 
 
 
 

ด้านงานบุคคล 
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      งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

    งบที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น   จำนวน   83,000  บาท 
 

ท่ี โครงการ/งาน/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ สนองกลยุทธ ์
โรงเรียน 

1. โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียน 10,000 ครูณิชาภัทร อภิบาลศักดิ์ 5,6 

2. โครงการโรงอาหารสะอาด นักเรียนปลอดภัย 10,000 ครูประภัสสร วิชัยดิษฐ์ 3,7 

3. โครงการพัฒนาและปรับปรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 25,000 ครูทิฐิกร บุญเช้ือ 5,7,8 

4. โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน 5,000 ครูธฤตวัน ญาณวีรศักดิ์ 5,6,8 

5. โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องประชาสัมพันธ ์ 5,000 ครูธฤตวัน ญาณวีรศักดิ์ 5,7,8 

6. โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

3,000 ครูสัจจะ นิลอรุณ 4,5 

7. โครงการปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา (ห้องเรียน
คอมพิวเตอร์) 

25,000 ครูโสภิตา มูสิกะ 3,6,7 

รวมทั้งสิ้น 83,000     

 
                                            
                                               งบที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น   จำนวน   180,000  บาท 
 
 

ท่ี โครงการ/งาน/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ สนองกลยุทธ ์
โรงเรียน 

1. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   1,2,3,6 

 - กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 60,000 ครูภาริตา พุฒนวน  

 - กิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 10,000 ครูจงกล ศรีทอง  

 - กิจกรรมประชุมเครือข่ายรถรับส่ง 3,000 ครูสุรชัย ลาชโรจน์  

 - กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 25,000 ครูจงกล ศรีทอง  

 - กิจกรรมเยี่ยมเรือนจำ 3,000 ครูจงกล ศรีทอง  

ด้านบริหารทั่วไป 

ด้านงานกิจการนักเรียน 
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      งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

ท่ี โครงการ/งาน/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ สนองกลยุทธ ์
โรงเรียน 

 - กิจกรรมอบรม (พสน.) 45,000 ครูอนุจิตร จันทศรี  

 - จัดซื้อวิทยุส่ือสาร 30,000 ครูอนุจิตร จันทศรี  

2. โครงการธนาคารโรงเรียน 4,000 ครูณิชาภัทร อภิบาลศักดิ์ 1,2,8 

รวมทั้งสิ้น 180,000   
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      งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

เงินพัฒนาผู้เรียน 

                                             
                                               งบที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น   จำนวน   327,674  บาท  

ท่ี โครงการ/งาน/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ สนองกลยุทธ ์
โรงเรียน 

1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ   1,6 

 - กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ(TUPST OPEN HOUSE) 40,000 ครูดรุณี เจริญรูป  

 - นิทรรศการ OCOP และ OSOP 30,000 ครูดรุณี เจริญรูป  

 - ส่งเสริมโอกาสการเปล่ียนท่ีเรียน 10,000 ครูกนกวรรณ ไกรภูม ิ  

2. โครงการสะเต็มศึกษา   1,2,3,4,6,7,8 

 - จัดกิจกรรมค่ายวิชาการสะเต็มศึกษาพัฒนาการทักษะ
การแก้ปัญหาให้แก่นักเรียนแกนนำ 

20,000 ครูภาวิณี แก้วกำเนิด  

3. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  ครูสุภาภรณ์  
เช่ือมกระโทก 

1,2,3,7,8 

 - กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน 9,254   

 - กิจกรรมตะกร้าหนังสือความรู้ 1,200   

 - กิจกรรมยอดนักอ่าน 120   

 - กิจกรรมหนังสือทำมือ 300   

 - กิจกรรมบอร์ดความรู้คู่ห้องสมุด 300   

 - กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 3,000   

 - กิจกรรมคืนกำไรให้นักอ่าน 3,000   

4. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  ครูพรศักดิ์ ผกากรอง 1,2,3,4,8 

 - การแข่งขันทักษะสังคมภายในโรงเรียน 3,000   

 - การแข่งขันวันรพี,วันรัฐธรรมนญู 2,000   

 - การแข่งขันเพชรยอดมงกุฏ 2,000   

ด้านวิชาการ 
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      งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

ท่ี โครงการ/งาน/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ สนองกลยุทธ ์
โรงเรียน 

 - การแข่งขันเศรษฐศาสตร์ 2,000   

 - การแข่งขันมหกรรมศีลธรรมเยาวชน 3,000   

 - ASEAN  ACTIVITIES   5,500   

5. กิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 21,000 ครูธัญสุตา แก้วรัตน์ 1,2,3,4,6,8 

6. โครงการฝึกทักษะสุขศึกษาเพื่อการแข่งขันทักษะ
วิชาการ 

3,000 ครูพรศตวรรษ ป้องกัน 1,3,6,8 

7. โครงการค่ายคณิตศาสตร์ 20,000 ครูรัศมี จันทร์นูน 1,2,3,7,8 

8. โครงการ Christmas day 13,000 ครูจงกล ศรีทอง 1,3,6,7,8 

9. โครงการ English camp 20,000 ครูจงกล ศรีทอง 1,3,6,7,8 

10. โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท่องเที่ยว 

10,000 ครูจงกล ศรีทอง 1,3,6,7,8 

11. โครงการกิจกรรมวันตรุษจีน 10,000 ครูธฤตวัน ญาณวีรศักดิ์ 1,3,6,7,8 

12. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาจีน 5,000 ครูธฤตวัน ญาณวีรศักดิ์ 1,3,6,7,8 
13. โครงการส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์) 10,000 ครูสุรชัย ลาชโรจน์ 1,3,7,8 

14. โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านนาฏศิลป ์ 15,000 ครูธนรรณพร แสงสว่าง 1,3,7,8 

15. โครงการวันสุนทรภู่ วันภาษาไทย และสัปดาห์ห้องสมุด 8,000 ครูรัตติการณ์ ร่วมสนิท 1,3,6,7,8 

16. โครงการคลินิกหมอภาษา 8,000 ครูแววดาว สุขแก้ว 1,3,6 
17. โครงงานอาชีพเพื่อทักษะกระบวนการดำเนินชีวิต 20,000 ครูธนิษราพร ทองเนียม 1,2,7,8 
18. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มี

ความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
10,000 ครูชลิตา สุวรรณนุรักษ์ 1,3,6 

19. โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 10,000 ครูภาวิณี แก้วกำเนิด 7,8 

20. โครงการงานเกษตรในโรงเรียน 10,000 ครูนันทพัทธ์ เจริญแก้ว
ประสงค์ 

2,7,8 

รวมทั้งสิ้น 327,674     
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      งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

                                            งบที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น   จำนวน   181,326  บาท 
  

ท่ี โครงการ/งาน/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ สนองกลยุทธ ์
โรงเรียน 

1. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย   และความปลอดภัย
ของผู้เรียน 

10,000 ครูประภัสสร วิชัยดิษฐ์ 1,3,7 

2. โครงการอย.น้อย /อสม.น้อย 10,000 ครูประภัสสร วิชัยดิษฐ์ 1,3,7 

3. โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ต 

131,326 ครูอนุจิตร จันทศรี 1,2,3,4,5,6,7,8 

4. โครงการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 
๒๐๑๙ 

30,000 ครูประภัสสร วิชัยดิษฐ์ 5,7 

รวมทั้งสิ้น 181,326     

 

  
                                               งบที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น   จำนวน   578,000  บาท 
 

ท่ี โครงการ/งาน/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ สนองกลยุทธ ์
โรงเรียน 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน   1,2,3,4,5,6,7,8 

 - ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก 120,000 ครูกนกวรรณ ไกรภูม ิ  

 - ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างประเทศ 12,000 ครูสุมาลี ซุ้นสุวรรณ  

 - พัฒนากิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี 75,000 ครูประเสริฐพร  
พัฒนศิลป ์

 

 - นักศึกษาวิชาทหารอาสา 5,000 ครูองค์พันเลิศ  
พนมวัน ณ อยุธยา 

 

 - กิจกรรมชุมนุม 5,000 ครูณัฏฐพล ใจห้าว  

 - กิจกรรมจิตอาสาและสาธารณะประโยชน์ 5,000 ครูจิรนันท์ สนยาแหละ  

 - กิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้ 5,000 ครูนวพร ชูสุวรรณ์  

ด้านบริหารทั่วไป 

ด้านงานกิจการนักเรียน 
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      งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

ท่ี โครงการ/งาน/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ สนองกลยุทธ ์
โรงเรียน 

2. โครงการปันน้ำใจ สานสายใย เครือข่ายเตรียมพัฒน์  ครูดรุณี เจริญรูป 1,3,6,7 

 - ติว O-net ม.3 25,000   

 - ติว O-net ม.6 25,000   

3. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียน  ครูสุทิศ ช่วยด้วง 2,3,4 

 - เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 2,000   

 - ส่งเสริมศักยภาพผู้นำนักเรียน 10,000   

 - ส่งเสริมภาพลักษณ์คณะกรรมการสภานักเรียน 10,000   

4. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 

  1,2,3,5 

 - ขับเคล่ือนห้องเรียนสีขาว 10,000 ครูสุทิศ ช่วยด้วง  

 - วันงดสูบบุหรี่โลก 2,000 ครูพรศตวรรษ ป้องกัน  

 - วันต่อต้านยาเสพติด 3,000 ครูพรศตวรรษ ป้องกัน  

 - ตรวจสารเสพติด 3,000 ครูพรศักดิ ์ผกากรอง  

 - วันเอดส์โลก 3,000 ครูณัฏฐพล ใจห้าว  

5. โครงการพัฒนางานแนะแนวสู่การบริการรอบด้านฯ   1,2,3,6,8 

 - อบรมนักเรียนแกนนำเพื่อนท่ีปรึกษา (YC) 10,000 ครูจิรนันท์ สนยาแหละ  

 - พัฒนางานแนะแนว 5 บริการ 10,000 ครูจิรนันท์ สนยาแหละ    

 - จัดซื้อส่ือ/อุปกรณ์ งานแนะแนว 3,000 ครูกนกวรรณ ไกรภูม ิ  

 - แนะแนวสัญจร 12,000 ครูจิรนันท์ สนยาแหละ    

 - ปัจฉิมนิเทศนักเรียนม.3, ม.6 28,000 ครูแนะแนว  

 - เตรียมความพร้อมติว (GAT) 4,000 ครูแนะแนว  
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      งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

ท่ี โครงการ/งาน/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ สนองกลยุทธ ์
โรงเรียน 

6. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ  ครูดารณี เรืองจันทร์ 2,7,8 

 - กิจกรรมชมพูล้อมรัก ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ฯ 5,000   

 - กิจกรรมประดับเข็มพระเกี้ยว 10,000   

 - กิจกรรมวันไหว้คร ู 10,000   

 - กิจกรรมของหายได้คืน 2,000   

 - กิจกรรมเพาะกล้ากตัญญู 5,000   

 - กิจกรรมสิกขาธรรม 5,000   

 - กิจกรรมปลูกธรรมกลางใจ 5,000   

 - กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 5,000   
7. โครงการการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2563 
50,000 ครูพรศตวรรษ ป้องกัน 1,2,3,8 

8. โครงการส่งเสริมกีฬาฟุตบอล สพม.11 เพื่อความเป็นเลิศ 10,000 ครูพรศตวรรษ ป้องกัน 1,2,3,8 

9. โครงการส่งเสริมกีฬาอำเภอและกีฬาจังหวัดเพื่อความเป็นเลิศ 15,000 ครูพรศตวรรษ ป้องกัน 1,2,3,8 

10. โครงการส่งเสริมกีฬาฟุตซอล จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อ
ความเป็นเลิศ 

10,000 ครูพรศตวรรษ ป้องกัน 1,2,3,8 

11. โครงการส่งเสริมกีฬารักบ้ีฟุตบอล จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อ
ความเป็นเลิศ 

20,000 ครูเจนณรงค์ อุดมลาภ 1,2,3,8 

12. โครงการส่งเสริมกีฬาเซปักตะกร้อ สพม.11 เพื่อความเป็น
เลิศ 

10,000 ครูณัฏฐพล ใจห้าว 1,2,3,8 

13. โครงการส่งเสริมกีฬามวยไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อ
ความเป็นเลิศ 

10,000 ครูประเสริฐพร  
พัฒนศิลป ์

1,2,3,8 

14. โครงการโรงเรยีนปลอดขยะ (ZERO WASTE SCHOOL) 5,000 ครูธนิษราพร ทองเนียม 2,7,8 

15. โครงการสร้างจิตสำนึก สุขนิสัย รักษ์ความสะอาด 4,000 ครูธนิษราพร ทองเนียม 2,3,8 

16. โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเข้ารว่มประกวดการแสดง
นาฏศิลป์พื้นบ้านต่อต้านทุจริต 

10,000 ครูธนรรณพร แสงสว่าง 1,2,8 

รวมทั้งสิ้น 578,000     
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เงินรายได้สถานศึกษา 

                                               งบที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น   จำนวน   885,160  บาท 
  

ท่ี โครงการ/งาน/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ สนองกลยุทธ ์
โรงเรียน 

1. โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ 240,000 ครูจิราภา อินทพัฒน์  

2. โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – 
คณิตศาสตร์ (Science – Maths Program : SMP)   

 ครูภาวิณี แก้วกำเนิด  

 - สอนเสริมศักยภาพนอกเวลาเรียนด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

30,000 ครูอนุจิตร จันทศรี 
ครูดรุณี เจริญรูป 

 

 - ค่ายบูรณาการวิชาการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก 200,000 ครูพุทธิกา กาญจนรักษ์ 
ครูทิฐิกร บุญเช้ือ 

 

 - ค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ภายในโรงเรียน) 120,000 ครูภาวิณี แก้วกำเนิด 
ครูรัศมี จันทร์นูน 

 

 - เจ้าหน้าท่ีประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 110,160 ครูธัญสุตา แก้วรัตน์  

 - พัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 120,000 ครูอนุจิตร จันทศรี 
ครูปริตรตา วาณิชย์ปกรณ์ 

 

 - จัดซื้อส่ือ เทคโนโลยี สำหรับนักเรียนห้องเรียนพเิศษ 40,000 ครูจารี พรมสง  

 - พัฒนาครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 20,000 ครูโสภิตา มูสิกะ 
ครูรัศมี จันทร์นูน 

 

 - การประเมินผล 5,000 ครูภาวิณี แก้วกำเนิด  

รวมทั้งสิ้น 885,160   

         
                                                   งบที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น   จำนวน   9,000  บาท 
  

ท่ี โครงการ/งาน/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ สนองกลยุทธ ์
โรงเรียน 

1. โครงการปรับปรุงงานร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน 9,000 ครูดารณี เรืองจันทร์  
รวมทั้งสิ้น 9,000   

                                      งบที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น   จำนวน   305,280  บาท 
 

ด้านวิชาการ 

ด้านงานท่ัวไป 

ด้านงานกิจการนักเรียน 
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ท่ี โครงการ/งาน/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ สนองกลยุทธ ์
โรงเรียน 

1. โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และค่ายคุณธรรม    

 - กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน 130,800 ครูอนุจิตร จันทศรี  

 - กิจกรรมค่ายคุณธรรมและจริยธรรม 78,480 ครูดารณี เรืองจันทร์  

 - การจัดทำคู่มือนักเรียน 54,000 ครูสุทิศ ช่วยด้วง  

2. โครงการค่าตอบแทนวิทยากรท้องถ่ินดนตรีไทย 15,000 ครูประเสริฐ สร้อยศรี  

3. กิจกรรมฝึกซ้อมวงดนตรีไทยและดนตรีสากลนอกเวลา 12,000 ครูประเสริฐ สร้อยศรี  

4. โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ดนตรีสากลและดนตรีไทย 15,000 ครูประเสริฐ สร้อยศรี  

รวมทั้งสิ้น 305,280   
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ส่วนท่ี ๔ 
การกำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน 

 
โรงเรียนใช้มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียน/กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ/งาน 

 เป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการ ตามวงจรเดมมิ่ง (PDCA) เพื่อวัด
ความสำเร็จตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ/งาน และคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ดังนี้ 

1. การกำกับ ติดตาม 

วิธีการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง กลุ่มบริหารนโยบายและแผน 
2. นิเทศ ติดตาม ภายในเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

ตลอดปี หัวหน้ากลุ ่มงาน/กลุ ่มสาระ/งาน ท่ี
รับผิดชอบ 

3. ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ปีละครั้ง กลุ่มบริหารนโยบายและแผน 
 

2. การตรวจสอบและรายงาน 

วิธีการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวน คุณภาพ ภาคเรียนท่ี 1 ผู้บริหารโรงเรียน 
2. พัฒนาและฝึกอบรมคณะกรรมการ ภาคเรียนท่ี 1 ผู้บริหารโรงเรียน 
3. เตรียมสร้างเครื่องมือ/คู่มือตรวจสอบ ภาคเรียนท่ี 1 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
4. ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ภาคเรียนท่ี 2 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
5. ประเมินสรุปผลการตรวจสอบ และรายงาน ภาคเรียนท่ี 2 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
6. เสนอผลการตรวจสอบให้ผู ้ที่เกี ่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษาทราบ 

ภาคเรียนท่ี 2 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

7. พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
กรณีท่ีผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 

ภาคเรียนท่ี 2 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
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ภาคผนวก 
โครงการเงินอุดหนุน 
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โครงการ     ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

สนองกลยุทธ์ สพม. 11  
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาส และลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ ๔ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐานความ 
                เป็นไทย 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
กลยุทธ์ที่ ๓ กระจายโอกาสให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพตามสมรรถนะมาตรฐาน 
               วิชาชีพ และจรรยาบรรณ 
กลยุทธ์ที่ ๕  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของทุก 
                ภาคส่วน 
กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่ ๗  สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
กลยุทธ์ที่ ๘ ส่งเสริมให้บุคลากรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 
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กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุมาลี ซุ้นสุวรรณ  
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     1 พฤษภาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 
 
หลักการและเหตุผล 

กระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีสำคัญท่ีสุด  เพื่อเสริมสร้าง พัฒนา หล่อหลอม   ปลูกฝังให้
เยาวชนที่เข้ารับการศึกษา มีลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรต้องการ  และสอดคล้องกับความต้องการของ
สังคม  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม  และมีการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้  และ
มุ่งเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติ  สามารถหาคำตอบและหาความรู้ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  จึง
จะทำให้การจัดการเรียนรู้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการ สามารถพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคลได้ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรท่ีกำหนด        
      กลุ่มบริหารงานวิชาการได้เล็งเห็นถึงความความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ  โดยมุ่งส่งเสริมในทุกๆ ด้าน  และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด   
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพของนักเรียน 
  2. เพื่อพัฒนานักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำในกลุ่มสาระหลัก 
  3. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 
  4. เพื่อพัฒนานักเรียนท่ีมีความสามารถทางวิชาการด้านต่าง ๆ ให้มีศักยภาพสูงขึ้น 
 
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 
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  3. นักเรียนท่ีเรียนอ่อนหรือไม่ผ่านมาตรฐานการเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ได้รับการสอนซ่อม 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

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

พ.ค. 63 – ม.ี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 – ม.ีค.64 
 
 

3. นักเรียนท่ีเรียนอ่อนหรือไม่ผ่านมาตรฐานการเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้  ได้รับการสอนซ่อม
เสริม และพัฒนาศักยภาพ 
 

 
พ.ค. 63 – ม.ีค.64 

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

 
พ.ค. 63 – ม.ีค.64 

 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นางสุมาลี ซุ้นสุวรรณ  
งบประมาณ 
  230,000 บาท 
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รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 
 

กิจกรรม/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

แหล่งเงินงบประมาณ /จำนวน
เงิน 

รวม ผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ   

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      
การจัดการเรียนรู้แบบเปิดช้ันเรียน   10,000 10,000 ครูปริญาพร 
การเรียนรู้เทคโนโลยีด้วยโปรแกรม GSP   10,000 10,000 ครูปริญาพร  
พัฒนาห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์   5,000 5,000 ครูดรุณี  
ผลิตส่ือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   10,000 10,000 ครูรัศมี  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      
จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์การทดลองวิทยาศาสตร์
และปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 

  
25,000 25,000 ครูจารี 

การยกระดับการใช้ทักษะและกระบวนการทาง
เทคโนโลยีเพื่อก้าวทันโลกยุค 4.0  
(หุ่นยนต์และโดรนเพื่อการเรียนการสอน) 

  

25,000 
 

25,000 
 ครูทิฐิกร  

สะเต็มศึกษา   16,000 16,000 ครูภาวิณี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ      
จัดหาและพัฒนาส่ือการเรียนการสอน   12,000 12,000 ครูสัจจะ 
การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนภาษาจีน   5,000 5,000 ครูธฤตวัน 
พัฒนาทักษะคำศัพท์ภาษาอังกฤษ One day 
Five word. 

  3,000 
 

3,000 
 

ครูจงกล 
 

ปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนเรียน Winner 
English 

  15,000 15,000 ครูจงกล 

ภาษาอังกฤษวันละคำ วันละประโยค   2,000 2,000 ครูสุมาลี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ     ครูพรศักดิ์  
โครงการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   13,000 13,000 ครูพรศักดิ์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา      
จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์กีฬา 
 

  20,000 
 

20,000 
 

ครูพรศตวรรษ 
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กิจกรรม/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

แหล่งเงินงบประมาณ /จำนวน
เงิน รวม 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 
  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ      
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับนาฏศิลป์   20,000 20,000 ครูธนรรณพร 
ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์   10,000 10,000 ครูธนรรณพร 
ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนวิชาดนตรี   15,000 15,000 ครูประเสริฐ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ      
ปุ๋ยหมักจากใบไม้ธรรมชาติ   4,000 4,000 ครูนันทพัทธ์ 
จัดซื้อวัสดุฝึกงานคหกรรม   10,000 10,000 ครูภัทริรา 

 
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ด้านผลผลิต 
1. นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้
และมีการพัฒนาความรู้   ความสามารถในด้านต่างๆ 
ตามศักยภาพของผู้เรียนและมีทักษะท่ีจำเป็นตาม
หลักสูตร 

 
- การสอบถาม 
- ตรวจสอบความก้าวหน้าในการ
เรียน 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 

2. นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำในกลุ่มสาระ
หลักได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

- การสังเกต 
- ตรวจสอบความก้าวหน้า 

- แบบสังเกต 
- แบบรายงานการร่วม
กิจกรรม 

3. นักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ้น 

- ผลการเรียน - แบบทดสอบ 

ด้านผลลัพธ ์
1. นักเรียนร้อยละ 90 มีการพัฒนาทักษะ
กระบวนการเรียนรู้และมีความรู้และทักษะท่ีจำเป็น
ตามหลักสูตร 

 
- การสอบถาม 

 
- แบบสอบถาม 

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น - การสอบกลางภาค/ปลายภาค/
สอบ Las และ O-net 

- แบบทดสอบ 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนได้รับการพฒันาเป็นรายบุคคลตามศักยภาพของนักเรียน 

  2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้น 
  3. ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น 
  4. นักเรียนได้รับการพฒันาความสามารถทางวิชาการด้านต่าง ๆ ให้มีศักยภาพสูงขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
  ผู้เสนอโครงการ                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
ลงช่ือ...................................................                        ลงช่ือ...................................................... 

               (นางสุมาลี ซุ้นสุวรรณ)                                               (นางสุมาลี ซุ้นสุวรรณ) 
                   ตำแหน่ง ครู คศ.3                                       ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
 
 
 
 
 

     ผู้อนุมัติโครงการ 
 

         ว่าท่ี ร้อยเอก................................................ 
                    (ภูพยงค์ คงชนะ) 
                     ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ     พัฒนาระบบงานวิชาการ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
                ทุกกลุ่มเป้าหมาย  

สนองกลยุทธ์ สพม.11  
 กลยุทธ์ที่ ๔  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐาน
ความเป็นไทย 
 กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ 5  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน 
      กลยุทธ์ที่ ๖  ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุมาลี ซุ้นสุวรรณ  
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     1 เมษายน 256๓ - 31 มีนาคม 256๔ 
 
หลักการและเหตุผล 

การบริหารจัดการเป็นกลไกพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้ภารกิจของสถานศึกษาประสบความสำเร็จหรือมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นงานสำนักงานจะเป็นการบริหารงานของกลุ่มงานวิชาการให้ดำเนินไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว  
มีการเตรียมเอกสารที่สำคัญของงานวิชาการ การขออนุญาตนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมที่สำคัญของโรงเรียน รับ
หนังสือเข้าออก  รวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิชาการ เช่น เกียรติบัตรของครู นักเรียน  สถิติการเข้าสอน และ
รับสมัครนักเรียนภาคบังคับเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานีการสนับสนุนงาน
ด้านการวัดผล ประเมินผลและงานหลักสูตรโรงเรียน การนิเทศภายในให้ดำเนินไปตามเป้าหมายของโรงเรียนเพื่อ
มุ่งสู่ความสำเร็จในการบริหารงานวิชาการภายในเวลา 3 ปี เพื่อให้งานที่อยู่ในการดูแลได้รับความสนับสนุนดา้น
งบประมาณให้การดำเนินงานได้สะดวกและสำเร็จผล เกิดประโยชน์ต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการอย่างท่ัวถึง 
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วัตถุประสงค ์
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 
 
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 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรมและข้ันตอน ระยะเวลา 

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

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

มี.ค. 63 – พ.ค.64 
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- งานนิเทศภายใน 
- งานรับนักเรียน  

๓. ขั้นติดตามและประเมินผล 
- ประเมิน สรุปผล รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

มี.ค. 63 – พ.ค.64 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นางสุมาลี ซุ้นสุวรรณ  
งบประมาณ 
  142,๐๐๐ บาท 
รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 

กิจกรรม/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
แหล่งเงินงบประมาณ /จำนวนเงิน 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมตรวจสอบระเบียนผล
การเรียน ปพ.๕ 

  8,000 8,000 ครูจารี พรมสง 

พัฒนาสำนักงานวิชาการ   8,๐๐๐ 8,๐๐๐ ครูภณิดา ดำฝ้าย 

งานจัดการเรียนการสอน   ๑0,๐๐๐ ๑0,๐๐๐ ครูสุมาลี ซุ้นสุวรรณ 

งานนิเทศภายใน   ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ครูจิราภา อินทพัฒน์ 

งานรับนักเรียน   ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ครูสัจจะ นิลอรุณ 

ส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียน   ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ครูปวีณา โชติช่วง 

ประกวดส่ือและนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

  5,๐๐๐ 5,๐๐๐ ครูสุมาลี ซุ้นสุวรรณ 

พัฒนาข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 8 กลุ่มฯ 

  8,๐๐๐ 8,๐๐๐ ครูจารี พรมสง 

จัดทำข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา 

  5,000 5,000 ครูจรัญ พรหมสุวรรณ 

งานทะเบียน   8,๐๐๐ 8,๐๐๐ ครูสัจจะ นิลอรุณ 

งานวัดผล   8,๐๐๐ 8,๐๐๐ ครูจารี พรมสง 

งานหลักสูตร   5,๐๐๐ 5,๐๐๐ ครูดรุณี เจริญรูป 

ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

 70,000  70,000 ครูจิราภา อินทพัฒน์ 
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การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

การบริหารจัดการระบบงานวิชาการของโรงเรียนมี
ความคล่องตัว สามารถให้บริการแก่บุคคลากรทั้งใน
และนอกสถานศึกษาได้อย่างดีเย่ียม 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ แบบสอบถาม 

การบริหารจัดการระบบงานวิชาการของโรงเรียนมี
ความคล่องตัว สามารถให้บริการแก่บุคคลากรทั้งใน
และนอกสถานศึกษาได้อย่างดีเย่ียม 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ แบบสอบถาม 

การบริหารจัดการระบบงานวิชาการของโรงเรียนมี
ความคล่องตัว สามารถให้บริการแก่บุคคลากรทั้งใน
และนอกสถานศึกษาได้อย่างดีเย่ียม 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ แบบสอบถาม 

การบริหารจัดการระบบงานวิชาการของโรงเรียนมี
ความคล่องตัว สามารถให้บริการแก่บุคคลากรทั้งใน
และนอกสถานศึกษาได้อย่างดีเย่ียม 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ แบบสอบถาม 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
การบริหารจัดการระบบงานวิชาการของโรงเรียนมี
ความคล่องตัว สามารถให้บริการแก่บุคคลากรทั้งใน
และนอกสถานศึกษาได้อย่างดีเย่ียม 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ แบบสอบถาม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. งานวัดผล ประเมินผล งานพัฒนาหลักสูตร ของโรงเรียน การนิเทศภายใน ได้พัฒนาระบบการ

บริหารงานวิชาการให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการอย่างท่ัวถึง 
 2. นักเรียนที่จะเข้าเรียนระดับชั้นม.1 และ ม.4  ปีการศึกษา 2563 ได้รับบริการอย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม 
 3. งานวิชาการได้รับการพัฒนาเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 

4. ระบบการนิเทศภายในมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะทำให้การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

5. วัสดุอุปกรณ์สำนักงานได้รับการจัดสรรเพียงพอต่อการดำเนินงานของฝ่ายวิชาการ 
 
  ผู้เสนอโครงการ                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
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ลงช่ือ...................................................                        ลงช่ือ...................................................... 
               (นางสุมาลี ซุ้นสุวรรณ)                                               (นางสุมาลี ซุ้นสุวรรณ) 
                   ตำแหน่ง ครู คศ.3                                       ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
 
 
 
 
 

     ผู้อนุมัติโครงการ 
 

           ว่าท่ี ร้อยเอก.......................................................... 
                    (ภูพยงค์ คงชนะ) 
                     ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ     พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

สนองกลยุทธ์ สพม.11  
 กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ ๔  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐาน
ความเป็นไทย   

กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพตามสมรรถนะมาตรฐาน

วิชาชีพ และจรรยาบรรณ 
กลยุทธ์ที่ 5  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของทุก

ภาคส่วน 
    

  

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายประเสริฐ  สร้อยศรี 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     1 พฤษภาคม 256๓  - 30 มีนาคม 256๔ 
 
 
 
 



57 
 

      งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้กำหนดความมุ่งหมายและหลักการในด้านคุณภาพการศึกษาตามหมวด ๖ มาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษา อีกท้ังกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๕๓ หมวด ๒ ข้อ ๑๔ กำหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการกำหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีท่ีมุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาและให้จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน 

ดังนั้น เพื่อสนองต่อ พ.ร.บ. และเพื่อให้การบริการจัดการของโรงเรียนเป็นไปตามกฎกระทรวงอย่างมี
ประสิทธิภาพ โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของการศึกษาและพัฒนาระบบงานประกันให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อดำเนินการระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

ครูร้อยละ ๑๐๐ มีส่วนร่วมในการจัดระบบประกนัคุณภาพภายในท่ีสถานศึกษา 
          เชิงคุณภาพ 
  โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  นักเรียน  ผู้ปกครองและผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน  
 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

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 
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5. นำผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง           

ก.พ.6๔-มี.ค.6๔ ครูทุกคน 

6. จัดทำรายงานประจำปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน มี.ค.256๔ นายประเสริฐ  สร้อยศรี 
นางสาวรัศมี จันทร์นูน 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นายประเสริฐ  สร้อยศรี 
งบประมาณ 
  ๑๗,000 บาท 
 
รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 
 

กิจกรรม 
แหล่งเงินงบประมาณ /จำนวนเงิน 

รวม ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

๑. ประชุมปฏิบัติการระบบการประเมิน
ประกันฯ 

 
 

๕,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ ๗,00๐ 

นายประเสริฐ   
สร้อยศรี 

๒. พัฒนาระบบงานประกัน   5,๐๐๐ 5,๐๐๐ 
๓. พัฒนาระบบประกนัคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา 

 
 5,๐๐๐ 5,๐๐๐ 

รวม  ๕,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐  
 
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
ร้อยละของครูท่ีมีส่วนร่วมในการจัดระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

 
๑๐๐ 

 
 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของโรงเรียนมีระบบประกนัคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  
ผู้ปกครองและผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 

 
100 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบครบวงจร  มีการพัฒนาบุคลากรครู  
ผู้เรียน  การจัดการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 
 
 
 
 
 
                    ผู้เสนอโครงการ                                       ผู้เห็นชอบโครงการ 
        
       ลงช่ือ...................................................                          ลงช่ือ...................................................... 
             (นายประเสริฐ สร้อยศรี)                                            (นางสุมาลี ซุ้นสุวรรณ) 
                   ตำแหน่ง ครู คศ.3                                     ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 

 
 
 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
                           
                       ว่าท่ี ร้อยเอก..................................................... 

                               (ภูพยงค์ คงชนะ) 
                  ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ     พัฒนางานห้องสมุด 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

  1.1.1 ความสามารถในการอ่านการเขียน  การส่ือสารและการคิดคำนวณ  ตามเกณฑ์
ของแต่ละระดับช้ัน 

  1.1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

  1.1.3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
สนองกลยุทธ์ สพม.11  
 กลยุทธ์ที่ ๑  สร้างโอกาส และลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ ๓  กระจายโอกาสให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่า 
                เทียม 
กลยุทธ์ที่ 7  สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 

 
 
 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุภาภรณ์  เช่ือมกระโทก 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     1 เมษายน 2562 - 31  มีนาคม 2563  
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หลักการและเหตุผล 
ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีความสำคัญท่ีสุด  เพราะเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีอยู่ใกล้ชิดกับนักเรียน ทุกเพศ  ทุก

วัย  ทุกฐานะ สามารถเข้าใช้บริการด้วยความเท่าเทียมและเสมอภาคกัน  และยังเป็นแหล่งให้ความรู้แก่ชุมชนท่ีอยู่
ใกล้เคียงเป็นอย่างดี  หนังสือเป็นปัจจัยท่ีสำคัญภายในห้องสมุด การส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชนในชุมชนมีความรู้ 
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ก็จะต้องมีหนังสือท่ีดีหลากหลาย จะต้องมีจำนวนเพียงพอ  แก่สมาชิกเข้ารับบริการ  โดย
เลือกพิจารณาหนังสือที่มีประโยชน์และตรงตามความต้องการ  และสื่อ ICT ที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาห้องสมุดของ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฏร์ธานี  โดยทางโรงเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนและบุคคลต่าง ๆ สามารถ
ใช้ประโยชน์ของห้องสมุดได้อย่างคุ้มค่า อีกทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการห้องสมุดของนักเรียน ครู 
ตลอดจนบคุคลท่ีน่าสนใจในชุมชน จึงมีความจำเป็นท่ีทางโรงเรียนจะต้องปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดให้มีความสะดวก  
สบายตา  น่าสนใจ  ทันยุคทันสมัย เป็นสิ่งดึงดูดใจของผู้เข้าใช้บริการโดยมีบรรณารักษ์  เจ้าหน้าที่ห้องสมุดที่ทำ
หน้าท่ี  ดูแลจัดระบบห้องสมุดและเปิดให้บริการในเวลาราชการ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้มีหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ ท่ีทันสมัย หลากหลายและเพียงพอต่อการอ่านและการ 
              ค้นคว้า 

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

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

 ๑. นักเรียนเข้าใช้บริการห้องสมุดร้อยละ ๑๐๐ 
 ๒. มีหนังสือ ส่ือ เทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมต่อการศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด (หนังสือ 1 เล่ม :  
นักเรียน 1 คน) ร้อยละ ๑๐๐ 
           เชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและมีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 2. นักเรียนและผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้ห้องสมุด 
 ขั้นตอนการดำเนินงาน 

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 
 

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

7 พ.ค. 2563 
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 
 

 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๒. ขั้นดำเนินการ 10 มิ.ย. 2563  
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- สำรวจราคา,ติดต่อร้าน 
- ดำเนินการจัดซื้อ 

17 มิ.ย. 2563 

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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- ประเมินผลจากแบบประเมินความพึง
พอใจในการดำเนินกิจกรรม 
- นำผลการดำเนินงานแจ้งคณะครูทราบ 
เพื่อหาแนวทางปรับปรุงและ 
พัฒนากิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อผู้เรียนในปี
ต่อไป 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นางสุภาภรณ์  เช่ือมกระโทก 
 
งบประมาณ 
  33,480 บาท 
 
รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 

 
ท่ี กิจกรรม งบประมาณ 

วัสดุ ตอบแทน ใช้สอย รวม 
1. กิจกรรมพัฒนางานให้บริการห้องสมุด 

1.1 จัดหาหนังสือพิมพ์-วารสาร 
30,000 - - 30,000 

 1.2 จัดหาหนังสือส่งเสริมการอ่านและส่ือ - - - - 
1.3 จัดซื้ออุปกรณ์ระบบการยืม-คืน
หนังสือระบบห้องสมุดอัตโนมัติ, บัตร
สมาชิก 

- - - - 

1.4 ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ - - - - 
2. กิจกรรมเย็บเล่มเข้าปกหนังสือ 

- กระดาษแข็ง  จำนวน 80 แผ่น ๆละ 36 
- กาวลาแท็ก  12 กระป๋องๆ ละ 50 บาท 

 
2,880 
600 

   
2,880 
600 

รวม 33,480   33,480 
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การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
๑. ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าใช้บริการห้องสมุดเพิ่มมากขึ้น 
๒. มีหนังสือ ส่ือ เทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมต่อการศึกษาค้นคว้าใน
ห้องสมุด (หนังสือ 1 เล่ม :  นักเรียน 1 คน) 

 
100 

เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละของนักเรียนมนีิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและมีทักษะการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง 
2. ร้อยละของนักเรียนและผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้
ห้องสมุด 

 
 

100 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้ใช้บริการห้องสมุดมีหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ ท่ีทันสมัย หลากหลายและเพียงพอต่อการอ่าน 
และการค้นคว้า 

2. ห้องสมุดได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ สำหรับครู-นักเรียนและบุคคลท่ัวไป 
3. ส่ือ  เทคโนโลยี  สารสนเทศ ได้รับการพัฒนาท่ีเหมาะสมต่อการศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด 

 
 

ผู้เสนอโครงการ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
ลงช่ือ.........................................................                   ลงช่ือ...................................................... 

                  (นางสุภาภรณ์  เช่ือมกระโทก)                                    (นางสุมาลี ซุ้นสุวรรณ) 
                          ตำแหน่ง ครู คศ.3                               ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

                    ว่าท่ี ร้อยเอก........................................................... 
                               (ภูพยงค์ คงชนะ) 

  ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ      โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี ตามท่ีสถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
1.2.3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

สนองกลยุทธ์ สพม.11  
 กลยุทธ์ที่ ๑  สร้างโอกาส และลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 4  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐาน 
                ความเป็นไทย 
กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
 กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพตามสมรรถนะมาตรฐาน 
                           วิชาชีพ และจรรยาบรรณ 
 กลยุทธ์ที่ 7  สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
      กลยุทธ์ที่ 8  ส่งเสริมให้บุคลากรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 
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กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายนันทพัทธ์ เจริญแก้วประสงค์/นางสาวดารณี เรืองจันทร์ 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม ่
ระยะเวลา     1 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 
 
หลักการและเหตุผล 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระราชดำรัสแก่พสกนิกรชาวไทยเกี่ยวกับ
การดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและ
ความไม่ประมาท โดยคำนึงการรู้จักพึ่งตนเอง ความพอประมาณ พอมีพอกิน พอมีพอใช้ ความมีเหตุผล การสร้าง
ภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนตัดสินใจและกระทำในส่ิงท่ี
ควรจะเป็น เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ การ
วางรากฐานการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังให้เกิด
ขึ้นกับทุกคนในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานได้กำหนดกลยุทธ์การปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งนโยบายในการปฏิรูปการศึกษารอบที่ 2 (พ.ศ.2552 – 2561) ซึ่งมุ่งเน้น
การจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อให้
นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อ ย่างถูกต้อง เป็นผู้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน ครู/บุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานอื่น จากหลักการดังกล่าว ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำ  
“โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ขึ้น 
 
วัตถุประสงค ์  

1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
   2. เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
   3. เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา 
    ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานอื่น 

 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียน ร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
๒. นักเรียน ร้อยละ 80 สามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
๓. นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ในระดับดีขึ้นไป 
4. นักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ร้อยละ 70 ใช้ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก 

                         ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

                         อย่างถูกต้อง 
2. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ตามหลักปรัชญาของ 
    เศรษฐกิจพอเพียง 
3. นักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และหน่วยงานอื่น ใช้ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก 
    ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรมและขั้นตอน ระยะเวลา 
1. ข้ันเตรียมการ  
-  ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรมกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
-  ประสานกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มให้ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
-  จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ 

มี.ค. 63 – พ.ค.64 
 
 
 

2. ข้ันดำเนินการ 
-  ออกแบบการจัดการเรียนรู้ และโครงการจัดการเรียนรู ้
-  นำกิจกรรมย่อยไปดำเนินการจัดการเรียนรู้ 
-  ทำแบบทดสอบเพื่อการวัดและประเมินผลงานของนักเรียน 

ก.ค. - ธ.ค.63 

3. ขั้นติดตามและประเมินผล 
-  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
-  ผลการวัดและประเมินผลตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

ม.ค.63- มี.ค.64 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นายนันทพัทธ์  เจริญแก้วประสงค์ / นางสาวดารณี เรืองจันทร์ 
งบประมาณ  
  10,000  บาท 
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รายละเอียดงบประมาณ 

กิจกรรม 
แหล่งเงินงบประมาณ /จำนวนเงิน 

รวม ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1.  กิจกรรมศาสตร์พระราชาและ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา 
2. ค่าอาหาร 
3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
4. รวม 

- 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 

2,000     
 
 

2,000 
6,000 

10,000 

2,000 
 
 

2,000 
6,000 

10,000 

นางสาวดารณี  เรือง
จันทร์ 
 
นางภัทธิรา จารุศักดาเดช 
นายนันทพัทธ์   
เจริญแก้วประสงค์ 

 
 
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
๒. ร้อยละของนักเรียนสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
๓. ร้อยละของนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่าง
พอเพียง” ในระดับดีขึ้นไป 
4. ร้อยละของนักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ใช้
ประโยชน์จากศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 

๘๐ 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
2. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. นักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และหน่วยงานอื่น 
ใช้ประโยชน์จากศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
 
 

๘๐ 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
   2. นักเรียนสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
   3. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. มีแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา 
    ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานอื่น 

 
 
 
 
 

 
   ผู้เสนอโครงการ                        ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
ลงช่ือ...................................................                        ลงช่ือ...................................................... 

         (นายนันทพัทธ์  เจริญแก้วประสงค์)                                       (นางสุมาลี ซุ้นสุวรรณ) 
                     ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย                                      ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
 
 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

                    ว่าท่ี ร้อยเอก................................................ 
                               (ภูพยงค์ คงชนะ) 
                                ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ     บริหารงานงบประมาณ (การเงินและบัญชี) 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม.11  
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
 กลยุทธ์ที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค 
                          ส่วน 

กลยุทธ์ที่ ๘ ส่งเสริมให้บุคลากรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 
 
 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุภาพร สุวรรณละออง 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     พฤษภาคม 2563 - เมษายน 2564 
 
 
หลักการและเหตุผล 

สถานศึกษาท่ีจะสามารถจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศได้ การบริหารงบประมาณมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งใน
การพัฒนา ซึ่งการบริหารงบประมาณยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการมีความ
คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ การบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการ
จัดการผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการมาใช้บริหารจัดการเพื่อประโยชน์
ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพท่ีดีขึ้นต่อผู้เรียน 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานด้านงบประมาณมีความเป็นอิสระ คล่องตัว โปร่งใส  

               ตรวจสอบได้  
       2. เพื่อให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์ เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริหาร  
       3. เพื่อให้สถานศึกษา สามารถบริหารจัดการทรัพยากรท่ีได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
       4. ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้บริการทางการเงินและบัญชี 
 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
           1. ครูและนักเรียนทุกคนมีความพึงพอใจในการใช้บริการทางการเงินและบัญชี 
          เชิงคุณภาพ 
 1. สถานศึกษา บริหารงบประมาณได้อย่างคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 2. สถานศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศ ทางการบริหารงบประมาณ  
 3. เพื่อให้การเงินการบัญชีของโรงเรียนเป็นไปตามหลักการบริหารงบประมาณ และระเบียบ 
                            ของทางราชการและการปฏิบัติงานการเงินในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ   
- ประชุมผู้รับผิดชอบ 
- ประชุมแต่งต้ังคณะดำเนินการ 

มีนาคม 2563 นางสุภาพร สุวรรณละออง 

2. ข้ันดำเนินการ 
- การทำเอกสารขอเบิกงบประมาณ 
- ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน 
- การจัดทำบัญชีการเงิน 
- การจัดทำรายงานทางการเงินและ งบ
การเงิน 
- การจัดทำและจัดหาแบบพิมพ์ บัญชี 
ทะเบียนและรายงาน 

มี.ค.63 - เม.ย.64 

นางสุภาพร สุวรรณละออง 
นางสาวสุรีรัตน์ ช่วยบำรุง 
นางสาวพุทธิกา  กาญจนรักษ์ 
นางภัทธิรา  จารุศักดาเดช 
 

3. ขั้นติดตามและประเมินผล 
- ประเมินความพึงพอใจ 
- สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

เม.ย. 64 
นางสาวสุรีรัตน์ ช่วยบำรุง 
นางภัทธิรา  จารุศักดาเดช 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นางสุภาพร สุวรรณละออง 
 
งบประมาณ 
  8,000 บาท 
 
รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 
 

กิจกรรม 
แหล่งเงินงบประมาณ /จำนวนเงิน 

รวม ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

๑. ค่าอุปกรณ์ในการเบิกจ่ายเงิน      
 
 
 
 
 
 
 

นางสุภาพร สุวรรณละออง 
 

- แฟ้มตราช้าง เอ4 - - 360 360 

- คลิปหนีบ 2 ขา - - 320 320 

- กระดาษการ์ดสีทำปก - - 240 240 

- กระดาษโพสอิส - - 160 160 

- คลิปหนีบกระดาษ - - 200 200 

- แม็ค - - 320 320 

- หมึกเติม Epson - - 2,400 2,400 

- หมึกเติม Cannon   3,200 3,200 

๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัญชี     

- สมุดเงินสด - - 320 320 

- น้ำยาลบคำผิด - - 240 240 

- ทะเบียนคุมงบประมาณ - - 240 240 

รวม 8,00๐ 
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การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
- ร้อยละของครูและนักเรียนทุกคนมีความพึงพอใจในการใช้บริการ
ทางการเงินและบัญชี 

 
100 

เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละของสถานศึกษา บริหารงบประมาณได้อย่างคล่องตัว โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
- ร้อยละของสถานศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศ ทางการบริหาร
งบประมาณ  
- ร้อยละของการเงินการบัญชีของโรงเรียนเป็นไปตามหลักการบริหาร
งบประมาณ และระเบียบของทางราชการและการปฏิบัติงานการเงิน
ในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  

 
 
 

100 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สถานศึกษาบริหารงานด้านงบประมาณมีความเป็นอิสระ คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้  
       2. ได้ผลผลิต ผลลัพธ์ เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริหาร  
       3. สถานศึกษา สามารถบริหารจัดการทรัพยากรท่ีได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
       4. ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้บริการทางการเงินและบัญชี 
 
 

    ผู้เสนอโครงการ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
ลงช่ือ...................................................                        ลงช่ือ...................................................... 

              (นางสุภาพร สุวรรณละออง)                                      (นางสาวสุกัญญา ทิพย์พินิจ) 
                    ตำแหน่ง ครู คศ.2                                                     รองผู้อำนวยการ 
 
 

    ผู้อนุมัติโครงการ 
 

         ว่าท่ี ร้อยเอก...................................................... 
                    (ภูพยงค์ คงชนะ) 
                       ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ     พัฒนาแผนปฏิบัติราชการประจำปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม.11  
 กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 

กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
กลยุทธ์ที่ ๓  กระจายโอกาสให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม              

 กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพตามสมรรถนะมาตรฐาน 
                           วิชาชีพ และจรรยาบรรณ 
 กลยุทธ์ที่ ๕  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของทุก  
                           ภาคส่วน 
 กลยุทธ์ที่ ๖  ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
 กลยุทธ์ที่ ๗  สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 กลยุทธ์ที่ ๘  ส่งเสริมให้บุคลากรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 
 
 
 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายองค์พันเลิศ พนมวัน ณ อยุธยา 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     1 เมษายน 2563 - 31  มีนาคม 2564 
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หลักการและเหตุผล 
                  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อให้การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถเต็ม
ตามศักยภาพ  มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและเป็นแรงผลักดันท่ีสำคัญต่อการพัฒนาประเทศให้รุ่งเรืองนั้น  มีหลายแนวทาง
ด้วยกัน  แนวทางหนึ่งคือการส่งเสริมให้โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีสร้างความมั่นใจ พึงพอใจ   
ประทับใจต่อผู้ปกครอง ชุมชน สังคม    ว่าโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ผู้จบการศึกษามี
คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้  โรงเรียนที่มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษามีองค์ประกอบหลายประการ  
องค์ประกอบที่เป็นหัวใจสำคัญก็คือ  โรงเรียนต้องจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเพื่อใช้ในการ
ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้โรงเรียนมีการบริหารงานโดยมีการกำหนดเป็นแผนงาน/โครงการท่ีชัดเจน 
2. เพื่อให้โรงเรียนได้บริหารงานได้สอดคล้องสนองกับกลยุทธ์ที่กำหนด 
3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการบริหารงานโรงเรียนได้อย่างเป็นระบบ 

 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
           1. โรงเรียนสามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน/โครงการท่ีกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 9๐ 

 2. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการอยู่ในระดับคุณภาพดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐๐ 
 เชิงคุณภาพ 

                  1. โรงเรียนสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธภิาพสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่กำหนด 
 2. มีระบบการนิเทศ ติดตามงานอย่างต่อเนื่องและนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการปรับปรุง 
                            งานในปีต่อไป 
 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑. พัฒนาแผนปฏิบัติการ 1 เม.ย.63 - 31 มี.ค.64 

 
นายองค์พันเลิศ พนมวัน ณ 
อยุธยา 

   
๒. พัฒนาระบบงานงบประมาณ 1 เม.ย.63 - 31 มี.ค.64 

 
นายองค์พันเลิศ พนมวัน ณ 
อยุธยา 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นายองค์พันเลิศ พนมวัน ณ อยุธยา 
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งบประมาณ 
  ๘,000 บาท 
 
รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 
 

กิจกรรม 
แหล่งเงินงบประมาณ /จำนวนเงิน 

รวม ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

๑. พัฒนาแผนปฏิบัติการ  
- 

 
- 

 
๔,000 

 
๔,000 

นายองค์พันเลิศ พนมวัน ณ 
อยุธยา 

๒. พัฒนาระบบงานงบประมาณ - - ๔,000 ๔,000 นายองค์พันเลิศ พนมวัน ณ 
อยุธยา 

รวม 8,000 
 
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของการดำเนินงานได้ตามแผนงาน/โครงการท่ีกำหนดน้อย 
2. ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ
คุณภาพดีมาก 

 
๙๐ 

เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละของการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ 
กลยุทธ์ที่กำหนด 
2. ร้อยละของระบบการนิเทศ ติดตามงานอย่างต่อเนื่องและนำข้อมูล
สารสนเทศมาใช้ในการปรับปรุงงานในปีต่อไป 

 
100 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. โรงเรียนมีการบริหารงานโดยมีการกำหนดเป็นแผนงาน/โครงการท่ีชัดเจน 
2. โรงเรียนได้บริหารงานได้สอดคล้องสนองกับกลยุทธ์ที่กำหนด 
3. เป็นแนวทางในการนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการบริหารงานโรงเรียนได้อย่างเป็นระบบ 
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     ผู้เสนอโครงการ                                    ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

ลงช่ือ..............................................................                   ลงช่ือ...................................................... 
          (นายองค์พันเลิศ พนมวัน ณ อยุธยา)                                  (นางสาวสุกัญญา ทิพย์พินิจ) 

  ตำแหน่ง ครู คศ.2                                              รองผู้อำนวยการ 
 
 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

                    ว่าท่ี ร้อยเอก................................................................... 
                               (ภูพยงค์ คงชนะ) 
                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ  พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ  (ครั้งท่ี  ๗) 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา 
2.๔ พัฒนาครูและบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

สนองกลยุทธ์ สพม.11  
 กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 4  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐาน 
                 ความเป็นไทย 
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
 กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพตามสมรรถนะมาตรฐาน 
                           วิชาชีพ และจรรยาบรรณ 
 กลยุทธ์ที่ ๕  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของทุก 
                           ภาคส่วน 

กลยุทธ์ท่ี 8   ส่งเสริมให้บุคลากรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 

 
 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวธนรรณพร แสงสว่าง 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     22 – 27 กันยายน  2563 
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หลักการและเหตุผล 
                  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2545  มี
จุดมุ่งหมายที่จะกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่โรงเรียน  โดยแต่ละโรงเรียนสามารถบริหารจัดการด้วยตนเอง  
และจากกลยุทธ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ต้องการพัฒนาองค์ความรู้และสมรรถนะของครู
ผ่านการปฏิบัติจริงและการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องและเสริมสร้างระบบแรงจูงใจในการทำงานสอดคล้องกับ
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  โดยให้มีการเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ให้ทัดเทียมกับนานาประเทศให้มีความรู้สู ่สากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย  ทั้งนี ้โรงเรียนในเครือเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ  จำนวน  17  โรงเรียน  ได้มีความต้องการที่จะพัฒนาบุคลากรครูทั้ง  17  โรงเรียน  ให้
ตระหนักในความสำคัญดังกล่าวและพร้อมที่จะดำเนินการพัฒนาโรงเรียนในทุกด้านอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม  
เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ในการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของทุกโรงเรียนให้เท่าเทยีม
กัน  ทางโรงเรียนจึงได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศขึ้นสำหรับข้าราชการครูและครูอัตราจ้างทุกคนใน
โรงเรียน  เพื่อให้ทุกคนได้รับทราบกระบวนการบริหารโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหว่างโรงเรียนในด้านหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล  สามารถพัฒนาตนเอง
สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมและเรียนรู้ร่วมกันให้มีความรู้ความเข้าใจ  และความพร้อมทุกด้านในการท่ีจะพัฒนา
โรงเรียนของตนเองให้มีคุณภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้ข้าราชการครูและครูอัตราจ้างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี  มีความรู้ 
     และความเข้าใจในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 

       2.  เพื่อให้ข้าราชการครูและครูอัตราจ้างของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี   
               สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมและเรียนรู้ร่วมกนั 
 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
           ข้าราชการครูและครูอัตราจ้างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี  จำนวน  
40  คน  ได้รับการพัฒนาด้านหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล 
          เชิงคุณภาพ 
                  ข้าราชการครูและครูอัตราจ้าง  มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน  สามารถ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  และพัฒนาโรงเรยีนให้มีคุณภาพ 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

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 

๓.ขั้นติดตามและประเมินผล 
-  ติดตามประเมินผลและรายงานผล 
-  สรุปผลโครงการ 

1 - 5  ตุลาคม  63 
8 - 12 ตุลาคม  63 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นางสาวธนรรณพร แสงสว่าง 
งบประมาณ 
  206,200 บาท 
รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 
 

กิจกรรม 
แหล่งเงินงบประมาณ /จำนวนเงิน 

รวม ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

ค่าลงทะเบียน (900บาท*40คน) 
ค่าเบ้ียเล้ียง  
(2วัน*240บาท*40คน) 
ค่าท่ีพัก  
ค่าพาหนะ (12,500บาท*4วัน) 
 
ค่าของท่ีระลึก 

- 
- 
- 
- 
- 
 
- 

36,000 
19,200 

- 
96,000 
50,000 

 
5,000 

- 
- 
- 
- 
- 

36,000 
19,200 

- 
96,000 
50,000 

 
5,000 

ครูสุมาลี  ซุ้นสุวรรณ/ 
ครูธนรรษพร แสงสว่าง 
ครูพุทธิกา  กาญจนรักษ์ 
ครูพุทธิกา กาญจนรักษ์ 
ครูสุมาลี  ซุ้นสุวรรณ/ 
ครูธนรรษพร  แสงสว่าง 
ครูฐิตินันท์  ปานแดง 

รวม 206,200 
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การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
- ร้อยละของข้าราชการครูและครูอัตราจ้าง ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

 
๙๕ 

เชิงคุณภาพ 
- ระดับความพึงพอใจของของข้าราชการครูและครูอัตราจ้างท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 

 
100 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ข้าราชการครูและครูอัตราจ้างสามารถพัฒนาตนเอง  พัฒนาองค์กร  มีความสามารถในการจัดการ 
เรียนการสอน  ตามแนวทางการปฏิรูปทางการศึกษา  สอดคล้องกับภารกิจและศักยภาพของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 
        ผู้เสนอโครงการ                                          ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

      ลงช่ือ...................................................                         ลงช่ือ......................................................... 
           (นางสาวธนรรณพร แสงสว่าง)                                       (นางสาวสุกัญญา ทิพย์พินิจ) 
                 ตำแหน่ง ครู คศ.1                                                     รองผู้อำนวยการ 
 

 

 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

                    ว่าท่ี ร้อยเอก................................................................... 
                               (ภูพยงค์ คงชนะ) 
                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ     เตรียมพัฒน์รักษ์องค์กร 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา 
2.๔ พัฒนาครูและบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

สนองกลยุทธ์ สพม.11  
 กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 4  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐาน 
                 ความเป็นไทย 
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
 กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพตามสมรรถนะมาตรฐาน 
                           วิชาชีพ และจรรยาบรรณ 
 กลยุทธ์ที่ ๕  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของทุก 
                           ภาคส่วน 

กลยุทธ์ท่ี 8   ส่งเสริมให้บุคลากรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 

 
 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางภาวิณี แจ่มกระจ่าง/นางสาวปริญาพร อุปการแก้ว 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     4 – 8  กรกฎาคม  2563    
 
 
หลักการและเหตุผล 
                  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.  2545  มี
จุดมุ่งหมายที่จะกระจายอำนาจจากส่วนกลางสู่โรงเรียน  โดยแต่ละโรงเรียนสามารถบริหารจัดการด้วยตนเอง  
และจากยุทธศาสตร์  กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ  ข้อท่ี  2  การผลิตและพัฒนาครู  กลยุทธ์สำนักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเสริมศักยภาพครู  และบุคลากรทางการศึกษาและพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาประเทศที่พัฒนา  ทำให้โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ตระหนักใน
ความสำคัญดังกล่าวและพร้อมท่ีจะดำเนินการพัฒนาตนเองในทุกด้านอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม  บรรลุเจตนารมณ์
ในการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาทีมงานองค์กร  จึงได้จัดโครงการเตรียมพัฒน์รักษ์องค์กรขึ้น  เพื่อให้ครูท่ีเข้า
มาปฏิบัติงานของโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการใหม่  และอายุราชการยังน้อยทุกคน  ให้ได้รับทราบ
กระบวนการบริหารโรงเรียนสามารถพัฒนาตนเองตลอดจนการปรับตัวเข้ากับสภาพของโรงเรียนสามารถทำงาน
ร่วมกันเป็นทีม  และเรียนรู้ร่วมกันให้มีความรู้ความเข้าใจ  และความพร้อมทุกด้านในการพัฒนานักเรียนให้มี
ความรู้คู่คุณธรรม  ในการท่ีจะพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้ครูผู้ช่วย ครูท่ีย้ายมา และครูจ้างใหม่ เข้าใจระบบการบริหารงานของโรงเรียน 
๒.  เพื่อให้ครูผู้ช่วย ครูท่ีย้ายมาใหม่ และครูอัตราจ้างใหม่ รู้จักวางแผนการทำงาน ทำงานเป็นทีมรู้จัก 
     วางแผนพัฒนาตนเองและพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ 

 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
           ครูผู้ช่วย  ครูท่ีย้ายมา  และครูจ้างใหม่  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
จำนวน  4  คน เข้ารับการอบรมพัฒนา 
          เชิงคุณภาพ 
                  ครูผู้ช่วย  ครูท่ีย้ายมา  และครูจ้างใหม่  รู้จักการวางแผนการทำงาน  ทำงานเป็นทีมรู้จัก
วางแผนพัฒนาตนเอง  และพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ 
 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑. ข้ันเตรียมการ 
- ประชุมและวางแผนงาน 
-  ประสานงานไปยังโรงเรียนในเครือ 
- แต่งต้ังคำส่ัง 

 
1 – 3 สิงหาคม  63 
6 – 10 สิงหาคม  63 
13 – 15 สิงหาคม 63 
 

 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

   
2. ข้ันดำเนินการ 
- อบรมและพัฒนา 4 – 8 กรกฎาคม  63 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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๓.ขั้นติดตามและประเมินผล 
-  ติดตามประเมินผลและรายงานผล 
-  รายงานผลการไปสัมมนาและสรุปผล 

11 – 13 กรกฎาคม  63 
16 – 20 กรกฎาคม  63 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นางภาวิณี แจ่มกระจ่าง 
งบประมาณ 
  54,860 บาท 
 
รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 
 

กิจกรรม 
แหล่งเงินงบประมาณ /จำนวนเงิน 

รวม ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

ค่าลงทะเบียน (2,500บาท*7คน) 
ค่าพาหนะ 
ค่าท่ีพัก (4คืน*5ห้อง*1000บาท) 
ค่าเบ้ียเล้ียง (240*7*2วัน) 

- 
- 
- 
- 

17,500 
14,000 
20,000 
3,360 

- 
- 
- 
- 

17,500 
14,000 
20,000 
3,360 

นางสาวปริญาพร อุปการแก้ว 
นางภาวิณี  แจ่มกระจ่าง 

รวม 54,860 
  
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
- ร้อยละของข้าราชการครูท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

 
๑๐๐ 

เชิงคุณภาพ 
- ระดับความพึงพอใจของของข้าราชการครูท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

 
100 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ครูผู้ช่วย  ครูท่ีย้ายมา  และครูอัตราจ้างใหม่  สังกัดโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
สามารถวางแผนในการเสริมสร้างศักยภาพ  ปรับตัว  และพัฒนาตนเอง  พัฒนาองค์กร  มีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  รวมทั้งสามารถพัฒนาครูให้สอดคล้องกับภารกิจและ
เป้าหมายตามท่ีสถานศึกษาต้องการต่อไป 
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      ผู้เสนอโครงการ                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

    ลงช่ือ...................................................                                ลงช่ือ...................................................... 
           (นางภาวิณี แจ่มกระจ่าง)                                                (นางสาวสุกัญญา ทิพย์พินิจ) 
               ตำแหน่ง ครู คศ.๓                                                          รองผู้อำนวยการ 
 
 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

                      ว่าท่ี ร้อยเอก............................................................. 
                               (ภูพยงค์ คงชนะ) 
                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ     สร้างขวัญและกำลังใจและพัฒนา ระบบกลุ่มงานบุคคล 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์ สพม.11  
 กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ  

กลยุทธ์ที่ 4  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐาน 
                 ความเป็นไทย  
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 5  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของทุก 
                ภาคส่วน 
กลยุทธ์ที่ 8  ส่งเสริมให้บุคลากรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 

 
 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางภาวิณี  แจ่มกระจ่าง 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     1  พฤษภาคม  2563 – 30  เมษายน  2564 
 
 
หลักการและเหตุผล 

ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน บุคลากรเป็นปัจจัยหลักของความสำเร็จในการพัฒนาทุกด้านของ
การศึกษาเพราะบุคลากรเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
การบริหารงานโดยการจัดการให้คนร่วมกันทำงานอย่างมีนำหนึ่งใจเดียวกัน และทำงานด้วยความพึงพอใจ ขวัญ
และกำลังใจมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป็นอันมาก เพราะขวัญและกำลังใจเป็นสภาพจิตใจและ
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พฤติกรรมของบุคคล แสดงออกให้เห็นถึงลักษณะและความรู้สึกท่ีมีต่อการปฏิบัติงาน บุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถสูงหากกำลังใจไม่ดีการปฏิบัติงานอาจจะไม่มีประสิทธิภาพดีเท่าท่ีควร ในทางตรงกันข้ามคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถไม่สูงนักแต่ถ้ามีกำลังใจท่ีดี การปฏิบัติงานอาจจะได้ผลมากกว่าบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถสูง การจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่บุคลากรเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ
บุคลากร   ด้วยเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนบ้านนาพู่จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากร 
    2. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันระหว่างบุคลากร 
    3. เพื่อให้บุคลากรเกิดความมั่นคงในสวัสดิการ 
    4. เพื่อเป็นการสร้างความรัก ความห่วงใยของทางโรงเรียนต่อบุคลากร 
 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   
            บุคลากรมีขวัญและกำลังใจดีขึ้น มีความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกนั มีความรักความผูกพันต่อ 
                     โรงเรียน 

เชิงคุณภาพ   
       บุคลากรมีขวัญและกำลังใจเพิ่มยิ่งขึ้นและมีความสัมพันธ์อันดีซึ่งกนัและกัน 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรมและขั้นตอน ระยะเวลา 

1. ข้ันเตรียมการ  
- ประชุมช้ีแจงโครงการ 
-  แต่งต้ังคณะทำงาน 

1  - 5  พฤษภาคม  2563 
7  - 11  พฤษภาคม  2563 

2. ข้ันดำเนินการ 
ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
-  กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติ 
-  กิจกรรมพัฒนาระบบงานกลุ่มงานบุคคล 
-  กิจกรรมพัฒนาบุคคลากร 

ตลอดปีการศึกษา 

3. ข้ันติดตามและประเมินผล 
ประเมินความพึงพอใจ 1  - 3  พฤษภาคม  2564 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นางภาวิณี  แจ่มกระจ่าง 
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งบประมาณ 
  25,000 บาท 
 
รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 
 

กิจกรรม 
แหล่งเงินงบประมาณ /จำนวนเงิน 

รวม ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

-  เสริมขวัญและกำลังใจ 
จัดซื้ออุปกรณ์ในการดำเนินงานใน
หน้าท่ีกลุ่มงานบุคคล ตลอดจนการ
ดำเนินการต่างๆ ในส่วนของ
บุคลากรครูท้ังหมดภายในโรงเรียน 
จำนวน 57 คน   
  

- 25,000 - 25,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

รวม 25,000 
 
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
-  ร้อยละของบุคลากรมีขวัญและกำลังใจดีขึ้น มีความสัมพันธ์อันดีซึ่งกนัและ
กัน มีความรักความผูกพันต่อโรงเรียน 

 
100 

เชิงคุณภาพ 
-  ร้อยละของบุคลากรมีขวัญและกำลังใจเพิ่มยิ่งขึ้นและมีความสัมพันธ์อันดีซึ่ง
กันและกัน 

 
100  

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. บุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน 

2. บุคลากรมีความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน 
3. บุคลากรเกิดความมั่นคงในสวัสดิการ 
4. เป็นการสร้างความรัก ความห่วงใยของทางโรงเรียนต่อบุคลากร 
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     ผู้เสนอโครงการ                              ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

    ลงช่ือ...................................................                                    ลงช่ือ...................................................... 
           (นางภาวิณี แจ่มกระจ่าง)                                                     (นางสาวสุกัญญา ทิพย์พินิจ) 
               ตำแหน่ง ครู คศ.๓                                                                รองผู้อำนวยการ 
 
 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

                      ว่าท่ี ร้อยเอก............................................................. 
                               (ภูพยงค์ คงชนะ) 
                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ     การพัฒนาระบบงานทะเบียน 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา 
  ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์ สพม.11  
 กลยุทธ์ที่ 4  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐาน 
                           ความเป็นไทย 
 กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
 กลยุทธ์ที่ 5  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของทุก 
                           ภาคส่วน 
      กลยุทธ์ที่ 6  ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 

 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มงานทะเบียน 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวณิชาภัทร  อภิบาลศักดิ์ 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     16 พฤษภาคม ๒๕63  - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖4 
 
 
หลักการและเหตุผล 
 การจัดทำงานทะเบียนและระเบียนสะสมนักเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ พัฒนา
งานทะเบียนสู่ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสำคัญต่อสถานศึกษาอย่างมาก หมายถึงข้อมูลประวัติของ
นักเรียนทั้งโรงเรียนซึ่งสามารถใช้ตรวจสอบข้อมูลด้านต่างๆ  รวมถึงเอกสารหลักฐานการศึกษาที่สำคัญ ที่จัดขึ้น
เพื่อประกอบการปฏิบัติงานด้านการประเมินผลการเรียนซึ่งจะต้องบันทึกข้อมูลการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนไว้ 
แล้วนำข้อมูลมาเก็บเป็นหลักฐานและใช้ในการตรวจสอบ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อฝ่ายต่าง ๆ หน่วยงานอื่นท่ี
ต้องการข้อมูลผลการศึกษาแต่ผู้เรียนในสถานศึกษา และชุมชน หรือหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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 ดังนั้นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ตระหนักถึงการพัฒนาระบบงานทะเบียน งาน
วัดผลประเมินผลจึงจัดทำโครงการพัฒนาระบบงานทะเบียน งานวัดผลประเมินผลขึ้น เพื่อจะได้มีเอกสารที ่มี
คุณภาพและสามารถจัดเก็บอย่างเป็นระบบต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้การดำเนินงานจัดทำงานทะเบียน งานวัดผลและประเมินผล ของนักเรียนเป็นไปตามระเบียบ 
    ของกระทรวงศึกษาธิการ 
2. เพื่อพัฒนาระบบงานทะเบียน งานวัดผลและประเมินผล สู่ระบบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3. เพื่อบริการข้อมูลผลการเรียนแก่ผู้เรียนในสถานศึกษา และชุมชน หรือหน่วยงานอื่น 

 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
           1.  ดำเนินงานทะเบียนและระเบียนนักเรียนอย่างถูกต้องเป็นระบบ 100 เปอร์เซนต์ และ
สามารถบริการให้ข้อมูลแสดงผลการเรียนแก่นักเรียนในโรงเรียน และชุมชน หรือหน่วยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
          เชิงคุณภาพ 
  ๑. พัฒนางานทะเบียนและระเบียนนักเรียนได้ดำเนินงานตามระเบียบหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พื้นฐานอย่างถูกต้องและแม่นยำ 
 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ   
- ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพื้นท่ี
การศึกษาและสพฐ.ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ
โครงการฯ 
- ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปีท่ีผ่าน
มา ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ใน
การพัฒนาโครงการฯ 

พ.ค.2563 นางสาวณิชาภัทร  อภิบาลศักดิ์ 
 

2. ข้ันดำเนินการ 
ประชุมคณะทำงานเพื่อช้ีแจงโครงการฯ 
และมอบหมายภาระงานดำเนินงานตาม
โครงการฯ  
- กิจกรรมพัฒนาระบบงานทะเบียน 
- กิจกรรมพัฒนาระบบงานวัดผลและ
ประเมินผล 

พ.ค.2563 นางสาวณิชาภัทร  อภิบาลศักดิ์ 
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3. ขั้นติดตามและประเมินผล 
- สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

 
มี.ค.๒๕๖4 

นางสาวณิชาภัทร  อภิบาลศักดิ์ 
 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นางสาวณิชาภัทร  อภิบาลศักดิ์ 
งบประมาณ 
  10,000 บาท 
 
รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 
 

กิจกรรม 
แหล่งเงินงบประมาณ /จำนวนเงิน 

รวม ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

๑. กิจกรรมพัฒนาระบบงาน
ทะเบียน 
-  จัดซื้อคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 

- - 10,๐๐๐ 10,๐๐๐  
ครูณิชาภัทร  อภิบาลศักด์ิ 

 
รวม 10,๐๐๐ 

 
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานีมีดำเนินงาน
ทะเบียนและระเบียนนักเรียนอย่างถูกต้องเป็นระบบ และสามารถ
บริการให้ข้อมูลแสดงผลการเรียนแก่นักเรียนในโรงเรียน และชุมชร 
หรือหน่วยงานอืน่ ๆ ท่ีเกี่ยวข้องอยู่ในระดับดี 

 
 

100 

เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานีพัฒนางานทะเบียน
และระเบียนนักเรียนได้ดำเนินงานตามระเบียบหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พื้นฐานพุทธสักราช 2544 และพุทธศักราช 2551 อย่างเคร่งครัด 

 
100 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ดำเนินงานจัดทำงานทะเบียน งานวัดผลและประเมินผล ของนักเรียนเป็นไปตามระเบียบ 
    ของกระทรวงศึกษาธิการ 
2. ระบบงานทะเบียน งานวัดผลและประเมินผล ได้รับการพัฒนาสู่ระบบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3. บริการข้อมูลผลการเรียนแก่ผู้เรียนในสถานศึกษา และชุมชน หรือหน่วยงานอื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ผู้เสนอโครงการ                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

 ลงช่ือ...................................................                                  ลงช่ือ...................................................... 
   (นางสาวณิชาภัทร  อภิบาลศักดิ์)                                               (นางสาวสุกัญญา ทิพย์พินิจ) 
           ตำแหน่ง ครู คศ.๑                                                               รองผู้อำนวยการ 
                                                       
 
 
                                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
 

          ว่าท่ี ร้อยเอก............................................................. 
                        (ภูพยงค์ คงชนะ) 
                        ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ     โรงอาหารสะอาด  นักเรียนปลอดภัย 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม.11  
 กลยุทธ์ที่ 1  สร้างโอกาส และลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 4  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมบนพื้นฐาน 
                           ความเป็นไทย 
 กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
 กลยุทธ์ที่ 3  กระจายโอกาสให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาท่ัวถึง และเท่าเทียม   
      กลยุทธ์ที่ 7  สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 

 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มงานอนามัยโรงเรียน 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวประภัสสร วิชัยดิษฐ์    
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     16  พฤษภาคม 2563  - 30 มีนาคม 2564 
 
 
หลักการและเหตุผล 
 โรงอาหารของโรงเรียนเป็นสิ ่งที ่สำคัญต่อการให้บริการนักเรียน บุคลากร และบุคคลทั ่วไปดังนั้น                
การทำให้โรงอาหารได้รับการรับรองมาตรฐานจึงเป็นเรื่องท่ีดีเพื่อสุขภาพของทุกคน กลุ่มงานอนามัยของโรงเรียน
จึงได้จัดทำโครงการโรงอาหารสะอาด  นักเรียนปลอดภัย ขึ้น เพื่อให้บุคลากร และนักเรียนทุกคนได้ตระหนักถึง
ความสำคัญของโรงอาหารและเพื่อให้ได้เป็นโรงอาหารท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะให้ผู้มาใช้บริการ
เกิดความมั่นใจ และไว้วางใจในการใช้บริการโรงอาหารของโรงเรียนทุกครั้งที่ใช้การบริการ  การเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยด้านอาหารภายในโรงอาหารของโรงเรียน จึงเป็นเป้าหมายสำคัญท่ีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุ
ราษฎร์ธานี มุ่งเน้นส่งเสริมให้มีการพัฒนาและยกระดับโรงอาหารให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน  
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 ท้ังนี้โดยการตรวจแนะนำสถานประกอบการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง การพัฒนาตัวผู้ประกอบการและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ในการเลือกซื้อและการจัดบริการอาหารที่สะอาด 
ปลอดภัยปราศจากสารปนเป้ือนท่ีอาจเป็นสาเหตุให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค
ในโรงเรียน 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนได้ใช้โรงอาหารท่ีสะอาดและปลอดภัย  
 2. เพื่อสร้างความตระหนักให้โรงเรียนในสังกัดได้ใช้โรงอาหารอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี 
 3. เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องภาวะโภชนาการ 
 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
           - โรงอาหารสะอาด พร้อมใช้งานร้อยละ 90 
 - นักเรียนคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนได้ใช้โรงอาหารท่ีสะอาดและปลอดภัยร้อยละ 90 
 - นักเรียนมีความตระหนักในการใช้โรงอาหารอย่างคุ้มค่าและถูกวิธีร้อยละ 90 
           เชิงคุณภาพ 
  - นักเรียนคณะครูและบุคลากรได้ใช้โรงอาหารท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน 
  - นักเรียนคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนได้ใช้โรงอาหารท่ีสะอาดและปลอดภัย  
  - นักเรียนมีความตระหนักในการใช้โรงอาหารอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี 
 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ   
- จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 
- แต่งต้ังคณะทำงาน 
- จัดประชุมช้ีแจงคณะกรรมการ 
- จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สุขาภิบาลอาหาร 

 
พฤษภาคม  2563 

 
นางสาวประภัสสร วิชัยดิษฐ์    

2. ข้ันดำเนินการ 
- จัดทำป้ายภาวะโภชนาการ 
- จัดทำป้ายนิเทศให้ความรู้,ข้อควรปฏิบัติ 
- ปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์โรงอาหาร 

พฤษภาคม  2563 
พฤษภาคม  2563 

พฤษภาคม 2563 – 
มีนาคม 2564 

นางสาวประภัสสร วิชัยดิษฐ์    
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3. ขั้นติดตามและประเมินผล 
- กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงาน 
- ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน  
- รายงานผลการดำเนินงาน 

กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวประภัสสร วิชัยดิษฐ์    

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นางสาวประภัสสร วิชัยดิษฐ์  
   
งบประมาณ 
  10,๐๐๐ บาท 
รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 

กิจกรรม 
แหล่งเงินงบประมาณ /จำนวนเงิน 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑. จัดทำป้ายภาวะโภชนาการ - - 1,0๐๐ 1,0๐๐ 
๒. จัดทำป้ายนิเทศให้ความรู้,ข้อควรปฏิบัติ - - 6,0๐๐ 6,0๐๐ 
๓. จัดทำป้ายร้านค้า - - 2,๐๐๐ 2,๐๐๐ 
4. ปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์โรงอาหาร - - 1,000 1,000 

รวม 10,๐๐๐ 
 
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
- ร้อยละของโรงอาหารสะอาด พร้อมใช้งาน 
- ร้อยละของนักเรียนคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนได้ใช้โรงอาหาร
ท่ีสะอาดและปลอดภัย 
- ร้อยละของนักเรียนมีความตระหนักในการใช้โรงอาหารอย่างคุ้มค่า
และถูกวิธี 

 
 

๙๐ 

เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนคณะครูและบุคลากรได้ใช้โรงอาหารท่ีได้รับการรับรอง
มาตรฐาน 
- นักเรียนคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนได้ใช้โรงอาหารท่ีสะอาด
และปลอดภัย  
- นักเรียนมีความตระหนักในการใช้โรงอาหารอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี 

 
100 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. โรงเรียนได้ใช้โรงอาหารท่ีสะอาดและปลอดภัย  

 2. นักเรียนคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนความตระหนักให้โรงเรียนในสังกัดได้ใช้โรงอาหารอย่างคุ้มค่า 
               และถูกวิธี 
 3. นักเรียนมีความตระหนักเรื่องภาวะโภชนาการ 
 

 
 
 
 
           ผู้เสนอโครงการ                        ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

       ลงช่ือ...................................................                           ลงช่ือ...................................................... 
              (นางสาวประภัสสร วิชัยดิษฐ์)                                        (นางสาวสุกัญญา ทิพย์พินิจ) 
                     ตำแหน่ง ครู คศ.๒                                                    รองผู้อำนวยการ 
                                                        
 
 
 
 
 
                                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
 

             ว่าท่ี ร้อยเอก........................................................ 
                        (ภูพยงค์ คงชนะ) 
                          ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ  ปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา (ห้องเรียนคอมพิวเตอร์) 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  
   1.1.6) มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์ สพม.11  
 กลยุทธ์ที่ 1  สร้างโอกาส และลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 4  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐาน 
                           ความเป็นไทย 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ ๓  กระจายโอกาสให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
กลยุทธ์ที่ ๖  ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่ 7  สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 
 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวโสภิตา มูสิกะ 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 – เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 
 
 
หลักการและเหตุผล 

ในการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติ
และเต็มศักยภาพ  สถานศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้  โดยจัดหาสื่อการ
เรียนการสอนและแหล่งการเรียนรู้  แหล่งข้อมูลให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ  โดยปรับปรุงปรับปรุงห้องโสตทัศน
ศึกษา (ห้องเรียนคอมพิวเตอร์) 
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ให้มีลักษณะท่ีเหมาะแก่การให้บริการแก่นักเรียน ครู และผู้ปกครองท่ีเข้ารับการบริการจากงานปรับปรุงห้องโสต
ทัศนศึกษา (ห้องเรียนคอมพิวเตอร์) และเพื่อให้เป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูลของผู้เรียน   
 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา (ห้องเรียนคอมพิวเตอร์) มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆพร้อม
สำหรับการให้บริการแก่นักเรียน  
 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   
            ได้ห้องโสตทัศนศึกษา (ห้องเรียนคอมพิวเตอร์) ท่ีเอื้อต่อการให้บริการแก่นักเรียน จำนวน 1 ห้อง 
 เชิงคุณภาพ   
       ได้ห้องโสตทัศนศึกษา (ห้องเรียนคอมพิวเตอร์) ท่ีเหมาะสม และพร้อมให้บริการแก่นักเรียน 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ลำดับที่ รายการกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
ขั้น 

ตรียมการ 
1. ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ 
2. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 

1-30  มี.ค. 
2563 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

ขั้น
ดำเนินการ 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ 
2. ติดต่อผู้รับเหมาเพื่อประเมินราคา 
3. ดำเนินการตามข้ันตอน 
4. ติดการตามปรับปรุงเป็นระยะ 
5. ตรวจรับการปรับปรุงงาน 

 
 

เม.ย – พ.ค 
2563 

 
 

ฝ่ายบริหาร 

 

ขั้น
ตรวจสอบ

และ
ประเมินผล 

1. ติดตามผลการดำเนินงาน 
จากการสังเกต สัมภาษณ์ 
และสรุปรายงานการปรับปรุง 

 
1 พ.ค – เม.ย 

2563 

 
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

ขั้น
ปรับปรุง/

แก้ไข 

1. ประเมินการปรับปรุง 
นำข้อบกพร่องมาแก้ไขการดำเนินงานเป็น
ระยะและสรุปผลต่อฝ่ายบริหาร 

 
1 พ.ค. – 1 มิ.ย. 

2563 

 
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นางสาวโสภิตา มูสิกะ 
งบประมาณ 
  25,000 บาท 
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รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 
กิจกรรม/รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1. ปรับปรุงผ้าม่าน 
2. ปรับปรุงบริเวณหน้าเวที 
3. ปรับปรุงระบบสายไฟและสายเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต 

5,000 
10,000 
10,000 

 

รวม 25,000  
 
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
ได้ห้องโสตทัศนศึกษา (ห้องเรียนคอมพิวเตอร์) ท่ีเอื้อต่อการให้บริการแก่
นักเรียน จำนวน 1 ห้อง 

 
100 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละความพึงพอใจจากการได้ห้องแนะแนวที่เหมาะสม และพร้อมให้บริการ
แก่นักเรียน ครู และผู้ปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
100  

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ห้องโสตทัศนศึกษา (ห้องเรียนคอมพิวเตอร์) มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการให้บริการนักเรียนและส่งผลให้
การบริการมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ห้องโสตทัศนศึกษา (ห้องเรียนคอมพิวเตอร์) เป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูลของผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพ
และมีข้อมูลหลากหลาย   
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      ผู้เสนอโครงการ                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

   ลงช่ือ...................................................                                ลงช่ือ...................................................... 
            (นางสาวโสภิตา มูสิกะ)                                                  (นางสาวสุกัญญา ทิพย์พินิจ) 
              ตำแหน่ง ครู คศ.2                                                            รองผู้อำนวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
 

             ว่าท่ี ร้อยเอก........................................................ 
                        (ภูพยงค์ คงชนะ) 
                          ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ  จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียน 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม.11  
 กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
 กลยุทธ์ที่ 5  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของทุก 
                           ภาคส่วน 
 กลยุทธ์ที่ ๖  ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
 กลยุทธ์ที่ ๘  ส่งเสริมให้บุคลากรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 
 
 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวธฤตวัน  ญาณวีรศักดิ์ 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     1 เมษายน 2563 - 31  มีนาคม 2564  
 
 
หลักการและเหตุผล 
                   งานประชาสัมพันธ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในด้านการจัดทำส่ือประชาสัมพันธ์ เพื่อช่วยสร้างความรู้
ให ้ก ับบ ุคคลทั ้ งภายในและภายนอกได ้ร ับทราบข ่าวสารของ โรงเร ียนเตร ียมอ ุดมศ ึกษาพ ัฒนาการ  
สุราษฎร์ธานี ได้อย่างถูกต้อง ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อสถานศึกษา และมีผลกระทบต่อการเพิ่มปริมาณนักเรียน 
ให้มาเรียนในโรงเรียนมากขึ้น 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเผยแพร่ข่าวสารความรู้ ความบันเทิง และกิจกรรมของโรงเรียน 

  2. ส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา  ว่าโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนทุก
คนเป็นเจ้าของและเป็นหน้าท่ีของแต่ละคนท่ีต้องให้ความร่วมมือในการจัดและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนด้วย  
  3. เป็นการแถลงหรือแจ้งข่าวสารต่างๆ ให้ทุกคนรับทราบ  โดยใช้วิธีการหลากหลายช่องทางท่ีเหมาะสม  

4. เพื่อเป็นส่ือกลางระหว่างครู ผู้ปกครองและนักเรียน บุคคลท่ัวไป 
 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

1. สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์ผลงานจากการดำเนินด้านต่างๆ ไปสู่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย / หลายช่องทาง วารสารประจำภาคเรียน การประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายไวนิลติดหน้า
โรงเรียน 

 2. ครู ผู้ปกครอง นักเรียนและบุคคลท่ัวไป ได้รับทราบข่าวสารกิจกรรมของโรงเรียน 
          เชิงคุณภาพ 
                     1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
                     2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ชุมชน เกิดความประทับใจและเกิดภาพลักษณ์/มีภาพพจน์ท่ีดีต่อ
สถานศึกษา 
 
 ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ   
- ศึกษาข้อมูลและวางแผนการจัดทำวารสาร
และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
- ขออนุมัติโครงการ 

เม.ย. 6๓ – มิ.ย. 6๓ นางสาวธฤตวัน  ญาณวีรศักดิ์ 

2. ข้ันดำเนินการ 
- รวบรวมข้อมูล ผลงานและกิจกรรมต่างๆ
ของโรงเรียน 
- ดำเนินการจัดพิมพ์วารสาร 
- ส่งวารสารเผยแพร่ไปยังหน่วยงานอืน่ๆ 

พ.ค. 6๓ – ก.พ. 64 นางสาวธฤตวัน  ญาณวีรศักดิ์ 

3. ขั้นติดตามและประเมินผล 
- ประเมินผล มี.ค. 65 นางสาวธฤตวัน  ญาณวีรศักดิ์ 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นางสาวธฤตวัน  ญาณวีรศักดิ์ 
งบประมาณ 
  5,000 บาท 
รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 
 

กิจกรรม 
แหล่งเงินงบประมาณ /จำนวนเงิน 

รวม ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 

- - 4,000 4,000 นางสาวธฤตวัน ญาณวีรศักดิ์ 

2. แผ่นพับโรงเรียน - - 1,000 1,000 นางสาวธฤตวัน ญาณวีรศักดิ์ 

รวม 5,000 
 
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของการประชาสัมพันธ์ผลงานจากการดำเนินด้านต่างๆ 
ไปสู่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย / หลายช่องทาง 
วารสารประจำภาคเรียน การประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายไวนิลติดหน้า
โรงเรียน 
2. ร้อยละของครู ผู้ปกครอง นักเรียนและบุคคลท่ัวไป ได้รับทราบ
ข่าวสารกิจกรรมของโรงเรียน 

 
 
 

100 

เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละของประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ของ
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ชุมชน เกิดความประทับใจและเกิด
ภาพลักษณ์/มีภาพพจน์ท่ีดีต่อสถานศึกษา  

 
 

100 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ครู ผู้ปกครอง นักเรียนและบุคคลท่ัวไป ได้รับข่าวสารความรู้ ความบันเทิง และกิจกรรมของ
โรงเรียน 
  2. ครู ผู้ปกครอง นักเรียนและบุคคลท่ัวไป ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา  ว่าโรงเรียน
เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนทุกคนเป็นเจ้าของและเป็นหน้าท่ีของแต่ละคนท่ีต้องให้ความร่วมมือในการจัดและ
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนด้วย  
  3. แถลงหรือแจ้งข่าวสารต่างๆ ให้ทุกคนรับทราบ  โดยใช้วิธีการหลากหลายช่องทางท่ีเหมาะสม  
 4. เป็นส่ือกลางระหว่างครู ผู้ปกครองและนักเรียน บุคคลท่ัวไปได้ 
 
 
 
 
 
 
 
      ผู้เสนอโครงการ                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

   ลงช่ือ...................................................                                ลงช่ือ...................................................... 
        (นางสาวธฤตวัน ญาณวีรศักดิ์)                                             (นางสาวสุกัญญา ทิพย์พินิจ) 
              ตำแหน่ง ครู คศ.1                                                            รองผู้อำนวยการ 
 
 
 
 
 
                                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
 

             ว่าท่ี ร้อยเอก........................................................ 
                        (ภูพยงค์ คงชนะ) 
                          ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ  ปรับปรุงพัฒนาห้องประชาสัมพันธ์ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม.11  
 กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
 กลยุทธ์ที่ 5  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของทุก 
                           ภาคส่วน 
 กลยุทธ์ที่ 7  สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 

 กลยุทธ์ที่ ๘  ส่งเสริมให้บุคลากรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 

 
 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวธฤตวัน  ญาณวีรศักดิ์ 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 
 
 
หลักการและเหตุผล 
            โรงเรียนในฐานะท่ีเป็นสถาบันหนึ่งของสังคมต้องติดต่อถึงประชาชนหลายกลุ่ม ได้แก่ ผู้ปกครอง นักเรียน 
ครูอาจารย์ ข้าราชการ หน่วยงานอื่น ๆ ตลอดจนประชาชนในชุมชน จึงต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์ในการ
ประสานสร้างความเข้าใจอันดีแก่กลุ่มบุคคลเหล่านั้น การประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือที่จำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับ
โรงเรียน ในการส่งและรับข่าวสาร ความคิดเห็นเผยแพร่ ผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน การสร้างไมตรีสัมพันธ์ของ
กลุ่มต่าง ๆ การประชาสัมพันธ์โรงเรียนมีเป้าหมายท่ีสำคัญท่ีสุดคือ ความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับประชาชน
หรือสถาบันอื่นๆ อันจะเป็นรากฐานในการพัฒนาการศึกษาให้ได้ผลดียิ่งขึ้น  โดยเหตุนี้งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี เห็นสมควรจัดให้มีโครงการการพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์ขึ้น   
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้มีส่ือผสมและส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอแก่การให้บริการ 
2. เพื่อใช้เป็นสถานท่ีรับรองผู้ปกครองและบุคคลท่ีมาติดต่อราชการกับทางโรงเรียน 
3. เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนและเย่ียมเยียนโรงเรียน   

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

           1. สถานศึกษามีข้อมูลสถิติสารสนเทศด้านต่าง ๆ จากการดำเนินงานตลอดปี 
  2. สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์ผลงานจากการดำเนินด้านต่าง ๆ ไปสู่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
                            ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย / หลายช่องทาง 
           เชิงคุณภาพ 
                  1. ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีและการดำเนินงานของสถานศึกษา 
  2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ชุมชน เกิดความประทับใจและเกิดภาพลักษณ์/มีภาพพจน์ท่ีดีต่อ 
                            สถานศึกษา 
  3. หน่วยงานอื่นและชุมชน/ผู้ปกครองมีความนิยม ศรัทธา เอื้ออำนวยประโยชน์ต่อ 
                            สถานศึกษา 
  
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ   
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน  เม.ย. 63  นางสาวธฤตวัน  ญาณวีรศักดิ์ 
2. ข้ันดำเนินการ 
- ปรับปรุงจัดระเบียบห้องประชาสัมพันธ์ มิ.ย. 63 นางสาวธฤตวัน  ญาณวีรศักดิ์ 

3. ขั้นติดตามและประเมินผล 
- ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการ มี.ค. 64 นางสาวธฤตวัน  ญาณวีรศักดิ์ 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นางสาวธฤตวัน  ญาณวีรศักดิ์ 
งบประมาณ 
  5,000 บาท 
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รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 
 

กิจกรรม 
แหล่งเงินงบประมาณ /จำนวนเงิน 

รวม ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

- ปรับปรุงจัดระเบียบห้อง
ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ 
1. ผ้าม่าน/ผ้าคลุมโต๊ะ  
2. ตู้เก็บเอกสาร 

 
 

 
 

 
 

3,000 
2,000 

 
 

3,000 
2,000 

 
นางสาวธฤตวัน ญาณวีรศักดิ์ 

รวม 5,000 
 
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของสถานศึกษามีข้อมูลสถิติสารสนเทศด้านต่าง ๆ จากการ
ดำเนินงานตลอดปี 
2. ร้อยละของสถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์ผลงานจากการดำเนิน
ด้านต่าง ๆ ไปสู่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย / หลาย
ช่องทาง 

 
 

100 

เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละของมีส่วนเกี่ยวข้อง เกิดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี
และการดำเนินงานของสถานศึกษา 
2. ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ชุมชน เกิดความประทับใจและเกิด
ภาพลักษณ์/มีภาพพจน์ท่ีดีต่อสถานศึกษา 
3. ร้อยละของหน่วยงานอืน่และชุมชน/ผู้ปกครองมีความนิยม ศรัทธา 
เอื้ออำนวยประโยชน์ต่อสถานศึกษา 

 
 
 

100 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. มีส่ือผสมและส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอแก่การให้บริการ 
2. เป็นสถานท่ีรับรองผู้ปกครองและบุคคลท่ีมาติดต่อราชการกับทางโรงเรียน 
3. สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนและเย่ียมเยียนโรงเรียนได้เป็นอย่างดี  
 
  
 
 
      ผู้เสนอโครงการ                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

   ลงช่ือ...................................................                                ลงช่ือ...................................................... 
        (นางสาวธฤตวัน ญาณวีรศักดิ์)                                             (นางสาวสุกัญญา ทิพย์พินิจ) 
              ตำแหน่ง ครู คศ.1                                                            รองผู้อำนวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
 

             ว่าท่ี ร้อยเอก........................................................ 
                        (ภูพยงค์ คงชนะ) 
                          ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ  พัฒนาและปรับปรุงอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองกลยุทธ์ สพม.11  
 กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
 กลยุทธ์ที่ 5  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของทุก 
                           ภาคส่วน 
 กลยุทธ์ที่ 7  สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 กลยุทธ์ที่ ๘  ส่งเสริมให้บุคลากรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 

 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานท่ัวไป (งานโสตทัศนศึกษา) 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายทิฐิกร บุญเช้ือ 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     1 พฤษภาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 
 
 
หลักการและเหตุผล 

ในศตวรรษแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์ที่มีความทันสมัยมา  
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ เช่น การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (Computer 
Assisted Instruction) การเรียนในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ (eLearning) การเรียนแบบ School Online (VDO 
streaming) เร ียนโดยใช้การสื ่อสารทางไกล (Distance Learning) ภายใต้ความเชื ่อเกี ่ยวกับศักยภาพของ
เทคโนโลยี ในปัจจุบันที่จะให้ผู ้เรียนเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ที ่มีอยู ่ มากมาย หรือในโลกแห่งความรู้ (World 
Knowledge)  

ซึ่งผู้เรียนมีความสามารถท่ีจะเรียนเวลาใด สถานท่ีใด หรือ แม้กระท่ังจะเรียนรู้กับใครก็ได้ตามความสนใจ
ของ แต่ละคน จึงเกิดการเรียนรู้มากขึ้น ในด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  

งานโสตทัศนศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดทำโครงการขึ้นโดยมีแนวคิดส่งเสริมและ 
สนับสนุนการจัดอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เพื่อนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุน ซึ่งถือได้ว่า เป็นภารกิจใน  การ
พัฒนาคุณภาพนักเรียน ครูและบุคลากร ในเรื่องการใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย  เพื่อให้ทันต่อกระแส
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โลกาภ ิว ัฒน ์และการก ้าวไปส ู ่ โรงเร ียนมาตรฐานสากล WORLD-CLASS STANDARD SCHOOL อย ่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ครูและบุคลากร สามารถใช้อุปกรณ์ระบบมัลติมีเดียและส่ือการเรียนการสอนพร้อมใช้งาน  
2. เพื่อให้หน่วยงานภายในและภายนอกโรงเรียนได้ใช้ระบบมัลติมีเดียท่ีมีประสิทธิภาพและทันสมัย 
มากยิ่งขึ้น 

 
เป้าหมาย     

เชิงปริมาณ    
 1. เพื่อพัฒนาระบบภาพและเสียง สำหรับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรูปแบบต่าง ๆ ให้มี  
              ประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ 
เชิงคุณภาพ    
 1. นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนและหน่วยงานภายนอกได้ใช้ระบบมัลติมีเดียท่ีมี 
              ประสิทธิภาพและทันสมัยมากยิ่งขึ้น 

 
ขั้นตอนดำเนินงาน 
 

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 

4. ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act)  
สรุปและรายงานผล มีนาคม 2564 

 

สถานที่ในการดำเนินกิจกรรม 
 หอประชุม ห้องอาเซียน และสถานที่ตั ้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
 



113 
 

      งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

งบประมาณ 
25,000 บาท 
 

รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 
 

กิจกรรม 
แหล่งเงินงบประมาณ /จำนวนเงิน 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

3. จัดซ้ืออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
- กล้องถ่ายภาพ  

 
 

 
 

25,000 25,000 

รวมงบประมาณ - - 25,000 25,000 

 
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 
1. ร้อยละของการพัฒนาระบบภาพและเสียง สำหรับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ในรูปแบบต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละของการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ 

 
ร้อยละ 80 

ด้านคุณภาพ 
1. ร้อยละของนักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนและหน่วยงานภายนอกได้ใช้ระบบ
มัลติมีเดียท่ีมีประสิทธิภาพและทันสมัยมากยิ่งขึ้น  

 
ร้อยละ 80 

 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ     
 1. ครูและบุคลากร สามารถใช้อุปกรณ์ระบบมัลติมีเดียและส่ือการเรียนการสอนพร้อมใช้งาน  
 2. หน่วยงานภายในและภายนอกโรงเรียนได้ใช้ระบบมัลติมีเดียท่ีมีประสิทธิภาพและทันสมัย 
มากยิ่งขึ้น 
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      ผู้เสนอโครงการ                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

   ลงช่ือ...................................................                                ลงช่ือ...................................................... 
              (นายทิฐิกร บุญเช้ือ)                                                    (นางสาวสุกัญญา ทิพย์พินิจ) 
               ตำแหน่ง ครู คศ.๒                                                           รองผู้อำนวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
 

             ว่าท่ี ร้อยเอก........................................................ 
                        (ภูพยงค์ คงชนะ) 
                          ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 

ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

สนองกลยุทธ์ สพม.11  
 กลยุทธ์ที่ 4  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐาน 
                           ความเป็นไทย 
 กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพตามสมรรถนะมาตรฐาน
วิชาชีพ และจรรยาบรรณ 
 กลยุทธ์ที่ 5  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน 

 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    งานบริหารท่ัวไป 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสัจจะ  นิลอรุณ 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     เดือนมีนาคม  256๓ –  เดือนกันยายน  256๔ 
 
หลักการและเหตุผล 
           ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  กำหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อส่งเสริม  
การจัดการศึกษา  ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โรงเรียน
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เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี จึงต้องมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนเพื่อ
วางแผนการจัดการศึกษาร่วมกัน 
 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน  
 
เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
      1.   มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษาละ 4 ครั้ง 
      2.  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปตามระเบียบการประชุมและมีการบันทึกการ
ประชุมทุกครั้ง 
 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 
วัน/เดือน/ป ี ขั้นตอน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบร่วม 
14 มี.ค. 6๓ การวางแผน 

(Planning) 
1.นำเสนอโครงการต่อผู้บริหาร 
2.จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อช้ีแจงขอบข่าย
การทำงานและจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน 
3.มอบหมายผู้รับผิดชอบ 

นางสัจจะ 
ครูทุกคน 
 
น.ส.ฐิตินันท์ 

16 พ.ค.6๓ 
1 มิ.ย. 6๓ 
1 ก.ค. 6๓ 
1 ส.ค. 63 

การดำเนินงาน 
(Doing) 

1.จัดประชุมครั้งท่ี 1 
2.จัดประชุมครั้งท่ี 2 
3.จัดประชุมครั้งท่ี 3 
4.จัดประชุมครั้งท่ี 4 

นางสัจจะ 
 

ทุกครั้งท่ีมีการ
ประชุม 

ตรวจสอบติดตาม 
/ประเมินผล 
(Check) 

รายงานผลการประชุม นางสัจจะ 

30 ก.ย. 63 ปรับปรุงพัฒนา 
(Action) 

ประชุมเพื่อสรุปผลงานและนำข้อบกพร่องมา
ปรับปรุงแก้ไข 

ครูทุกคน 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นางสัจจะ  นิลอรุณ 

งบประมาณ 
  ๓,๐00 บาท 
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ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จ 
 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานของโรงเรียนมีการประชุม
เพื่อวางแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียนอย่างน้อย 
ปีละ 4 ครั้ง 

การสังเกตการเข้าร่วมการประชุม 
ตรวจบันทึกการประชุม 

แบบสำรวจรายการ 

 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                           

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี มีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา 
 

 
 
 
      ผู้เสนอโครงการ                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

   ลงช่ือ...................................................                                ลงช่ือ...................................................... 
              (นางสัจจะ นิลอรุณ)                                                    (นางสาวสุกัญญา ทิพย์พินิจ) 
               ตำแหน่ง ครู คศ.๓                                                           รองผู้อำนวยการ 
 
 
 
 
 
                                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
 

             ว่าท่ี ร้อยเอก........................................................ 
                        (ภูพยงค์ คงชนะ) 
                          ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ     ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานท่ี 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   1.2.1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
   1.2.3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   1.2.4) สุขภาพวะทางร่างกายและจิตสังคม 

สนองกลยุทธ์ สพม.11   
 กลยุทธ์ที่ 1  สร้างโอกาส และลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 4  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐาน 
                           ความเป็นไทย 
 กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
 กลยุทธ์ที่ 3  กระจายโอกาสให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
 กลยุทธ์ที่ 6  ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
 
 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายพรศักดิ์ ผกากรอง 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     ตลอดปีการศึกษา 
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หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษา  ปีการศึกษา  2542  หมวดท่ี  6  ได้กำหนดไว้ว่าการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ

พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ สติปัญญา  ความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรม 

ในการดำรงชีวิตสามารถร่วมอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ได้

ดำเนินการตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องดำเนินการให้ความ

ช่วยเหลือนักเรียนอย่างเร่งด่วนภายใต้สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและหลากหลายในปัจจุบัน เพื่อ

ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี  มีความสุข มีความสามารถทางสติปัญญา ควบคู่ไปด้วยคุณธรรมจริยธรรม และ

สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตลอดจนส่งเสริมครู ผู้ปกครองและเพื่อนนักเรียนด้วยกันให้มี

ศักยภาพในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 

 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินงานในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาอย่าง

ต่อเนื่องสม่ำเสมอและจากการประเมินโครงการพบว่าการดำเนินการติดตามกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

สามารถช่วยเหลือนักเรียนในการแก้ปัญหาในด้านต่างๆ เช่น ด้านการเรียน ความปลอดภัยในสังคม ปัญหายาเสพ

ติด  ปัญหาทางเพศ  สิทธิเด็กและอื่นๆได้ดี  เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพท่ีสมบูรณ์ท้ังทางร่างกาย สังคมและสติปัญญา 

จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 
        1. เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นคนท่ีสมบูรณ์ท้ังทาง

ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

        2. เพื่อจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณภาพและท่ัวถึง 

        3. เพื่อเสริมสร้างพัฒนาความรู้ความสามารถพัฒนาทางอารมณ์และพัฒนาจริยธรรมทางสังคมท่ีดีงาม 

        4. เพื่อสร้างสัมพันธภาพความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจอันดีระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง 

        5. เพื่อส่งเสริมให้ครูท่ีปรึกษา ครูประจำช้ัน บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง เพื่อนนักเรียนด้วยกันและ

หน่วยงานอื่นๆ มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ     

- นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี จำนวน 1,086 คนได้รับการ 

ช่วยเหลือย่างท่ัวถึงและเหมาะสมตามความเป็นจริง 
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               - มีแบบฟอร์มในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบเดียวกันท้ังโรงเรียนและง่ายต่อการ                 

นำไปใช้ 

                - ครู ผู้ปกครอง เพื่อนนักเรียน และหน่วยงานอืน่ๆ ให้ความร่วมมือ ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

จนส่งผลให้ผู้เรียนมีค่านิยมท่ีดีงาม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

เชิงคุณภาพ 
                - นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพจนเป็นคนท่ีสมบูรณ์
ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 

                 - นักเรียนมีความฉลาดทางอารมณ์ รู้จักตนเองและควบคุมตนเองได้ สามารถเรียนรู้ได้อย่างมี  
ความสุข 

                       - มีสัมพันธภาพต่อกันระหว่างครู ผู้ปกครอง เพื่อนนักเรียนเป็นไปด้วยดีและอบอุ่น 
 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรมและข้ันตอน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ(P) 

- ประชุมคณะครู ช้ีแจงกำหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

พ.ค. 63- มี.ค. 64  

2. ขั้นดำเนินการ(D) 
- แต่งต้ังคณะทำงาน 
- กำหนดเครื่องมือและจัดทำเครื่องมือ 
- กำหนดแผนปฏิบัติงาน 
- ปฏิบัติตามแผน 

1. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

เพื่อช้ีแจงรายละเอียดต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับ
นักเรียน, ด้านการเรียนการสอนม และด้านอื่นๆ
ท่ีเกี่ยวข้องกับนักเรียน และยังสร้างสัมพันธ์ภาพ
ท่ีดีระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
2.กิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 

 
พ.ค.63 
พ.ค.63 

 
 

มิ.ย.63 
 
 
 
 
 
 

ธ.ค.63 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ครูภาริตา พุฒนวน 
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- คัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 

ระดับห้องเรียน ห้องละ 5 คนและระดับโรงเรียน 

จำนวน 30 คน, ประชุมสัมมนาเครือข่าย

ผู้ปกครองนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจใน

บทบาทหน้าท่ีในการดูแลช่วยเหลือบุตรหลาน, 

วางแผนการดำเนินงานของกิจกรรมเครือข่าย

ผู้ปกครองนักเรียน,  ดำเนินการตามแผนท่ี

กำหนดไว้  สรุปผลและรายงานผล   
 

3. กิจกรรมประชุมเครือข่ายรถรับส่ง 
- จัดประชุมเครือข่ายรถรับส่งนักเรียน เพื่อ
ร่วมกันดูแลนักเรียนระหว่างการเดินทางจากบ้าน
ถึงโรงเรียน และจัดทำข้อมูลการใช้รถรับส่ง 
4. กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
- แจ้งครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1, 
และ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ให้ทำการเยี่ยมบ้าน
นักเรียนระหว่างเดือน มิถุนายน-สิงหาคม ครูทุก 

คนออกเยี่ยมบ้านตามโครงการร้อยเปอร์เซ็นต์, 

จัดเตรียมเอกสารและแบบฟอร์มการเยี่ยมบ้าน 

นำข้อมูลจากการเย่ียมบ้านมาคัดกรองนักเรียน

,แก้ไข ป้องกันปัญหาตามสภาพจริง, ติดตามผล, 

วัดผลประเมินผลและรายงานผล 

 
 
 
 
 
 
 
 

มิ.ย.63 
 
 
 
 

มิ.ย.63- ส.ค.63 

 
 
 
ครูจงกล ศรีทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครูสุรชัย ราชโลจน์ 
 
 
 
 
ครูจงกล ศรีทอง 
 
 
 
 
 
 

 5.กิจกรรมดูแลและส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน 

- ดูแลนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงในเรื่องของการ

เรียน,สารเสพติด ติดตามและกำกับดูแลตาม

ขั้นตอนท่ีทางฝ่ายกำหนดให้, ตรวจสารเสพติดกับ

นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง 

 
 

พ.ค.63-มี.ค.64 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ครูพรศักดิ์ ผกากรอง 
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6.กิจกรรมเยี่ยมเรือนจำ 
- เพื่อสร้างจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองท่ีดี, 
เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อเพื่อนในสังคม 
และตระหนักเมื่อกระทำผิดกฎหมาย มีความเกรง
กลัวที่จะกระทำความผิด 

ก.ย.63  
 
 
ครูจงกล ศรีทอง 

3. ขั้นติดตามตรวจสอบ 
และประเมินผล (C) 
- รวบรวมแบบประเมินการดำเนินกิจกรรม 
- ประเมินผลความพึงพอใจและการตอบรับ 

ม.ค.64-ม.ีค.64  

4. ขั้นการนำผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ดำเนินงาน (A) 
- นำผลจากการดำเนินกิจกรรมมาสรุปจุดดีและ
จุดด้อยเพื่อปรับปรุงพัฒนาการดำเนินกิจกรรมใน
ครั้งต่อไป 

  

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
งบประมาณ 
  1๗๖,000 บาท 
รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง - 60,000 - 60,000 
2 กิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง - 10,000 - 10,000 
3 กิจกรรมประชุมเครือข่ายรถรับส่ง - 3,000 - 3,000 
4 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน - 25,000 - 25,000 
5 กิจกรรมเยี่ยมเรือนจำ - 3,000 - 3,000 
6 กิจกรรมอบรมพสน. - 45,000 - 45,000 
๗ จัดซ้ือวิทยุสื่อสาร - 30,000 - 30,000 

รวม  1๗๖,000  1๗๖,000 
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การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
จำนวน 1,086 คนได้รับการช่วยเหลือย่างท่ัวถึงและเหมาะสมตามความ
เป็นจริง 
๒. ร้อยละของงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบเดียวกันท้ังโรงเรียน
และง่ายต่อการนำไปใช้ 
๓. ร้อยละของครู ผู้ปกครอง เพื่อนนักเรียน และหน่วยงานอืน่ๆ ให้ความ
ร่วมมือ ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจนส่งผลให้ผู้เรียนมีค่านิยมท่ีดีงาม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 

100 
 

เชิงคุณภาพ 
๑. ร้อยละของนักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและสามารถพัฒนาตนเองได้
ตามศักยภาพจนเป็นคนท่ีสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา 
๒. ร้อยละของนักเรียนมีความฉลาดทางอารมณ์ รู้จักตนเองและควบคุม
ตนเองได้ สามารถเรียนรู้ได้อย่างมี  ความสุข 
๓. ร้อยละของสัมพันธภาพต่อกันระหว่างครู ผู้ปกครอง เพื่อนนักเรียน
เป็นไปด้วยดีและอบอุ่น  

 
 
 
 

100  

 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        1. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นคนท่ี สมบูรณ์ท้ังทางร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
        2. มีการจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณภาพและท่ัวถึง 
        3. มีการเสริมสร้างพัฒนาความรู้ความสามารถพัฒนาทางอารมณ์และพัฒนาจริยธรรมทางสังคมท่ีดีงาม 
        4. มีการสร้างสัมพันธภาพความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจอันดีระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง 
        5. มีการส่งเสริมให้ครูท่ีปรึกษา ครูประจำช้ัน บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง เพื่อนนักเรียนด้วยกันและ
หน่วยงานอื่นๆ มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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      ผู้เสนอโครงการ                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

    ลงช่ือ...................................................                              ลงช่ือ...................................................... 
            (นายพรศักดิ์ ผกากรอง)                                                       (นางปฐมา ชูศักดิ)์ 
               ตำแหน่ง ครู คศ.2                                                           รองผู้อำนวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
 

             ว่าท่ี ร้อยเอก........................................................ 
                        (ภูพยงค์ คงชนะ) 
                          ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ     ธนาคารโรงเรียน 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

  1.1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

  1.1.3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  ๑.๑.๖ มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑.๒.๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
  ๑.๒.๓ การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ๑.๒.๔ สุขภาวะทางร่างกายและสังคม 

สนองกลยุทธ์ สพม.11  
 กลยุทธ์ที่ 1  สร้างโอกาส และลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
กลยุทธ์ที่ ๘  ส่งเสริมให้บุคลากรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 
 

 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    งานธนาคารโรงเรียน 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวณิชาภัทร  อภิบาลศักดิ์ 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     1 พฤษภาคม 256๓ - 31  มีนาคม 2563๔ 
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หลักการและเหตุผล 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาท่ีช้ีแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ 

ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐให้ดำเนินไปในทางสายกลาง เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกในยุคโลก
กาภิวัฒน์ ซึ่งภายในสภาวการณ์ปัจจุบัน นักเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้เงินอย่างไม่เห็นคุณค่า ไม่มีเหตุผล ฟุ่ม
เฟื่อย ลุ่มหลงในค่านิยมทางวัตถุ และเทคโนโลยีทั้งที ่ยังไม่สามารถหารายได้ด้วยตนเอง จึงส่งผลให้พ่อแม่ต้อง
รับภาระค่าใช้จ่ายในการเล้ียงดูมากขึ้น  นอกจากนั้นนักเรียนขาดการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตใน
อนาคต จึงทำให้เมื่อถึงเวลาจำเป็นท่ีจะต้องใช้เงินไม่สามรถหาเงินได้ ทำให้พ่อแม่ต้องเดือนร้อน 
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้น้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอลุยเดช มาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา
ด้วยการบรูณาการกับหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ
จัดให้มีโครงการธนาคารโรงเรียน โดยไดรับความร่วมมือจากธนาคารออมสิน สาขากาญจนดิษฐ์  จัดตั้งธนาคาร
โรงเรียน เป็นธนาคารจำลอง ที่ดำเนินการโดยนักเรียนในโรงเรียนมีครูผู้รับผิดชอบ และพนักงานธนาคารออมสิน
เป็นท่ีปรึกษา มีนักเรียนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคล่ือน โดยนักเรียนผู้ปฏิบัติงานในธนาคารโรงเรียน เป็นนักเรียน
ที่มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ มีความละเอียด มีมนุษย์สัมพันธ์ดี  ซึ่งเจ้าหน้าท่ี ของธนาคารโรงเรียน
ประกอบด้วยนักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติงาน ทำหน้าที่ผู้จัดการ พนักงานการเงิน  พนักงานบัญชี  พนักงานติดต่อ และ
พนักงานลงรายการ 
 ธนาคารโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักบริหารจัดการใช้เงิน มีทักษะและเป้าหมายที่ชัดเจนในการออม 
เห็นคุณค่าของการออม มีทักษะในการบริหารงบประมาณ รู้จักคุณค่าของเงินและส่ิงของ มีวิธีคิดท่ีจะพิจารณาใน
การใช้เงิน รู้จักการออม รู้จักกระบวนการออมเงิน สามารถนำกระบวนการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมกับวัย  รู้จักการใช้เงินให้เป็นประโยชน์มากที่สุด อันจะส่งผลให้การดำเนินชีวิตใน
อนาคตเป็นคนท่ีมีคุณภาพ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการรู้จักประหยัด อดออม และสามารถดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการทำงาน สามารถนำไปใช้ใน 
    ชีวิตประจำวันได้ 
 3. เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีวินัย  มีความรับผิดชอบ  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีความเพียรพยายาม  ขยัน 
     อดทน  ละเอียด รอบคอบในการทำงาน  และเสียสละเพื่อส่วนรวม  
4. เปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกทักษะการบริหาร การบริการ และการทำงานอย่างมีข้ันตอน 
5. ส่งเสริมให้นักเรียนมีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายเมื่อยามจำเป็น 
6. ช่วยให้นักเรียน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
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เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

 1. นักเรียนร้อยละ 100  นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี เข้าร่วม 
โครงการธนาคารโรงเรียน 
 2. นักเรียนร้อยละ 100 ของนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ในปี
การศึกษา  256๒ มีเงินออมเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อ  
   3. ร้อยละ 100 ของนักเรียนท่ีปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียนมีทักษะการบริหาร การบริการและ
การทำงานมีข้ันตอน ได้รับประสบการณ์จากกระบวนการทำงานของธนาคารโรงเรียน 
  4. บุคลากรในโรงเรียนร้อยละ ๑๐0 เข้าร่วมโครงการธนาคารโรงเรียน 
           เชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ทุกคนมีนิสัยรักการประหยัดอด
ออม รู้จักการใช้จ่ายเงิน 
 2. นักเรียนทุกคนมีการวางแผนจัดการด้านการเงินและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมกับวัย 
 3. นักเรียนท่ีปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียนมีทักษะการบริหาร การบริการ และการทำงานอย่าง
มีข้ันตอน ได้รับประสบการณ์จากกระบวนการทำงานของธนาคารโรงเรียน 
 
 ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรมและข้ันตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ   
- ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรมกับนักเรียนธนาคารโรงเรียน กำหนด
บทบาทและหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีธนาคารโรงเรียน 
- เสนอแผนการจัดกิจกรรมต่อท่ีประชุมผู้บริหาร 
- รับสมัครเจ้าหน้าท่ีธนาคารโรงเรียนจำนวน 12 คน  
- อบรมเจ้าหน้าท่ีธนาคารโรงเรียนประกอบด้วยนกัเรียนเป็นผู้ปฏิบัติงาน 
ทำหน้าท่ีผู้จัดการ พนักงานการเงิน พนักงานบัญช ีพนักงานติดต่อ และ
พนักงานลงรายการเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
- ประชาสัมพันธ์โครงการธนาคารโรงเรียน ให้นักเรียนทุกคนรู้ถึง
วัตถุประสงค์ 
- จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อใช้ในกิจกรรมของธนาคารโรงเรียน 

 
 
 
พ.ค.256๓ 

 
 
 
ณิชาภัทร  อภิบาลศักดิ์ 

2. ขั้นดำเนินการ 
- ดำเนินการกิจกรรมธนาคารโรงเรียน (รับฝาก-ถอน) ตามปฏิทินการ
ทำงานของธนาคารโรงเรียน 

พ.ค. 256๓ 
 
ณิชาภัทร  อภิบาลศักดิ์ 
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๓. ข้ันติดตามและประเมินผล 
- สรุปผลการดำเนินงานโดยทำแบบรายงานการจัดกิจกรรม และนำบัญชี
รายรับ-รายจ่ายของธนาคารโรงเรียนรายงานให้ผู้อำนวยการโรงเรียน
ทราบ 

มี.ค. 256๔ 

 
ณิชาภัทร  อภิบาลศักดิ์ 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นางสาวณิชาภัทร  อภิบาลศักดิ์ 
งบประมาณ 
  ๔,000 บาท 
รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 
 

กิจกรรม 
แหล่งเงินงบประมาณ /จำนวนเงิน 

รวม ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. วางแผน 
- ประชุมคณะกรรมการทำงาน 

- - - - นางสาวณิชาภัทร  อภิบาล
ศักดิ์ 

2. ดำเนินงานตามกิจกรรม
โครงการ 
- จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการออม 
- สัปดาห์รักการออม 
- ครูและนักเรียนปฏิบัติงาน
ธนาคารโรงเรียน 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

๔,000 

 
 
 

๔,000 

 
 
 
นางสาวณิชาภัทร  อภิบาล
ศักดิ์ 

รวม ๔,000 
 
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
- นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ทุกคน
เข้าร่วมโครงการธนาคารโรงเรียน 
- ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์
ธานี ในปีการศึกษา  256๓ มีเงินออมเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อ  

 
 

๑๐๐ 
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- ร้อยละของนักเรียนท่ีปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียนมีทักษะการบริหาร 
การบริการและการทำงานมีข้ันตอน ได้รับประสบการณ์จาก
กระบวนการทำงานของธนาคารโรงเรียน 
- ร้อยละของบุคลากรในโรงเรียนเข้าร่วมโครงการธนาคารโรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ทุกคนมี
นิสัยรักการประหยัดอดออม รู้จักการใช้จ่ายเงิน 
- นักเรียนทุกคนมีการวางแผนจัดการด้านการเงินและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมกับวัย 
- นักเรียนท่ีปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียนมีทักษะการบริหาร การบริการ 
และการทำงานอย่างมีข้ันตอน ได้รับประสบการณ์จากกระบวนการ
ทำงานของธนาคารโรงเรียน  

 
 
 

100 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการรู้จักประหยัด อดออม และสามารถดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

2. นักเรียนมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการทำงาน สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
3. เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีวินัย  มีความรับผิดชอบ  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีความเพียรพยายาม  ขยัน
อดทน  ละเอียด รอบคอบในการทำงาน  และเสียสละเพื่อส่วนรวม  
4. เปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกทักษะการบริหาร การบริการ และการทำงานอย่างมีข้ันตอน 
5. ส่งเสริมให้นักเรียนมีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายเมื่อยามจำเป็น 
6. นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
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   ผู้เสนอโครงการ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

ลงช่ือ...................................................                               ลงช่ือ...................................................... 
   (นางสาวณิชาภัทร  อภิบาลศักดิ์)                                                (นางปฐมา ชูศักดิ์) 
            ตำแหน่ง ครู คศ.๑                                                         รองผู้อำนวยการ 
 
 
 
 
 

 
 

                                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
 

             ว่าท่ี ร้อยเอก........................................................ 
                        (ภูพยงค์ คงชนะ) 
                          ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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ภาคผนวก 

โครงการเงินกิจกรรม
ผู้เรียน 
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โครงการ     กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาการ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

สนองกลยุทธ์ สพม.11  
กลยุทธ์ที่ 1  สร้างโอกาส และลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 4  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐาน  
                ความเป็นไทย 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ ๓  กระจายโอกาสให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 

 กลยุทธ์ที่ 6  ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
      กลยุทธ์ที่ ๗  สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
      กลยุทธ์ที่ 8  ส่งเสริมให้บุคลากรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 
 
 
กลุ่มงานทีรั่บผิดชอบ    กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวดรุณี  เจริญรูป 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     16 พฤษภาคม 2563  - 30 มีนาคม 2564 
 
หลักการและเหตุผล 
 กระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุด ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อ
เสริมสร้าง พัฒนา หล่อหลอม ปลูกฝังให้เยาวชนที่เข้ารับการศึกษา มีลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรต้องการ 
และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม และมีการ  บูรณาการ
ระหว่างกลุ่มสาระฯ และมุ่งเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติ  สามารถหาคำตอบและหาความรู้ต่างๆ ได้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  จึงจะทำให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย ท่ีต้องการและสามารถพัฒนา
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นักเรียนได้ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตรที่กำหนดไว้ กลุ่มบริหารงานวิชาการได้เล็งเห็นถึงความ
ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งส่งเสริมในทุกๆ ด้าน และ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียนและครูสู่ชุมชน 
 2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ 
 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
           1. ผู้เข้าชมมีความพึงพอใจต่อการจัดนิทรรศการร้อยละ  80  
           เชิงคุณภาพ 
 2. ทุกกลุ่มสาระมีผลงาน Best  practice  นำเสนอในงานนิทรรศการทางวิชาการของ
โรงเรียน 
 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ   
- จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 
- แต่งต้ังคณะทำงาน 
- ประสานงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จัดเตรียมผลงาน  Best  practice   
- ประชุมปรึกษาหารือวางแผนการจัด
นิทรรศการ 

 
พฤษภาคม  2563 

 
นางสาวดรุณี  เจริญรูป 

2. ข้ันดำเนินการ 
- ประสานหน่วยงานต่าง ๆ  
- เชิญโรงเรียนในเขตพื้นท่ีบริการร่วมงาน
นิทรรศการ 
- จัดนิทรรศการ 

พฤษภาคม  2563 -
มิถุนายน  2563 

 
นางสาวดรุณี  เจริญรูป 

3. ขั้นประเมิน 
- สรุปโครงการ 
- ประเมินโครงการ 

 นางสาวดรุณี  เจริญรูป 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นางสาวดรุณี  เจริญรูป 
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งบประมาณ 
  80,000 บาท 
 
รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 
 

กิจกรรม/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
แหล่งเงินงบประมาณ /จำนวนเงิน 

รวม ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ(TUPST 
OPEN HOUSE) 

 40,000  40,000 นางสาวดรุณี  เจริญรูป 

นิทรรศการ OCOP และ OSOP  30,000  30,000 นางสาวดรุณี  เจริญรูป 

ส่งเสริมโอกาสการเปล่ียนท่ีเรียน  10,000  10,000 นางสาวกนกวรรณ ไกรภูม ิ

รวม  80,000  80,000  
 
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
-  ร้อยละของการเผยแพร่ผลงานของนักเรียนและครูสู่ชุมชน 

 
90 

เชิงคุณภาพ 
- เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ 
- เผยแพร่ผลงานของนักเรียนและครูสู่ชุมชน 

 
100 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนและครูได้มีโอกาสได้แสดงความรู้ความสามารถ 
  2. นักเรียนและครูเกิดความภาคภูมิใจ 
  3. ชุมชนให้การยอมรับโรงเรียนและให้การสนับสนุน 
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       ผู้เสนอโครงการ                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

  ลงช่ือ...................................................                               ลงช่ือ...................................................... 
             (นางสาวดรุณี  เจริญรูป)                                                  (นางสุมาลี ซุ้นสุวรรณ) 
                ตำแหน่ง ครู คศ.๑                                        ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
 
 

 
 

 
                                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
 

             ว่าท่ี ร้อยเอก........................................................ 
                        (ภูพยงค์ คงชนะ) 
                          ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ     สะเต็มศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 

  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  
   1.1.2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

   1.1.4) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

   1.2.1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

สนองกลยุทธ์ สพม.11  
 กลยุทธ์ที่ 1  สร้างโอกาส และลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 
 กลยุทธ์ที่ 4  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐาน 
                           ความเป็นไทย 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
กลยุทธ์ที่ 3  กระจายโอกาสให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพตามสมรรถนะมาตรฐาน 
                 วิชาชีพ และจรรยาบรรณ 
กลยุทธ์ที่ 6  ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่ 7  สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
กลยุทธ์ที่ 8  ส่งเสริมให้บุคลากรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 
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กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวภาวิณี แก้วกำเนิด 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     16 พฤษภาคม 256๓ ถึง 13 มีนาคม 2563 
 
หลักการและเหตุผล 

การศึกษาวิทยาศาสตร์แล้เทคโนโลยีของประเทศไทยในปัจจุบันยังมีปัญหาหลายประการ ประการท่ีสำคัญ
อย่างหนึ่งคือ การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่สนองความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของชาติ ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งต้องการกำลังคนท่ีมีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับการผลิตและการบริการท่ีมีการแข่งขันสูงในอนาคต (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี,2557)  อีกท้ังการเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 ส่งผลให้การจัดการศึกษาต้องมีการ
ปรับเปล่ียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถดำรงตนในสังคม และสามารถปรับตัวเองให้รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น 
โดยเฉพาะทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเรียนต้องเผชิญอยู่กับยุคแห่งความเป็นโลกาภิวัตน์ 
(Globalization) สังคมข้อมูลข่าวสาร (Information Society) การขยายตัวทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ 
การแข่งขันด้านเศรษฐกิจ ความต้องการแรงงานท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ซึ่ง Stem Education เป็นการขับเคล่ือน
การจัดการเรียนรู้ให้เกิดการบูรณาการระหว่างวิชา ซึ่งจะนำไปสู่ความเข้าใจด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศกร
รมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ให้เกิดการคิดนำไปสู่นวัตกรรมใหม่ในชีวิตประจำวัน แต่เนื่องจากประเทศไทยขาด
กำลังคนด้านสะเต็ม(STEM workforce) ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นักเรียนเห็นวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์เป็นเรื่องไกลตัว ขาดแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ร่วมกับ สสวท. ได้กำหนดเป็นนโยบายสำคัญท่ีพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้เห็น
ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี จึงเห็นความสำคัญในการจัดโครงการการจัดการเรียนรู้
สะเต็มศึกษา เพื่อขับเคล่ือน สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจ ท่ีถูกต้องให้กับครูผู้สอน และโรงเรียนกระตุ้นความ
ต่ืนตัวในนวัตกรรมการสอน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ท่ีเน้นการพัฒนาทักษะชีวิตท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
ควบคู่กับความรู้ในเนื้อหาวิชา จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม หรือโครงงานท่ีมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาท่ีพบเห็นในชีวิตจริง 

2. เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ ทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม 
3. เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ สามารถนำความรู้หลายวิชามาบูรณาการร่วมกันได้และนำไปใช้ในการ

แก้ปัญหาในชีวิตจริง 
4. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีเจตคติท่ีดีในการแก้ปัญหาอย่างเป็นกระบวนการ 
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เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ   
   1. ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี จำนวน 22 คน 

2. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี จำนวน  
50   คน  

เชิงคุณภาพ   
   1. ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีแผนการ
จัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาภาคเรียนละ 1 หน่วยการเรียนรู้ จัดกิจกรรมโครงงานเป็นฐาน ในรายวิชาท่ี
รับผิดชอบ นำกิจกรรมท่ีพัฒนาโดย สสวท.มาใช้ในการเรียนการสอน และมีการนิเทศการเรียนการจัดการเรียนการ
สอนแบบสะเต็มศึกษา อย่างน้อยร้อยละ 80  

2. นักเรียนมีการจัดทำโครงงานโดยการนำ Stem Education เข้ามาบูรณาการ และมี 
จัดการแสดงผลงานในสัปดาห์วิชาการของโรงเรียน อย่างน้อยร้อยละ 80  

3. นักเรียนแกนนำได้รับการเข้าค่ายวิชาการสะเต็มศึกษาพัฒนาการทักษะการแก้ปัญหา  
อย่างน้อยร้อยละ 80 

4. ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 80 
 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
- เขียนโครงการเพื่อเสนอให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
- ประชุมวางแผนประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 
- แต่งต้ังกรรมการผู้รับผิดชอบ 

 
8  เม.ย. 62 
28  พ.ค. 62 
4 มิ.ย. 62 

 
ครูภาวิณี    
ครูภาวิณี    
ครูภาวิณี    

๒. ขั้นดำเนินการ 
- การจัดซื้อส่ืออุปกรณ์การเรียนการสอนการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา 
-  ส่งครูท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรมสะเต็มศึกษาในรูปแบบเชิง
ปฏิบัติการ และออนไลน ์
-  การจัดการเรียนการสอน Stem  Education โดยบูรณาการ
วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และการงานอาชีพฯ 
- จัดกิจกรรมค่ายวิชาการสะเต็มศึกษาพัฒนาการทักษะการแก้ปัญหา
ให้แก่นักเรียนแกนนำ 
- ประกวดผลงาน/นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา 
 

 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
13-14 ก.ค. 6๓ 

 
30 ม.ค. 63 

 
ครูจารี  พรมสง 
คณะครู วิทย,์คณิต,
การงานอาชีพ 
คณะครู วิทย,์คณิต,
การงานอาชีพ 
ครูภาวิณี    
 
ครูภาวิณี    
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๓. ขั้นติดตามและประเมินผล 
- นิเทศ ติดตามผลและสรุป รายงานผล  การดำเนินงานโครงการ 
- รายงานผลต่อผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
12 ก.พ. 63 
18 ก.พ. 63 

 
ครูภาวิณี    
ครูภาวิณี    

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นางสาวภาวิณี แก้วกำเนิด 
งบประมาณ 
  36,000 บาท 
รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 

กิจกรรม 
แหล่งเงินงบประมาณ/จำนวนเงิน 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวสะเต็มศึกษา 

- - 15,000 15,000 ครูจรัญ 
ครูปวีณา 

จัดกิจกรรมค่ายวิชาการสะเต็มศึกษา
พัฒนาการทักษะการแก้ปัญหาให้แก่
นักเรียนแกนนำ 

4,000 12,000 
 

4,000 20,000 ครูภาวิณี 
แก้วกำเนิด 
 

การประเมินผลการจัดการเรียนรู้สะ
เต็มศึกษา 

- - 1,000 1,000 ครูภาวิณี                  
แก้วกำเนิด 

รวม 36,000 
 
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี เข้า
ร่วมกิจกรรม 
2. ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรยีนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการสุราษฎร์ธานี จำนวน 50   คน 

 
 

100 

เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี มีแผนการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาภาค
เรียนละ 1 หน่วยการเรียนรู้ จัดกิจกรรมโครงงานเป็นฐาน ในรายวิชาท่ี

 
 

80 
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รับผิดชอบ นำกิจกรรมท่ีพัฒนาโดย สสวท. มาใช้ในการเรียนการสอน และมี
การนิเทศการเรียนการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา  
2. ร้อยละของนักเรียนมีการจัดทำโครงงานโดยการนำ Stem Education เข้า
มาบูรณาการ และมีจัดการแสดงผลงานในสัปดาห์วิชาการของโรงเรียน  
3. ร้อยละของนักเรียนแกนนำได้รับการเข้าค่ายวิชาการสะเต็มศึกษา
พัฒนาการทักษะการแก้ปัญหา  
4. ร้อยละของครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

1. นักเรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม หรือโครงงานท่ีมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาท่ีพบเห็นในชีวิตจริง 
2. นักเรียนเกิดประสบการณ์ ทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม 
3. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำความรู้หลายวิชามาบูรณาการร่วมกันได้และนำไปใช้ใน 

การแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
4. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีในการแก้ปัญหาอย่างเป็นกระบวนการ 

 
 
 

        ผู้เสนอโครงการ                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

    ลงช่ือ...................................................                             ลงช่ือ...................................................... 
             (นางสาวภาวิณี แก้วกำเนิด)                                              (นางสุมาลี ซุ้นสุวรรณ) 
                 ตำแหน่ง ครู คศ.๒                                       ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
 
 

 
 

                                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
 

             ว่าท่ี ร้อยเอก........................................................ 
                        (ภูพยงค์ คงชนะ) 
                          ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ     ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 

  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
   ๑.๑.๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียนการส่ือสารและการคิดคำนวณ 
   1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   1.2.๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
สนองกลยุทธ์ สพม.11  
 กลยุทธ์ที่ 1  สร้างโอกาส และลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 4  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐาน
ความเป็นไทย 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
กลยุทธ์ที่ 3  กระจายโอกาสให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 

 กลยุทธ์ที่ 7  สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 กลยุทธ์ที่ 8  ส่งเสริมให้บุคลากรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 
 
 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุภาภรณ์  เช่ือมกระโทก 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     1 มีนาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 
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หลักการและเหตุผล 

การศึกษาในปัจจุบันมุ่งเน้นให้นักเรียน   เป็นผู้ใฝ่รู้   ใฝ่เรียน   คิดเป็น  เพื่อเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  
สามารถที่จะนำความรู้ไปพัฒนาตนเองและส่วนรวม โดยความรู้ส่วนใหญ่ได้มาจากการอ่าน ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญ
อย่างมากเพราะการอ่านเปรียบเสมือนภูมิพลังแห่งปัญญา ท่ีจะนำไปสู่การพัฒนาทักษะอื่น แต่ในปัจจุบันนักเรียน
ส่วนใหญ่ไม่ชอบอ่านหนังสือ นักเรียนขาดทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ สาเหตุมีอยู่หลายประการนับตั้งแต่การ
ขาดแคลนหนังสือท่ีดี และตรงกับความสนใจในขณะท่ีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น นักเรียน
จึงมีเวลาว่างน้อยลง รวมทั้งขาดการชักจูงการกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการอ่าน ตลอดจนขาดการมีนิสัยรัก
การอ่านทั้งในและนอกสถานศึกษา ดังนั้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเป็นรูปแบบหนึ่งในการรักษา
ความสนใจในการอ่านให้ต่อเนื่อง และพัฒนาทักษะการอ่านให้ถึงระดับการอ่านเป็น และอ่านจนเป็นนิสัยอันเป็น
ลักษณะของสังคมแห่งการอ่าน จำเป็นจะต้องมีการปลูกฝังและชักชวนให้เกิดความสนใจและส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่านอย่างต่อเนื่องและเพิ่มมากขึ้น 
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี เห็นความสำคัญและตระหนักถึงความสำคัญในการ
ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้จึงจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น โดยปรับรูปแบบทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ และ
เขียนส่ือความโดยใช้รูปแบบพหุระดับ (ระดับโรงเรียน ห้องเรียน และ  ระดับนักเรียน)เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ให้กับนักเรียนทุกระดับช้ัน 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และส่ือ 
ต่างๆ รอบตัว 

2. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู เขียน และต้ังคำถาม 
3. เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
4. ใช้ส่ือเทคโนโลยีในการเรียนรู้ และนำเสนอผลงาน 

 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ 85 มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพฒันา 

ตนเองอย่างต่อเนื่อง           
เชิงคุณภาพ 

                     1. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
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 ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. 1. กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน 

 ขั้นเตรียมการ 
- ประชุมผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรม ซึ่ง
ประกอบด้วยบรรณารักษ์ เจ้าหน้าท่ีห้องสมุด 
ครูท่ีปรึกษา หัวหน้าห้อง 
- แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้นักเรียนทราบ 

 
 

7 พ.ค. 2563 
 
 

7 พ.ค. 2563 
18 พ.ค. 2563 

 
 

นางสุภาภรณ์  เช่ือมกระโทก 
นางสาวชลิตา  สุวรรณนุรักษ์ 
นางสาวแววดาว  สุขแก้ว 

 ขั้นดำเนินการ 
- จัดทำเอกสารการอ่าน 
- แจกสมุดบันทึกการอ่านให้นักเรียนทุกคน คน
ละ 1 เล่ม 
- หัวหน้าห้องหรือตัวแทนห้องรับเอกสารการ
อ่านในห้องสมุด 
- นกัเรียนบันทึกการอ่าน ในช่ัวโมงรักการอ่าน  
- ครูท่ีปรึกษาควบคุมดูแลนักเรียนและได้อ่าน
เอกสารการอ่านพร้อมกับนักเรียนไปด้วย 
- หัวหน้าห้องหรือตัวแทนห้องเก็บ 
เอกสารการอ่านส่งคืนห้องสมุด 
- ครูท่ีปรึกษาส่งแบบสำรวจสรุปผลบันทึกการ
อ่านของนักเรียนให้ครูบรรณารักษ์  
ขั้นติดตามและประเมินผล 
- ประเมินผลเพื่อวัดผลสำเร็จ โดยประเมินผล
จากแบบสำรวจสรุปผลบันทึกกิจกรรมส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านประเมินผลจากแบบประเมิน
ความพึงพอใจการดำเนินกิจกรรม 
- นำผลการดำเนินงานรายงานให้ผู้บริหาร
ทราบ 

 
7 พ.ค.2563 

 
 

18 พ.ค.2563 
 

18 พ.ค.2563 
 

18 พ.ค.2563 
 

18 พ.ค. 2563 
 

30 ก.ย.63, 28 ก.พ.
64 

 
 
 

31 มี.ค. 2564 

 

2. กิจกรรมตะกร้าหนังสือความรู้ 
ขั้นเตรียมการ 

 
 

7 พ.ค. 2563 
 

นางสุภาภรณ์  เช่ือมกระโทก 
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- ประชุมผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรม ซึ่ง
ประกอบด้วยบรรณารักษ์ เจ้าหน้าท่ีห้องสมุด  
นักเรียนช่วยงานห้องสมุด 

 

 ขั้นดำเนินการ 
-  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้นักเรียนทราบ 
-  บรรณารักษ์ประชุมช้ีแจงนักเรียนช่วยงาน
ห้องสมุดท่ีให้บริการตะกร้าหนังสือความรู้ อีก
ครั้งเพื่อให้นักเรียนทราบข้ันตอน โดย
แบ่งกลุ่มๆ ละ 3-4คน ดังนี้   
     กลุ่มท่ี 1 บริเวณศาลาหน้าอาคาร 1 
     กลุ่มท่ี 2 บริเวณศาลา 6 เหล่ียม หน้า
อาคาร 2 
     กลุ่มท่ี 3 บริเวณหลังอาคาร 2 หน้าอาคาร 
3 
   -   บรรณารักษ์ นักเรียนช่วยงานห้องสมุด 
คัดเลือกหนังสือ วารสารล่วงเวลา จัดเตรียมไว้
ในตะกร้า 
    -   นักเรียนช่วยงานห้องสมุดนำตะกร้า
หนังสือความรู้ไปบริการการอ่านตามจุดต่างๆ 
ท่ีได้รับมอบหมายในเวลา 12.20-13.00 น. 
ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ 
    -  นักเรียนจดบันทึกข้อมูลผู้ใช้บริการการ

อ่านและนำตะกร้าหนังสือส่งคืนห้องสมุด 
ขั้นติดตามและประเมินผล 
-  ประเมินผลเพื่อวัดผลสำเร็จ โดยประเมินผล
จากสรุปการดำเนินงานกิจกรรมตะกร้าหนังสือ
ความรู้ 
 -  ประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ
การดำเนินกิจกรรม 
- นำผลการดำเนินงานรายงานให้ผู้บริหาร
ทราบ 
 

 
18 พ.ค. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 พ.ค. 2563 – 
31 มี.ค. 2564 

 
 
 
 
 

31 มี.ค. 2564 
 
 

31 มี.ค. 2564 

 

3. กิจกรรมยอดนักอ่าน 
ขั้นเตรียมการ 

 
 

7 พ.ค. 2563 

 
 
นางสาวชลิตา  สุวรรณนุรักษ์ 
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- ประชุมผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรม ซึ่ง
ประกอบด้วย บรรณารักษ์ เจ้าหน้าท่ีห้องสมุด 
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้นักเรียนทราบ 
 

 
18 พ.ค. 2563 

นางสาวแววดาว  สุขแก้ว 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
 ขั้นดำเนินการ 

-   บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าท่ีห้องสมุด
ตรวจสอบสถิติการยืมหนังสือมากท่ีสุด 
 -   ตัดสินผลยอดนักอ่าน 
 -   มอบเกียรติบัตรแก่ยอดนักอ่าน 
ประกอบด้วยระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 3 
รางวัล ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 
รางวัล 
ขั้นติดตามและประเมินผล 
-  ประเมินผลเพื่อวัดผลสำเร็จ โดยสถิติการยืม
หนังสือ 
- ประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ
การดำเนินกิจกรรม 
- นำผลการดำเนินงานรายงานให้ผู้บริหาร
ทราบ 

 
16 ก.ย.62, 10 ก.พ.

63 
 

16 ก.ย.63, 10 ก.พ.
64 

21 ก.ย.63, 22 ก.พ.
64 

 
 
 
 

31 มี.ค. 2564 

 

4. กิจกรรมจัดทำหนังสือทำมือ 
ขั้นเตรียมการ 
- ประชุมผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรม ซึ่ง
ประกอบด้วย บรรณารักษ์ เจ้าหน้าท่ีห้องสมุด 
นักเรียนชุมนุมบรรณารักษ์อาสา 
 - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้นักเรียนท่ีมีความ
สนใจรับทราบ 
ขั้นดำเนินการ 
- บรรณารักษ์ เจ้าหน้าท่ีห้องสมุดและนักเรียน
ชุมนุมบรรณารักษ์อาสา จัดเตรียมวัสดุ-
อุปกรณ์ 
 - นักเรียนชุมนุมจัดทำหนังสือทำมือในคาบ
กิจกรรมชุมนุม 

 
 

7 พ.ค. 2563 
 
 

18 พ.ค. 2563 
 
 

18 พ.ค. 2563 
 
 

25 พ.ค. 2563 – 
15 ก.พ. 2564 

 
 
 
 
 
นางสุภาภรณ์  เช่ือมกระโทก 
นางสาวแววดาว  สุขแก้ว 

 ขั้นติดตามและประเมินผล  
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- ประเมินผลเพื่อวัดผลสำเร็จโดยใช้แบบ
ประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจการ
ดำเนินกิจกรรมและผลงานนักเรียน 
-นำผลการดำเนินงานรายงานให้ผู้บริหารทราบ 

31 มี.ค. 2564 

5. กิจกรรมบอร์ดความรู้คู่ห้องสมุด 
ขั้นเตรียมการ 
-  ประชุมผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรม ซึ่ง
ประกอบด้วย บรรณารักษ์ เจ้าหน้าท่ีห้องสมุด 
นักเรียนชุมนุมบรรณารักษ์อาสา นักเรียน
ช่วยงานห้องสมุด 
 -  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้นักเรียนทราบ 
ขั้นดำเนินการ 
- บรรณารักษ์วางแผนกำหนดสถานท่ี และ 
กำหนดสถานท่ี และเตรียมอุปกรณ์ในการจัด
บอร์ดความรู้ 
-บรรณารักษ์มอบหมายให้นักเรียนชุมนุม 
จัดบอร์ดความรู้ 
ขั้นติดตามและประเมินผล 
-  ประเมินผลเพื่อวัดผลสำเร็จโดยใช้แบบ
ประเมินความพึงพอใจการดำเนินกิจกรรม 
 -  นำผลการดำเนินงานรายงานให้ผู้บริหาร
ทราบ 

 
 

7 พ.ค. 2563 
 
 
 

18 พ.ค. 2563 
 

19 พ.ค. 2563 
 
 

19 พ.ค. 2563 – 
28 ก.พ. 2564 

 
31 มี.ค. 2564 

 

 
 
 
 
 
 
 
นางสาวแววดาว  สุขแก้ว 
นางสาวชลิตา  สุวรรณนุรักษ์ 

6. กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
ขั้นเตรียมการ 
-  ประชุมผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรม 
 -  แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ 
 -   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้นักเรียนทราบ
พร้อมท้ังติดป้ายประกาศ ประชาสัมพันธ์ที่
บอร์ดตามอาคารต่างๆ 

 
 

7 พ.ค. 2563 

 
 
นางสุภาภรณ์  เช่ือมกระโทก 
นางสาวชลิตา  สุวรรณนุรักษ์ 
นางสาวแววดาว  สุขแก้ว 

 ขั้นดำเนินการ 
-  รับสมัครการแข่งขันและการประกวด
ประเภทต่างๆ  
 -  บรรณารักษ์ประสานความร่วมมือกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ เพื่อขอความร่วมมือการจัด
นิทรรศการ 

 
13 ก.ค. 2563 

 
14 ก.ค. 2563 
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 -  ดำเนินการแข่งขัน/ประกวดกิจกรรม ดังนี้ 
     - แข่งขันตอบปัญหา 
     - แข่งขันเปิดพจนานุกรม 
     - แข่งขัยทายภาพจากสำนวนสุภาษิตไทย 
     - แข่งขันแฟนพันธุ์แท้ในวรรณคดี 
     - ประกวดคำขวัญ ฯลฯ 
ขั้นติดตามและประเมินผล 
 -  ประเมินผลเพื่อวัดผลสำเร็จโดยใช้แบบ
ประเมินความพึงพอใจการดำเนินกิจกรรม 

 -   นำผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ 

20 -24 ก.ค. 2563 
 
 
 
 
 
 

31 ก.ค. 2563 

7. กิจกรรมคืนกำไรให้นักอ่าน 
ขั้นเตรียมการ 
-  ประชุมผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรม ซึ่ง
ประกอบด้วย บรรณารักษ์ เจ้าหน้าท่ีห้องสมุด 
นักเรียนชุมนุมบรรณารักษ์อาสา 
 -   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้นักเรียนทราบ 

ขั้นดำเนินการ 
- จัดทำคูปองชิงโชคให้กับนักเรียนท่ียืม 
หนังสือจากห้องสมุด เขียน ช่ือ สกุล ช้ัน ยืม
หนังสือ 1 เล่ม มีสิทธิเขียนคูปองชิงโชค 1 ใบ 
ใส่ในกล่อง จับรางวัลทุกๆ ส้ินเดือนๆ เดือนละ 
3 รางวัล 

 
 

7 พ.ค. 2563 
 
 

18 พ.ค. 2563 
 

1 มิ.ย. 2563 – 
28 ก.พ. 2564 

 
 
 
 
นางสุภาภรณ์  เช่ือมกระโทก 
นางสาวชลิตา  สุวรรณนุรักษ์ 
นางสาวแววดาว  สุขแก้ว 

 ขั้นติดตามและประเมินผล 
 -  ประเมินผลเพื่อวัดผลสำเร็จโดยใช้แบบ
ประเมินความพึงพอใจการดำเนินกิจกรรม 
-  นำผลการดำเนินงานรายงานให้ผู้บริหาร
ทราบ 

31 มี.ค. 2564  

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นางสุภาภรณ์  เช่ือมกระโทก 
งบประมาณ 
  ๑7,174 บาท 
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รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 

กิจกรรม 
แหล่งเงินงบประมาณ/จำนวนเงิน 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1.กิจกรรมวางทุกงาน อ่านทุกคน - - 9,254 9,254 
นางสุภาภรณ์ เชื่อมกระโทก 
นางสาวกมลชนก  สุวรรณนุรักษ์ 
คณะกรรมการตามคำสั่ง 

2. กิจกรรมตะกร้าหนังสือความรู้ - - 1,200 1,200 นางสุภาภรณ์ เชื่อมกระโทก 

3. กิจกรรมยอดนักอ่าน - - 120 120 นางสุภาภรณ์ เชื่อมกระโทก 
นางาสาวกมลชนก  สุวรรณนุรักษ์ 

4. กิจกรรมหนังสือทำมือ - - 300 300 นางสุภาภรณ์  เชื่อมกระโทก 
 

5. กิจกรรมบอร์ดความรู้คู่ห้องสมุด - - 300 300 นางสุภาภรณ์ เชื่อมกระโทก 

6. กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด - - 3,000 3,000 
นางสุภาภรณ์ เชื่อมกระโทก 
นางสาวกมลชนก  สุวรรณนุรักษ์ 
คณะกรรมการตามคำสั่ง 

7. กิจกรรมคืนกำไรให้นักอ่าน - - 3,000 3,000 นางสุภาภรณ์ เชื่อมกระโทก 

รวม 17,174  
 
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
- ร้อยละของนักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพฒันา 
ตนเองอย่างต่อเนื่อง           

 
๘๕ 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของนักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพฒันา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 
๘๕  

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และส่ือ 
ต่างๆ รอบตัว 
2. นักเรียนมีทักษะในการอ่าน ฟงั ดู เขียน และต้ังคำถาม 
3. นักเรียนเรียนรูร้่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
4. นักเรียนสามารถเลือกใช้ส่ือเทคโนโลยีในการเรียนรู้ และนำเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม 
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         ผู้เสนอโครงการ                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

     ลงช่ือ...................................................                             ลงช่ือ...................................................... 
           (นางสุภาภรณ์  เช่ือมกระโทก)                                             (นางสุมาลี ซุ้นสุวรรณ) 
                  ตำแหน่ง ครู คศ.๓                                       ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 

 
 
 
 
 

                                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
 

             ว่าท่ี ร้อยเอก........................................................ 
                        (ภูพยงค์ คงชนะ) 
                          ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ     ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 

  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  
   1.1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

   1.1.4 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

   1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

สนองกลยุทธ์ สพม.11  
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาส และลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
 กลยุทธ์ที่ 3  กระจายโอกาสให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
 กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพตามสมรรถนะมาตรฐาน
วิชาชีพ และจรรยาบรรณ 
 กลยุทธ์ที่ 8   ส่งเสริมให้บุคลากรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 
 
 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้สาระสังคมศึกษาฯ 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายพรศักดิ์  ผกากรอง 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     16 พฤษภาคม 2563 –  ๓0 มีนาคม 2564 
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หลักการและเหตุผล 
การปฏิรูปการศึกษามุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ ดังนั้น การเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษาฯ จึงมุ่งเน้นหนักให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็นวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตาม
จุดมุ่งหมายการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้กับนักเรียน 

วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

2. เพื่อสร้างทักษะในการแสวงหาความรู้ การคิดวิเคราะห์และประสบการณ์ตรงแก่ครูและนักเรียน 
3. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 

 
เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ   
   1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีการพฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนสามารถสอบวัดผลระดับต่างๆสูงกว่าระดับมาตรฐานโรงเรียน 
  3. ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาทุกคนได้รับการนิเทศ 

เชิงคุณภาพ   
   1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาสังคมศึกษาดีขึ้น 

           2. นักเรียนสามารถสอบวัดผลระดับท้องถิ่นและระดับชาติสูงกว่าระดับมาตรฐานโรงเรียน 
 3. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ รู้จักคิดวิเคราะห์มากขึ้น 

4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาท่ีสูงขึ้น 
   
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรมและข้ันตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ 
 -  ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
-  ประสานครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้จัดกิจกรรมส่งเสริมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

 
16 พ.ค.63 

 
ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

2. ข้ันดำเนินการ 
-  ครูทุกคนในกลุ่มสาระจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนา
ความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ 
-  ทดสอบความรู้นักเรียนทุกระดับช้ันเพื่อแยกเป็น 3 กลุ่ม (เก่ง กลาง 
อ่อน) 
- ดำเนินการสอนเสริม กลุ่ม เก่ง กลางและอ่อน 

 
23 พ.ค.63  –  
25ก.พ. 64 

 
 
 
ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
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- ดำเนินการสอนเสริมเพิ่มโอเน็ตวิชาสังคมช่วงพักกลางวันให้นักเรียนม.
3และม.6 
- ดำเนินการฝึกซ้อม จัดแข่งขันทักษะสังคมภายในโรงเรียน และเข้า
ร่วมการแข่งขันกับองค์กรภายนอก 
3. ขั้นติดตามและประเมินผล 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
- จากผลการสอบ LAS และ O-net 
- จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
- จากผลการแข่งขันรายการต่างๆ 

 
 

1 – 30 มี.ค. 64 

 
ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นายพรศักดิ์  ผกากรอง 
งบประมาณ 
  17,500 บาท 
รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 
 

กิจกรรม/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
แหล่งเงินงบประมาณ /จำนวนเงิน 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.การแข่งขันทักษะสังคมภายในโรงเรียน - 
2,000 1,000 3,000 

2. การแข่งขันวันรพี,วนัรัฐธรรมนูญ - 1,000 1,000 2,000 
3. การแข่งขันเพชรยอดมงกฎ - 2,000 - 2,000 
5.การแข่งขันเศรษฐศาสตร์ - 1,000 1,000 2,000 
6.การแข่งขันมหกรรมศีลธรรมเยาวชน - 1,000 2,000 3,000 

7. ASEAN ACTIVITIES   - 1,000 4,500 5,500 
รวม 17,500 
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การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
- ร้อยละของนักเรียนมีการพฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- ร้อยละของนักเรียนสามารถสอบวัดผลระดับท้องถิ่นและระดับชาติสูงกว่า
ระดับมาตรฐานโรงเรียน 
- ร้อยละของคุณภาพข้อมูลสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานได้ 
- ร้อยละของครูได้รับการนิเทศการสอน 

 
 
 

80 

เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาสังคมศึกษาดีขึ้น 
- นักเรียนสามารถสอบวัดผลระดับท้องถิ่นและระดับชาติสูงกว่าระดับ
มาตรฐานโรงเรียน 
- นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ รู้จักคิดวิเคราะห์มากขึ้น 
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาท่ีสูงขึ้น 

 
 

100  

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. นักเรียนมีพัฒนาการเกี่ยวกับทักษะวิชาสังคมศึกษาดีขึ้น 

2. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ รู้จักคิดวิเคราะห์ในเชิงสังคมศาสตร์มากขึ้น 
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาเพิ่มขึ้น 
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        ผู้เสนอโครงการ                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

     ลงช่ือ...................................................                             ลงช่ือ...................................................... 
             (นายพรศักดิ์  ผกากรอง)                                                 (นางสุมาลี ซุ้นสุวรรณ) 
                 ตำแหน่ง ครู คศ.2                                       ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
 

 
 
 
 

                                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
 

             ว่าท่ี ร้อยเอก........................................................ 
                        (ภูพยงค์ คงชนะ) 
                          ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



155 
 

      งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

 

 

 
 
กิจกรรม     สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 

  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  
   1.1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

   1.1.4 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

   1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

สนองกลยุทธ์ สพม.11  
 กลยุทธ์ที่ 1  สร้างโอกาส และลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 4  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐานความ 
                           เป็นไทย 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
กลยุทธ์ที่ 3  กระจายโอกาสให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพตามสมรรถนะมาตรฐาน 
                 วิชาชีพ และจรรยาบรรณ 
กลยุทธ์ที่ 6  ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่ 8  ส่งเสริมให้บุคลากรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 
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กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวธัญสุตา แก้วรัตน์, นางสาววริศรา อินตาฝา 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     1 พฤษภาคม 2563 - 30 กันยายน 2563 
หลักการและเหตุผล 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนับวันจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำรงชีวิตของประชาชนทุกด้าน ท้ังด้าน
การศึกษา สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2525 
เห็นชอบให้เทิดทูลพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้ กำหนดให้วันท่ี 18 สิงหาคมของ
ทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2529 เป็นต้นมา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและ
เทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ท่ีได้ทรง
คำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงที่หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 โดยไม่
คาดเคล่ือน ซึ่งเป็นการพิสูจน์ผลงาน ทางวิทยาศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่และครั้งแรกของชาวไทยต่อชาวต่างชาติ โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน จึงจัดกิจกรรม
เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจน
กิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อเปิดโอกาสและกระตุ้น เยาวชน ประชน และผู้สนใจให้มีความต่ืนตัวและเข้ามามี
ส่วนร่วมเกี่ยวกับกิจกรรมวิทยาศาสตร์  
 โดยได้มีโอกาสสัมผัส เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ซึ่งเป็นหนึ่งในการสร้างจิตสำนึกให้ สนใจวิทยาศาสตร์
และปลูกฝังแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์เพื ่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตให้มีสมรรถภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนากระบวนการคิด  จินตนาการ  ความสามารถในการแก้ปัญหาและการ

จัดการทักษะในการส่ือสารและความสามารถในการตัดสินใจ 
5. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตวิทยาศาสตร์  ค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์ อย่างสร้างสรรค์ 
 

เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ   
   นักเรียนกลุ่มสนใจวิทยาศาสตร์ท้ัง มัธยมศึกษาตอนต้นและ มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 500 
คน  
 
  เชิงคุณภาพ   
   นักเรียนสนใจมีเจตคติท่ีดีมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มี
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ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการส่ือสารและความสามารถในการตัดสินใจ และมีความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้มากขึ้น 
   
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรมและขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ 
- เขียนโครงการเพื่อเสนอให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ                                                       
- สำรวจความต้องการในการจัดกิจกรรม 
- ประชุมผู้เกี่ยวข้อง                                                                                                      
- แต่งต้ังกรรมการผู้รับผิดชอบ                                                                                      

 
1 พ.ค.2563 

29 พ.ค.2563 
12 มิ.ย. 2563 
9 ก.ค. 2563 

 
ครูธัญสุตา  แก้วรัตน์ 
ครูธัญสุตา  แก้วรัตน์ 
ครูธัญสุตา  แก้วรัตน์ 
ครูธัญสุตา  แก้วรัตน์ 

2. ข้ันดำเนินการ 
- ดำเนินการตามแผนท่ีกำหนด / กิจกรรม 

 
17-21 ส.ค.2563 

ครูกลุ่มสารการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
3. ขั้นติดตามและประเมินผล 
- นิเทศ  ติดตามสรุปผลการดำเนินงาน 
- รายงานผลต่อผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
29 ส.ค.2563 
30 ก.ย.2563 

 
ครูธัญสุตา  แก้วรัตน์ 
ครูธัญสุตา  แก้วรัตน์ 

 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นางสาวธัญสุตา แก้วรัตน์ 
งบประมาณ 
  21,000 บาท 
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รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 
 

ท่ี กิจกรรม งบประมาณ 
วัสดุ ตอบแทน ใช้สอย รวม 

1 ประชุมวางแผนงาน - - - - 
2 ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง - - - - 
3 รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม - - - - 
4 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 16,000 - 4,000 

 
20,000 

5 ประเมินผลการทำกิจกรรม - - - - 
6 สรุปโครงการ 1,000 - - 1,000 

รวม 17,000 - 4,000 21,000 
 
 
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละนักเรียนท่ีร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 

 
100 

เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละนักเรียนมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
2. ร้อยละนักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
3. ร้อยละนักเรียนมีจิตวิทยาศาสตร์/ค่านิยมทางวิทยาศาสตร์ 

 
80 
80 
80  

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. นักเรียนได้รับการพฒันาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

2. นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
3. นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีทักษะในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
4. นักเรียนได้รับการส่งเสริมใหม้ีพัฒนากระบวนการคิด  จินตนาการ  ความสามารถในการแก้ปัญหาและ

การจัดการทักษะในการส่ือสารและความสามารถในการตัดสินใจ 
5. นักเรียนได้รับการส่งเสริมใหม้ีจิตวิทยาศาสตร์  ค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์ อย่างสร้างสรรค์ 

 
 
 
 



159 
 

      งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

     ผู้เสนอโครงการ                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

   ลงช่ือ...................................................                                 ลงช่ือ...................................................... 
          (นางสาวธัญสุตา แก้วรัตน์)                                                   (นางสุมาลี ซุ้นสุวรรณ) 
             ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง                                          ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
 
 
                                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
 

             ว่าท่ี ร้อยเอก........................................................ 
                        (ภูพยงค์ คงชนะ) 
                          ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ     ฝึกทักษะสุขศึกษาเพื่อการแข่งขัน ทักษะวิชาการ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
สนองกลยุทธ์ สพม.11  
 กลยุทธ์ที่ 1  สร้างโอกาส และลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 3  กระจายโอกาสให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
กลยุทธ์ที่ 6  ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่ 8  ส่งเสริมให้บุคลากรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 
 
 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายพรศตวรรษ  ป้องกัน     
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     มิถุนายน 2563  ถึง กุมภาพันธ์ 2564 
 
 
หลักการและเหตุผล 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู  นอกจากการจัดกิจกรรมในห้องเรียนให้บรรลุผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวังในสาระการเรียนรู้รายวิชาแล้ว ครูยังต้องจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้
ให้เต็มศักยภาพ ตามความถนัดและความสนใจ สามารถส่งเข้าประกวดหรือแข่งขันได้ ตามท่ีองค์กรหรือหน่วยงาน
ต่างๆจัดขึ้น ท้ังยังเป็นการสร้างช่ือเสียงให้กับตนเองและโรงเรียนอีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันมีการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
ทางวิชาการขึ้น เพื่อเน้นให้ผู้เรียนนำวิชาความรู้ท่ีได้ศึกษาเรียนรู้ในห้องเรียนไปใช้จริง 

ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จึงจัดทำโครงการฝึกทักษะสุขศึกษาเพื่อการแข่งขันทักษะ
วิชาการ เพื่อฝึกและเตรียมความพร้อมนักเรียนในการเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมทางวิชาการ 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 
2. เพื่อเป็นการฝึกฝนให้นักเรียนได้เกิดทักษะในด้านโครงงานสุขภาพ และตอบปัญหาสุขภาพ 
3. เพื่อเผยแพร่ช่ือเสียงให้กับนักเรียนและโรงเรียน 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ   

1. นักเรียนท่ีมีความสามารถในรายวิชาสุขศึกษา ท่ีได้รับการฝึกทักษะมีคุณภาพ สามารถส่งเข้า 
แข่งขันได้ จำนวน 12 คน 

เชิงคุณภาพ   
   2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้านความรู้ ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพตามความถนัด   

 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.เขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ พฤษภาคม 2563 

นายพรศตวรรษ  
ป้องกัน 

 
และ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

2.ประชุมวางแผนเพื่อดำเนินงาน มิถุนายน 2563 

3.ประชาสัมพันธ์โครงการ กรกฎาคม 2563 

4.รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ กรกฎาคม 2563 
5.สร้างเครื่องมือ เตรียมเอกสาร กรกฎาคม 2563 

6.จัดกิจกรรมตามโครงการ ก.ค.2563 ถึง ก.พ. 2564 

7.ประเมินและสรุปผลโครงการ มีนาคม 2564 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นายพรศตวรรษ  ป้องกัน     
งบประมาณ 
  3,000 บาท 
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รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 
 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ รวม

งบประมาณ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 กระดาษ A4 จำนวน 5 รีม  

รีมละ 80 บาท 
- 

- 400 400 400 

2 แผ่นดีวีดี เรื่องสุขภาพ 1 ชุด - 
- 250 250 250 

3 ค่าอาหารและน้ำด่ืมนักเรียน 5 
คน คนละ 40 บาท จำนวน 
10 วัน 

- 
2,000 - 2,000 2,000 

4 เครื่องเขียน และอุปกรณ์การฝึก - 
- 350 350 350 

รวม 3,000 
 
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนท่ีเข้ารับการฝึกทักษะในด้านสุขศึกษา 

 
100 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของนักเรียนเกิดทักษะในด้านสุขศึกษา ตามความถนัดและความสนใจ
ของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ 

 
100  

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

1.  นักเรียนมีความพร้อมในการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
2.  นักเรียนจะมีกิจกรรมนอกเวลาเรียน อันเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
3.  นักเรียนเกิดทักษะในด้านสุขศึกษา ตามความถนัดและความสนใจของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ 

4.  นักเรียนสร้างช่ือเสียงให้กับตนเอง ครอบครัว และโรงเรียน 
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         ผู้เสนอโครงการ                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

       ลงช่ือ...................................................                            ลงช่ือ...................................................... 
              (นายพรศตวรรษ  ป้องกัน)                                              (นางสุมาลี ซุ้นสุวรรณ) 
                  ตำแหน่ง ครู คศ.1                                       ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
                                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
 

             ว่าท่ี ร้อยเอก........................................................ 
                        (ภูพยงค์ คงชนะ) 
                           ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ     ค่ายคณิตศาสตร์ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

สนองกลยุทธ์ สพม. 11 
กลยุทธ์ที่ 1  สร้างโอกาส และลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 4  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐาน 
                ความเป็นไทย 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
กลยุทธ์ที่ 3  กระจายโอกาสให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
กลยุทธ์ที่ 7  สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
กลยุทธ์ที่ ๘  ส่งเสริมให้บุคลากรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 

 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวรัศมี จันทร์นูน  
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     1 พฤษภาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
 
หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรการศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ให้ความสำคัญของวิชาคณิตศาสตร์
ว่าคณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์  ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมี
เหตุผล เป็นระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่าง ถี่ถ้วนรอบคอบ ทำให้
สามารถคาดการณ์    วางแผน   ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมและคณิตศาสตร์ยังเป็น
เครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร์อื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง  คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ 
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ต่อการดำรงชีวิตและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังช่วยพัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์ มี
ความสมดุลท้ังทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์  สามารถคิดเป็น  ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น  และสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข    

กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในด้านการคิดอย่างเป็นระบบการวางแผน
และดำเนินการตามหลักการและทฤษฎี โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์อย่างมีเหตุผล สามารถเช่ือมโยงความรู้
เกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างสร้างสรรค์ แต่การเรียนการสอนภายในห้องเรียนยังไม่สามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้สมบูรณ์ครบทุกมิติได้ ค่ายคณิตศาสตร์จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีเสริมสร้างประสบการณ์และส่งเสริม
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข ผู้เรียนได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมเชิงบูรณาการที่หลากหลาย ได้พัฒนา
ศักยภาพของตนเอง พร้อมกับมิติทางสังคม ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จึงตระหนักถึงความสำคัญ ควร
จัดให้มีกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ขึ้น 

ดังนั้นการเรียนคณิตศาสตร์จะเรียนรู้เฉพาะในห้องเรียนอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ  ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์จึงจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์  เพื่อเติมเต็มให้นักเรียนมีทักษะความรู้ตามหลักสูตรกำหนด อีกท้ังยัง
พัฒนาศักยภาพของนักเรียนตามความถนัดและสนใจ 
   
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้เรียนใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    2. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย   
ร่วมกันได้ 
    3. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของคณิตศาสตร์ และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ    
ท่ีสัมพันธ์กับคณิตศาสตร์ 
    4. เพื่อพัฒนาศักยภาพของครู ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 

 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
   1. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ทุกคน 
เชิงคุณภาพ   

   1. ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมค่ายคณิตศาสตร์ ได้รับการพัฒนาศักยภาพและฝึกทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์จากประสบการณ์ตรง  
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ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์และ

เสนอโครงการ 
พค.63 ครูรัศมี 

2 ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการ พค.63 ครูรัศมี 
3 จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 

 

ครูปริญาพร 
4 เตรียมสถานท่ีวัสดุและส่ิงจำเป็นในการจัดและ

ดำเนินงานตามท่ีกำหนด 
 - กิจกรรม Happy  Time 
 - กิจกรรมคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
 - กิจกรรมคณิตศาสตร์สร้างสรรค์ 
 - กิจกรรมสนุกคิดกับคณิตศาสตร์ 
 - กิจกรรม Math Rally      

ม.ิย 63 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
 
 

5 ประสานงาน กค.63 ครูพุทธิกา 
6 จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ กค.63  
7 ประสานงานและสรุปกิจกรรม สค.63 ครูรัศมี 

8 รายงานผลการดำเนินการและรายงานผู้บริหาร กย.63 ครูดรุณี 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นางสาวรัศมี จันทร์นูน  
 
งบประมาณ 
  20,000 บาท 
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รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 
ท่ี รายการ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ รวม 
1 ข้าวกล่อง กล่องละ 40 บาท จำนวน 

200 กล่อง  เป็นเงิน  8,000 บาท 
อาหารว่างจำนวน 1 มื้อ จำนวน 200 
ชุด ชุดละ 35 บาท เป็นเงิน 7,000
บาท 

- 15,000 - 15,000 

2 ค่าของรางวัล - 1,000 - 1,000 
3 ค่าตอบวิทยากรบแทน 1,000 - - 1,000 
4 วัสดุอุปกรณ์ 

-กระดาษ A 4 รีม 
-ฟิวเจอร์บอดร์ 10  แผ่น 
 

- - - 3,000 

รวม 20,000 
 
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

 
100 

เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมค่ายคณิตศาสตร์ ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพและฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์จากประสบการณ์
ตรง 

 
 

100 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. นักเรียนได้รับการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานให้บรรลุ         
เป้าหมาย ร่วมกันได้ 
3. นักเรียนตระหนกัถึงความสำคัญของคณิตศาสตร์ และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ท่ี
สัมพันธ์กับคณิตศาสตร์ 
4. พัฒนาศักยภาพของครู ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
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     ผู้เสนอโครงการ                        ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
ลงช่ือ...................................................                       ลงช่ือ...................................................... 

                 (นางสาวรัศมี จันทร์นูน)                                            (นางสุมาลี ซุ้นสุวรรณ) 
                       ตำแหน่ง ครู คศ.2                                 ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
 

             ว่าท่ี ร้อยเอก........................................................ 
                        (ภูพยงค์ คงชนะ) 
                           ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ     Christmas Day 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 

  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
   1.1.1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียนการส่ือสาร และการคิดคำนวณ 

   1.1.2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   1.2.3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
สนองกลยุทธ์  สพม.11  
 กลยุทธ์ที่ 1  สร้างโอกาส และลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 4  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐาน 
                           ความเป็นไทย 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 3  กระจายโอกาสให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
 กลยุทธ์ที่ 6  ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
      กลยุทธ์ที่ 7  สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
      กลยุทธ์ที่ 8  ส่งเสริมให้บุคลากรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 
 
 
กลุ่มงานทีรั่บผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายองค์พันเลิศ พนมวัน ณ อยุธยา/นางสาวจงกล ศรีทอง 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     19 - 25 ธันวาคม 2563 
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หลักการและเหตุผล 
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพนั้นนอกเหนือจากการเรียนการสอนตามหลักสูตร

ในชั้นเรียนแล้วจะต้องจัดกิจกรรมเสริมทักษะควบคู่กันไปด้วย โดยเฉพาะกิจกรรมวันสำคัญต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของเจ้าของภาษาซึ่งปรากฏในหลักสูตรตามมาตรฐาน ต.3.1 การใช้ภาษาต่างประเทศใน
การเชื่อมโยงความรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาแสวงหาความรู้และเปิดโลกทัศน์ของ
ตนเอง ดังนั้นกิจกรรมคริสต์มาสเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ควรจัดเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษาและเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างกับวัฒนธรรมไทยแล้วนำมาใช้อย่างมีวิจารณญาณด้วย
เหตุผลนี้ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อมุ่งสอดแทรกความรู้ 
ความเข้าใจท่ีถูกต้องลงในกิจกรรมเฉลิมฉลองการสังสรรค์และกิจกรรมต่างๆท่ีจัดให้มีในโครงการเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจและสืบทอดปฏิบัติต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจและเรียนรู้ถึงประเพณีและวัฒนธรรมในวันคริสต์มาส  
2. เพื่อให้นักเรียนสนใจแสวงหาความรู้จากกิจกรรม 
3. เพื่อให้นักเรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
4. เพื่อเป็นการสืบสานสร้างสรรค์วัฒนธรรมประเพณีท้ังของไทยและตะวันตก 
5. เพื่อให้นักเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านนันทนาการ 

 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   
1. นักเรียนและครูทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม            
2. นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  

และการแสดงบน เวทีต่างๆ ร้อยละ 98  
เชิงคุณภาพ   

            1. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาต่างประเทศ 
 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรมและข้ันตอน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ(P) 

-ประชุมครูในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ วาง
แผนการ และรูปแบบการดำเนินกิจกรรม 
-เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

1-10 มีนาคม 2563 นายองค์พันเลิศ    
พนมวัน ณ อยุธยา 
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ท่ี กิจกรรมและข้ันตอน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
2. ขั้นดำเนินการ(D) 

-แต่งต้ังคณะทำงาน 
-ฝึกซ้อมนักเรียนสำหรับการดำเนินกิจกรรมวัน
คริสต์มาส (25 ธ.ค. 2562)-ดำเนินการตาม
รูปแบบและกำหนดการท่ีวางแผน 

5 ธันวาคม 2563 นายองค์พันเลิศ    
พนมวัน ณ อยุธยา 

3 ขั้นติดตามตรวจสอบ 
และประเมินผล (C) 
-รวบรวมแบบประเมินการดำเนินกิจกรรม 
-ประเมินผลความพึงพอใจและการตอบรับ 

15มกราคม 2564 นางสาวจงกล ศรีทอง 

4 ขั้นการนำผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ดำเนินงาน (A) 
-นำผลจากการดำเนินกิจกรรมมาสรุปจุดดีและจุด
ด้อยเพื่อปรับปรุงพัฒนาการดำเนินกิจกรรมใน
ครั้งต่อไป 

 ครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   นายองค์พันเลิศ พนมวัน ณ อยุธยา / นางสาวจงกล ศรีทอง 
 
งบประมาณ 
  13,000 บาท 
 
รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 จัดซื้อวัสดุท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม - - 10,000 10,000 
2 ของรางวัลนักเรียนดำเนินกิจกรรมและ

จัดการแข่งขันต่างๆ 
- - 3,000 3,000 

รวม   13,000 13,000 
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การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของนักเรียนและครูทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม            
2. ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี มี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและการแสดงบน เวทีต่างๆ ร้อยละ 98 

 
100 

เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละของการส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาต่างประเทศ 

 
100 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนได้เข้าใจและเรียนรู้ถึงประเพณีและวัฒนธรรมในวันคริสต์มาส  
2. นักเรียนสนใจแสวงหาความรู้จากกิจกรรม 
3. นักเรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
4. สืบสานสร้างสรรค์วัฒนธรรมประเพณีท้ังของไทยและตะวันตก 
5. นักเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านนันทนาการ 
 
 
 
        ผู้เสนอโครงการ                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

     ลงช่ือ...................................................                             ลงช่ือ...................................................... 
      (นายองค์พันเลิศ พนมวัน ณ อยุธยา)                                           (นางสุมาลี ซุ้นสุวรรณ) 
                  ตำแหน่ง ครู คศ.๒                                       ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
 
 
 
                                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
 

             ว่าท่ี ร้อยเอก........................................................ 
                        (ภูพยงค์ คงชนะ) 
                           ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ     English Camp 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 

  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
   1.1.1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียนการส่ือสาร และการคิดคำนวณ 

   1.1.2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   1.2.3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
สนองกลยุทธ์ สพม.11  

กลยุทธ์ที่ 1  สร้างโอกาส และลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 4  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐาน 
                           ความเป็นไทย 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 3  กระจายโอกาสให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
 กลยุทธ์ที่ 6  ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
      กลยุทธ์ที่ 7  สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
      กลยุทธ์ที่ 8  ส่งเสริมให้บุคลากรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 
 
 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายองค์พันเลิศ พนมวัน ณ อยุธยา/ นางสาวจงกล ศรีทอง 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     27  มกราคม  2564 
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หลักการและเหตุผล 
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่จำเป็นในการติดต่อสื่อสารและเป็นพื้นฐานในการค้นคว้าหาความรู้จากสื่อและ  

เทคโนโลยีในยุคใหม่ ดังนี้เพื่อเป็นการฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษก็เป็นทางเลือกหนึ่งใน
การฝึกภาษา โดยการได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ซึ่งจะทำให้ผู ้เรียนได้เกิดทักษะทางด้านการใช้ภาษา  
โดยเฉพาะ ทักษะการส่ือสาร การฟัง และการพูด และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในสถานการณ์จริง โดยวิทยากร
ชาวต่างชาติท่ีใช้ภาษาในการส่ือสาร 

2. เพื่อให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ  
3. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษ 

 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   
  นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี  

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

การใช้  ภาษาอังกฤษจากสถานการณ์ต่างๆ ร้อยละ 92  
 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
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 

3. ขั้นติดตามตรวจสอบ 
และประเมินผล (C) 
 

 
10 กุมภาพันธ์ 2564 

 
นางสาวจงกล ศรีทอง 
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ท่ี กิจกรรมและข้ันตอน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
-รวบรวมแบบประเมินการดำเนินกิจกรรม 
-ประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อ
กิจกรรม English Camp และ ทีมวิทย่ากร 

4. ขั้นการนำผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ดำเนินงาน (A) 
-นำผลจากการดำเนินกิจกรรมมาสรุปจุดดีและจุด
ด้อยเพื่อปรับปรุงพัฒนาการดำเนินกิจกรรมใน
ครั้งต่อไป 

  
ครูกลุ่มสาระ

ภาษาต่างประเทศ 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   นายองค์พันเลิศ พนมวัน ณ อยุธยา / นางสาวจงกล ศรีทอง 
 
งบประมาณ 
  20,000 บาท 
 
รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 จัดซื้อวัสดุท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม - - 2,000 2,000 
2 ค่าวิทยากร  4,000 - - 4,000 
3. ค่าอาหารของนักเรียน - 14,000 - 14,000 

รวม 8000 15,000 4,000 20,000 
 
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
- นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี  
จำนวน 180  คนได้เข้าร่วมกิจกรรม English camp. 

 
100 

เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ มีพัฒนาการทางด้านทักษะการใช้ภาษา  มีความมั่นใจใน 
การใช้ ภาษาอังกฤษจากสถานการณ์ต่างๆ  

 
92 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในสถานการณ์จริง โดย

วิทยากรชาวต่างชาติท่ีใช้ภาษาในการส่ือสาร 
2. นักเรียนเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ  
3. นักเรียนได้รับการเสริมสร้างประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษ 

 
 

 

 

 
 
      ผู้เสนอโครงการ                             ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

    ลงช่ือ.....................................................                        ลงช่ือ...................................................... 
     (นายองค์พันเลิศ พนมวัน ณ อยุธยา)                                      (นางสุมาลี ซุ้นสุวรรณ) 
              ตำแหน่ง ครู คศ. 2                                      ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
 

 
 

  
                                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
 

             ว่าท่ี ร้อยเอก........................................................ 
                        (ภูพยงค์ คงชนะ) 
                           ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ     พัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียว 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานท่ี 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

สนองกลยุทธ์ สพม.11  
กลยุทธ์ที่ 1  สร้างโอกาส และลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 4  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐาน 
                           ความเป็นไทย 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 3  กระจายโอกาสให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
 กลยุทธ์ที่ 6  ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
      กลยุทธ์ที่ 7  สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 

กลยุทธ์ที่ 8  ส่งเสริมให้บุคลากรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 

 
 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวจงกล ศรีทอง 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม ่
ระยะเวลา     1 – 30 มีนาคม 2564 
 
 
หลักการและเหตุผล 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้นถือเป็นอุตสาหกรรมที่ทำรายได้ให้ประเทศเป็นอันดับหนึ่ง 
ดังนั้นการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง  การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษซึ่งถือเป็นภาษาสากล ไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือการเขียนท่ีจำเป็นต้องใช้ในการติดต่อกับนักท่องเท่ียว
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ชาวต่างชาติ  นักเรียนจึงต้องมีความพร้อมในเรื่องของสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษเพื่อสามารถติดต่อสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติได้ 

ดังนั้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน โดยเฉพาะการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เน้นการสื่อสารกับชาวต่างชาติและใช้ใน
สถานการณ์จริง ข้าพเจ้าในฐานะครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ระดับชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่ 4 
และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวให้กับ
นักเรียนดังกล่าว เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง เช่น การไปที่สนามบิน 
เพื่อซื้อตั๋วเดินทางในประเทศหรือต่างประเทศ การติดต่อส่ือสารกับเจ้าหน้าท่ี ท่ีสนามบินเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการ
พูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง หรือการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดสุราษฎร์
ธานี หรือจังหวัดใกล้เคียง เพื่อให้นักเรียนได้มีการฝึกภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง และสามารถแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าได้  

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษ  
           2. เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อส่ือสารกับนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติได้ 
           3. เพื่อให้นักเรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสม  
           4. เพื่อให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นและเล่าเรื่องราว เกี่ยวกับสถานท่ีท่องเท่ียว และขนบธรรมเนียม  
               ประเพณี วัฒนธรรม หรือสินค้าภายในจังหวัดของเรา โดยการใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร 
         5. เพื่อให้นักเรียนสามารถ อ่านบทความ เอกสารภาษาอังกฤษได้  
  
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   
                     1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4, 5 จำนวน 240 คน  
  เชิงคุณภาพ   
                    1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4, 5 ใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อส่ือสารได้อย่างมั่นใจและ
เหมาะสม ถูกต้องตามสถานการณ์  
 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรมและข้ันตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ 
 ขั้นเตรียมการ(P) 
-ประชุมครูในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ วางแผนการ และรูปแบบ

การดำเนินกิจกรรม 

1 - 31 มีนาคม 
2563 

 

นางสาวจงกล ศรีทอง 
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-เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

2. ข้ันดำเนินการ (D) 
-แต่งต้ังคณะทำงาน 
-กำหนดรูปแบบกิจกรรม  นำนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4,5 ไป
สนามบิน,สถานท่ีท่องเท่ียวที่มีชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากท้ังใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือจังหวัดใกล้เคียง      
-ดำเนินการตามรูปแบบและกำหนดการท่ีวางแผน 

พฤษภาคม –
กุมภาพันธ์ 
2564 

นางสาวจงกล ศรีทอง 
 

3.ขั้นติดตามตรวจสอบและประเมินผล (C) 
-รวบรวมแบบประเมินการดำเนินกิจกรรม 
-ประเมินผลความพึงพอใจและการตอบรับ 

กุมภาพันธ์ 
2564 

นางสาวจงกล ศรีทอง 

4. ข้ันติดตามและประเมินผล (A) 
-นำผลจาการดำเนินกิจกรรมมาสรุปจุดดีและจุดด้อยเพื่อปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินกิจกรรมในครัง้ต่อไป 

มีนาคม 2564 
 

นางสาวจงกล ศรีทอง 
 

 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นางสาวจงกล ศรีทอง 
 
    งบประมาณ 
  10,000 บาท 
 
รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 
 

ท่ี กิจกรรม งบประมาณ 
ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย รวม 

1. ค่าพาหนะ เดินทาง - - 7,000 7,000 
2. ค่าอาหาร ของว่าง 2,800 - - 2,800 
3. ค่าเอกสารต่างๆ เช่น เข้าเล่ม เอกสาร 200 - - 200 

รวม 3,000 - 7,000 10,000 
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การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4, 5 ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

 
100 

เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4, 5 ใช้ภาษาอังกฤษในการ
ติดต่อส่ือสารได้อย่างมั่นใจและเหมาะสม ถูกต้องตามสถานการณ์ 

 
80  

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนตระหนกัถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษ  
           2. นักเรียนได้พฒันาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อส่ือสารกับนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติได้ 
           3. นักเรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสม  
           4. นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น และเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสถานท่ีท่องเท่ียว และขนบธรรมเนยีม  
               ประเพณี วัฒนธรรม หรือสินค้าภายในจังหวัดของเรา โดยการใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร 
         5. นักเรียนสามารถ อ่านบทความ เอกสารภาษาอังกฤษได้  
       
  
 

     ผู้เสนอโครงการ                            ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

  ลงช่ือ...................................................                           ลงช่ือ...................................................... 
            (นางสาวจงกล ศรีทอง)                                              (นางสุมาลี ซุ้นสุวรรณ) 
              ตำแหน่ง ครู คศ. 2                                     ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
 
 
                                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
 

             ว่าท่ี ร้อยเอก........................................................ 
                        (ภูพยงค์ คงชนะ) 
                           ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
 



181 
 

      งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

 
 
 
 
กิจกรรม     วันตรุษจีน 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

สนองกลยุทธ์ สพม. 11  
กลยุทธ์ที่ 1  สร้างโอกาส และลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 4  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐาน 
                 ความเป็นไทย 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 3  กระจายโอกาสให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
 กลยุทธ์ที่ 6  ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
      กลยุทธ์ที่ 7  สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
      กลยุทธ์ที่ 8  ส่งเสริมให้บุคลากรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 

 
 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวธฤตวัน  ญาณวีรศักดิ์ 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     1 มกราคม 2564 –  28 กุมภาพันธ์  2564 
 
 
หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันนี้ประเทศจีนได้ก้าวเข้ามามีบทบาทในสังคมโลก ภาษาจีนได้แพร่หลายไปในวงกว้าง อีกท้ังมีความ 
ร่วมมือในทุกระดับทางสังคมระหว่างสองประเทศ จนก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนทางภาษาและวัฒนธรรมระหว่าง
ไทย และจีน เพื่อเป็นการเรียนรู้ภาษาอย่างยั่งยืน และการบูรณาการทักษะทางการเรียนรู้ รวมถึงการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาวจีนจึงจัดทำ โครงการวันตรุษจีนขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน
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เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ในการพัฒนา นักเรียนให้มีคุณภาพ มีความรู้ด้านวิชาการและเพื่อ
เผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีท่ีสำคัญของจีน โดยจัดกิจกรรม ประเภทต่างๆ ดังนี้  กิจกรรมร้องเพลงจีน กิจกรรมตอบ
ปัญหาความรู้ภาษาจีน กิจกรรมปริศนาคำทายจีน กิจกรรมเต้นนาฏลีลาจีน(เต้นประกอบเพลงจีน) เพื่อมุ่งหวังให้
นักเรียนเรียนรู้วัฒนธรรม และมีความสุขกับการเรียนภาษาจีน   
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาภาษาจีนให้กว้างขวางขึ้น  
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา เสริมสร้างศักยภาพทางด้านภาษาจีนให้แก่นักเรียนของ 
    โรงเรียนซึ่งจะนำไปสู่การพฒันาศักยภาพนักเรยีนภาษาจีน  
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมเผยแพร่ อนุรักษ์ และแลกเปล่ียนวัฒนธรรมประเพณีจีน 

 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
   1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 เข้าร่วมโครงการ 
เชิงคุณภาพ   

   1. นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ต่างวัฒนธรรม เรียนอย่างเข้าใจและมีความสุข  
2. นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวัฒนธรรมท่ีได้รับ ถ่ายทอดเผยแพร่และนำไปใช้ใน 
    สังคมได้  
3. นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดีและมีโลกทัศน์ทางการเรียนภาษาจีนท่ี   
    กว้างขึ้น 
4. นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  
5. นักเรียนเกิดความมั่นใจในตัวเอง ทำได้และใช้เป็น 
 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรมและข้ันตอน ระยะเวลา 

1. ข้ันเตรียมการ  
- ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ และ มอบหมายหน้าท่ีแต่ละส่วน 
- ขออนุมัติโครงการ 

พ.ค. 63 – มิ.ย.63 
1ก.ค.63 – 31ก.ค.63 

2. ข้ันดำเนินการ 
- ฝึกซ้อมกิจกรรมต่างๆ  
- กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา ความรู้ภาษาจีน 
- กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงจีน  

ส.ค. 63 – ธ.ค.63 
ม.ค. 64 – ก.พ.64 
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- กิจกรรมการแข่งขันเต้นนาฏลีลา จีน(เต้นประกอบเพลงจีน) 
- กิจกรรมการแข่งขันปริศนาคำทายจีน 

 

3. ข้ันติดตามและประเมินผล 
- จัดทำแบบประเมินผลของโครงการ 
- ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน 
- จัดทำเล่มสรุปผลการดำเนินงาน 

 
 1 มี.ค.64 – 31มี.ค.

64 
 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นางสาวธฤตวัน  ญาณวีรศักดิ์ 
 
งบประมาณ 
  10,000 บาท 
 
รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 
 

กิจกรรม 
แหล่งเงินงบประมาณ /จำนวนเงิน 

รวม ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1  กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา 
ความรู้ภาษาจีน 
2 กิจกรรมการร้องเพลงจีน  
3 กิจกรรมการเต้นนาฏลีลา จีน 
(เต้นประกอบเพลงจีน) 
4 กิจกรรมเกมภาษาจีนต่างๆ ซุ้ม
เกมภาษาจีน 
5 นิทรรศการบอร์ดความรู้วัน
ตรุษจีน 
6 กิจกรรมการประกวดมิสตรุษจีน 

- 
 
 

- 1000 
 

1000 
2,000 

 
2,000 

 
3,000 

 
1,000 

1000 
 

1000 
2,000 

 
2,000 

 
3,000 

 
1,000 

นางสาวธฤตวัน ญาณวีรศักดิ์ 

รวม 10,000 
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การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. เชิงปริมาณ  
    - นักเรียนร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมวันตรุษจีน 
และได้รับความรู้เกี่ยวกับวันตรุษจีน 

 
- คนท่ีเข้าชม 

 
- แบบประเมิน 

2.  เชิงคุณภาพ       
   -  คุณครูและนักเรียน และผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจในคุณภาพของกิจกรรม ได้รับความรู้ ประเพณี
วัฒนธรรมเกี่ยวกับวันตรุษจีนมากยิง่ขึ้น 
  - คุณครูและนักเรียน เกิดทัศนคติท่ีดีต่อวิชาภาษาจีน 

 
- การใช้แบบสอบถาม 

 
- แบบสอบถาม 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้เปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาภาษาจีนให้กว้างขวางขึ้น  
2. ส่งเสริมการพัฒนานักเรียน เสริมสร้างศักยภาพทางด้านภาษาจีนให้แก่นักเรียนของ 
    โรงเรียนซึ่งจะนำไปสู่การพฒันาศักยภาพนักเรยีนภาษาจีน  
3. ส่งเสริมเผยแพร่ อนุรักษ์ และแลกเปล่ียนวัฒนธรรมประเพณีจีน 
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    ผู้เสนอโครงการ                               ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
ลงช่ือ...................................................                       ลงช่ือ...................................................... 

            (นางสาวธฤตวัน ญาณวีรศักดิ์)                                        (นางสุมาลี ซุ้นสุวรรณ) 
                      ตำแหน่ง ครู คศ.1                                   ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
                                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
 

             ว่าท่ี ร้อยเอก........................................................ 
                        (ภูพยงค์ คงชนะ) 
                           ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



186 
 

      งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

 

 

 
 
โครงการ     ส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาจีน 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 

  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
   1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียนการส่ือสารและการคิดคำนวณ 
   1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 

สนองกลยุทธ์ สพม. 11  
กลยุทธ์ที่ 1  สร้างโอกาส และลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 4  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐาน 
                 ความเป็นไทย 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 3  กระจายโอกาสให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
 กลยุทธ์ที่ 6  ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
      กลยุทธ์ที่ 7  สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
      กลยุทธ์ที่ 8  ส่งเสริมให้บุคลากรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 

 
 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวธฤตวัน  ญาณวีรศักดิ์ 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     1 พฤษภาคม 2563 –  28 กุมภาพันธ์ 2564 
 
หลักการและเหตุผล 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสอนภาษาต่างประเทศให้แก่นักเรียน เพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถ ในการนำความรู้จากการ
พัฒนาสู่ผู้เรียน  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน   การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาภาษาจีนเพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนและเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในโลกแห่งทศวรรษท่ี 21 
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           การจัดกิจกรรมสอนภาษาจีน  เป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีช่วยส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ  ซึ่งเป็นภาษาหนึ่งในประเทศกลุ่มอาเซียน  ท้ังยังเป็นการเสริมสร้างเจตคติท่ีดีให้แก่ผู้เรียน ใน
การใช้ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารและเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในโลกแห่งทศวรรษท่ี 21  ทำให้ครูผู้สอน 
ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารโดยเฉพาะภาษาจีน  ซึ่งจะทำให้นักเรียนมี
ความรู้ความสามารถใช้ภาษาจีนในการส่ือสารได้เป็นอย่างดี  

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีนดีขึ้น 
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาจีน 
3. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่ือท่ีใช้ประกอบการเรียนรู้ 

 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาจีนดีขึ้น ร้อยละ 70 
2. ครูมีส่ือการเรียนการสอนท่ีพัฒนาความแตกต่าง ศักยภาพของผู้เรียน 

          เชิงคุณภาพ 
                     1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรยีนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
 
 ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ   
- ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ และ 
มอบหมายหน้าท่ีแต่ละส่วน 
- ขออนุมัติโครงการ 

พ.ค. – มิ.ย. 63 นางสาวธฤตวัน  ญาณวีรศักดิ์ 

2. ข้ันดำเนินการ 
- จัดซื้อ จัดหา จัดทำวัสดุ อุปกรณ์ส่ือ
ประกอบการเรียนรู้ สำหรับใช้ในห้องเรียน 
และเพื่อแข่งขันทักษะภาษาจีน 

มิ.ย. 63 – ส.ค. 64 นางสาวธฤตวัน  ญาณวีรศักดิ์ 

3. ขั้นติดตามและประเมินผล 
- จัดทำแบบประเมินผลของโครงการ 
- ประเมินผล 

ม.ค. – มี.ค. 64 นางสาวธฤตวัน  ญาณวีรศักดิ์ 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นางสาวธฤตวัน  ญาณวีรศักดิ์ 
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งบประมาณ 
  5,000 บาท 
 
รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 
 

กิจกรรม 
แหล่งเงินงบประมาณ /จำนวนเงิน 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ส่ือการเรียนการสอนภาษาจีน - - 2,000 2,000 นางสาวธฤตวัน ญาณวีรศักดิ์ 
2. อุปกรณ์สำหรับใช้แข่งขัน
ทักษะภาษาจีนด้านต่างๆ 

- - 3,000 3,000 นางสาวธฤตวัน ญาณวีรศักดิ์ 

รวม 5,000 
 
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
- ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาจีนดีขึ้น  
- ครูมีส่ือการเรียนการสอนท่ีพัฒนาความแตกต่าง ศักยภาพของ
ผู้เรียน 

 
70 

เชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 

 
100 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีนดีขึ้น 
2. ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาจีน 
3. ผู้เรียนได้มีส่ือท่ีใช้ประกอบการเรียนรู้ 
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    ผู้เสนอโครงการ                               ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
ลงช่ือ...................................................                       ลงช่ือ...................................................... 

            (นางสาวธฤตวัน ญาณวีรศักดิ์)                                        (นางสุมาลี ซุ้นสุวรรณ) 
                      ตำแหน่ง ครู คศ.1                                   ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
                                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
 

             ว่าท่ี ร้อยเอก........................................................ 
                        (ภูพยงค์ คงชนะ) 
                           ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ     ส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์) 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 

  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  
  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองกลยุทธ์ สพม.11 

กลยุทธ์ที่ 1  สร้างโอกาส และลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 4  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐาน 
                 ความเป็นไทย 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 3  กระจายโอกาสให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
 กลยุทธ์ที่ 7  สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
      กลยุทธ์ที่ 8  ส่งเสริมให้บุคลากรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 

 
 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสุรชัย  ลาชโรจน์   
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
 
 
หลักการและเหตุผล 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะประกอบด้วยวิชาทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ ซึ่งเป็นวิชาท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้

แสดงออกทางจินตนาการ  มีสุนทรียภาพทางอารมณ์ การฝึกทักษะทางศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ นอกจากผู้เรียนจะ

ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินและมีสมาธิแล้วยังสามารถนำความรู้ไปใช้ในการศึกษา ต่อในระดับชั้นที่สงูขึ้นมี
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น หรือนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้  อีกท้ังการศึกษา ในวิชาศิลปะยังเป็นการสืบสาน

วัฒนธรรมท่ีเป็นมรดกของชาติไทยให้มีความยั่งยืนสืบไป 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เห็นความสำคัญของงานศิลปะ (ทัศนศิลป์) 
 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ   
  1. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 มีผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาศิลปะ(ทัศนศิลป์) สูงขึ้น 

2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์) 100 % 
เชิงคุณภาพ   
  ๑. นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานด้านศิลปะ(ทัศนศิลป์) 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
- สำรวจสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของกลุ่มสาระการ 
เรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) 
- กำหนดเป้าหมาย มาตรการและแนวทางการดำเนินงาน 
- ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) 
- แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ 
- เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ 

 
 

ก.พ. 63 - มี.ค. 64 

 
 

นายสุรชัย  ลาชโรจน์ 

2. ขั้นดำเนินการ 
- เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
- ดำเนินงานตามกิจกรรมในโครงการท่ีขออนุมัติ 
- จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน 

 
มี.ค. 63 - มี.ค. 64 

 
นายสุรชัย  ลาชโรจน์ 

3. ขั้นติดตามและประเมินผล 
- ประชุมบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเพื่อประเมินการทำงาน 
- ตรวจสอบผลการดำเนินงาน 
- สรุปผลการดำเนินงาน 
- นำผลการนิเทศและติดตามงานไปแก้ไขเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
- ปฏิบัติงานตามท่ีได้แก้ไขปรับปรุงและทำให้เกิดผลดีมากขึ้น 

 
 

มี.ค. 63 - มี.ค. 64 

 
 

นายสุรชัย  ลาชโรจน์ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นายสุรชัย  ลาชโรจน์   



192 
 

      งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

งบประมาณ 
  10,000 บาท 
 
รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 

กิจกรรม 
แหล่งเงินงบประมาณ/จำนวนเงิน 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. สีน้ำพลาสติก 0.85 ลิตร สี
เหลือง 

- - 800 800  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุรชัย  ลาชโรจน์ 

2. สีน้ำพลาสติก 0.85 ลิตร สี
แดง 

- - 800 800 

2. สีน้ำพลาสติก 0.85 ลิตร สี
น้ำเงิน 

- - 800 800 

4. สีน้ำพลาสติก 0.85 ลิตร สี
เขียว 

- - 800 800 

5. สีน้ำพลาสติก 0.85 ลิตร สี
ดำ 

- - 800 800 

6. สีน้ำพลาสติกใหญ่ สีขาว - - 2,000 2,000 
7. พู่กันแบน เบอร์ 12 - - 135 135 
8. พู่กันแบน เบอร์ 16 - - 150 150 
9. พู่กันแบน เบอร์ 18 - - 195 195 
10. พู่กันแบน เบอร์ 22 - - 285 285 
11. พู่กันแบน เบอร์ 24 - - 420 420 
12. พู่กันกลมขนยาวพิเศษ 
เบอร์ 0 

- - 200 200 

13. พู่กันกลม เบอร์ 4 - - 144 144 
14. พู่กันกลม เบอร์ 8 - - 200 200 
15. พู่กันกลม เบอร์ 10 - - 320 320 
16. พู่กันกลม เบอร์ 12 - - 480 480 
17. ค่าวัสดุอื่นๆ (แข่งขันทักษะ) - - 1,471 1,471 

รวม 10,000 
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การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 มีผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาศิลปะ
(ทัศนศิลป์) สูงขึ้น 
2. ร้อยละของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์)  

 
๙๐ 

เชิงคุณภาพ 
๑. ร้อยละของนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานด้านศิลปะ(ทัศนศิลป์) 

 
90 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  1. ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
2. ผู้เรียนให้เห็นความสำคัญของงานศิลปะ (ทัศนศิลป์) 

 
 
 
 
      ผู้เสนอโครงการ                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

  ลงช่ือ...................................................                                ลงช่ือ...................................................... 
            (นายสุรชัย  ลาชโรจน์)                                                    (นางสุมาลี ซุ้นสุวรรณ) 
               ตำแหน่ง ครู คศ.๒                                          ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
 
 
 
 
                                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
 

             ว่าท่ี ร้อยเอก........................................................ 
                        (ภูพยงค์ คงชนะ) 
                           ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ     ส่งเสริมศักยภาพด้านนาฏศิลป์ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
   1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
    1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน      

สนองกลยุทธ์ สพม.11  
กลยุทธ์ที่ 1  สร้างโอกาส และลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ ๔  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐาน 
                ความเป็นไทย 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 3  กระจายโอกาสให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
 กลยุทธ์ที่ 7  สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
      กลยุทธ์ที่ 8  ส่งเสริมให้บุคลากรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 
 
 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวธนรรณพร  แสงสว่าง 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     15 พฤษภาคม 2563 - 30 มีนาคม 2563 
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หลักการและเหตุผล 
การเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีความจำเป็นต้องพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้องกับการ

ปฏิรูปการศึกษาท่ีเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งมุ่งหวังผู้เรียนสามารถค้นคว้าด้วยตนเอง   อันได้แก่  ศิลปะ  ดนตรี  
และนาฏศิลป์  ให้มีการพัฒนาการของสุนทรียภาพทั้ง  สามด้าน  ให้สมบูรณ์ ดังกล่าว  ซึ่งสามารถเห็นได้ชัดเจน
จากการแสดงออกในโอกาสท่ีเหมาะสม 

   กระบวนการเรียนท่ีมีปัจจัยสำคัญคือผู้สอนต้องมีศักยภาพ  เข้าใจเป้าหมายของการจัดการศึกษา  และ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร  ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีศักยภาพในการแข่งขันการและส่งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์  ตลอดจนมีมาตรฐานการประเมินผลจากสภาพจริงท่ีดี  การจัดกิจกรรมการส่งเสริมแสดง
นาฏศิลป์เป็นกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์แก่การศึกษาศิลปะ  ดนตรี  และนาฏศิลป์  จึงจะสามารถทำให้คุณภาพการ
เรียนการสอนกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ศิลปะมีการพัฒนาการศึกษายุคใหม่ตามมามาตรฐานสากลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้ความคิด  การแสดงออก  และความสามารถของตนเอง 
2.  เพื่อให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานท่ีตัวเองได้สร้างสรรค์ 
3.  เพื่อเป็นการทำกิจกรรมส่งเสริมการแสดงนาฏศิลป์ไทย 
 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   
   นักเรียน 30 คน ครู 3 คน เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการแสดงนาฏศิลป์ไทย  
 เชิงคุณภาพ   
   นักเรียน มีทักษะความรู้  ความสามารถ และมีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานทางศิลปะ  
ทางด้านนาฏศิลป์ไทย 
   
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรมและข้ันตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ 
- เขียนโครงการขออนุมัติ และแต่งต้ังคณะทำงาน 
- ประชุมการจัดกิจกรรม ระยะเวลา 1 วัน จำนวนครู 3 คน 

 
25 - 31 มีนาคม 

2563 

 
น.ส.ธนรรณพร  แสงสว่าง 

2. ขั้นดำเนินการ 
- วิทยากรมาฝึกซ้อมการแสดงนาฏศิลป์ไทย นักเรียนจำนวน 
30 คน 
- ฝึกซ้อมการแสดงนาฏศิลป์ไทย 

15  พฤษภาคม2563  
-  28 กุมภาพันธ์  

2564 
 

 
น.ส.ธนรรณพร  แสงสว่าง 
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3. ขั้นติดตามและประเมินผล 
- รายงานผลการดำเนินงาน / การแสดงตามงานต่างๆและการ
เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมต่างๆ 

 
1 – 30 มีนาคม 2563 

 
น.ส.ธนรรณพร  แสงสว่าง 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  น.ส.ธนรรณพร  แสงสว่าง 
 
งบประมาณ 
  15,000 บาท 
 
รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 

ท่ี กิจกรรม งบประมาณ 
ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย รวม 

1 ฝึกซ้อมการแสดงนาฏศิลป์ไทย โดยมีคร ู3 
นักเรียน 30 คน จัดเล้ียงค่าอาหาร วันละ 1 
มื้อ มื้อละ 30  บาทจำนวน 10 วัน 

 
- 

 
- 

 
9,000 

 
9,000 

2 ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 วัน 
วันละ3,000บาท 

- 6,000 - 6,000 

รวม - 6,000 9,000 15,000 
 
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
- ร้อยละของนักเรียนและครู เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการแสดง
นาฏศิลป์ไทย 

 
80 

เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละของนักเรียนมีทักษะความรู้ ความสามารถ สร้างสรรค์ผลงาน
ทางด้านศิลปะ  นาฏศิลป์ 

 
80 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1.  นักเรียนรู้จักใช้ความคิด  การแสดงออก  และความสามารถของตนเอง 
 2.  นักเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานท่ีตัวเองได้สร้างสรรค์ 
 3.  ทำกิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์ไทยสู่สาธารณะชน 
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       ผู้เสนอโครงการ                           ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

 ลงช่ือ..........................................................                       ลงช่ือ...................................................... 
         (นางสาวธนรรณพร  แสงสว่าง)                                      (นางสุมาลี ซุ้นสุวรรณ) 

     ตำแหน่ง ครู คศ.1               ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
                                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
 

             ว่าท่ี ร้อยเอก........................................................ 
                        (ภูพยงค์ คงชนะ) 
                           ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ     วันสุนทรภู่ วันภาษาไทย และสัปดาห์ห้องสมุด 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 

  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
   1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   1.2.3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
สนองกลยุทธ์/ตัวชี้วัด ตามคำรับรองปฏิบัติราชการและจุดเน้นของ สพม.11  

กลยุทธ์ที่  2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่  4 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐาน
ความเป็นไทย 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 3  กระจายโอกาสให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
 กลยุทธ์ที่ 6  ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
      กลยุทธ์ที่ 7  สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
      กลยุทธ์ที่ 8  ส่งเสริมให้บุคลากรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 
 
 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวรัตติการณ์ ร่วมสนิท 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     5  มิถุนายน  2563 -  22  สิงหาคม  2563 
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หลักการและเหตุผล 
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพคนใน

สังคมไทยให้ มีคุณธรรมและมีความรอบรู้อย่างเท่าทัน ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และ
ศีลธรรม สามารถก้าวทันการเปล่ียนแปลงเพื่อนำไปสู่สังคมฐานความรู้ได้อย่างมั่นคง แนวการพัฒนาคนดังกล่าวมุ่ง
เตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพื้นฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งมีสมรรถนะ ทักษะและความรู้พื้นฐานท่ี
จำเป็นในการดำรงชีวิต อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู ่โลกยุคศตวรรษที่ 21        โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนมี
คุณธรรม รักความเป็นไทย ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี โดย
กลุ่มสาระภาษาไทย  ได้ระลึกถึงผู้ประดิษฐ์อักษรไทย จึงได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยขึ้น เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการนำเสนองานของตนเองและได้ทำกิจกรรมวันภาษาไทยข้ึน 
             
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ภาษาไทยดีขึ้น 
 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  
1. ผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 –  6  ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย 

 

          เชิงคุณภาพ   
                     1. ผู้เรียนร้อยละ 90  ตระหนักและเห็นคุณค่าของภาษาไทยและการใช้ภาษาไทย  

 2. ผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจต่อกิจกรรมวันภาษาไทยในระดับดี 
 

 ขั้นตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ   
-  ประชุมวางแผนกิจกรรม วันภาษาไทย 
-  แต่งต้ังคำส่ัง 

5 - 7  มิ.ย. 63 
12 – 14 มิ.ย. 63 

นางสาวรัตติการณ์  ร่วมสนิท 
นายทินกร  เกิดขาว 

 
2. ข้ันดำเนินการ 
-  เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ท่ีจะใช้จัดกิจกรรม
วันภาษาไทย 
-  จัดเตรียมสถานท่ี 
-  จัดกิจกรรมวันภาษาไทย 
 

15 ก.ค. 63 
26 ก.ค. 63 
31 ก.ค. 63 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 



200 
 

      งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
3. ขั้นติดตามและประเมินผล 
-  ติดตามประเมินผล 
-  สรุปผลโครงการ 
-  รายงานกิจกรรมวันภาษาไทย/เสนอ
ผู้อนุมัติโครงการ 
 

1 ส.ค. 63 
6 – 10 ส.ค. 63 

14 – 17  ส.ค. 63 
 

นางสาวกมลชนก  สุวรรณนุรักษ์ 
นางสาวรัตติการณ์  ร่วมสนิท 
นางสาวรัตติการณ์  ร่วมสนิท 
 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   นางสาวรัตติการณ์ ร่วมสนิท 
 
งบประมาณ 
  8,000 บาท 
 
รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 

กิจกรรม 

แหล่งเงินงบประมาณ /จำนวน
เงิน 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

ระดับชั้น ม.๑-๓ 
- ประกวดอ่านทำนองเสนาะ 
- ประกวดเรียงความภาษาไทย 
- ประกวดการคัดลายมือ 
- ตอบคำถามแฟนพันธุ์แท้ภาษาไทย 
ระดับชั้น ม.๔-๖ 
- แข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย 
- ประกวดอ่านทำนองเสนาะ 
- ประกวดเรียงความภาษาไทย 
- ประกวดการคัดลายมือ 
การจัดสถานที่ 
-  จัดป้ายนิเทศ 
-  ป้ายไวนิล 
-  ประกวดการแต่งกายไทยจากชุด 
   รีไซเคิล 
     -  รำเปิดงาน 

 
300 
300 
300 
300 

 
300 
300 
300 
300 

 
- 
- 

500 
 
 

 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
 
 
 

 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 

600 
500 
500 

 
1,000 

 
300  
300 

   300 
300 

 
300 
300 
300 
300 

 
600 
500 

1,000 
 

1,000 

 
นางสาวกมลชนก สุวรรณนุรักษ์ 
นางสาวภาริตา  พุฒนวน 
นางสุภาภรณ์  เช่ือมกระโทก 
นางสาวรัตติการณ์ ร่วมสนิท 
 
นายทินกร  เกิดขาว 
นางสาวกมลชนก สุวรรณนุรักษ์ 
นางสาวภาริตา  พุฒนวน 
นางสุภาภรณ์  เช่ือมกระโทก 
 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
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กิจกรรม 

แหล่งเงินงบประมาณ /จำนวน
เงิน 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

     -  ละครเวที  เรื่องเงาะป่า 
     
    - ตอบคำถามชิงรางวัล 
    - กระดาษ A4 

 
 

1,000 

 
 
- 

1,000 
 
- 

500 

1,000 
 

1,000 
500 

รวม 8,000 
 
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
- ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม วันภาษาไทย 

 
100 

เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละของนักเรียน มีความรู้เกี่ยวกับท่ีมาของวันสำคัญทางภาษาไทย ตระหนัก เห็น
คุณค่าและร่วมอนุรักษ์ภาษาไทย 
- ระดับความพึงพอใจของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อกิจกรรมวันสำคัญ              
ทางภาษาไทยในระดับดีมาก 

 
 

90 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ภาษาไทยดีขึ้น 
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     ผู้เสนอโครงการ                          ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

ลงช่ือ.......................................................                       ลงช่ือ........................................................... 
       (นางสาวรัตติการณ์ ร่วมสนิท)                                         (นางสุมาลี ซุ้นสุวรรณ) 
               ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย                                   ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
 

             ว่าท่ี ร้อยเอก........................................................ 
                        (ภูพยงค์ คงชนะ) 
                           ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ     คลินิกหมอภาษา 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1.1.1  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
  1.1.2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  1.1.3  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
สนองกลยุทธ์ สพม.11 

กลยุทธ์ที่ 1  สร้างโอกาส และลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 4  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐาน 
                ความเป็นไทย 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 3  กระจายโอกาสให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
 กลยุทธ์ที่ 6  ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
 
 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวแววดาว  สุขแก้ว 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม ่
ระยะเวลา     พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564 
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หลักการและเหตุผล 
  ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้าง 
บุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อส่ือสารเพื่อสร้างความเข้าใจและ
ความสัมพันธ์ ท่ีดีต่อกัน เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ประสบการณ์ จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อ
พัฒนาความรู้พัฒนา กระบวนการคิดวิเคราะห์วิจารณ์และสร้างสรรค์ ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม และ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ตลอดจนนำไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง นอกจากนี้ยังเป็น
ส่ือ แสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม เป็นสมบัติล้ำค่าควรแก่การเรียนรู้อนุรักษ์ และสืบสานให้คงอยู่คู่
ชาติไทยตลอดไป ซึ่งการอ่านและการเขียนมีความสำคัญอย่างมากและจำเป็นอย่างยิ่ง   ท่ีจะต้องได้รับการพัฒนา
อย่างเร่งด่วน เนื่องจากพบว่านักเรียนบางส่วนในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี มีปัญหาด้าน
การอ่าน การเขียน และการส่ือสารในโลกโซเชียลส่งผลให้เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่พูดภาษาไทยน้อยลง  และพูด
ภาษาไทยไม่ชัด  พูดผิดเพี้ยนไปไม่เหมือนเดิม  มีการเลียนเสียงภาษาต่างประเทศ การใช้คำทับศัพท์โดยไม่
จำเป็น  ใช้สำนวนภาษาต่างประเทศ นับว่าเป็นปัญหาท่ีน่าเป็นห่วง  ต่อความเป็นเอกลักษณ์และความยั่งยืนของ
ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงจัดให้มีกิจกรรมนี้ขึ้น  เพื่อเร่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยของนักเรียน อีกท้ังยังเป็นการสร้างนักเรียนให้เป็นผู้นำในด้านการแก้ไขปัญหาการใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้อง 
และปัญหาด้านการออกเสียงภาษาไทยของนักเรียนในระดับช้ันต่างๆอีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์ 

๑  เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการอ่านให้แก่นักเรียนท่ีมีปัญหาด้านการอ่าน 
๒  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ชัดเจน  งดงาม             

          ๓  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีนิสัยรักการอ่าน รักการค้นคว้า ใฝ่เรียนรู้ 
๔  เพื่อสร้างนักเรียนให้เป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง            
 

เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ   
    ๑. นักเรียนท่ีมีปัญหาด้านการอ่านออกเสียงภาษาไทย ร้อยละ ๘๐ ได้รับการแก้ไขให้สามารถ 
     อ่านได้มากขึ้น 

   2. นักเรียนท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย ร้อยละ ๘๐ ได้รับการแก้ไขให้ใช้ภาษาไทยได้ 
    ถูกต้องชัดเจน 

  เชิงคุณภาพ   
   1. นักเรียนสามารถพูดและอ่านออกเสียงภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรมและข้ันตอน ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ (P) 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หรือผู้รับผิดชอบเพื่อร่วมกันวางแผนดำเนินงานและสำรวจ
นักเรียนท่ีมีปัญหาการพูดและการอ่าน 

พฤษภาคม  
2563 

นางสาวแววดาว   สุขแก้ว 
และคณะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

ขั้นดำเนินการ (D) 
-  จัดเตรียมคลินิกหมอภาษา 
-  รับสมัครนักเรียนเพื่อเป็น “หมอภาษา” โดยสร้างความ
ตระหนักและความสำคัญของการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน  ฝึก
การพูดและการอ่านให้ถูกต้อง 
-  สร้างส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีตลอดจน เอกสาร ตัว
ยาท่ีใช้ในการดำเนินงาน 
-  เปิดบริการร้านหมอภาษา บำบัดรักษาและแก้ปัญหาผู้ท่ีมี
ปัญหาด้านการอ่านออกเสียง และท่ีออกเสียง ภาษาไทยไม่
ถูกต้อง       

 
มิถุนายน 2563 

 
 
 
 

กรกฎาคม 2563 

นางสาวแววดาว   สุขแก้ว 
และคณะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

ขั้นนิเทศติดตาม (C) 
ติดตามผลการพัฒนาของนักเรียนท่ีเข้ารับบริการจากคลินิก 

ตลอดปีการศึกษา 
2563 

นางสาวแววดาว   สุขแก้ว 
และคณะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

ขั้นสรุปและประเมินผล (A) 
- สรุปประเมินผลการดำเนินงานทุกขั้นตอน 
- ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน  ครู  ผู้บริหาร 

ตลอดปีการศึกษา 
2563 

นางสาวแววดาว   สุขแก้ว 
และคณะครูกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นางสาวแววดาว   สุขแก้ว 
 
งบประมาณ 
  8,000 บาท 
 
 
 
 
 
รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 
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ท่ี กิจกรรม งบประมาณ ปฏิทิน

ปฏิบัติงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

วัสดุ ตอบ
แทน 

ใช้สอย รวม 

1 -  ประชุมเชิงปฏิบัติการครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยหรือ
ผู้รับผิดชอบเพื่อร่วมกัน
วางแผนดำเนินงาน 

- - - - พฤษภาคม
2563 

นางสาวแววดาว    
สุขแก้ว 
และคณะครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 

2 -  จัดเตรียมห้องคลินิกหมอ
ภาษา 
-  รับสมัครนักเรียนเพื่อเป็น 
“หมอภาษา”   

1,000 - - 1,000 มิถุนายน 
2563 

 

นางสาวแววดาว   
สุขแก้ว 
และคณะครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 

3 -  สร้างส่ือ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีตลอดจนเอกสาร ตัว
ยาท่ีใช้ในการดำเนินงาน  

7,000 - - 7,000 กรกฎาคม 
2563 

นางสาวแววดาว    
สุขแก้ว 
และคณะครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 

4 -  เปิดบริการร้านหมอภาษา 
บำบัดรักษาและแก้ปัญหาผู้ท่ีมี
ปัญหาด้านการอ่านออกเสียง 
และท่ีออกเสียง ภาษาไทยไม่
ถูกต้อง       

- - - - ตลอดปี
การศึกษา 
2563 

นางสาวแววดาว    
สุขแก้ว 
และคณะครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 

5 ติดตามผลการพัฒนาของ
นักเรียนท่ีเข้ารับบริการจาก
คลินิก 

- - - - ตลอดปี
การศึกษา 
2563 

นางสาวแววดาว    
สุขแก้ว 
และคณะครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 

6 - สรุปประเมินผลการ
ดำเนินงานทุกขั้นตอน 
- ประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียน ครู ผู้บริหาร 

- - - - มีนาคม 
2564 

นางสาวแววดาว    
สุขแก้ว 
และคณะครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 

รวม 8,000 - - 8,000   
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การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านการอ่านออกเสียงภาษาไทยได้รับการ
แก้ไขให้สามารถอ่านได้มากขึ้น 
2. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยได้รับการแก้ไขให้
ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องชัดเจน 

 
80 

 
 
 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนสามารถพูดและอ่านออกเสียงภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง 

 
80 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         1.  นักเรียนท่ีมีปัญหาด้านการอ่านได้รับการพัฒนาทักษะการอ่าน 
         2.  นักเรียนโรงเรียนวัดนาวงใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน  งดงาม             
         3.  นักเรียนเป็นผู้มีนิสัยรักการอ่าน รักการค้นคว้า ใฝ่เรียนรู้ 
         4.  นักเรียนเป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง            
      
 
 

    ผู้เสนอโครงการ                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

ลงช่ือ.......................................................                        ลงช่ือ...................................................... 
        (นางสาวแววดาว   สุขแก้ว)                                           (นางสุมาลี ซุ้นสุวรรณ) 
             ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย                         ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
 
 
                                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
 

             ว่าท่ี ร้อยเอก........................................................ 
                        (ภูพยงค์ คงชนะ) 
                           ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ     โครงงานอาชีพเพื่อทักษะกระบวนการดำเนินชีวิต 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
1.2.3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

สนองกลยุทธ์ สพม. 11  
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาส และลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐานความ 
                เป็นไทย 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
กลยุทธ์ที่ 7  สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
กลยุทธ์ที่ 8  ส่งเสริมให้บุคลากรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 
 

 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มงานวิชาการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ) 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวธนิษราพร   ทองเนียม 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     1 พฤษภาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 
 
 
หลักการและเหตุผล 

โครงงานอาชีพมีวัตถุประสงค์หลากหลายประการ เช่น ต้องการให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานที่จำเป็น
เกี่ยวกับความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามกระบวนการ ประหยัด ปลอดภัย และได้
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ประโยชน์ โดยรู้จักวิเคราะห์และวางแผนการทำงาน สามารถปรับปรุงและพัฒนางานมีวิสันทัศน์ท่ีกว้างไกล รักการ
ทำงาน ซึ่งเป็นรากฐานของการดำรงชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้รวมทั้งมีคุณธรรมในการทำงาน สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ เป็นต้น นักเรียนจะต้องศึกษาและฝึกปฏิบัติจริงเพิ่มเติม โดยอาศัยความรู้พื้นฐานจากรายวิชาอื่น ๆ 
ในหมวดวิชาการงานและอาชีพ นักเรียนมีสิทธิเสรีภาพอย่างเต็มท่ีในการตัดสินใจเลือกอย่างฉลาด ท่ีจะดำเนินงาน
ตามความถนัดและความสนใจของตน ในส่วนที่เกี่ยวกับโรงเรียนและครูอาจารย์นั้น จะได้ประโยชน์อย่างยิ่งจาก
การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงตามจุด หมายของหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท้ังใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน ซึ่งจะก่อให้เกิดการประสานสัมพันธ์อย่างแน่นเหนียว ระหว่างนักเรียนและครูอาจารย์
ประจำวิชาต่าง ๆ  รวมทั้งการใช้เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์อย่างคุ้มค่า นอกจากนี้ในสิ่งท่ี
เกี่ยวกับท้องถิ่นและชุมชนย่อมจะได้ประโยชน์อย่างมากมาย ในแง่ของการให้นักเรียนได้มีโอกาสร่วมพัฒนาอาชีพ
ต่าง ๆ ในท้องถิ่นซึ่งเป็นผลพลอยได้ท่ีตามมาก็คือ ทำให้นักเรียนเกิดความรักความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง
ด้วย 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
2. เพื่อให้นักเรียนเกิดการประกอบอาชีพและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตต่อไปได้ 
3. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการในการทำงานและกระบวนการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 

 
เป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ   
  1. นักเรียนทุกคนท่ีมีการเรียนการจัดการเรียนการสอนในโครงงานอาชีพมีทักษะกระบวนการ
ปฏิบัติงานทุกคน 

   2. นักเรียนเกิดการประกอบอาชีพและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคต 
 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

กิจกรรมและขั้นตอน ระยะเวลา 
1. ข้ันเตรียมการ  

- ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรมกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
-  ประสานกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มให้จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดกิจกรรมโครงงาน
อาชีพ  

มี.ค. 63 – พ.ค.64 
 
 

2. ข้ันดำเนินการ 
-  คุณครูในกลุ่มสาระมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ และโครงการจัดการเรียนรู้ 
-  คุณครูในกลุ่มสาระนำกิจกรรมย่อยไปดำเนินการจัดการเรียนรู้ 
-  คุณครูจัดทำแบบทดสอบเพื่อการวัดและประเมินผลงานของนักเรียน 

ก.ค. - ธ.ค.63 
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3. นักเรียนมีการเรียนการสอน ตามกิจกรรมย่อยในโครงงานอาชีพ ก.ค. 63 - ม.ค.64 
4. ข้ันติดตามและประเมินผล 
     -  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
     -  ผลการวัดและประเมินผล 

 
 ม.ค.63 - มี.ค.64 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นางสาวธนิษราพร  ทองเนียม 
 
งบประมาณ 
  20,000 บาท 
 
รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 

กิจกรรม 
แหล่งเงินงบประมาณ /จำนวนเงิน 

รวม ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. ข้ันตอนการวางแผนและแบ่ง
สายงานอาชีพ 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการในการ
ตรวจสอบและดูแลผลการปฏิบัติ 
3. กิจกรรมการอบรมอาชีพ 
4. จัดซื้อวัสดุฝึกอาชีพ 
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ 

- 
 
- 
 

4,000 
- 
- 

- 
 
- 
 
- 
- 
- 

- 
 
- 
 
- 

15,000 
1,000 

- 
 
- 
 

4,000 
15,000 
1,000 

ครูธนิษราพร  ทองเนียม 
 
ครูธนิษราพร  ทองเนียม 
 
ครูธนิษราพร  ทองเนียม 
ครูธนิษราพร  ทองเนียม
ครูธนิษราพร  ทองเนียม 

 
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ด้านผลผลิต 
1. นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้
และมีการพัฒนาความรู้   ความสามารถในด้านต่าง ๆ 
ตามศักยภาพของผู้เรียนและมีทักษะท่ีจำเป็นตาม
หลักสูตร 

 
- การสอบถาม 
- ตรวจสอบความก้าวหน้าในการ
เรียน 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 

2. นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำในกลุ่มสาระ
หลักได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

- การสังเกต 
- ตรวจสอบความก้าวหน้า 

- แบบสังเกต 
- แบบรายงานการร่วม
กิจกรรม 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
2. นักเรียนเกิดการประกอบอาชีพและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตต่อไปได้ 
3. นักเรียนมีทักษะกระบวนการในการทำงานและกระบวนการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 
 
 
  
 
 
       ผู้เสนอโครงการ                           ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
ลงช่ือ.......................................................                ลงช่ือ...................................................... 

               (นางสาวธนิษราพร ทองเนียม)                                (นางสุมาลี ซุ้นสุวรรณ) 
                         ตำแหน่ง ครู คศ.๑                           ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
                                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
 

             ว่าท่ี ร้อยเอก........................................................ 
                        (ภูพยงค์ คงชนะ) 
                           ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ      พัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 

  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
   1.1.1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ  
   1.1.2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

   1.2.1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
   1.2.3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   1.2.4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตใจ 

สนองกลยุทธ์ สพม.11  
กลยุทธ์ที่ 1  สร้างโอกาส และลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 4  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐาน 
                ความเป็นไทย 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 3  กระจายโอกาสให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
 กลยุทธ์ที่ 6  ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
 
 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวชลิตา สุวรรณนุรักษ์   
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     มิถุนายน -  กันยายน  2563 
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หลักการและเหตุผล 

การศึกษาเพื่อปวงชนท่ีได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2551 “บุคคล
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หมายถึง  บุคคลที่มีความบกพร่องเกี่ยวกับกระบวนการทางจิตวิทยา ความ
บกพร่องนี้เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาของเด็กท้ังภาษาพูดและภาษาเขียน บุคคลเหล่านี้อาจมีปัญหาทางด้านการฟัง 
การคิด การพูดคุยกับผู้อื่น การอ่าน การสะกดคำ หรือการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ รวมไปถึงผู้ที่มีความบกพร่อง
ทางการรับรู้ การได้รับบาดเจ็บทางสมอง ดิสเล็กเซีย , ดิสกราเซียและอะเฟเซีย  แต่ไม่รวมถึงเด็กท่ีมีปัญหาอันเกิด
จากความบกพร่องทางสายตา ทางการได้ยิน และทางการเคล่ือนไหว ปัญญาอ่อน ความบกพร่องทางอารมณ์ และ
ความเสียเปรียบทางสภาพแวดล้อม”  ลักษณะท่ัวไปของเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ จะมีความบกพร่องทางการ
พูด การส่ือสาร การเรียนวิชาทักษะ การสร้างแนวความคิดรวบยอด การทดสอบผลการเรียนให้ผลไม่แน่นอนยาก
แก่การพยากรณ์ บกพร่องทางการรับรู้ การเคล่ือนไหว มีอารมณ์ไม่คงท่ี โยกตัวหรือผงกศีรษะบ่อย ๆ มีพัฒนาการ
ทางร่างกายไม่คงที่ มีพฤติกรรมไม่คงเส้นคงวา เสียสมาธิง่ายแสดงพฤติกรรมแปลก ๆ มีปัญหาในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับเพื่อน 

 จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี จึงได้จัดทำ
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD)  ขึ้น  เพื่อให้นักเรียนที่มี
ปัญหาทางด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ และได้รับการ
พัฒนาเท่าเทียมกับเด็กปกติ 

 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อให้ครูผู้สอนใช้ในการจัดหา/ซื้อ หรือผลิตส่ือหรือนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาทักษะ 
ด้านการอ่าน การเขียนและการคิดคำนวณ เพื่อให้นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทุกคนได้รับการพัฒนา
ทักษะ 3 ด้าน  

2. เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถคัดกรองและประเมินความสามารถพื้นฐานของเด็ก เพื่อให้ทราบถึง 
ระดับความสามารถและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน 
 3. เพื่อให้ครูผู้สอนวางแผนการจัดการศึกษาและสามารถจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  (IEP : 
Individual Education Program)  ท่ีเหมาะสมต่อพัฒนาการและความต้องการพิเศษของเด็กแต่ละคน และเพิ่ม
ศักยภาพในการเรียนการสอนเด็กพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เพื่อให้นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทุกคน ได้รับการพัฒนาทักษะในด้านการอ่าน  
การเขียน และการคิดคำนวณ ท้ัง 3 ด้าน ได้รับการพัฒนาทางด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ อย่าง
เต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 
 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   
1. ครูผู้สอนร้อยละ 90 มีส่ือ หรือพัฒนาส่ือ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 

สำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู ้
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2. ครูผู้สอนร้อยละ 90 สามารถคัดกรองและประเมินความสามารถพื้นฐาน ระดับ 
ความสามารถและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน 

3. ครูผู้สอนร้อยละ 90 จัดการเรียนร่วมสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอน 
ทางการศึกษาพิเศษท่ีเหมาะสมกับปัญหาและความต้องการเด็กเป็นรายบุคคล 

4. นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรูร้้อยละ 90 ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตาม 
ศักยภาพทุกคน 

เชิงคุณภาพ 
  1. โรงเรียนท่ีจัดการเรียนร่วม มีส่ือหรือนวัตกรรม ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนท่ีมี

ความบกพร่องทางการเรียนรู้  
2. โรงเรียนมีฐานข้อมูลนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษเรียนร่วม ในการพัฒนาการจัดการ 

เรียนร่วม 
3. นักเรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษเรียนร่วม ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพทุกคน ทุก 

ด้านและเรียนอย่างมีความสุข 
 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
- ประชุมรับทราบนโยบายจากผู้อำนวยการ 
- แต่งต้ังคณะกรรมตามคำส่ังรับผิดชอบแต่ละกิจกรรม 
- ประชุมอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อให้ทราบแนวทางการคัดกรองตามเอกสาร 
ภายในห้องเรียนของตนเอง 
- ส่งเอกสารรายช่ือนักเรียนท่ีได้รับการคัดกรองในเบ้ืองต้นจากการรับ
สมัครเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563 ให้ อ. ท่ีปรึกษาได้ทราบถึงระดับการ
อ่าน และการคิดคำนวณ 

 
 
 

พ.ค. 2563 

 
 
 
นางสาวชลิตา สุวรรณนุ
รักษ์ 
  

2. ขั้นดำเนินการ 
- ครูผู้สอนพัฒนาส่ือ/นวัตกรรมสำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู ้
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
พ.ค.63 - มี.ค.64 

 
นางสาวชลิตา สุวรรณนุ
รักษ์ 
 

3. ขั้นติดตามและประเมินผล 
- นิเทศ ติดตาม และประเมินคุณภาพมาตรฐานในการจัดการศึกษา
พิเศษ 

 

 
มี.ค. 64 

  

 
นางสาวชลิตา สุวรรณนุ
รักษ์ 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นางสาวชลิตา สุวรรณนุรักษ์ 
งบประมาณ 
  10,000 บาท 
 
รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 
 

กิจกรรม 
แหล่งเงินงบประมาณ/จำนวนเงิน 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑. ครูคัดกรองนักเรียน - - -   
2. ครูผู้สอนพัฒนาส่ือ/นวัตกรรม
สำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู ้

- - 5,000 5,000 นางสาวชลิตา 
สุวรรณนุรักษ์ 

3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ - - 5,000 5,000  
4. นิเทศ ติดตาม และประเมิน - - -   

รวม 10,000 
 
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนมีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพในแต่ละบุคคล 
2. นักเรียนมีทักษะและกระบวนการคิด ตลอดจนถึงทักษะด้านต่างๆในการ
ประเมินคิด และการอ่าน การเขียน 
3. นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงเพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

 
 
 

90 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนเกิดการทักษะกระบวนการคิด การใช้ภาษา และการเขียนได้ดี 
2. นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและสามารถแก้ปัญหาได้ 
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆได้ 

 
100 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. มีฐานข้อมูลนักเรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษเรียนร่วมที่ถูกต้อง 

2. นักเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ได้รับการพฒันาด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ อย่างเต็ม
ตามศักยภาพ   
 3. โรงเรียนมีส่ือ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู ้
 4. ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในการคัดกรองและประเมินความต้องการของเด็ก และสามารถจัดทำ
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP : Individual Education Program) ท่ีเหมาะสมกับปัญหาและความต้องการของ
เด็กเป็นรายบุคคล 
 5. นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น  
 6. โรงเรียนท่ีจัดการเรียนร่วมที่ได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินคุณภาพมาตรฐานในการจัด
การศึกษาพิเศษ สามารถปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาพิเศษ เพิ่มความเข้มแข็ง
และประสิทธิภาพของโรงเรียนให้สามารถบริหารจัดการศึกษาพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

 
 
 
        ผู้เสนอโครงการ                             ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

   ลงช่ือ......................................................                           ลงช่ือ...................................................... 
          (นางสาวชลิตา สุวรรณนุรักษ์)                                          (นางสุมาลี ซุ้นสุวรรณ) 
                 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย                                       ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
 
  
 
 
                                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
 

             ว่าท่ี ร้อยเอก........................................................ 
                        (ภูพยงค์ คงชนะ) 
                           ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ     งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 

  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  
   1.1.2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   1.2.2) ความภมูิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

   1.2.3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
สนองกลยุทธ์ สพม.11  
 กลยุทธ์ที่ 4  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐาน 
                           ความเป็นไทย 
 กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
 กลยุทธ์ที่ 7  สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 

กลยุทธ์ที่ 8  ส่งเสริมให้บุคลากรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 
 
 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวภาวิณี แก้วกำเนิด 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     16 พฤษภาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 
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หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี  ได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อปี 2555 ปัจจุบันโรงเรียนได้รับพระราชทานเกียรติบัตรงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนขั้นที่ 1 เป็นเกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่น อนุรักษ์สรรพสิ่ง สรรพชีวิต ด้วยจิตสำนึกครูและ
เยาวชน เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆ เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะชน จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ครู 
นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษามีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดทูนสถาบัน ผู้เรียนรักและหวง
แหนทรัพยากรท้องถิ่น ถ่ายทอดความรู้สู ่ชุมชนได้ และเป็นการเตรียมพร้อมรับการประเมิ นเกียรติบัตรสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 อย่างต่อเนื่อง 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการโดยใช้กิจกรรม
พัฒนาส่งเสริมครูให้ใช้กระบวนการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สู่หลักสูตรสถานศึกษา และกิจกรรม
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ห้องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และพื้นที่การศึกษา โดยมีครูออกแบบกิจกรรมการเรียน
การสอนให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกอนุรักษ์ และใช้แหล่งเรียนรู้ ห้องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และพื้นที่ศึกษาได้
ตลอดเวลา 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกอนุรักษ์พันธุกรรมพืชจากโรงเรียนสู่ชุมชน 
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นฐานของวิทยาการและปัญญาการเรียนรู้บนฐานงาน

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
3. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและพืน้ท่ีศึกษา 
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 

 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   
  1. ผู้เรียน มีจิตสำนึกอนุรักษ์พันธุกรรมพืชจากโรงเรียนสู่ชุมชน 

  2. นักเรียน มีช้ินงานและผลงานเผยแพร่ 
เชิงคุณภาพ   
  1. ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

                         ในระดับดี 
2. นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
3. ผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมีความพึงพอใจในการใช้บริการใน 

                         ระดับดี 
 
 
 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 

- เขียนโครงการเพื่อเสนอให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
   - ช้ีแจงและเชิญชวนให้บุคลากรต่าง ๆ ในโรงเรียน เห็นความสำคัญ   

ของการจัดทำสวน    พฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 
  - วางแผนการปฏิบัติงานในรอบปี 
  - ออกคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการและจัดประชุม 

 

 
8  เม.ย. 63 

1-28  พ.ค. 63 
 

1-15  ม.ิย. 63 
16 - 30 ม.ิย. 63 

 
ครูภาวิณี แก้วกำเนิด   
ครูภาวิณี แก้วกำเนิด       
ครูภาวิณี แก้วกำเนิด     
ครูภาวิณี แก้วกำเนิด     

2. ขั้นดำเนนิการ 
-  แบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษาและสำรวจพันธุกรรมพชืในโรงเรียน 
- จัดทำแผนผังพันธุกรรมพืช 
- จัดหาและปลูกพืชท้องถิ่นและพืชหายาก 
- จัดทำตัวอย่างพืช 
- จัดทำทะเบียนพืช และ ป้ายช่ือ 
- จัดทำสมุดบันทึกข้อมูลพรรณไม้ 
- การเรียนการสอนบูรณาการเกิดขึ้นทุกกลุ่มสาระวิชา 

 
 

   ตลอดปีการศึกษา 
 

 
 

ครูภาวิณี แก้วกำเนิด     

3. ขั้นติดตามและประเมินผล 
   - นิเทศ ติดตามผลและสรุป รายงานผล  การดำเนินงานโครงการ 

- รายงานผลต่อผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
18 มี.ค. 64 

      24 มี.ค. 64   

 
ครูภาวิณี  แก้วกำเนิด   
ครูภาวิณี  แก้วกำเนิด      

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นางสาวภาวิณี แก้วกำเนิด 
 
งบประมาณ 
  10,000 บาท 
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รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 

กิจกรรม 
แหล่งเงินงบประมาณ/จำนวนเงิน 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

วัสดุ-อุปกรณ์ - - 3,000 3,000 ครูภาวิณี  แก้วกำเนิด 
ทำป้ายประจำต้นไม้ท่ีมีอยู่ - 1,000 2,000 3,000 ครูภาวิณี  แก้วกำเนิด 
นำพืชพรรณไม้เข้ามาปลูกเพิ่ม - 2,000 1,000 3,000 ครูภาวิณี  แก้วกำเนิด 
การประเมินผล - - 1,000 1,000 ครูภาวิณี  แก้วกำเนิด 

รวม 10,000 
 
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของครูและนักเรียนเข้าโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 
100 

เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละของผู้เรียนมีจิตสำนึกอนุรักษ์พันธ์พืช 
2. ร้อยละของผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ ห้องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอย่างคุ้มค่า 

 
100  

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. ผู้เรียนมีจิตสำนึกอนุรักษ์พันธพ์ืช 

2. ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ ห้องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอย่างคุ้มค่า 
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   ผู้เสนอโครงการ                          ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

ลงช่ือ......................................................                        ลงช่ือ...................................................... 
       (นางสาวภาวิณี แก้วกำเนิด)                                           (นางสุมาลี ซุ้นสุวรรณ) 
            ตำแหน่ง ครู คศ.๒                                     ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
  
 
 
 
 
 
                                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
 

             ว่าท่ี ร้อยเอก........................................................ 
                        (ภูพยงค์ คงชนะ) 
                           ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ     เกษตรในโรงเรียน 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี ตามท่ีสถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
1.2.3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

สนองกลยุทธ์ สพม. 11  
กลยุทธ์ที่ 4  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐาน 
                ความเป็นไทย 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
กลยุทธ์ที่ 7  สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
กลยุทธ์ที่ 8  ส่งเสริมให้บุคลากรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 
 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มงานวิชาการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ) 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายนันทพัทธ์  เจริญแก้วประสงค์ 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม ่
ระยะเวลา     1 พฤษภาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 
 
หลักการและเหตุผล 
 โครงงานอาชีพมีวัตถุประสงค์หลากหลายประการ เช่น ต้องการให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานที่จำเป็น
เกี่ยวกับความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามกระบวนการ ประหยัด ปลอดภัย และได้
ประโยชน์ โดยรู้จักวิเคราะห์และวางแผนการทำงาน สามารถปรับปรุงและพัฒนางานมีวิสันทัศน์ท่ีกว้างไกล รักการ
ทำงาน ซึ่งเป็นรากฐานของการดำรงชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้รวมทั้งมีคุณธรรมในการทำงาน สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ เป็นต้น นักเรียนจะต้องศึกษาและฝึกปฏิบัติจริงเพิ่มเติม โดยอาศัยความรู้พื้นฐานจากรายวิชาอื่น ๆ 
ในหมวดวิชาการงานและอาชีพ นักเรียนมีสิทธิเสรีภาพอย่างเต็มท่ีในการตัดสินใจเลือกอย่างฉลาด ท่ีจะดำเนินงาน
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ตามความถนัดและความสนใจของตน ในส่วนที่เกี่ยวกับโรงเรียนและครูอาจารย์นั้น จะได้ประโยชน์อย่างยิ่งจาก
การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงตามจุด หมายของหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท้ังใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน ซึ่งจะก่อให้เกิดการประสานสัมพันธ์อย่างแน่นเหนียว ระหว่างนักเรียนและครูอาจารย์
ประจำวิชาต่าง ๆ  รวมทั้งการใช้เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์อย่างคุ้มค่า นอกจากนี้ในสิ่งท่ี
เกี่ยวกับท้องถิ่นและชุมชนย่อมจะได้ประโยชน์อย่างมากมาย ในแง่ของการให้นักเรียนได้มีโอกาสร่วมพัฒนาอาชีพ
ต่าง ๆ ในท้องถิ่นซึ่งเป็นผลพลอยได้ท่ีตามมาก็คือ ทำให้นักเรียนเกิดความรักความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง
ด้วย 
 
วัตถุประสงค์ 

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

 
เป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ   
1. นักเรียนทุกคนท่ีมีการเรียนการจัดการเรียนการสอนในโครงงานอาชีพมีทักษะกระบวนการ 
    ปฏิบัติงานทุกคน 

   2. นักเรียนเกิดการประกอบอาชีพและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคต 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรมและขั้นตอน ระยะเวลา 
1. ข้ันเตรียมการ  

 -  ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรมกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 -  ประสานกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มให้จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดกิจกรรมโครงงาน
อาชีพ 

มี.ค. 63 – พ.ค.64 
 
 

2. ข้ันดำเนินการ 
   -  คุณครูในกลุ่มสาระมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ และโครงการจัดการเรียนรู้ 
   -  คุณครูในกลุ่มสาระนำกิจกรรมย่อยไปดำเนินการจัดการเรียนรู้ 
   -  คุณครูจัดทำแบบทดสอบเพื่อการวัดและประเมินผลงานของนักเรียน 

ก.ค. - ธ.ค.63 

3. นักเรียนมีการเรียนการสอน ตามกิจกรรมย่อยในโครงงานอาชีพ ก.ค. 63 - ม.ค.64 
4. ข้ันติดตามและประเมินผล 
     -  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
     -  ผลการวัดและประเมินผล 

 
 ม.ค.63 - มี.ค.64 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นายนันทพัทธ์  เจริญแก้วประสงค์ 
งบประมาณ 
  10,000 บาท 
รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 

กิจกรรม 

แหล่งเงินงบประมาณ /จำนวน
เงิน 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

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

 
รวม 

- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 

- 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
 
- 
 
- 

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  เจริญแก้วประสงค์ 
 
นายนันทพัทธ์  เจริญแก้วประสงค์ 
 
นายนันทพัทธ์  เจริญแก้วประสงค์ 
 
 
 
 
 
นายนันทพัทธ์  เจริญแก้วประสงค์ 

 
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ด้านผลผลิต 
1.   นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะกระบวนการเรยีนรู้
และมีการพัฒนาความรู้   ความสามารถในด้านต่าง ๆ 
ตามศักยภาพของผู้เรียนและมีทักษะท่ีจำเป็นตาม
หลักสูตร 

 
- การสอบถาม 
- ตรวจสอบความก้าวหน้าในการ
เรียน 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 

2.   นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นในกลุ่ม
สาระหลักท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

- การสังเกต 
- ตรวจสอบความก้าวหน้า 

- แบบสังเกต 
- แบบรายงานการร่วม
กิจกรรม 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ได้ทักษะประสบการณ์การทำงาน 

2. รู้จักการทำงานเป็นกลุ่มความสามัคคี 
3. มองเห็นช่องทางประกอบอาชีพในอนาคต 
4. ได้นำความรู้ท่ีได้รับมาใช้ในการประกอบอาชีพ 
5. มีการวางแผนและปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
6. ได้เรียนรู้คุณธรรม จริยธรรมจากการปฏิบัติจริง 
7. ได้รับการพัฒนาให้เกิดกระบวนการคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น 
 
 
 

 
 

               ผู้เสนอโครงการ                          ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
ลงช่ือ.............................................................                    ลงช่ือ......................................................... 

            (นายนันทพัทธ์  เจริญแก้วประสงค์)                                     (นางสุมาลี ซุ้นสุวรรณ) 
                      ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย                                    ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
 

             ว่าท่ี ร้อยเอก........................................................ 
                        (ภูพยงค์ คงชนะ) 
                           ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ     ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผู้เรียน 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานท่ี  1. คุณภาพของผู้เรียน 
  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
         1.2.4  สุขภาพวะทางร่างกายและจิตใจ    
สนองกลยุทธ์ สพม. 11 
 กลยุทธ์ที่ 1  สร้างโอกาส และลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 4  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐาน 
                           ความเป็นไทย 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 3  กระจายโอกาสให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
          กลยุทธ์ที่ 7  สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 
 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    งานอนามัยโรงเรียน 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวประภัสสร วิชัยดิษฐ์ 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาดำเนินการ    16  พฤษภาคม 2563  - 30 มีนาคม 2564 
 
 
หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพ ในปีท่ีผ่านมา
ทำให้โรงเรียนสามารถพัฒนานักเรียนให้มีสุขนิสัยที่ดีและมีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ตลอดจนนักเรียนมี  ความ
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุและปราศจากโรคที่สามารถป้องกันได้ ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง  ในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งเน้นพัฒนาให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข ได้นั้นตอ้งมี
พื้นฐานมาจากการมีสุขภาพดี แต่ความเป็นอยู่ของนักเรียนโดยทั่วไปมีการดำรงชีวิตอย่างง่ายๆ  โดยไม่คำนึงถึง
ความปลอดภัยขาดความรู้ความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพอนามัย ตลอดจนการสร้างเสริม สุขภาพ สมรรถภาพเพื่อ
ป้องกันโรคและพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อสุขภาพ   เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ ธานี มีความต้องการให้
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นักเรียนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า และมีทักษะในการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ การ ส่งเสริมสุขภาพเป็นวิธีการ
หนึ่งท่ีจะแก้ปัญหาสุขภาพของนักเรียน เพื่อให้เป็นคนท่ีมีร่างกายแข็งแรง จิตใจ สมบูรณ์ มีสุขนิสัยท่ีดี ซึ่งส่งผลถึง
ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ  
 นอกจากนี ้  น ักเร ียน  คือ  หัวใจของการจัดการศึกษา โรงเร ียนเตร ียมอุดมศึกษาพัฒนาการ                      
สุราษฎร์ธานี  มีความตระหนักในความสำคัญ และเล็งเห็นความจำเป็นเร่งด่วนท่ีผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะต้อง
ร่วมกันหาแนวทางท่ีเป็นรูปธรรม ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข เป็นไปตามหลักสูตร มี
ทักษะชีวิตท่ีจะดูแลตนเองให้ปลอดภัยท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม อุบัติเหตุ และอุบัติภัย      ท่ีจะก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่นักเรียน 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการ โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องต่อไป 
 
 วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้นักเรียน  คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน  มีสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณ์แข็งแรงได้รับบริการด้าน 
             การปฐมพยาบาล อย่างถูกต้องรวดเร็ว   และได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง 
 2. เพื่อให้นักเรียน  คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้  ความเข้าใจ   เกี่ยวกับพฤติกรรมสร้างเสริม 
             สุขภาพ  การป้องกันโรค   ดูแลด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม ด้านความปลอดภัย และสามารถนำความรู้ 
             ท่ีได้รับไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ 
 3. เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการปกป้อง และคุ้มครองความปลอดภัย ท้ังด้านร่างกาย และจิตใจ โดย 
              นักเรียนจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข  
 4. เพื่อสร้างความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้ท่ี 
              รับผิดชอบ และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน 
 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  - นักเรียน คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนได้รับการดูแลด้านการปฐมพยาบาลและการรักษา 
                     เบ้ืองต้น ร้อยละ 90 
  - นักเรียน คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนได้รับความรู้ ข้อมูล ข่าวสารด้านสุขภาพ ร้อยละ 90 
  - นักเรียน คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนได้รับการคุ้มครองดูแลความปลอดภัยร้อยละ 90  
  - ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนมีแนวทางใน 
                     การป้องกันและรักษาความปลอดภัยนักเรียนร้อยละ 80  
  - เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน  
                     ร้อยละ 80 
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 เชิงคุณภาพ 
  - นักเรียน คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจในการเข้ารับการดูแลด้านการปฐม 
                     พยาบาลและการรักษาเบื้องต้น 
  - นักเรียน คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนได้รับความรู้  ข้อมูล ข่าวสารด้านสุขภาพและสามารถ 
                     นำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน 
  - นักเรียน คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจในการดูแลความปลอดภัย  
  - ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมใน 
                     การป้องกันและรักษาความปลอดภัย 
  - เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียนทุก 
                     โอกาส 
 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 

   - จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 
   - แต่งต้ังคณะทำงาน 
   - ประชุมช้ีแจง 
   - จัดทำคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยใน 
สถานศึกษา 
   - จัดทำนโยบายความปลอดภัยใน
สถานศึกษา 

พฤษภาคม 2563 
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2. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
   - บริการด้านปฐมพยาบาล 
   - บริการดูแลความปลอดภัย 
   - จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
   - จัดอบรมด้านการดูแลความปลอดภัย 
   - จัดอบรมการดับเพลิงขั้นต้นในสถานศึกษา 
   - สำรวจตรวจสอบความปลอดภัยใน
สถานศึกษา 
   - จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตราย 
   - จัดบอร์ดนิทรรศการ 
   - ปรับปรุงห้องพยาบาล 
   - สำรวจตรวจสอบความสะอาดของห้องน้ำ,
ห้องส้วม 

พฤษภาคม  2563- มีนาคม
2564 
พฤษภาคม 2563 - มีนาคม
2564 
พฤษภาคม  2563- มีนาคม
2564 
พฤษภาคม  2563- มีนาคม
2564 

พฤษภาคม  2563 
พฤษภาคม  2563 
พฤษภาคม  2563 

พฤษภาคม – มิถุนายน 2563 
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- จัดหาน้ำด่ืมท่ีสะอาด ท่ีล้างหน้าถูกสุขลักษณะ
และพอเพียง 
- สำรวจและตรวจสอบความสะอาดของโรง
อาหาร 
- สำรวจและตรวจสอบความสะอาดบริเวณ
โรงเรียน 

พฤษภาคม 2563 - มีนาคม
2564 
พฤษภาคม 2563 - มีนาคม
2564พฤษภาคม 2563 - 
มีนาคม2564 

 
พฤษภาคม 2563 - มีนาคม
2564 

 
พฤษภาคม 2563- มีนาคม

2564 
 

พฤษภาคม  2563 - มีนาคม
2564 

      - จัดทำสถิติอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยใน
โรงเรียน 
   - จัดหาส่ือและเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับ
อนามัยและความปลอดภัย 
   - จัดระบบความปลอดภัยในการเดินทางของ
นักเรียน 

พฤษภาคม  2563- มีนาคม
2564 

 
พฤษภาคม  2563- มีนาคม

2564 
 

พฤษภาคม 2563- มีนาคม
2564 
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3. ขั้นประเมินผล 
   - กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงาน 
   - ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน  
   - รายงานผลการดำเนินงาน 

กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวประภัสสร วิชัยดิษฐ์ 
 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
   - รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก
ผู้เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการดำเนินงาน/
พัฒนางานต่อไป 

กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวประภัสสร วิชัยดิษฐ์ 
 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นางสาวประภัสสร วิชัยดิษฐ์  
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งบประมาณ   
 10,000  บาท 
รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก  

ท่ี กิจกรรม 

เงินงบประมาณ 

รวม 

ตอ
บแ

ทน
 

ใช้
สอ

ย 

วัส
ดุ 

รว
ม 

1 ขั้นเตรียมการ 
   - จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 
   - แต่งต้ังคณะทำงาน 
   - ประชุมช้ีแจง    

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

2 ขั้นตอนการดำเนินงาน 
   - จัดอบรมด้านการดูแลความปลอดภัย 
   - จัดอบรมการดับเพลิงขั้นต้นในสถานศึกษา 
   - จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตราย 
   - ปรับปรุงห้องพยาบาล 
   - จัดหาส่ือและเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับอนามัยและ
ความปลอดภัย 
   - จัดระบบความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียน 

 
1,000 
1,000 

 

  
1,000 
1,000 

 
1,000 
2,000 

 
1,000 

 
2,000 
2,000 

 
1,000 
1,000 

 
1,000 

 
2,000 
2,000 

 
2,000 
3,000 

 
1,000 

๓ ขั้นประเมินผล - - - - - 

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข  - - - - - 

รวม 10,000 
 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ   
1. นักเรียน   คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนได้รับการดูแลด้าน
การปฐมพยาบาลและการรักษาเบื้องต้นร้อยละ 90 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

2. นักเรียน   คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนได้รับความรู้  ข้อมูล 
ข่าวสารด้านสุขภาพร้อยละ 90 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

3. นักเรียน คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนได้รับการคุ้มครอง
ดูแลความปลอดภัยร้อยละ 90  

ประเมิน แบบบันทึกการตรวจ 



231 
 

      งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

4.ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู ้ปกครองนักเร ียนมีแนวทางในการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยนักเรียนร้อยละ 80 

ประเมิน แบบประเมิน 

5.เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการดูแล
ความปลอดภัยให้แก่นักเรียนร้อยละ 80 

ประเมิน แบบประเมิน 

เชิงคุณภาพ   
1. นักเรียน   คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนได้รับการดูแลด้าน
การปฐมพยาบาลและการรักษาเบื้องต้น 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

2. นักเรียน   คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนได้รับความรู้  ข้อมูล 
ข่าวสารด้านสุขภาพ 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

3. นักเรียน คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนได้รับการคุ้มครอง
ดูแลความปลอดภัย  

ประเมิน แบบบันทึกการตรวจ 

4.ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู ้ปกครองนักเร ียนมีแนวทางในการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยนักเรียน 

ประเมิน แบบประเมิน 

5.เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการดูแล
ความปลอดภัยให้แก่นักเรียน 

ประเมิน แบบประเมิน 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  นักเรียน  คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน  มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงได้รับบริการด้านการ
ปฐมพยาบาล อย่างถูกต้องรวดเร็ว   และได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง 
 2. นักเรียน  คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้  ความเข้าใจ   เกี ่ยวกับพฤติกรรมสร้างเสริม
สุขภาพ  การป้องกันโรค   ดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย และสามารถนำความรู้ที ่ได้รับไป
ปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ 
 3. นักเรียนทุกคนได้รับการปกป้อง และคุ้มครองความปลอดภัย ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ โดยนักเรียน
จะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข  
 4. ทุกคนมีความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้ท่ี
รับผิดชอบ และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน  
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     ผู้เสนอโครงการ              ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
ลงช่ือ.........................................................   ลงช่ือ.................................................... 
       (นางสาวประภัสสร วิชัยดิษฐ์)         (นางสาวสุกัญญา ทิพย์พินิจ)        
              ตำแหน่ง ครู คศ.2                                   รองผู้อำนวยการ 
 
  

                  
  
  
 
                                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
 

             ว่าท่ี ร้อยเอก........................................................ 
                        (ภูพยงค์ คงชนะ) 
                           ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



233 
 

      งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

 

 
 
 
โครงการ     อย.น้อย   
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 

 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
   3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
สนองกลยุทธ์ สพม.11  

กลยุทธ์ที่ 1  สร้างโอกาส และลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐาน 
                 ความเป็นไทย 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 3  กระจายโอกาสให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
          กลยุทธ์ที่ 7  สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข  
  

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มงานอนามัย 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวประภัสสร วิชัยดิษฐ์   
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     16  พฤษภาคม 2563  - 30 มีนาคม 2564 
 
 
หลักการและเหตุผล 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กที่อยู ่ในวัยเรียน ซึ่งเป็นผู ้ ท่ี
กระตือรือร้นในการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์และเป็นผู้ที่มีศักยภาพในตัวเอง สามารถชี้นำเพื่อนและผู้ปกครองให้
สนับสนุนการดำเนินงานท่ีดีอย่างได้ผล จึงได้จัดทำโครงการ อย.น้อยโดยนำศักยภาพของนักเรียนมาใช้ เพื่อให้กลุ่ม
นักเรียน อย.น้อย มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสามารถเลือกซื้อ เลือกบริโภคได้อย่างถูกต้อง 
ปลอดภัย รวมทั้งสามารถเผยแพร่ความรู้ท่ีได้รับไปยังเพื่อนนักเรียน ครอบครัว และชุมชน ตลอดจนร่วมเป็นหูเป็น
ตาให ้อย. โดยการตรวจสอบ เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตลอดจนโฆษณาท่ีโอ้อวดเกินจริง 
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 ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนสมาชิก อย.น้อย มีส่วนร่วมในการช่วยกันตรวจสอบและเฝ้าระวัง  ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ประกอบกับ อย.น้อย จะมีการสับเปลี่ยน หมุนเวียนการทำหน้าที่ เพื่อช่วยให้โรงเรียนตลอดจนชุมชนได้รับความ
ปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
 นอกจากนี้การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคน ซึ่ง
ส่งผล โดยตรงต่อการดำรงชีวิต การเรียน การทำงาน  ดังนั้นทุกคนจึงควรได้รับความรู้ด้านสุขภาพอนามัย รู้จัก
ดูแล สุขภาพตนเองและได้รับการดูแลเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วยขณะอยู่ในโรงเรียน ซึ่งกลุ่มงานอนามัย โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี โดยนักเรียนชุมนุม อย.น้อย ได้เป็นแกนนำนักเรียนในการดูแลเรื่องความ
สะอาดภายในโรงเรียน และเรื่องสุขภาพอนามัยของนักเรียนภายในโรงเรียนอีกด้วย  
 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้นับการบริการด้านสุขภาพอนามัยท่ีดีและ 
เพียงพอต่อความต้องการ 
 2. เพื่อจัดให้มีการตรวจสุขภาพนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียน  
 3. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัยแก่นักเรียน – ครู และบุคลากรทางการ ศึกษาทุก
คนในโรงเรียนและชุมชน 
 4. เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ  
 5. เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีสุขภาพท่ีดีท้ังร่างกายและจิตใจ  
 6. เพื่อจัดห้องพยาบาลให้พร้อมเป็นท่ีให้บริการอย่างสมบูรณ์ 
 7. เพื่อให้กลุ่มนักเรียน อย.น้อย ได้มีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสามารถเลือกซื้อ 
เลือกบริโภคได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยรวมทั้งสามารถเผยแพร่ความรู้ท่ีได้รับไปยังเพื่อนนักเรียนและครอบครัว 
 8. เพื่อให้นักเรียนนำกิจกรรม อย.น้อยไปพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาพฤติกรรมสุขภาพในโรงเรียน 
 9. เพื่อให้มีการเช่ือมโยงเครือข่าย แลกเปล่ียนเรียนรู้การดำเนินกิจกรรม อย.น้อย ในโรงเรียนและชุมชน
ให้มีความเข้มแข็ง 
 
เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ  
1. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการดูแลสุขภาพอนามัยร้อยละ 90 
2. นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคดีขึ้นร้อยละ 80 
3. นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนใช้บริการโรงอาหารท่ีสะอาดและถูกหลักอนามัยร้อยละ 90 
4. นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนใช้บริการห้องน้ำท่ีสะอาดและถูกหลักอนามัยร้อยละ 90 
5. นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจในการใช้บริการห้องพยาบาลร้อยละ 90 
6. นักเรียน อย.น้อย สามารถเผยแพร่ความรู้ท่ีได้รับไปยังเพื่อนนักเรียนและครอบครัวร้อยละ 90 
7. นักเรียนนำกิจกรรม อย.น้อยไปพฒันาหรือแก้ไขปัญหาพฤติกรรมสุขภาพในโรงเรียนร้อยละ 90 
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8. นักเรียนมีการเช่ือมโยงเครือข่าย แลกเปล่ียนเรียนรู้การดำเนินกิจกรรม อย.น้อย ในโรงเรียนร้อย
ละ 90 

เชิงคุณภาพ   
1. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสุขภาพอนามัยท่ีดีขึ้น 
2. นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคดีขึ้น 
3. นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนใช้บริการโรงอาหารท่ีสะอาดและถูกหลักอนามัยส่งผลให้มี

สุขภาพท่ีดี 
4. นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนใช้บริการห้องน้ำท่ีสะอาดและถูกหลักอนามัย 
5. นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจในการใช้บริการห้องพยาบาลโรงเรียน 
6. นักเรียน อย.น้อย สามารถเผยแพร่ความรู้ท่ีได้รับไปยังเพื่อนนักเรียนและครอบครัวได้ 
7. นักเรียนนำกิจกรรม อย.น้อยไปพฒันาหรือแก้ไขปัญหาพฤติกรรมสุขภาพในโรงเรียนได้ 
8. นักเรียนมีการเช่ือมโยงเครือข่าย แลกเปล่ียนเรียนรู้การดำเนินกิจกรรม อย.น้อย ในโรงเรียนได้ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรมและข้ันตอน ระยะเวลา 

1. ข้ันเตรียมการ  
- เตรียมยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
- ประชุมเพื่อจัดกิจกรรมท่ีกำหนดไว้ 
- แต่งต้ังคณะทำงาน 

 
พฤษภาคม 63 

2. ข้ันดำเนินการ 
- ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานของฝ่ายอนามัยตามท่ีได้กำหนดไว้ พฤษภาคม 63 – 

มีนาคม 64 

3. ข้ันติดตามและประเมินผล 
- กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงาน 
- ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน  
- รายงานผลการดำเนินงาน 

 
มีนาคม 64 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นางสาวประภัสสร วิชัยดิษฐ์   
งบประมาณ 
  10,000 บาท 
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รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 

กิจกรรม/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

แหล่งเงินงบประมาณ /จำนวน
เงิน 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแ

ทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

๑. จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ - - 4,000 

นางสาวประภัสสร  
วิชัยดิษฐ์   

๒. จัดสัปดาห์รณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ - - 500  
๓. จัดให้ความรู้และแก้ไขภาวะ
โภชนาการป้ายให้ความรู้ 

- 
- 500 

๔. ตรวจสุขภาพนักเรียน – ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

- 
- 500 

๕. กิจกรรมบริจาคโลหิต - - 500 
๖. สำรวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุง - - 500 
๗. ตรวจสอบฉลากอาหารและยา - - 500 
๘. ตรวจความสะอาดของห้องส้วม - - 500 
๙. เสริมสร้างสมรรถภาพนักเรียนท่ีอยู่
ในเกณฑ์ต่ำ ให้อยู่ในเกณฑ์ 

- 
- 500 

๑๐. โภชนาการโรงอาหาร - - 500 
๑๑. ปรับเปล่ียนภูมิทัศน์ห้องพยาบาล - - 1,500 

รวม 10,000 
 
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการดูแลสุขภาพอนามัย 
2. ร้อยละของนักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคดีขึ้น 
3. ร้อยละของนักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนใช้บริการโรงอาหารท่ีสะอาดและถูก
หลักอนามัย 
4. ร้อยละของนักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนใช้บริการห้องน้ำท่ีสะอาด 
และถูกหลักอนามัย 
5. ร้อยละของนักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจในการใช้บริการห้อง
พยาบาล 
๖. ร้อยละของนักเรียน อย.นอ้ย สามารถเผยแพร่ความรู้ท่ีได้รับไปยังเพื่อน 
นักเรียนและครอบครัว 

 
 
 
 
 

90 
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7. ร้อยละของนักเรียนนำกิจกรรม อย.น้อยไปพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา 
พฤติกรรมสุขภาพในโรงเรียน 
8. ร้อยละของนักเรียนมีการเช่ือมโยงเครือข่าย แลกเปล่ียนเรียนรู้การดำเนินกิจกรรม 
อย.น้อย ในโรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ในการดูแลสุขภาพ 
อนามัยท่ีดี 
2. นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคดีขึ้น 
3. นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนใช้บริการโรงอาหารท่ีสะอาด 
และถูกหลักอนามัย 
4. นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนใช้บริการห้องน้ำท่ีสะอาด 
และถูกหลักอนามัย 
5. นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจในการใช้บริการห้องพยาบาล 
๖. นักเรียน อย.น้อย สามารถเผยแพร่ความรู้ท่ีได้รับไปยังเพื่อน 
นักเรียนและครอบครัว 
7. นักเรียนนำกิจกรรม อย.น้อยไปพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา 
พฤติกรรมสุขภาพในโรงเรียน 
8. นักเรียนมีการเช่ือมโยงเครือข่าย แลกเปล่ียนเรียนรู้การดำเนิน 
กิจกรรม อย.น้อย ในโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 

90 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้นับการบริการด้านสุขภาพอนามัยท่ีดีและ เพียงพอต่อ
ความต้องการ 

2. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียนได้รับการตรวจสุขภาพ  
3. นักเรียน – ครู และบุคลากรทางการ ศึกษาทุกคนในโรงเรียนและชุมชนได้รับการเผยแพร่ความรู้

เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัย 
4. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ  
5. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีสุขภาพท่ีดีท้ังร่างกายและจิตใจ  
6. ห้องพยาบาลพร้อมเป็นท่ีให้บริการอย่างสมบูรณ์ 
7. นักเรียน อย.น้อย สามารถเผยแพร่ความรู้ท่ีได้รับไปยังเพื่อนนักเรียนและครอบครัวได้ 
8. นักเรียนนำกิจกรรม อย.น้อยไปพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาพฤติกรรมสุขภาพในโรงเรียนได้ 
9. นักเรียนมีการเช่ือมโยงเครือข่าย แลกเปล่ียนเรียนรู้การดำเนินกิจกรรม อย.น้อย ในโรงเรียนได้ 
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                  ผู้เสนอโครงการ               ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
   ลงช่ือ........................................................   ลงช่ือ...................................................... 
          (นางสาวประภัสสร วิชัยดิษฐ์)         (นางสาวสุกัญญา ทิพย์พินิจ)        
                  ตำแหน่ง ครู คศ.2                                    รองผู้อำนวยการ 
 
  

                  
  
  
 
 
                                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
 

             ว่าท่ี ร้อยเอก........................................................ 
                        (ภูพยงค์ คงชนะ) 
                           ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ     พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  ๒.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์ สพม.11  
 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาส และลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล  
 กลยุทธ์ที่ 4  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐาน 
                           ความเป็นไทย 
 กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
      กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
 กลยุทธ์ที่ ๓  กระจายโอกาสให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
 กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพตามสมรรถนะมาตรฐาน 
                           วิชาชีพ และจรรยาบรรณ 
 กลยุทธ์ที่ 5  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของทุก 
                           ภาคส่วน 
 กลยุทธ์ที่ 6  ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
 กลยุทธ์ที่ 7  สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 

กลยุทธ์ที่ 8  ส่งเสริมให้บุคลากรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 
 
 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    งานส่ือนวัตกรรมและ ICT 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายอนุจิตร จันทศรี 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     16 พฤษภาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 
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หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต มีความสำคัญในการใช้งานการเรียนการสอน มี
การใช้ในการติดต่อส่ือสาร แลกเปล่ียนข้อมูลจากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ซึ่งโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานียังมีการใช้งานอยู่ในวงจำกัด ไม่ครอบคลุมท้ังโรงเรียน ยังไม่สามารถใช้งาน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้ดีพอ ทำให้การจัดการเรียนการสอน ค้นคว้าข้อมูล การ
ติดต่อส่ือสารไม่สามารถทำได้ ทำให้สารสนเทศและการเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพ 
 จากปัญหาดังกล่าวจึงควรมีการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมพื้นท่ีต่าง 
ๆ ให้สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ในจุดสำคัญ เพื่อให้บุคลากรและนักเรียนมีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการจัดการสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยี
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การพัฒนาและปรับปรุงให้ระบบสามารถรองรับการ
บริการของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพจึงเป็นหน้าท่ีหลักของงานส่ือนวัตกรรมและICT การพฒันาระบบท้ังการทำ
เพิ่ม ปรับปรุงระบบจึงเป็นส่ิงสำคัญในการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการใช้บริการของบุคลากร ครู นักเรียน และ
ชุมชน 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบมีสายให้สามารถใช้งานได้ครอบคลุมพื้นท่ี 
 2. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการค้นคว้าข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตในการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ  
 3. เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนและการบรหิารงานภายในโรงเรียน 
 4. พัฒนาคลังส่ือการเรียนรู้และสนับสนุนการสร้างส่ือการเรียนการสอน 
 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   
 1. พัฒนาให้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสามารถใช้งานได้ครอบคลุมในพื้นท่ี 
 2. พัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ฐานทางเทคโนโลยีให้มีความทันสมัยรองรับการใช้งานในอนาคต 
เชิงคุณภาพ 
   1. นักเรียนและครูสามารถใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการค้นคว้าข้อมูลการเรียนการสอน
ได้อย่างเหมาะสม 
 2. ปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและควบคุมความเส่ียง 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นายอนุจิตร จันทศรี 
 
งบประมาณ 
  131,326 บาท 
รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 
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ท่ี  กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. ต่อทะเบียนโดเมนเนมของโรงเรียน  
- tupst.ac.th 
- ed.in.th 

8,026 - - 8,026 

2. ต่ออายุซอฟแวร์แอนต้ีไวรัสสำหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

6,000 - - 6,000 

3. เปล่ียนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า 
2000*6 

12,000 - - 12,000 

4. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทน 
PC จำลอง(web,DNS server) 

- - 99,300 99,300 

5. ประกันภัยทรัพย์สินอุปกรณ์เทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ต 

6,000 - - 6,000 

รวม 32,026 - 99,300 131,326 

 
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. พัฒนาให้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสามารถใช้งานได้ครอบคลุมในพื้นท่ี 
2. พัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ฐานทางเทคโนโลยีให้มีความทันสมัยรองรับการใช้งานใน
อนาคต 

 
100 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนและครูสามารถใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการค้นคว้าข้อมูลการเรียนการ
สอนได้อย่างเหมาะสม 
2. ปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและควบคุมความ
เส่ียง 

 
100  
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบมีสายสามารถใช้งานได้ครอบคลุมพื้นท่ีภายในโรงเรียน 
 2. การค้นคว้าข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตในการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆได้รับการพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 3. ระบบการเรียนการสอนและการบริหารงานภายในโรงเรียนได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
 4. คลังส่ือการเรียนรู้และสนับสนุนการสร้างส่ือการเรียนการสอนได้รับการพฒันา 

 

 
 
 

 
 
          ผู้เสนอโครงการ                              ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

     ลงช่ือ......................................................                        ลงช่ือ...................................................... 
                 (นายอนุจิตร จันทศรี)                                          (นางสาวสุกัญญา ทิพย์พินิจ) 
                   ตำแหน่ง ครู คศ.๑                                                  รองผู้อำนวยการ 
 
  
 
 
 
 
                                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
 

             ว่าท่ี ร้อยเอก........................................................ 
                        (ภูพยงค์ คงชนะ) 
                           ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ     เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 

  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   1.2.4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

 มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   
สนองกลยุทธ์ สพม.11  
 กลยุทธ์ที่ 4  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐาน 
                           ความเป็นไทย 
 กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
 กลยุทธ์ที่ ๕  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของทุก 
                           ภาคส่วน 
 กลยุทธ์ที่ 7  สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 

 
 
 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มงานอนามัย 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวประภัสสร วิชัยดิษฐ์ 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม ่
ระยะเวลา     16 มิถุนายน 2563 - 31 มีนาคม 2564 
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หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข 
ได้แจ้งสถานการณ์ท่ัวโลกข้อมูลต้ังแต่เริ่มมีการรายงานการระบาดในปลายปี ๒๕๖๒ จนถึงวันท่ี ๘ มิถุนายน 
๒๕๖๓ พบผู้ป่วยยืนยันติดเช้ือจำนวน ๗,๐๘๖,๔๗๖ ราย เสียชีวิต ๔๐๖,๑๒๖ ราย สำหรับประเทศไทยพบผู้ป่วย
ยืนยันติดเช้ือรวม ๓,๑๑๙ ราย หายป่วยแล้ว ๒,๙๗๓ ในปัจจุบันผู้ป่วยรายใหม่ในประเทศไทย มาจากกลุ่มท่ี
เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานท่ีเฝ้าระวังท่ีรัฐจัดให้ (ข้อมูลจาก:รายงานข่าวกรณีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ศูนย์ปฏิบัติการด้านข่าว โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข วันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓) และขณะนี้ภาครัฐเริ่มมีมาตรการผ่อนปรนให้กับสถาน
ประกอบการ รวมทั้งสถานศึกษาต่างๆ  
 ท้ังนี้ การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในช่วงมาตรการผ่อน
ปรน สถานศึกษาภาครัฐและเอกชนได้จัดเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนท่ี ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
นั้น จำเป็นต้องมีการดำเนินการให้ความรู้ คำแนะนำ การดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองให้กับนักเรียน และบุคลากร
ในโรงเรียนตามแนวทางการป้องกนัและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ท่ีประกาศโดยกรมควบคุมโรควันท่ี 
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ท่ีกำหนดนิยามผู้ป่วยและผู้สัมผัส การเตรียมสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน กิจกรรมการ
เฝ้าระวังและป้องกันโรคเมื่อเปิดการเรียนการสอน การทำความสะอาดในโรงเรียน 
 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อให้ความรู้ คำแนะนำ การดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองเรื่องโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
              (COVID-๑๙) ให้กับนักเรียน บุคลากรทางการศึกษารวมผู้ประกอบการในโรงเรียนท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๒. เพื่อสร้างมาตรการการป้องกันการติดเช้ือ COVID ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  
              สุราษฎร์ธานี 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   
  1. นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนได้รับการพัฒนาความรู้คำแนะนำ การดูแลเฝ้าระวัง
ป้องกันตนเองเรื่องโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

  2. แนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงเรียน 
เชิงคุณภาพ   
  1. นักเรียนและบุคลากรนำความรู้ด้านการป้องกันตนเองจากการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไป
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. มีการดำเนินงานเรื่องการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นตอนวางแผนงาน 
- ร่วมกันประชุมวางแผน กำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ จำนวน

กลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและรูปแบบวิธีการดำเนินงานโครงการ 
- แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
- ติดต่อประสานงานหน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อรว่มกันดำเนินงาน 
- จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน

หลักประกันสุขภาพ ตำบลตะเคียนทอง 

 
8  เม.ย. 63 

1-28  พ.ค. 63 
 

1-15  ม.ิย. 63 
16 - 30 ม.ิย. 63 

 
 
 

กลุ่มงานอนามัย 

๒. ข้ันตอนการดำเนินงาน 
- รณรงค์เรื่องการป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
(COVID-๑๙) ดำเนินผลิตส่ือ ประชาสัมพันธ์เพื่อให้นักเรียน บุคลากร
ทางการศึกษารวมผู้ประกอบการในโรงเรียนท่ีเกี่ยวข้อง 
- จัดอบรม ให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากรทางการศึกษารวม
ผู้ประกอบการในโรงเรียนท่ีเกี่ยวข้อง ในการป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  
- สนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง สอบสวนและควบคุมโรติดเช้ือไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ป้องกันการติดเช้ือ 
ตามแนวทางในการสอบสวนโรคและควบคุมโรค ของกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข 
- การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-
๑๙) ขณะเปิดเรียน  

 
 
    
 
 
 

      ตลอดปีการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานอนามัย 

3. ขั้นติดตามและประเมินผล 
- ติดตามสถานการณ์ เฝ้าระวังสถานการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกัน 
- สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานให้คณะกรรมการกองทุนฯ ทราบ
เมื่อส้ินสุดโครงการ 

 

 
18 มี.ค. 64 

      24 มี.ค. 64   

 
 

กลุ่มงานอนามัย 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นางสาวประภัสสร วิชัยดิษฐ์ 
 
งบประมาณ 
  30,000 บาท 
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รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 

กิจกรรม / รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

จำนวน 
รวมเป็นเงิน 

(บาท) ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
(ขนาด) 

ราคา 
(บาท) 

กิจกรรมที่ ๑  ค่าดำเนินการประชุมวางแผน 
กำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และขั้นตอน
การดำเนินการเพื่อป้องกันการระบาดของ
โรคท่ีเกิดจากไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-
๑๙) ขณะเปิดเรียน เป็นเงิน ๔,๕๐๐ บาท 
สำหรับเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

      

๑.๑ ค่าอาหารและเครื่องด่ืม  ๒ คน ๕๐ - ๕๐ ๒ มื้อ ๒๐๐ 
๑.๒ ค่าอาหารกลางวันและเครื่องด่ืม ๒ คน ๑๐๐ - ๑๐๐ ๑ มื้อ ๒๐๐ 
๑.๓ ค่าสมนาคุณวิทยากร ๒ คน ๖๐๐ - - ๓ ช่ัวโมง ๓,๖๐๐ 
๑.๔ เอกสารประกอบการประชุม - - - ๕๐๐ - ๕๐๐ 
กิจกรรมที่ ๒ ประชาสัมพันธ์อบรม อสม.
น้อย ให้ความรู้กับนักเรียน ๖ ช้ันเรียน มี
จำนวน รวม ๖๖ คน และ บุคลากรทางการ
ศึกษารวมผู้ประกอบการในโรงเรียนท่ี
เกี่ยวข้อง มีจำนวน ๒๒ คน ในโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
ในการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-๑๙)  เป็นเงิน ๒๘,๑๑๙ บาท  
(สองหม่ืนแปดพันหน่ึงร้อยสิบเก้าบาทถ้วน)  
เพื่อใช้ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการ
ป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
(COVID-๑๙) ให้เพียงพอขณะที่กลุ่มเป้าหมายอยู่
ในโรงเรียนได้แก่ 

      

๒.๑ หน้ากากผ้าสำหรับผู้ใหญ่   ผู้ใหญ่ ๓๐ 26 ช้ิน 780 
๒.๒ หน้ากากผู้สำหรับเด็ก   เด็ก ๒๐ ๖๖ ช้ิน ๑,๓๒๐ 
๒.๓ เจลล้างมือแอลกอฮอล์ สำหรับวางใน
จุดคัดกรองหน้าประตูทางเข้าโรงเรียน โรง
อาหาร อาคารท่ีมีการใช้งานร่วมกัน และ
หน้าห้องเรียนเพื่อใช้ในช่วงเวลาเปิดภาค
เรียน ๑ กรกฎาคม-๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

  ๓๐๐ ml 
 

๑๐๐ ๗๔ ขวด ๗,๔๐๐ 
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กิจกรรม / รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

จำนวน 
รวมเป็นเงิน 

(บาท) ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
(ขนาด) 

ราคา 
(บาท) 

๒.๔ น้ำยาล้างมือหรือสบู่เหลวล้างมือสำหรับ
บริเวณห้องสุขาของโรงเรียน ขนาด ๕๐๐ 
ml (ระบุความจุ) (ภาชนะบรรจุ) 

- - ๕๐๐ ml ๕๐  ๒๒ ขวด ๑,๑๐๐ 

๒.๕ หมวกคลุมผม จำนวน ๑ กล่อง ขณะ
ประกอบอาหารและเสิร์ฟอาหารในโรงเรียน
อาหารโรงเรียน  

- -  ๒๐ ๒๐ ใบ ๔๐๐ 

๒.๖ ถุงมือ จำนวน ๒๕ ช้ิน ขณะประกอบ
อาหารและเสิร์ฟอาหารในโรงเรียนอาหาร
โรงเรียน  

- -  ๑๔๕ ๓๕ กล่อง ๕,๐๗๕ 

๒.๗ face shield  ขณะประกอบอาหารและ
เสิร์ฟอาหารในโรงเรียนอาหารโรงเรียน 

- -  ๒๐ 18 ช้ิน 369 

๒.๘ counter shield กั้นท่ีวางอาหาร   
ขณะประกอบอาหารและเสิร์ฟอาหารใน
โรงเรียนอาหารโรงเรียน 

- -  ๓๐๐ 
 

๑๐ ช้ืน ๓,๐๐๐ 

๒.๙ ส่ือประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ 
นักเรียน บุคลากรทางการศึกษารวม
ผู้ประกอบการในโรงเรียนท่ีเกี่ยวข้อง รวม
ป้ายเตือนการเว้นระยะห่างทางกายภาพ 
จำนวน ๒,๓๐๔ บาท 
- Vinyl (ไววิล) ขนาด ๒.๔ m x ๑.๒ m 
 = ๒๒๘ บาท ตารางเมตรละ ๒๐๐ บาท 
จำนวน ๔ vinyl = ๒,๓๐๔ บาท 

  ๑.๒ m 
 

๒.๔ m 
 
 
 

๑.๔๔x๒๐๐ 
 

๒.๘๘x๒๐๐ 

๔ แผ่น 
 

๔ แผ่น 
 

1,152 
 

๒,๓๐๔ 

๒.๑๐ ค่าเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด 
สำหรับคัดกรองอุณหภูมิ ก่อนผ่านประตู
โรงเรียน ในช่วงเช้าสำหรับคัดกรอง 
นักเรียนและบุคลากรจำนวน ๑,๒๕๔ คน ท่ี
เดินทางมาถึงโรงเรียนในช่วงเวลาไล่เล่ียกัน
ในช่วง เวลา ๗:๐๐-๘:๐๐ น. จำนวน ๓ 
เครื่อง เป็นเงิน ๗,๘๐๐ บาท 

   ๒,๖๐๐ 1 เครื่อง ๒,๖๐๐ 
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รวม (สามหม่ืนสี่พันสามร้อยสี่สบิเจ็ดบาทถ้วน) 30,000 
 
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนได้รับการพัฒนาความรู้คำแนะนำ การ
ดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองเรื่องโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
2. แนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงเรียน 

 
100 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนและบุคลากรนำความรู้ด้านการป้องกันตนเองจากการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. มีการดำเนินงานเรื่องการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 

100  

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑. นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน รวมถึงผู้ประกอบการท่ีเกี่ยวข้องมีความรู้ การใหค้ำแนะนำ และ
การดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองเรื่องโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  
 ๒. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี มีมาตรการการป้องกันการติดเช้ือ COVID-19 
 

 
 
 
       ผู้เสนอโครงการ                          ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

  ลงช่ือ........................................................                      ลงช่ือ...................................................... 
          (นางสาวประภัสสร วิชัยดิษฐ์)                                   (นางสาวสุกัญญา ทิพย์พินิจ) 
                ตำแหน่ง ครู คศ.๒                                                 รองผู้อำนวยการ 
 
  
                                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
 

             ว่าท่ี ร้อยเอก........................................................ 
                        (ภูพยงค์ คงชนะ) 
                           ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
 



249 
 

      งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
โครงการ     พัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 

  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  
   1.1.6) มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

   1.2.1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

สนองกลยุทธ์ สพม.11  
 กลยุทธ์ที่ 1  สร้างโอกาส และลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 4  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐาน 
                           ความเป็นไทย 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
กลยุทธ์ที่ 3  กระจายโอกาสให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่า 
                เทียม 
กลยุทธ์ที่ 6  ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่ 7  สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
กลยุทธ์ที่ 8  ส่งเสริมให้บุคลากรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 
 
 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวกนกวรรณ    ไกรภูม ิ
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     1 พฤษภาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 
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หลักการและเหตุผล 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมนักเรียน) ซึ่งประกอบไปด้วย ทัศนศึกษา กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  
นักศึกษาวิชาทหาร ชุมนุม/ชมรม และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ และรวมถึงกิจกรรมลดเวลาเรียน-
เพิ่มเวลารู้ เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนตามศักยภาพ ท้ังด้านความรู้ ความคิด 
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม มีศีลธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเป็นผู้นำพัฒนา
ตนเองได้และส่งเสริมการทำงานเป็นหมู่คณะ  มีความสามารถคิดวิเคราะห์ได้ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งเป็น
แนวทางหนึ่งท่ีจะสนองนโยบายของชาติในการสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข  
 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน  ท้ังร่างกาย  อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

2. เพื่อฝึกภาวะผู้นำให้แก่นักเรียน  กล้าคิด  กล้าทำ และ กล้าแสดงออกในส่ิงท่ีถูกต้อง 
3. เพื่อให้นักเรียนรู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม  และเห็นคุณค่าของ 

    การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
4. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมและอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข 

 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   
            1. นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ 100 % 
     2. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในวนัสำคัญๆทุกกิจกรรมร้อยละ 100 % 
 เชิงคุณภาพ   
    1. นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง  มีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
     2. นักเรียนมีทักษะในการจัดการ  การทำงาน  สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้เป็นอย่างดี 
     3. นักเรียนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
     4. นักเรียนมีจิตสำนึก จิตอาสา และปฏิบัติตามวิถีทางแห่งประชาธิปไตย 
     5. นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ เป็นคนดี เก่ง และมีความสุขได้ด้วยกิจกรรม 
 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรมและข้ันตอน ระยะเวลา 

1. ข้ันเตรียมการ  
- ประชุมปรึกษาบุคลากรท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
- สำรวจสภาพปัจจุบัน ปัญหา และ ความต้องการ 
- กำหนดกิจกรรมและวิธีดำเนินการ 
- แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ 

มี.ค. ๖3 – พ.ค.๖3 
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2. ข้ันดำเนินการ 
- จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตส่ือ  เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
- ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน/กิจกรรมตามแผน 
- กิจกรรมเครื่องแบบ ระดับ ม.ต้น โดยการกำหนดของฝ่ายวิชาการ           
- กิจกรรมชุมนุม/ชมรม ระดับ ม.ต้น/ปลาย โดยการเลือกเป็นสมาชิกตามความสนใจ 
- การจัดนิทรรศการผลงานของนักเรียนกิจกรรมชุมนุม/ชมรมวิชาการ   

ตลอดปีการศึกษา 

3. ข้ันติดตามและประเมินผล 
-  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
- สรุปผลการปฏิบัติงาน 

ตลอดปีการศึกษา 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นางสาวกนกวรรณ ไกรภูม ิ
งบประมาณ 
  227,000 บาท 
รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 

กิจกรรม 

แหล่งเงินงบประมาณ /จำนวน
เงิน 

รวม ผู้รับผิดชอบ ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.กิจกรรมทัศนศึกษา 
- ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
- ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างประเทศ 
 

 
- 
 
 

 
120,000 

12,000 
 

 
- 
 

 
120,000 

12,000 

หัวหน้าระดับ 
ครูท่ีปรึกษา 
นางสุมาลี ซุ้นสุวรรณ 

2. กิจกรรมลูกเสือ 
- การจัดต้ังกองลูกเสือเกียรติยศ 
- วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ
แห่งชาติ 
- วันมหาวชิราวุธ 
- การอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล 

 
 
- 

 
 

37,500 

 
 

37,500 

 
 

75,000 

 
 
นายประเสริฐพร 
พัฒนศิลป ์

3. กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
- ไหว้ครู นศท. 
- สวนสนาม 
- ฝึกภาคสนาม 

 
- 

 
3,000 

 
2,000 

 
5,000 

 
นายองค์พันเลิศ  
พนมวัน ณ อยุธยา 
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4. กิจกรรมชุมนุม 
- 1 ชุมนุม 1 ช้ินงาน 
- วิทยากรท้องถิ่น 
- ดูงานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 
- 

 
 

3,000 

 
 

2,000 

 
 

5,000 

 
 
นายณัฏฐพล ใจห้าว 

5. กิจกรรมจิตอาสาและสาธารณะ
ประโยชน์ 
- จิตอาสาภายในโรงเรียน 
-จิตอาสาภายนอกโรงเรียน 

 
 
- 

 
 

2,000 

 
 

3,000 

 
 

5,000 

 
 
นางสาวจิรนันท์ สน
ยาแหละ 

๗. กิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้ - 2,000 3,000 5,000 นางสาวนวพร ชู
สุวรรณ์ 

รวมเงินงบประมาณ - 179,500 47,500 227,000  

 
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของนกัเรียนท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ  
2. ร้อยละของนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญๆทุกกิจกรรม 

 
100 

เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละของนักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง  มีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม 
และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
2. ร้อยละของนักเรียนมีทักษะในการจัดการ  การทำงาน  สามารถปรับตัวเข้า
กับสังคมได้เป็นอย่างดี 
3. ร้อยละของนักเรียนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และปฏิบัติตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม 
4. ร้อยละของนักเรียนมีจิตสำนึก จิตอาสา และปฏิบัติตามวิถีทางแห่ง
ประชาธิปไตย 
5. ร้อยละของนักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ เป็นคนดี เก่ง และมีความสุขได้
ด้วยกิจกรรม 

 
 
 
 
 

100  
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนได้รับพฒันาความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน  ท้ังร่างกาย  อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

2. นักเรียนได้ฝึกภาวะผู้นำให้แก่นักเรียน  กล้าคิด  กล้าทำ และ กล้าแสดงออกในส่ิงท่ีถูกต้อง 
3. นักเรียนรู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม  และเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
4. นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมและอยู่รว่มกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข 
 
 
 
 
 
        ผูเ้สนอโครงการ                          ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

   ลงช่ือ......................................................                      ลงช่ือ......................................................... 
          (นางสาวกนกวรรณ  ไกรภูมิ)                                          (นางปฐมา ชูศักดิ์) 
                 ตำแหน่ง ครู คศ.1                                                รองผู้อำนวยการ 
 
 
 
 
 
 
                                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
 

             ว่าท่ี ร้อยเอก........................................................ 
                        (ภูพยงค์ คงชนะ) 
                           ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ     ปันน้ำใจ สานสายใย เครือข่ายเตรียมพัฒน ์
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2. 3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
สนองกลยุทธ์ สพม.11  
 กลยุทธ์ที่ 1  สร้างโอกาส และลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 4  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐาน 
                           ความเป็นไทย 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 3  กระจายโอกาสให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
 กลยุทธ์ที่ 6  ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
     กลยุทธ์ที่ 7  สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 
 

 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวดรุณี  เจริญรูป 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     เดือนตุลาคม 2563 – เดือนมีนาคม 2564 
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หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ มีนโยบายท่ีจะมุ่งพัฒนาผู้เรียนและโรงเรียน ในเครือฯ 

ให้มีคุณภาพด้านวิชาการ โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น ซึ่งเป็นไปตามจุดเน้นของสำนักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 3 โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการจึงจัดทำโครงการปันน้ำใจ สานสายใย เครือข่ายเตรียมพัฒน์ ปีการศึกษา 2562 ขึ้นเพื่อให้โรงเรียนใน
เครือร่วมมือกันแลกเปล่ียนครูผู้สอน ในการติวเข้มโอเน็ตและเตรียมความพร้อมในการสอบโอเน็ต 
 
วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อให้นักเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ มีโอกาสได้เรียนรู้ทักษะการทำข้อสอบและเต็ม
เติมความรู้กับครูของโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียง และเปล่ียนบรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียน 
 2. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี มีผลการสอบระดับชาติ 
(O-NET) ท่ีสูงขึ้น 
 
เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ  
  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 

   เชิงคุณภาพ   
   นักเรียนโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการสอบ
ระดับชาติ(O-NET) ท่ีดีขึ้น 
   
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรมและขั้นตอน ระยะเวลา 
1. ข้ันเตรียมการ  
- โรงเรียนพี่ 5 โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ประชุมหาข้อสรุปในเรื่องการแบ่ง
วิชา และโรงเรียนน้องท่ีจะรับผิด 
- ประชุมช้ีแจง แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการของแต่ละโรงเรียน 

ต.ค. 2563 

2. ข้ันดำเนินการ 
- ดำเนินการสอนตามตารางท่ีวางแผน ม.ค. – ก.พ. 2564 

3. ขั้นติดตามและประเมินผล 
- สรุปประเมินผล ก.พ. 2564 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นางสาวดรุณี   เจริญรูป 
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งบประมาณ 
  50,000 บาท 
 
รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 

กิจกรรม 
แหล่งเงินงบประมาณ /จำนวนเงิน 

รวม ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

-ติวเข้มเติมเต็มความรู้พิชิตโอเนต 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
- ติวเข้มเติมเต็มความรู้พิชิตโอเนต 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

  25,000 
 

25,000 

50,000 ครูดรุณี เจริญรูป 
ครูรัตติการณ์ ร่วมสนิท 
 

รวม 50,000 
 
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
ร้อยละนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี
การศึกษา 2563 ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม  

 
100 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการสอบระดับชาติ (O-NET) ท่ีดีขึ้น 

 
80 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. นักเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ มีโอกาสได้เรียนรู้ทักษะการทำข้อสอบและเต็มเติมความรู้
กับครูของโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียง และเปล่ียนบรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียน 
 2. นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี มีผลการสอบระดับชาติ (O-NET) ท่ีสูงขึ้น 
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         ผู้เสนอโครงการ                          ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

     ลงช่ือ...................................................                     ลงช่ือ...................................................... 
              (นางสาวดรุณี   เจริญรูป)                                          (นางปฐมา ชูศักดิ์) 
                  ตำแหน่ง ครู คศ.1                                              รองผู้อำนวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
 

             ว่าท่ี ร้อยเอก........................................................ 
                        (ภูพยงค์ คงชนะ) 
                           ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ     ส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียน 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 

  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
     1.2.2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   

1.2.3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย   
1.2.4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

    สนองกลยุทธ์ สพม.11  
 กลยุทธ์ที่ 1  สร้างโอกาส และลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 4  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐาน 
                           ความเป็นไทย 
  สนองกลยุทธ์โรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
 กลยุทธ์ที่ 3  กระจายโอกาสให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
          กลยุทธ์ที่ 5  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของทุก 
                           ภาคส่วน 
 
 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    งานส่งเสริมประชาธิปไตย (กลุ่มงานกิจการนักเรียน) 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสุทิศ  ช่วยด้วง  
ลักษณะโครงการ         โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา             16 พฤษภาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563 
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หลักการและเหตุผล 
สภานักเรียนเป็นองค์กรหนึ่งของเยาวชนนักเรียนในสถานศึกษาที่มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาระบอบ

ประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยการเป็นผู้นำนักเรียนร่วมพัฒนาเยาวชนนักเรียนในโรงเรียนให้มีระเบียบวินัยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งเป็นคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ของเยาวชนไทยและนักเรียนในยุคปัจจุบันประเทศ
ไทย ในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการจัดตั้งสภานักเรียนในแต่ละโรงเรียน จะแยกจากคณะกรรมการนักเรียน 
โดยการจำลองเสมือนระบบนิติบัญญัติ และระบบบริหาร ของระบอบประชาธิปไตย โดยให้สภานักเรียน
เปรียบเสมือน ฝ่ายนิติบัญญัติ และ คณะกรรมการนักเรียน เสมือนเป็นฝ่ายบริหาร ซึ่งในบางโรงเรียนนั้น ยังใช้
ระบบคณะกรรมการนักเรียนอย่างเดียวอยู่ และมีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ซึ่งสมาชิก
ประกอบไปด้วย ประธานสภาเด็กและเยาวชนของทุกจังหวัด ตามมาตราที่ 32 ใน พระราชบัญญัติส่งเสริมการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 สภานักเรียน เป็นกิจกรรมหนึ่งของนักเรียน ที่ช่วยปลูกฝังทัศนคติ 
ค่านิยมความเป็นประชาธิปไตย ให้กับนักเรียน เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ เป็นต้นกล้า
ประชาธิปไตยที่มั่นคง เข้มแข็งของสังคมไทย การดำเนินงานสภานักเรียนเปรียบเสมือนเวทีสำหรับฝึกให้นักเรียน
เป็นนักประชาธิปไตยอย่างแท้จริง คือ รู้จักการเป็นผู้ให้ ผู้รับ ผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ช่วย
แบ่งเบาภาระของครูได้เป็นอย่างมาก อีกท้ังส่งเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรปัจจุบันท่ีมุ่งเน้นความเป็นไทย 
ความเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี เห็นความสำคัญของระบบสภา
นักเรียน จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบสภานักเรียนขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน ผู้นำของนักเรียนโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้การส่งเสริมประชาธิปไตยละการอยู่ร่วมกันในสังคม 
3. เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกนัในการพัฒนาผู้นำในระบอบประชาธิปไตย 

 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี   
 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี มีความรักความสามัคคี เรียนรู้
วัฒนธรรมองค์กรรว่มกันเป็นหนึง่เดียว 
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กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน  
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. 
 

ขั้นเตรียมการ 
- ขออนุมัติโครงการ 
- ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรมเลือกตั้ง
คณะกรรมการนักเรียน 
- กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้นำนักเรียน 

   
 20 มีนาคม 2563 
10 มิถุนายน 2563 

ครูสุทิศ  ช่วยด้วง 

2. ขั้นดำเนินการ 
- ดำเนินการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการ
นักเรียน 
- สำรวจรายช่ือนักเรียนท่ีเป็นตัวแทนของโรงเรียน
จำนวน 10 คน     

 
11 - 13  
มิถุนายน 2563 

ครูสุทิศ  ช่วยด้วง 

3. ขั้นติดตามและประเมินผล 
- สรุปรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม 

 
9 - 13 กรกฎาคม 
2563 

ครูสุทิศ  ช่วยด้วง 

 
งบประมาณที่ใช้ 
 22,000  บาท   
 
รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 

ท่ี กิจกรรม วัสดุ ตอบแทน ใช้สอย รวม 
1 เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 2,000 - - 2,000 
2 ส่งเสริมศักยภาพผู้นำนักเรียน - - 10,000 10,000 

3 ส่งเสริมภาพลักษณ์คณะกรรมการสภา
นักเรียน 

- - 10,000 0,000 

รวม 2,000 - 20,000 22,000 
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การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
- นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี   

- ร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ีตัวแทนของ
โรงเรียน ได้พฒันาศักยภาพความเป็น
ผู้นำของนักเรียน 
- ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้เรียนรู้การ
ส่งเสริมประชาธิปไตยละการอยู่ร่วมกันใน
สังคม 

เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี มี
ความรักความสามัคคี เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรรว่มกันเป็นหนึ่ง
เดียว 
 

ร้อยละ 80 นักเรียนนำความรู้และ
ประสบการณ์มาถ่ายทอดความรู้ให้กับ
นักเรียนและส่งเสริมกิจกรรม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนผู้นำจำนวน 10 คน ของโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี  ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 

2. นักเรียนท่ีเข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการอบรมไปใช้ในการจัด
กิจกรรมของโรงเรียน 

3. นักเรียนสร้างและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาผู้นำในระบอบประชาธิปไตย 
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     ผู้เสนอโครงการ                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

ลงช่ือ..........................................................                           ลงช่ือ.............................................................. 
             (นายสุทิศ ช่วยด้วง)                                                          (นางปฐมา ชูศักดิ)์ 
             ตำแหน่ง ครู คศ.๑                                                            รองผู้อำนวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
 

             ว่าท่ี ร้อยเอก........................................................ 
                        (ภูพยงค์ คงชนะ) 
                           ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ     สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
  ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ สพม.11 
 กลยุทธ์ที่ 1  สร้างโอกาส และลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 4  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐาน 
                           ความเป็นไทย 
  สนองกลยุทธ์โรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
กลยุทธ์ที่ 3  กระจายโอกาสให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
กลยุทธ์ที่ 5  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของทุก 
                 ภาคส่วน 

          
 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายสุทิศ  ช่วยด้วง  
ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลา          16 พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 
 
 
หลักการและเหตุผล 

จากสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างมากในปัจจุบัน การส่ือสารเทคโนโลยีต่างๆ ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนท้ังในเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งปรากฏปัญหาให้เห็นมากมาย ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม และด้านอื่นๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด อันนำมาซึ่งปัญหาครอบครัวที่เกิดความทุกข์ ความวิตก
กังวล ความเครียด มีการปรับตัวท่ีไม่เหมาะสม หรืออื่นๆ ความสำเร็จท่ีเกิดขึ้นจากการพัฒนานักเรยีน นักศึกษา ให้
เป็นคนดี มีคุณธรรมตามความคาดหวังนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะ 
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บุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา ซึ่งมีครู  อาจารย์ เป็นหลักสำคัญในการดำเนินการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ให้เติบโตงดงามเป็นบุคคลท่ีมีคุณค่าของสังคม  การพัฒนานักเรียน นักศึกษา 
ให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพท้ังด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรม  
ดำเนินวิถีชีวิตท่ีเป็นสุขตามท่ีสังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาท่ีสถานศึกษาทุกแห่งต้องดำเนินการ
จัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีต้องการ ให้เยาวชน เป็นคนเก่ง คนดี ดำรงตนให้อยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข นอกจากจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับกระบวนการเรียนรู้แล้ว 
การป้องกันและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจากปัจจัยเส่ียงรอบสถานศึกษาท่ีมีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด ร้านเกม การพนัน หนีเรียน  ทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม เป็นปัญหาสังคมให้ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ 
ทุกคน ท่ีเกี่ยวข้อง ต้องเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาไม่ให้มีพฤติกรรมเส่ียง ซึ่งมาจากปัจจัยเส่ียงและผลกระทบ
จากแหล่งอบายมุข 

การพัฒนาเยาวชนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เป็นคนท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม 
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  ห่างไกลจากยาเสพติด ส่ือ
ลามกอนาจาร เกมส์ออนไลน์ และการทะเลาะวิวาท  ซึ่งเป็นพฤติกรรมเบ่ียงเบนท่ีสังคมไม่ยอมรับ ถือเป็นกลยุทธ์ที่
สำคัญตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีกำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

ดังนั้น กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนเห็นว่าการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น มีความจำเป็น
และสำคัญอย่างเร่งด่วนท่ีต้องดำเนินการ โดยหวังว่าโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข จะ
ช่วยให้โรงเรียนสามารถพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุขได้ 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา 
2. เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขท้ังในและนอกสถานศึกษา 
3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขนอก

สถานศึกษาให้มีกระบวนการท่ีเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และยั่งยืน 
4. ให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ในการนำไปพฒันาและสร้างระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหา   

ยาเสพติด อบายมุข ปัจจัยเส่ียงรอบสถานศึกษา ในทุกพื้นท่ี 
 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 - 6         
เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาว 
 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของยา
เสพติดและอบายมุข  
 



265 
 

      งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน  
กิจกรรมและข้ันตอน ระยะเวลา 

1. ขั้นเตรียมการ 
   -เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
   -ประชุมช้ีแจงและชักชวนให้บุคลากรในโรงเรียนเห็นความสำคัญของการจัด
บรรยากาศในช้ันเรียนท่ีปลอดจากสารเสพติด โรคเอดส์การตั้งครรภ์ท่ีไม่พึงประสงค์ 
   -แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการและจัดประชุม 

   
 

พฤษภาคม 2563 

2. ขั้นดำเนนิการ 
-จัดบอร์ด จัดทำส่ือให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด โรคเอดส์   
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอนัควรและอุบัติภัย 
-จัดทำห้องเพื่อให้คำปรึกษา และให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด  
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอนัควรและอุบัติภัย 
-ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของนักเรียน 
-จัดรณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด โรคเอดส์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
-บูรณาการความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด  โรคเอดส์   การตั้งครรภ์ก่อนวัยอนัควรและ
อุบัติภัยทุกกลุ่มสาระ 

 
 
 
 

16 พ.ค.62-30 มี.ค.64 

3. ขั้นติดตามและประเมินผล 
   -ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานเดือนละ 1 ครั้ง 

ตลอดปีการศึกษา 

  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กลุ่มงานกิจการนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
 
งบประมาณที่ใช้ 
 21,000  บาท  
รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 

 
กิจกรรม 

งบประมาณ  
รวม 

 
ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ขับเคล่ือนห้องเรียนสีขาว - 10,000 -   10,000 ครูสุทิศ ช่วยด้วง 
วันงดสูบบุหรี่โลก - 2,000 -   2,000 ครูพรศตวรรษ 
วันต่อต้านยาเสพติด - 3,000 - 3,000 ครูพรศตวรรษ 
ตรวจสารเสพติด - - 3,000 3,000 ครูประเสริฐพร  
วันเอดส์โลก - 3,000  3,000 ครูณัฐฏพล 
      

รวม 21,000 
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การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 
ตัวบ่งช้ีความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 เข้าร่วมโครงการ
สถานศึกษาสีขาว 

 
100  

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ สุราษฎร์ธานี มีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องของยาเสพติดและอบายมุข 

 
 

100 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฏร์ธานี ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุข
ในสถานศึกษา 

2. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฏร์ธานี ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและ
อบายมุขท้ังในและนอกสถานศึกษา 

3. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฏร์ธานี ส่งเสริมกระบวนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและอบายมุขนอกสถานศึกษาให้มีกระบวนการท่ีเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และยั่งยืน 

4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฏร์ธานี เป็นแหล่งเรียนรู้ในการนำไปพัฒนาและสร้างระบบ
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข ปัจจัยเส่ียงรอบสถานศึกษา ในทุกพื้นท่ี 

 
     ผู้เสนอโครงการ                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

ลงช่ือ..........................................................                           ลงช่ือ.............................................................. 
             (นายสุทิศ ช่วยด้วง)                                                          (นางปฐมา ชูศักดิ)์ 
             ตำแหน่ง ครู คศ.๑                                                            รองผู้อำนวยการ 
 
                                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
 

             ว่าท่ี ร้อยเอก........................................................ 
                        (ภูพยงค์ คงชนะ) 
                           ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ     พัฒนางานแนะแนวสู่การบริการรอบด้าน 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 

  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

   1.2.1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
   1.2.3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   1.2.4) สุขภาพทางร่างกายและจิตสังคม 

สนองกลยุทธ์ สพม.11  
 กลยุทธ์ที่ 1  สร้างโอกาส และลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 4  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐาน 
                           ความเป็นไทย 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
กลยุทธ์ที่ 3  กระจายโอกาสให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
กลยุทธ์ท่ี 6  ท่ีส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่ 8  ส่งเสริมให้บุคลากรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 
 
 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มงานแนะแนว 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวกนกวรรณ ไกรภูม ิ
                                                               โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     ตลอดปีการศึกษา 2563 
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หลักการและเหตุผล 
การแนะแนวเป็นส่วนหนึง่ของการศึกษา  เพื่อพัฒนาศักยภาพให้เจริญถึงท่ีสุดในปัจจุบัน งานแนะแนวมี

ความจำเป็นและมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนานักเรียนและเยาวชนในทุกรูปแบบ  เริ่มต้ังแต่
การช่วยเหลือให้นักเรียนได้รู้จักตัวเอง  เข้าใจความถนัดความสามารถของตนเอง  รู้จักคิด  รู้จักเลือกตัดสินใจ  
รู้จักวางแผนเป้าหมายและวางแผนชีวิตเพื่อให้นักเรียนและเยาวชนสามารถตัดสินใจดำเนินชีวิตอยู่ 

ในสังคมได้อย่างมีความหมายเป็นไปอย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น  งานแนะแนวเป็นกิจกรรมทางการศึกษาท่ี
สำคัญ  ซึ่งประกอบด้วยบริการท้ัง  5  อย่าง  ได้แก่ การบริการสำรวจและศึกษาเด็ก  บริการสนเทศ  บริการจัด
วางตัวบุคคล  บริการให้คำปรึกษา แบบสำรวจกิจกรรม  กลวิธี และขบวนการต่าง ๆ มากมายต้องทุ่มเท
ความสามารถ  ความรู้  ความสนใจ และมีการประสานงานทุกฝ่าย จึงสามารถบรรลุตามหลักการและจุดมุ่งหมาย
ของการแนะแนว 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียนแกนนำเพื่อนท่ีปรึกษา YC มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาของวัยรุ่น ตลอดจน
แนวทางการช่วยเหลือเพื่อนท่ีมีปัญหา และบทบาทของเพื่อนท่ีปรึกษา 

2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงห้องแนะแนวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความรู้ ท้ังด้านการปรับตัว  พัฒนาการทางร่างกาย สังคม อารมณ์ และ

สติปัญญา 
4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงานและการเรียนการสอนกิจกรรมแนะแนวทั้งครูและ

นักเรียน 
5. เพื่อให้นักเรียนตระหนักเห็นคุณค่าของตนเอง และสถาบัน 

 6. เพื่อแนะแนวและประชาสัมพันธ์การรับนกัเรียนเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  
สุราษฎร์ธานี 
 
เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ   
   1. บุคลากรและนักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้รับบริการ  100% 
                     2. ห้องแนะแนวมีวัสดุอุปกรณ์อำนวยความสะดวกด้านการเรียนการสอน 90% 
  3. สร้างเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อน/พี่ช่วยน้องในโรงเรียน 
  4. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ท่ีมีความสนใจ 
ได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบวัดความถนัดท่ัวไป (GAT) 

เชิงคุณภาพ   
   1. บุคลากรและนักเรียนทุกคนได้รับบริการด้านแนะแนวอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น                                 

2. นักเรียนได้รู้จักตัวเองท้ังด้านการปรับตัว สังคม อารมณ์และสติปัญญาได้ดียิ่งขึ้น 
  3. เครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อน/พี่ช่วยน้องในโรงเรียน มีการพัฒนาและสร้างความยั่งยืน 
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  4. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ท่ีเข้ารับการอบรมมีผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเพิ่มสูงขึ้น 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรมและข้ันตอน ระยะเวลา 
๑. ข้ันเตรียมการ พฤษภาคม 
    ๑.๑ ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
    ๑.๒ นำเสนอโครงการพิจารณา ตรวจสอบ อนุมัติโครงการ 

๒๕๖๓ 

๒. ข้ันดำเนินการ 
    ๒.๑ ติดต่อ ประสานงานกับวิทยากรภายนอก 
    ๒.๒ ตามแผนการดำเนินงานท่ีวางไว้    

มิถุนายน ๒๕๖๓ – กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ 

๓. ขั้นติดตามและประเมินผล 
    ๓.๑ ประชุม สรุปผลการดำเนินโครงการ จัดทำสรุปผลการดำเนิน
โครงการ  
    ๓.๒ นำเสนอผลการดำเนินโครงการต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

มีนาคม ๒๕๖๔ 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ครูแนะแนว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
 
งบประมาณ 
  67,000 บาท 
 
รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 
 

 
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณ/งบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. อบรมนักเรียนแกนนำเพื่อนท่ีปรึกษา (YC) - - 10,000 10,000 
2. พัฒนางานแนะแนว 5 บริการ - 5,000 5,000 10,000 
3. จัดซื้อส่ือ/อุปกรณ์ งานแนะแนว - - 3,000 3,000 
4. แนะแนวสัญจร  - 12,000 12,000 
5. ปัจฉิมนิเทศนักเรียนม.3,ม.6 - 7,000 21,000 28,000 
6. เตรียมความพร้อมติว (GAT) 1,800 1,800 400 4,000 

รวม 1,800 13,800 51,400 67,000 
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การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. บุคลากรและนักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้รับบริการ 
2. ห้องแนะแนวมวีัสดุอุปกรณ์อำนวยความสะดวกด้านการเรียนการสอน  
3. มีเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อน/พี่ช่วยน้องในโรงเรยีนท่ียั่งยืน 
4. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ท่ีมีความ
สนใจ ได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบวัดความถนัดท่ัวไป (GAT) 

 
 

           90 

เชิงคุณภาพ 
1. บุคลากรและนักเรียนทุกคนได้รับบริการด้านแนะแนวอย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น                                 
2. นักเรียนได้รู้จักตัวเองท้ังด้านการปรับตัว สังคม อารมณ์และสติปัญญาได้ดี
ยิ่งขึ้น 
3. เครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อน/พี่ช่วยน้องในโรงเรียน มีการพัฒนาและสร้าง
ความยั่งยืน 
4. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ท่ีเข้ารับการอบรมมีผลสัมฤทธิ์ในรายวิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพิ่มสูงขึ้น 

 
 
 
 

100 
  

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

1. นักเรียนแกนนำเพื่อนท่ีปรึกษา YC มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาของวัยรุ่น ตลอดจนแนวทาง
การช่วยเหลือเพื่อนท่ีมีปัญหา และบทบาทของเพื่อนท่ีปรึกษา 

2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงห้องแนะแนวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
3. นักเรียนมีความรู้ ท้ังด้านการปรับตัว  พัฒนาการทางร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา 
4. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงานและการเรียนการสอนกิจกรรมแนะแนวทั้งครูและนักเรียน 
5. นักเรียนตระหนกัเห็นคุณค่าของตนเอง และสถาบัน 

 6. บุคคลภายนอกรู้จักโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี มากขึ้น 
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       ผู้เสนอโครงการ                             ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

  ลงช่ือ............................................................                    ลงช่ือ............................................................. 
         (นางสาวกนกวรรณ ไกรภูมิ)                                               (นางปฐมา ชูศักดิ์) 
                ตำแหน่ง ครู คศ.1                                                    รองผู้อำนวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
 

             ว่าท่ี ร้อยเอก........................................................ 
                        (ภูพยงค์ คงชนะ) 
                           ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ     ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 

  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
     1.2.2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   

1.2.3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย   
1.2.4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

สนองกลยุทธ์ สพม.11  
 กลยุทธ์ที่ 1  สร้างโอกาส และลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 4  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐาน 
                           ความเป็นไทย 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
 กลยุทธ์ที่ 7  สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 

กลยุทธ์ที่ 8  ส่งเสริมให้บุคลากรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 
 

 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวดารณี  เรืองจันทร์/นายสุทิศ  ช่วยด้วง 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     16 พฤษภาคม 63  -  15 มีนาคม  63 
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หลักการและเหตุผล 
ในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีความหลากหลายมาก

ขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนา        
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส ื ่อสารไร ้พรมแดน และปัญหาการขาดคุณธรรมจร ิยธรรมของคน                        
ในสังคม ยังส่งผลถึงเด็ก เยาวชน และประชาชนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้    ให้หลงผิดและมีพฤติกรรม ท่ี
เบ่ียงเบน ขาดระเบียบวินัย ซึ่งทำให้ภูมิคุ้มกันของเด็กเยาวชนและประชาชนในสังคมท่ีจะต้านทานกับปัญหา  ต้อง
ขาดความมั่นคงจนเกิดปัญหาต่างๆ ของสังคมตามมา เช่น สำหรับเด็กและเยาวชนได้แก่ ปัญหาการก่อเหตุทะเลาะ
วิวาท  ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ปัญหา  ติดเกมส์ ฯลฯ  

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ได้เห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว  และได้
ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน  ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มาจนถึง
ปัจจุบัน จึงได้เล็งเห็นว่าวิธีการจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้น โดยการยึดหลักการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม 
เพื่อสนองพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ว่า “ช่วยกันสร้างคนดี   
ให้บ้านเมือง” ท่ีมุ่งให้ความรู้ ความเข้าใจ และจัดกิจกรรมฝึกทักษะท่ีจำเป็นให้แก่ครู นักเรียน ผู้บริหารและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในโรงเรียน มุ่งให้ทุกคนในโรงเรียนรู้จักคุณค่าของตนเอง รู้จักใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรมเป็นหลัก
ในการดำเนินชีวิตประจำวัน รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล มีน้ำใจช่วยเหลือกัน มีความรักเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันใน
โรงเรียน มีความสามัคคี ประพฤติตนเป็นตัวอย่างท่ีดี มีจิตสาธารณะช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ บรรยากาศ   ในโรงเรียน
น่าอยู่ น่าเรียน ทุกคนจะอยู่ในโรงเรียนอย่างมีความสุข โรงเรียนจะเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบดึงดูดให้ชุมชน 
ท้องถิ่นเข้ามาเรียนรู้ การใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรม ชุมชนมีความสุข ประเทศชาติมีความสงบ ความเจริญอย่างยั่งยืน 

ดังนั้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี จึงมีภารกิจในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป ด้วยโครงการโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม ที่อาศัยกระบวนการทาง
การศึกษาซึ่งยึดหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยคาดหวังให้เด็กและเยาวชน     เป็นผู้มีคุณธรรมนำ
ความรู้ อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข     
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆของผู้เรียนอย่างรอบด้าน ด้วยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มารยาท
ความเป็นไทยเน้นค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  วิถีการดำเนินชีวิตชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ห่างไกลยาเสพติด พร้อมท้ังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคม 
ส่ิงแวดล้อม ประเทศชาติและโลก 
 2. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยการส่งเสริมให้พัฒนา ปรับปรุงตนเอง
ด้านคุณธรรม จริยธรรม มารยาทความเป็นไทยเน้นค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  วิถีการดำเนินชีวิตชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ห่างไกลยาเสพติด พร้อมท้ังตระหนักถึงการเป็นต้นแบบท่ีดีในด้านความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ผู้เรียน โรงเรียน ชุมชน สังคม ส่ิงแวดล้อม ประเทศชาติและโลก 
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เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ  
  1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีพฒันาการด้านคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง ยั่งยนืใน

ฐานะพลเมืองดี 
 2. ร้อยละ 95 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนา ปรับปรุงด้านคุณธรรม จริยธรรม

ท่ีดีเพิ่มขึ้นด้วยความตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพและความถูกต้องดีงาม 
   เชิงคุณภาพ   
   1. นักเรียนมีพัฒนาการ ในระดับดีมาก ด้านคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง ยั่งยนืใน
ฐานะพลเมืองดี 
  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนา ปรับปรุงตนเองในระดับดีมาก ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมด้วยความตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพและความถูกต้องดีงาม   
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรมและข้ันตอน ระยะเวลา 
1. ขั้นเตรียมการ  
-  ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู ้
-  ประสานบุคลาการทางการศึกษา และครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
ขับเคล่ือนโครงการ 

2 พ.ค. 63 
 

2. ข้ันดำเนินการ 
-  ทุกคนในโรงเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้พฒันาคุณธรรม จริยธรรมอย่าง
รอบด้านด้วยกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน 
- ผู้บริหาร บุคลาการทางการศึกษา และครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดทำแบบประเมิน
คุณธรรมจริยธรรมของตนเองและดำเนินการปรับปรุง พัฒนา พร้อมท้ังจัดทำรายงานการ
ประเมินตนเองด้านคุณธรรม จริยธรรมท่ีสร้างความเข้าใจและมองเห็นผลสำเร็จท่ีถูกต้อง
ชัดเจน 

7 พ.ค. 63  – 20 
มี.ค. 64  

3.ขั้นติดตามและประเมินผล 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
- ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- ผลสัมฤทธิ์รายวิชาหน้าท่ีพลเมืองของทุกระดับช้ัน 
- ผลการประเมินนักเรียนรายบุคคลของครูท่ีปรึกษา 
- ผลการประเมินนักเรียนของผู้ปกครอง 
- ผลการนิเทศด้านคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และครูผู้สอน 
- ผลสรุปจากการรายงานตนเองด้านคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา 
และครูผู้สอน 
- รายงานผลการดำเนินงาน 

 
 
15 – 20 มี.ค. 
2563 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นางสาวดารณี  เรืองจันทร์/นายสุทิศ  ช่วยด้วง 
 
งบประมาณ 
  47,000 บาท 
 
รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 
 

กิจกรรม 
แหล่งเงินงบประมาณ /จำนวนเงิน 

รวม ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. กิจกรรมชมพูล้อมรัก ชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์และสถาบัน (วันสำคัญ
เกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์และ
สถาบัน) 

2,000 1,000 2,000 5,000 

- กลุ่มงานส่งเสริม
จริยธรรม  
- กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
- ชมรมต้นกล้าแผ่นดิน
ไทย 
- สภานักเรียน 

2. กิจกรรมของหายได้คืน 
(ชมพูพันธุ์ซื่อสัตย์) 

- 1,000 1,000 2,000 

- กลุ่มงานส่งเสริม
จริยธรรม 
 - ชมรมต้นกล้าแผ่นดิน
ไทย 
- งานสวัสดิการร้านค้า 

3. กิจกรรมเพาะกล้ากตัญญู 
(วันแม่ วันไหว้ครู) 
(ชมพูพันธุ์กตัญญู) 

- 2,000 3,000 5,000 

- กลุ่มงานส่งเสริม
จริยธรรม  
- กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
- สภานักเรียน 
- กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

4. กิจกรรมสิกขาธรรม 
(สอบธรรมศึกษา) 
 

- 2,000 3,000 5,000 

- กลุ่มงานส่งเสริม
จริยธรรม  
- กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาฯ 
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5. กิจกรรมปลูกธรรมกลางใจ 
(อบรมคุณธรรม จริยธรรม) 

1,000 2,000 2,000 5,000 

- กลุ่มงานส่งเสริม
จริยธรรม  
- กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
- ชมรมต้นกล้าแผ่นดิน
ไทย 
- กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
- กลุ่มงานพัฒนาผู้เรียน 

6. กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 
(แกนนำชมพูพันธุ์ธรรม) - 3,000 3,000 6,000 

ครูทุกคนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

๗. กิจกรรมประดับเข็มพระเกี้ยว 
- 5,000 5,000 10,000 

- กลุ่มงานส่งเสริม
จริยธรรม  
 

๘. กิจกรรมวันไหว้คร ู
- 5,000 5,000 10,000 

- กลุ่มงานส่งเสริม
จริยธรรม  
 

รวม 47,000 
 
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนมีพัฒนาการ ในระดับดีมาก ด้านคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีเพิ่มขึ้น
อย่างมั่นคง ยั่งยืนในฐานะพลเมืองดี 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนา ปรับปรุงตนเองในระดับดี
มาก ด้านคุณธรรม จริยธรรมด้วยความตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพและ
การเป็นแบบอย่างของความถูกต้องดีงาม 

 
 
 

90 - 95 

เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีพฒันาการด้านคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีเพิ่มขึ้น
อย่างมั่นคง ยั่งยืนในฐานะพลเมืองดี 
2. ร้อยละ 95 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนา ปรับปรุง
ด้านคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีเพิ่มขึ้นด้วยความตระหนักในจรรยาบรรณ
วิชาชีพและความถูกต้องดีงาม 

 
 

90 - 95 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. นักเรียนทำผิดกฎระเบียบของโรงเรียนน้อยลง ตระหนักในการปฎิบัติตนด้วยแนวทางแห่งคุณธรรม 
จริยธรรมเพิ่มขึ้น เป็นสมาชิกท่ีดีขึ้นของทุกสถาบันในสังคมด้วยสุขกายท่ีดีและสุขภาพจิตท่ีประกอบด้วยความ
ถูกต้อง ดีงาม โดยมีพัฒนาการ ในด้านคุณธรรม จริยธรรมท่ีเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง ยัง่ยืนในฐานะพลเมอืงดี 
 2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความโดดเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้นด้วยความ
ตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพและการเป็นแบบอย่างท่ีถูกต้องดีงามด้วยการพัฒนา ปรับปรุงตนเองในด้าน
คุณธรรม จริยธรรมด้วยความตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
 

 
 
     ผู้เสนอโครงการ                           ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

ลงช่ือ........................................................                        ลงช่ือ............................................................. 
        (นางสาวดารณี  เรืองจันทร์)                                              (นางปฐมา ชูศักดิ)์ 
              ตำแหน่ง ครู คศ.1                                                    รองผู้อำนวยการ 
 
 
 
 
                                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
 

             ว่าท่ี ร้อยเอก........................................................ 
                        (ภูพยงค์ คงชนะ) 
                           ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ  การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2563
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
สนองกลยุทธ์ สพม.11  
 กลยุทธ์ที่ 1  สร้างโอกาส และลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 4  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐาน 
                           ความเป็นไทย 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
กลยุทธ์ที่ 3  กระจายโอกาสให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
กลยุทธ์ที่ ๘  ส่งเสริมให้บุคลากรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 
 
 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายพรศตวรรษ  ป้องกัน     
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     25 พฤษภาคม 2563 - 31 กรกฎาคม 2563  
 
 
หลักการและเหตุผล 

เยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีค่าต่อการพัฒนาประเทศ และความอยู่รอดของสังคม ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ 
และสามารถรับผิดชอบในกิจกรรมด้านต่างๆ ของประเทศในอนาคต ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและจริยธรรม โดยผลักดันให้มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว ที่จะช่วยพัฒนาส่งเสริมบุคลิกภาพของ
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นักเรียนและเยาวชน เพื่อให้นักเรียนเป็นต้นแบบที่ถูกต้อง เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม จึงได้จัดทำโครงการแข่งขัน
กีฬา – กรีฑาภายในขึ้นเป็นประจำทุกปีการศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียนมีความสามัคคี รักหมู่คณะ และรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 2. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด 
 3. เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม 
 4. เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา 
 5. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงทักษะทางด้านกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนโรงเรียนไปแข่งขันในระดับท่ีสูงขึ้น 
 6. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ์แข็งแรง ร่าเริง แจ่มใส  
 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   
            1. นักเรียนครูและบุคลากรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ทุกคน 

เชิงคุณภาพ   
   2. นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี มีนิสัยรักการออก
กำลังกาย และเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความสามัคคีในหมู่คณะ และมีสุนทรียภาพทางกีฬา 

 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ลำดับ การดำเนินการ วัตถุประสงค์ ระยะเวลาดำเนินการ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
3 
 
 

ขั้นเตรียมการ/วางแผน (P) 
1.1 เสนอโครงการ 
1.2 ต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบการดำเนินการ 
1.3 รับสมัครนักเรียนท่ีสนใจเข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
1.4 ออกระเบียบการแข่งขัน/จับสลากแบ่งสาย

การแข่งขัน/โปรแกรมการแข่งขัน 
1.5 ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน 
ขั้นดำเนินการตามแผน (D) 
2.1 ดำเนินการแข่งขันกีฬา – กรีฑา 
ขั้นติดตาม/ประเมินทบทวน (C) 
3.1 แจกแบบสอบถามประเมินโครงการ 
 

 
- เพื่อจัดทำงบประมาณในการ
ดำเนินการตามโครงการ 
- ควบคุมและดูแลโครงการ 
- ต้องการนักเรียนท่ีสมัครใจ 
- เพื่อให้นักเรียนทราบถึงระเบียบการ
แข่งขัน/โปรแกรมการแข่งขัน 
- เพื่อให้นักเรียนทราบรายละเอียด 
 
- นักเรียนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง 
- ทราบถึงปัญหา ข้อดี ข้อเสีย จากการ
ดำเนินงาน 

 
พฤษภาคม 2563 
 
มิถุนายน 2563 
มิถุนายน 2563 
 
มิถุนายน 2563 
 
มิถุนายน 2563 
 
กรกฎาคม 2563 
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4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข (A) 
4.1 สรุป/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.2นำข้อบกพร่องในการดำเนินงานมา
ปรับปรุงแก้ไขในการทำโครงการ 

- เพื่อให้ผู้บริหารทราบผลการ
ดำเนินการตามโครงการ 
- ปรับปรุงงาน 
-การจัดโครงการในครั้งต่อไปประสบ
ผลสำเร็จมากขึ้นและมีการพัฒนา 

กรกฎาคม 2563 
 
 
หลังเสร็จส้ินการ
แข่งขัน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นายพรศตวรรษ  ป้องกัน     
งบประมาณ 
  50,000 บาท 
รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 

 
 
 
 

กิจกรรม 
แหล่งเงินงบประมาณ /จำนวนเงิน 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

- ค่าอุปกรณ์ในการจัดการแข่งขัน  
- ค่าบำรุงคณะสี จำนวน 4  สี ๆ 
ละ 5,000 บาท   
- ค่าน้ำมันดีเซล  
- ค่าอาหาร เครื่องด่ืม อพปร. และ
พยาบาล 2 วัน  
- ค่ารางวัลขบวนพาเหรด/กองเชียร์ 
- ค่ารางวัลคะแนนรวมกีฬา/กรีฑา 
- ค่าป้ายสี ป้ายโรงเรียน ธงสี  
ธงโรงเรียน  ป้ายการแข่งขัน 
-ค่าเต้นประจำสีและกองทะเบียน 
- ค่าอุปกรณ์ในการทำสนามแข่งขัน
และกระถางคบเพลิง  
- ค่าจัดทำเอกสารและสูจิบัตร 
- ค่าอาหารครูเละกรรมการนักเรียน 

  
 

20,000 
 
 

2,000 
1,300 
1,300 

 
 

5,000 
 
 
 

10,000 

5,800 
 
 

500 
 
 
 
 
 

2,000 
 
 

1,600 
500 

 

5,800 
 

20,000 
500 

 
2,000 
1,300 
1,300 

 
2,000 
5,000 

 
1,600 
500 

10,000 

นายพรศตวรรษ  ป้องกัน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

รวม 50,000 
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การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้และมีการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถในด้านต่าง ๆ ตามศักยภาพของผู้เรียนและมีทักษะท่ีจำเป็นตาม
หลักสูตร 

 
100 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของนักเรียนมกีารพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้และมีความรู้และ
ทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร 

 
90  

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

1. นักเรียนเกิดความสามัคคี มีระเบียบวินัย มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
 2. นักเรียนได้พฒันาตนเองในทุกด้าน ท้ังด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจและสังคม 
 3. นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยใช้กีฬาเป็นส่ือ 
 4. ได้นักกีฬาตัวแทนของโรงเรียนเพื่อส่งเข้าแข่งขันในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป 
 5. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ์แข็งแรง ร่าเริง แจ่มใส มีสุนทรียภาพทางกีฬา 
 

 
 
 
     ผู้เสนอโครงการ                             ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

ลงช่ือ............................................................                        ลงช่ือ........................................................ 
          (นายพรศตวรรษ  ป้องกัน)                                               (นางปฐมา ชูศักดิ์) 
              ตำแหน่ง ครู คศ.1                                                     รองผู้อำนวยการ 
 
 
                                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
 

             ว่าท่ี ร้อยเอก........................................................ 
                        (ภูพยงค์ คงชนะ) 
                           ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ     ส่งเสริมกีฬาฟุตบอล สพม.11 เพื่อความเป็นเลิศ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
สนองกลยุทธ์ สพม.11  
 กลยุทธ์ที่ 1  สร้างโอกาส และลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 4  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐาน 
                           ความเป็นไทย 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
กลยุทธ์ที่ 3  กระจายโอกาสให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
กลยุทธ์ที่ ๘  ส่งเสริมให้บุคลากรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 
 
 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายพรศตวรรษ  ป้องกัน     
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     16 พฤษภาคม พ.ศ.2563 – 31 มีนาคม พ.ศ.2564 
 
 
หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการจัดการศึกษาของปวงชนท่ีรัฐมุ่งเน้นให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน
และพัฒนาประเทศชาติ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11   สำนักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จึงจำเป็นต้องสร้างความเช่ือมั่นในการพัฒนาคน  
เยาวชนของชาติให้เป็นที่ยอมรับของสังคม  ว่าโรงเรียนสามารถผลิตผู้จบการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ  เจต
คติ  ค่านิยม  คุณธรรมจริยธรรมต่าง ๆ  ตลอดจนถึงคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วนตามหลักสูตร
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และความคาดหวังของสังคม  ตลอดจนแสดงความมั่นใจได้ว่า  ปัจจัยและกระบวนการจัดการศึกษาของโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพ  เป็นมาตรฐานเดียวกันกับสากล   

การจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอล นักเรียนมัธยมศึกษา สพม.11 คัพ เป็นวิธีการหนึ่งท่ีช่วยพัฒนาทักษะ
การกีฬาให้กับเยาวชน  นักเรียน  ในท้องถิ่น   ให้สามารถพัฒนาศักยภาพในด้านการกีฬาประเภทต่าง ๆ  ส่งเสริม
การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด   รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  ใส่ใจต่อสุขภาพ และห่างไกลยาเสพติดดังกล่าว 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางด้านการกีฬา ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกล
ยาเสพติด    
 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ให้รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย          
 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านการกีฬา และพัฒนาคุณของการกีฬาใน
ระดับท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่ในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป  
 4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักในการเล่นกีฬา และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา 
 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   
            1. จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียนมัธยมศึกษา สพม.11 คัพ 
               2. นักเรียนมีการพฒันาทักษะทางด้านการกีฬา พัฒนาจากระดับท้องถิ่นสู่ระดับท่ีสูงขึ้น 

เชิงคุณภาพ   
       1. นักเรียนในโรงเรียน มีการพัฒนาทักษะทางด้านการกีฬาฟุตบอลได้เต็มศักยภาพของแต่ละ
บุคคล 

2. ส่งเสริมให้นักเรียน นักกีฬา มีคุณธรรมจริยธรรมท่ีพึงประสงค์ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  
มีน้ำใจของการเป็นนักกีฬา 

3. สามารถพัฒนานักกีฬา  ให้เข้าร่วมแข่งขันจากระดับท้องถิ่น  เข้าสู่ระดับท่ีสูงขึ้น 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ลำดับ การดำเนินการ วัตถุประสงค์ ระยะเวลาดำเนินการ 
1 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นเตรียมการ/วางแผน (P)  
1.1 เสนอโครงการ  
1.2 ต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบการ
ดำเนินการ  
1.3 ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน  
1.4 รับสมัครนักกีฬาท่ีสนใจเข้าร่วมเป็น
ตัวแทน 
1.5 ฝึกซ้อมนักกีฬา 

 
-เพื่องบประมาณในการดำเนินการตาม
โครงการ 
-ควบคุมและดูแลโครงการ 
-เพื่อให้นักเรียนทราบรายละเอียด 
 
-เพื่อให้นักกีฬาท่ีเป็นตัวแทนเข้าร่วม
การแข่งขัน 

 
พฤษภาคม 2563 
 
มิถุนายน 2563 
มิถุนายน 2563 
 
มิถุนายน 2563 
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2 
 
3 
 
4 

ขั้นดำเนินการตามแผน (D) 
2.1 ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา – กรีฑา 
ขั้นติดตาม/ประเมินทบทวน (C) 
3.1 แจกแบบสอบถามประเมินโครงการ 
ขั้นปรับปรุงแก้ไข (A) 
4.1 สรุป/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.2นำข้อบกพร่องในการดำเนินงานมา
ปรับปรุงแก้ไขในการทำโครงการ 

-นักกีฬามีความพร้อมในการแข่งขัน 
 
-นักเรียนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง 
 
-ทราบถึงปัญหา ข้อดี ข้อเสีย จากการ
ดำเนินงาน 
-เพื่อให้ผู้บริหารทราบผลการ
ดำเนินการตามโครงการ 
-ปรับปรุงงาน 
-การจัดโครงการในครั้งต่อไปประสบ
ผลสำเร็จมากขึ้นและมีการพัฒนา 

มิถุนายน ถึง 
กรกฎาคม 2563 
สิงหาคม 2563 
 
 
สิงหาคม 2563 
 
 
หลังเสร็จส้ินการ
แข่งขัน  
มีนาคม 2564 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นายพรศตวรรษ  ป้องกัน  
    
งบประมาณ 
  10,000 บาท 
 
รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 

 
 
 
 
 

กิจกรรม 
แหล่งเงินงบประมาณ /จำนวนเงิน 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมกีฬาฟุตบอล สพม.11 
- ค่าอาหารและน้ำด่ืมนักกีฬา-ครู 
- ค่าชุดแข่งขัน และอุปกรณ์การ 
แข่งขัน 
- ค่ายานพาหนะในการเดินทาง 

 
- 
- 
 
- 

 
500 

- 
 

500 
 

 
- 

9,000 
 
- 

 
500 

9,000 
 

500 

นายพรศตวรรษ  ป้องกัน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สุขศึกษาและพลศึกษา 

รวม 10,000 
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การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้และมีการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถในด้านต่าง ๆ ตามศักยภาพของผู้เรียนและมีทักษะท่ีจำเป็นตาม
หลักสูตร 

 
100 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของนักเรียนมกีารพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้และมีความรู้และ
ทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร 

 
90  

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

1. นักเรียนเกิดความสามัคคี มีระเบียบวินัย มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
2. นักเรียนได้พฒันาตนเองในทุกด้าน ท้ังด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจและสังคม 
3. นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยใช้กีฬาเป็นส่ือ 
4. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ์แข็งแรง ร่าเริง แจ่มใส มีสุนทรียภาพทางกีฬา 
5. นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา 
 
 
 
     ผู้เสนอโครงการ                             ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

ลงช่ือ............................................................                        ลงช่ือ........................................................ 
          (นายพรศตวรรษ  ป้องกัน)                                               (นางปฐมา ชูศักดิ์) 
              ตำแหน่ง ครู คศ.1                                                     รองผู้อำนวยการ 
 
 
 
                                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
 

             ว่าท่ี ร้อยเอก........................................................ 
                        (ภูพยงค์ คงชนะ) 
                           ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ     ส่งเสริมกีฬาอำเภอและกีฬาจังหวัดเพื่อความเป็นเลิศ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
สนองกลยุทธ์ สพม.11  
 กลยุทธ์ที่ 1  สร้างโอกาส และลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 4  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐาน 
                           ความเป็นไทย 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
กลยุทธ์ที่ 3  กระจายโอกาสให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
กลยุทธ์ที่ ๘  ส่งเสริมให้บุคลากรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 
 
 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายพรศตวรรษ  ป้องกัน     
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     13 พฤษภาคม พ.ศ.2563  ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
 
 
หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการจัดการศึกษาของปวงชนท่ีรัฐมุ่งเน้นให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน
และพัฒนาประเทศชาติ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11   สำนักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จึงจำเป็นต้องสร้างความเช่ือมั่นในการพัฒนาคน  
เยาวชนของชาติให้เป็นที่ยอมรับของสังคม  ว่าโรงเรียนสามารถผลิตผู้จบการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ  เจต
คติ  ค่านิยม  คุณธรรมจริยธรรมต่าง ๆ  ตลอดจนถึงคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วนตามหลักสูตร
และความคาดหวังของสังคม  ตลอดจนแสดงความมั่นใจได้ว่า  ปัจจัยและกระบวนการจัดการศึกษาของโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพ  เป็นมาตรฐานเดียวกันกับสากล   
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การจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนอำเภอกาญจนดิษฐ์ เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยพัฒนาทักษะการ
กีฬาให้กับเยาวชน  นักเรียน  ในท้องถิ่น   ให้สามารถพัฒนาศักยภาพในด้านการกีฬาประเภทต่าง ๆ  ส่งเสริมการ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด   รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  ใส่ใจต่อสุขภาพ และห่างไกลยาเสพติดดังกล่าว 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางด้านการกีฬา ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกล
ยาเสพติด    
 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ให้รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย          
 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านการกีฬา และพัฒนาคุณของการกีฬาใน
ระดับท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่ในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป  
 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   
            1. จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนในอำเภอกาญจนดิษฐ์ จำนวน 1 ครั้ง   
               2. นักเรียนมีการพฒันาทักษะทางด้านการกีฬา พัฒนาจากระดับท้องถิ่นสู่ระดับท่ีสูงขึ้น 

เชิงคุณภาพ   
       1. นักเรียนในอำเภอกาญจนดิษฐ์ มีการพัฒนาทักษะทางด้านการกีฬาได้เต็มศักยภาพของแต่ละ
บุคคล 

2. ส่งเสริมให้นักเรียน นักกีฬา มีคุณธรรมจริยธรรมท่ีพึงประสงค์ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจของ 
การเป็นนักกีฬา 

3. สามารถพัฒนานักกีฬา  ให้เข้าร่วมแข่งขันจากระดับท้องถิ่น  เข้าสู่ระดับท่ีสูงขึ้น 
 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ลำดับ การดำเนินการ วัตถุประสงค์ ระยะเวลาดำเนินการ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นเตรียมการ/วางแผน (P)  
1.1 เสนอโครงการ  
1.2 ต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบการ
ดำเนินการ  
1.3 ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน  
1.4 รับสมัครนักกีฬาท่ีสนใจเข้าร่วมเป็น
ตัวแทน 
1.5 ฝึกซ้อมนักกีฬา 
 

 
-เพื่องบประมาณในการดำเนินการตาม
โครงการ 
-ควบคุมและดูแลโครงการ 
-เพื่อให้นักเรียนทราบรายละเอียด 
-เพื่อให้นักกีฬาท่ีเป็นตัวแทนเข้าร่วม
การแข่งขัน 
-นักกีฬามีความพร้อมในการแข่งขัน 
 

 
พฤษภาคม 2563 
 
มิถุนายน 2563 
มิถุนายน 2563 
 
มิถุนายน 2563 
 
มิถุนายน ถึง 
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2 
 
3 
 
4 

ขั้นดำเนินการตามแผน (D) 
2.1 ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา – กรีฑา 
ขั้นติดตาม/ประเมินทบทวน (C) 
3.1 แจกแบบสอบถามประเมินโครงการ 
ขั้นปรับปรุงแก้ไข (A) 
4.1 สรุป/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.2นำข้อบกพร่องในการดำเนินงานมา
ปรับปรุงแก้ไขในการทำโครงการ 

 
-นักเรียนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง 
 
-ทราบถึงปัญหา ข้อดี ข้อเสีย จากการ
ดำเนินงาน 
-เพื่อให้ผู้บริหารทราบผลการ
ดำเนินการตามโครงการ 
-ปรับปรุงงาน 
-การจัดโครงการในครั้งต่อไปประสบ
ผลสำเร็จมากขึ้นและมีการพัฒนา 

กรกฎาคม 2563 
สิงหาคม 2563 
 
 
สิงหาคม 2563 
 
 
หลังเสร็จส้ินการ
แข่งขัน  
มีนาคม 2564 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นายพรศตวรรษ  ป้องกัน     
งบประมาณ 
  15,000 บาท 
รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 

 
 
 

กิจกรรม 
แหล่งเงินงบประมาณ /จำนวนเงิน 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

กิจกรรมกรีฑา-กีฬาอำเภอ 
   - ค่าอาหารและน้ำด่ืมนักกีฬา-ครู 
   - ค่าชุดแข่งขัน 
   - ค่ายานพาหนะในการเดินทาง 
   - ขบวนพาเหรด 
กิจกรรมกีฬาจังหวัด 
   - ค่าอาหารและน้ำด่ืมนักกีฬา-ครู 
   - ค่าชุดแข่งขัน    
   - ค่ายานพาหนะในการเดินทาง 

 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 

 
500 

- 
- 

9,000 
 

500 
- 
- 

 
- 

2,000 
- 
- 
 
- 

2,500 
500 

 
500 

2,000 
- 

9,000 
 

500 
2,500 
500 

 

นายพรศตวรรษ  ป้องกัน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สุขศึกษาและพลศึกษา 

รวม 15,000 
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การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้และมีการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถในด้านต่าง ๆ ตามศักยภาพของผู้เรียนและมีทักษะท่ีจำเป็นตาม
หลักสูตร 

 
100 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของนักเรียนมกีารพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้และมีความรู้และ
ทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร 

 
90  

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนเกิดความสามัคคี มีระเบียบวินัย มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
2. นักเรียนได้พฒันาตนเองในทุกด้าน ท้ังด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจและสังคม 
3. นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยใช้กีฬาเป็นส่ือ 
4. ได้นักกีฬาตัวแทนของโรงเรียนเพื่อส่งเข้าแข่งขันในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป 
5. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ์แข็งแรง ร่าเริง แจ่มใส มีสุนทรียภาพทางกีฬา 
   
 
 
 
     ผู้เสนอโครงการ                             ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

ลงช่ือ............................................................                        ลงช่ือ........................................................ 
          (นายพรศตวรรษ  ป้องกัน)                                               (นางปฐมา ชูศักดิ์) 
              ตำแหน่ง ครู คศ.1                                                     รองผู้อำนวยการ 
 
 
 
                                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
 

             ว่าท่ี ร้อยเอก........................................................ 
                        (ภูพยงค์ คงชนะ) 
                           ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ     ส่งเสริมกีฬาฟุตซอล จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อความเป็นเลิศ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
สนองกลยุทธ์ สพม.11  
 กลยุทธ์ที่ 1  สร้างโอกาส และลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 4  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐาน 
                           ความเป็นไทย 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
กลยุทธ์ที่ 3  กระจายโอกาสให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
กลยุทธ์ที่ ๘  ส่งเสริมให้บุคลากรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 
 
 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายพรศตวรรษ  ป้องกัน     
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     16 พฤษภาคม พ.ศ.2563 – 31 มีนาคม พ.ศ.2564 
 
 
หลักการและเหตุผล 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 11   สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงจำเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นในการพัฒนาคน  เยาวชน
ของชาติให้เป็นที่ยอมรับของสังคม  ว่าโรงเรียนสามารถผลิตผู้จบการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ  เจตคติ  
ค่านิยม  คุณธรรมจริยธรรมต่าง ๆ  ตลอดจนถึงคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วนตามหลักสูตรและ
ความคาดหวังของสังคม  ตลอดจนแสดงความมั่นใจได้ว่า  ปัจจัยและกระบวนการจัดการศึกษาของโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพ  เป็นมาตรฐานเดียวกันกับสากล   
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การจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตซอล จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นวิธีการหนึ่งท่ีช่วยพัฒนาทักษะการกีฬาให้กับ
เยาวชน  นักเรียน  ในท้องถิ่น   ให้สามารถพัฒนาศักยภาพในด้านการกีฬาประเภทต่าง ๆ  ส่งเสริมการใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด   รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  ใส่ใจต่อสุขภาพ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และห่างไกลยาเสพติดดังกล่าว 
 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางด้านการกีฬา ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกล
ยาเสพติด    
 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ให้รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย          
 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านการกีฬาฟุตซอล และพัฒนาคุณของการ
กีฬาในระดับท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่ในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป  
 4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักในการเล่นกีฬา และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา 
 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   
            1. จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตซอล จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
               2. นักเรียนมีการพฒันาทักษะทางด้านการกีฬาฟุตซอล พัฒนาจากระดับท้องถิ่นสู่ระดับท่ีสูงขึ้น 

เชิงคุณภาพ   
       1. นักเรียนในโรงเรียน มีการพัฒนาทักษะทางด้านการกีฬาฟุตซอลได้เต็มศักยภาพของแต่ละ
บุคคล 

2. ส่งเสริมให้นักเรียน นักกีฬา มีคุณธรรมจริยธรรมท่ีพึงประสงค์ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจของ 
การเป็นนักกีฬา 

3. สามารถพัฒนานักกีฬา  ให้เข้าร่วมแข่งขันจากระดับท้องถิ่น  เข้าสู่ระดับจังหวัด 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ลำดับ การดำเนินการ วัตถุประสงค์ ระยะเวลาดำเนินการ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
3 
 
4 

ขั้นเตรียมการ/วางแผน (P)  
1.1 เสนอโครงการ  
1.2 ต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบการ
ดำเนินการ  
1.3 ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน  
1.4 รับสมัครนักกีฬาท่ีสนใจเข้าร่วมเป็น
ตัวแทน 
1.5 ฝึกซ้อมนักกีฬา 
 
ขั้นดำเนินการตามแผน (D) 
2.1 ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา – กรีฑา 
ขั้นติดตาม/ประเมินทบทวน (C) 
3.1 แจกแบบสอบถามประเมินโครงการ 
ขั้นปรับปรุงแก้ไข (A) 
4.1 สรุป/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.2นำข้อบกพร่องในการดำเนินงานมา
ปรับปรุงแก้ไขในการทำโครงการ 

 
-เพื่องบประมาณในการดำเนินการตาม
โครงการ 
-ควบคุมและดูแลโครงการ 
-เพื่อให้นักเรียนทราบรายละเอียด 
-เพื่อให้นักกีฬาท่ีเป็นตัวแทนเข้าร่วม
การแข่งขัน 
-นักกีฬามีความพร้อมในการแข่งขัน 
 
 
-นักเรียนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง 
 
-ทราบถึงปัญหา ข้อดี ข้อเสีย จากการ
ดำเนินงาน 
-เพื่อให้ผู้บริหารทราบผลการ
ดำเนินการตามโครงการ 
-ปรับปรุงงาน 
-การจัดโครงการในครั้งต่อไปประสบ
ผลสำเร็จมากขึ้นและมีการพัฒนา 

 
พฤษภาคม 2563 
 
มิถุนายน 2563 
มิถุนายน 2563 
 
มิถุนายน 2563 
 
มิถุนายน ถึง 
กรกฎาคม 2563 
สิงหาคม 2563 
 
 
สิงหาคม 2563 
 
 
หลังเสร็จส้ินการ
แข่งขัน  
มีนาคม 2564 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นายพรศตวรรษ  ป้องกัน     
งบประมาณ 
  10,000 บาท 
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รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 

 
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้และมีการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถในด้านต่าง ๆ ตามศักยภาพของผู้เรียนและมีทักษะท่ีจำเป็นตาม
หลักสูตร 

 
100 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของนักเรียนมกีารพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้และมีความรู้และ
ทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร 

 
90  

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนเกิดความสามัคคี มีระเบียบวินัย มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
2. นักเรียนได้พฒันาตนเองในทุกด้าน ท้ังด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจและสังคม 
3. นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยใช้กีฬาฟุตซอลเป็นส่ือ 
4. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ์แข็งแรง ร่าเริง แจ่มใส มีสุนทรียภาพทางกีฬา 
5. นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา 
   
 
 
 
 
 

กิจกรรม 
แหล่งเงินงบประมาณ /จำนวนเงิน 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมกีฬาฟุตซอล จังหวัด 
สุราษฎร์ธาน ี
   - ค่าอาหารและน้ำด่ืมนักกีฬา-ครู 
   - ค่าชุดแข่งขัน และอุปกรณ์การ 
     แข่งขันกีฬาฟุตซอล 
   - ค่ายานพาหนะในการเดินทาง 

 
 
- 
- 
- 

 
 

2,000 
- 

1,000 
 

 
 
- 

7,000 
- 

 
 

2,000 
7,000 
1,000 

 

นายพรศตวรรษ  ป้องกัน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

รวม  10,000 
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     ผู้เสนอโครงการ                             ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

ลงช่ือ............................................................                        ลงช่ือ........................................................ 
          (นายพรศตวรรษ  ป้องกัน)                                               (นางปฐมา ชูศักดิ์) 
              ตำแหน่ง ครู คศ.1                                                     รองผู้อำนวยการ 
 
 
 
                                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
 

             ว่าท่ี ร้อยเอก........................................................ 
                        (ภูพยงค์ คงชนะ) 
                           ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ     ส่งเสริมกีฬารักบี้ฟุตบอล จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อความเป็นเลิศ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
สนองกลยุทธ์ สพม.11  
 กลยุทธ์ที่ 1  สร้างโอกาส และลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 4  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐาน 
                           ความเป็นไทย 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
กลยุทธ์ที่ 3  กระจายโอกาสให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
กลยุทธ์ที่ ๘  ส่งเสริมให้บุคลากรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 
 
 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายเจนณรงค์ อุดมลาภ     
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     16 พฤษภาคม พ.ศ.2563 – 31 มีนาคม พ.ศ.2564 
 
 
หลักการและเหตุผล 
          โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี ได้รับมอบหมายจากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์
ธานี  รับผิดชอบกีฬารักบี้ฟุตบอล  และได้คัดเลือกนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ  เข้ารับการเก็บตัว ฝึกซ้อม 
อย่างต่อเนื่องมาตลอด 
 ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนานักกีฬาท่ีมีความสามารถพิเศษด้านกีฬารักบี้
ฟุตบอล  ให้มีการพัฒนาต่อเนื่อง จากการเรียนวิชาตามหลักสูตรในการเรียนปกติ   จึงจัดให้มีโครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศกีฬารักบี้ฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ   เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าและประสิทธิภาพสู่ความเป็นเลิศได้
อย่างเต็มศักยภาพ  ตลอดจนสามารถสร้างผลงานและช่ือเสียงเกียรติภูมิแก่นักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
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พัฒนาการ     สุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี และประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ  รวมทั้ง
การสร้างโอกาสในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ตามระบบการคัดเลือกด้วยวิธีพิเศษอีกทางเลือกหนึ่งได้
เป็นอย่างดี โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมกีฬารักบี้ฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ ขึ้น 
 
 

วัตถุประสงค์ 
          1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬารักบี้ฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศตามความถนัดอย่าง
เต็มศักยภาพ 
 2. สร้างผลงานการแข่งขันและช่ือเสียงแก่นักเรียน  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี 
และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสร้างนักกีฬารักบี้ฟุตบอล เข้าร่วมแข่งขันในระดับตัวแทนภาคและตัวแทนประเทศ
ไทย 
 3. เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ตามระบบการคัดเลือกโครงการนักกีฬา
ช้างเผือก สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬารักบี้ฟุตบอล 

 
เป้าหมาย    

เชิงปริมาณ 
    1. นักกีฬารักบี้ฟุตบอล  ในโครงการมีผลงานในการเข้าร่วมการแข่งขันในนามตัวแทน กีฬา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธาน ีอย่างน้อย 5 รายการ    
                    2. นักกีฬารักบี้ฟุตบอล  ในโครงการมีผลงานในการเข้าร่วมการแข่งขันในนามตัวแทนจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี  อย่างน้อย  3  รายการ   
                    3. มีผลงานของทีมในรายการท่ีส่งเข้าร่วมการแข่งขันเข้ารอบรองชนะเลิศอย่างน้อย ร้อยละ 75 
                    4. นักเรียนในโครงการได้รับการคัดเลือกเข้าเล่นในระดับตัวแทนภาค   เขตการแข่งขัน
กีฬา   สโมสรและตัวแทนประเทศไทย  อย่างน้อยร้อยละ 25 
                    5. นักกีฬารักบี้ฟุตบอล  ในโครงการได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ตามระบบการคัดเลือก
ด้วยวิธีการพิเศษ สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬารักบี้ฟุตบอล  ร้อยละ 100 
 เชิงคุณภาพ 

 1. นักเรียนในโรงเรียน มีการพัฒนาทักษะทางด้านการกีฬารักบี้ฟุตบอลได้เต็มศักยภาพของแต่
ละบุคคล 

 2. ส่งเสริมให้นักเรียน นักกีฬา มีคุณธรรมจริยธรรมท่ีพึงประสงค์ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  มีน้ำใจของ
การเป็นนักกีฬา 

3. สามารถพัฒนานักกีฬา  ให้เข้าร่วมแข่งขันจาก ระดับจังหวัด สู่ระดับประเทศ 
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กิจกรรมวิธีดำเนินงาน 
ลำดับ การดำเนินการ วัตถุประสงค์ ระยะเวลาดำเนินการ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
3 
 
4 

ขั้นเตรียมการ/วางแผน (P)  
1.1 เสนอโครงการ  
1.2 ต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบการ
ดำเนินการ  
1.3 ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน  
1.4 รับสมัครนักกีฬาท่ีสนใจเข้าร่วมเป็น
ตัวแทน 
1.5 ฝึกซ้อมนักกีฬา 
 
ขั้นดำเนินการตามแผน (D) 
2.1 ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา – กรีฑา 
ขั้นติดตาม/ประเมินทบทวน (C) 
3.1 แจกแบบสอบถามประเมินโครงการ 
ขั้นปรับปรุงแก้ไข (A) 
4.1 สรุป/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.2นำข้อบกพร่องในการดำเนินงานมา
ปรับปรุงแก้ไขในการทำโครงการ 

 
-เพื่องบประมาณในการดำเนินการตาม
โครงการ 
-ควบคุมและดูแลโครงการ 
-เพื่อให้นักเรียนทราบรายละเอียด 
-เพื่อให้นักกีฬาท่ีเป็นตัวแทนเข้าร่วม
การแข่งขัน 
-นักกีฬามีความพร้อมในการแข่งขัน 
 
 
-นักเรียนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง 
 
-ทราบถึงปัญหา ข้อดี ข้อเสีย จากการ
ดำเนินงาน 
-เพื่อให้ผู้บริหารทราบผลการ
ดำเนินการตามโครงการ 
-ปรับปรุงงาน 
-การจัดโครงการในครั้งต่อไปประสบ
ผลสำเร็จมากขึ้นและมีการพัฒนา 

 
พฤษภาคม 2563 
 
มิถุนายน 2563 
มิถุนายน 2563 
 
มิถุนายน 2563 
 
มิถุนายน ถึง 
กรกฎาคม 2563 
สิงหาคม 2563 
 
 
สิงหาคม 2563 
 
 
หลังเสร็จส้ินการ
แข่งขนั  
มีนาคม 2564 

 
สถานที่ดำเนินงาน 

สนามกีฬารักบี้ฟุตบอล จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

งบประมาณที่ใช้ 
          20,000 บาท  
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รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 

 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้และมี
การพัฒนาความรู้ ความสามารถในด้านต่าง ๆ ตาม
ศักยภาพของผู้เรียนและมีทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร 

 
- การสอบถาม 
- ตรวจสอบความก้าวหน้าในการ
เรียน 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 

ด้านคุณภาพ 
นักเรียนร้อยละ 90 มีการพฒันาทักษะกระบวนการ 
เรียนรู้และมีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร 

 
- การสอบถาม 

 
- แบบสอบถาม 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ     
 

1. นักเรียนเกิดความสามัคคี มีระเบียบวินัย มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
 2. นักเรียนได้พฒันาตนเองในทุกด้าน ท้ังด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจและสังคม 
 3. นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยใช้กีฬาฟุตซอลเป็นส่ือ 
 4. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ์แข็งแรง ร่าเริง แจ่มใส มีสุนทรียภาพทางกีฬา 
 5. นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา 
   
 
 
                                                

กิจกรรม 
แหล่งเงินงบประมาณ /จำนวนเงิน 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมกีฬารักบี้ฟุตบอล จังหวัด 
สุราษฎร์ธาน ี
- ค่าอาหารและน้ำด่ืมนักกีฬา-ครู 
- ค่าชุดแข่งขัน และอุปกรณ์การ 
     แข่งขัน 
- ค่ายานพาหนะในการเดินทาง 

 
 
- 
- 
 
- 

 
 

5,000 
- 
 

10,000 
 

 
 
- 

5,000 
 
- 

 
 

5,000 
5,000 

 
10,000 

 

นายเจนณรงค์ อุดมลาภ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

รวม  20,000 
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     ผู้เสนอโครงการ                             ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

ลงช่ือ............................................................                        ลงช่ือ........................................................ 
          (นายเจนณรงค์ อุดมลาภ)                                                 (นางปฐมา ชูศักดิ์) 
            ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง                                                     รองผู้อำนวยการ 
 
 
 
                                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
 

             ว่าท่ี ร้อยเอก........................................................ 
                        (ภูพยงค์ คงชนะ) 
                           ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ     ส่งเสริมกีฬาเซปักตะกร้อ สพม.11 เพื่อความเป็นเลิศ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
สนองกลยุทธ์ สพม.11  
 กลยุทธ์ที่ 1  สร้างโอกาส และลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 4  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐาน 
                           ความเป็นไทย 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
กลยุทธ์ที่ 3  กระจายโอกาสให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
กลยุทธ์ที่ ๘  ส่งเสริมให้บุคลากรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 
 
 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายณัฏฐพล  ใจห้าว     
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม ่
ระยะเวลา     16 พฤษภาคม พ.ศ.2563 – 31 มีนาคม พ.ศ.2564 
 
 
หลักการและเหตุผล 

          การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการจัดการศึกษาของปวงชนที่รัฐมุ่งเน้นให้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาคนและพัฒนาประเทศชาติ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11   สำนักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จึงจำเป็นต้องสร้างความเช่ือมั่นในการ
พัฒนาคน  เยาวชนของชาติให้เป็นที่ยอมรับของสังคม  ว่าโรงเรียนสามารถผลิตผู้จบการศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถ  เจตคติ  ค่านิยม  คุณธรรมจริยธรรมต่าง ๆ  ตลอดจนถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่าง ๆ ได้อย่าง
ครบถ้วนตามหลักสูตรและความคาดหวังของสังคม  ตลอดจนแสดงความมั่นใจได้ว่า  ปัจจัยและกระบวนการจัด
การศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ  เป็นมาตรฐานเดียวกันกับสากล   
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การจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ นักเรียนมัธยมศึกษา สพม.11  เป็นวิธีการหนึ่งท่ีช่วยพัฒนา
ทักษะการกีฬาให้กับเยาวชน  นักเรียน  ในท้องถิ่น   ให้สามารถพัฒนาศักยภาพในด้านการกีฬาประเภทต่าง ๆ  
ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด   รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  ใส่ใจต่อสุขภาพ และห่างไกลยาเสพติด
ดังกล่าว 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางด้านการกีฬา ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกล
ยาเสพติด    
 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ให้รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย          
 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านการกีฬาเซปักตะกร้อ และพัฒนาคุณของ
การกีฬาในระดับท้องถิ่น   
เพื่อมุ่งสู่ในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป  
 4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักในการเล่นกีฬา และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา 

 
เป้าหมาย    

เชิงปริมาณ 
    1. จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อนักเรียนมธัยมศึกษา สพม.11 
            2. นักเรียนมีการพฒันาทักษะทางด้านการกีฬา พัฒนาจากระดับท้องถิ่นสู่ระดับท่ีสูงขึ้น 
 เชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียนในโรงเรียน มีการพัฒนาทักษะทางด้านการกีฬาเซปักตะกร้อได้เต็มศักยภาพของแต่
ละบุคคล 
  2. ส่งเสริมให้นักเรียน นักกีฬา มีคุณธรรมจริยธรรมท่ีพึงประสงค์ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  มีน้ำใจของ
การเป็นนักกีฬา 
  3. สามารถพัฒนานักกีฬา  ให้เข้าร่วมแข่งขันจากระดับท้องถิ่น  เข้าสู่ระดับท่ีสูงขึ้น 

  
กิจกรรมวิธีดำเนินงาน 

ลำดับ การดำเนินการ วัตถุประสงค์ ระยะเวลาดำเนินการ 
1 
 
 
 
 
 
 

ขั้นเตรียมการ/วางแผน (P)  
1.1 เสนอโครงการ  
1.2 ต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบการ
ดำเนินการ  
1.3 ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน  
1.4 รับสมัครนักกีฬาท่ีสนใจเข้าร่วมเป็น
ตัวแทน 

 
-เพื่องบประมาณในการดำเนินการตาม
โครงการ 
-ควบคุมและดูแลโครงการ 
-เพื่อให้นักเรียนทราบรายละเอียด 
-เพื่อให้นักกีฬาท่ีเป็นตัวแทนเข้าร่วม
การแข่งขัน 

 
พฤษภาคม 2563 
 
มิถุนายน 2563 
มิถุนายน 2563 
 
มิถุนายน 2563 
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2 
 
3 
 
4 

1.5 ฝึกซ้อมนักกีฬา 
ขั้นดำเนินการตามแผน (D) 
2.1 ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา – กรีฑา 
ขั้นติดตาม/ประเมินทบทวน (C) 
3.1 แจกแบบสอบถามประเมินโครงการ 
ขั้นปรับปรุงแก้ไข (A) 
4.1 สรุป/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.2นำข้อบกพร่องในการดำเนินงานมา
ปรับปรุงแก้ไขในการทำโครงการ 

-นักกีฬามีความพร้อมในการแข่งขัน 
 
 
-นักเรียนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง 
 
-ทราบถึงปัญหา ข้อดี ข้อเสีย จากการ
ดำเนินงาน 
-เพื่อให้ผู้บริหารทราบผลการ
ดำเนินการตามโครงการ 
-ปรับปรุงงาน 
-การจัดโครงการในครั้งต่อไปประสบ
ผลสำเร็จมากขึ้นและมีการพัฒนา 

 
มิถุนายน ถึง 
กรกฎาคม 2563 
สิงหาคม 2563 
 
 
สิงหาคม 2563 
 
 
หลังเสร็จส้ินการ
แข่งขนั  
มีนาคม 2564 

 
สถานที่ดำเนินงาน 

สนามกีฬารักบี้ฟุตบอล จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

งบประมาณที่ใช้ 
          10,000 บาท  
 
รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 
 

 
 
 

กิจกรรม 
แหล่งเงินงบประมาณ /จำนวนเงิน 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมกีฬาเซปักตะกร้อ  
- ค่าอาหารและน้ำด่ืมนักกีฬา-ครู 
- ค่าชุดแข่งขัน และอุปกรณ์การ 
     แข่งขัน 
- ค่ายานพาหนะในการเดินทาง 

 
- 
- 
 
- 

 
2,000 

- 
 

2,000 
 

 
- 

6,000 
 
- 

 
2,000 
6,000 

 
2,000 

 

นายณัฏฐพล ใจห้าว 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

รวม  10,000 
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ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้และมี
การพัฒนาความรู้ ความสามารถในด้านต่าง ๆ ตาม
ศักยภาพของผู้เรียนและมีทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร 

 
- การสอบถาม 
- ตรวจสอบความก้าวหน้าในการ
เรียน 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 

ด้านคุณภาพ 
นักเรียนร้อยละ 90 มีการพฒันาทักษะกระบวนการ 
เรียนรู้และมีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร 

 
- การสอบถาม 

 
- แบบสอบถาม 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

 1. นักเรียนเกิดความสามัคคี มีระเบียบวินัย มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
 2. นักเรียนได้พฒันาตนเองในทุกด้าน ท้ังด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจและสังคม 
 3. นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยใช้กีฬาเป็นส่ือ 
 4. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ์แข็งแรง ร่าเริง แจ่มใส มีสุนทรียภาพทางกีฬา 
 5. นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา 
  
                                           

  
       ผู้เสนอโครงการ                             ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

ลงช่ือ............................................................                        ลงช่ือ....................................................... 
              (นายณัฏฐพล ใจห้าว)                                                 (นางปฐมา ชูศักดิ)์ 

                ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย                                                     รองผู้อำนวยการ 
 
 
 
                                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
 

             ว่าท่ี ร้อยเอก........................................................ 
                        (ภูพยงค์ คงชนะ) 
                           ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ     ส่งเสริมกีฬามวยไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อความเป็นเลิศ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
สนองกลยุทธ์ สพม.11  
 กลยุทธ์ที่ 1  สร้างโอกาส และลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 4  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐาน 
                           ความเป็นไทย 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
กลยุทธ์ที่ 3  กระจายโอกาสให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
กลยุทธ์ที่ ๘  ส่งเสริมให้บุคลากรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 
 
 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายประเสริฐพร  พัฒนศิลป์ 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม ่
ระยะเวลา     16 พฤษภาคม พ.ศ.2563 – 31 มีนาคม พ.ศ.2564 
 
 
หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
11   สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงจำเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นในการพัฒนาคน  เยาวชนของ
ชาติให้เป็นที่ยอมรับของสังคม  ว่าโรงเรียนสามารถผลิตผู้จบการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ  เจตคติ  ค่านิยม  
คุณธรรมจริยธรรมต่าง ๆ  ตลอดจนถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วนตามหลักสูตรและความ
คาดหวังของสังคม  ตลอดจนแสดงความมั ่นใจได้ว่า  ปัจจัยและกระบวนการจัดการศึกษาของโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพ  เป็นมาตรฐานเดียวกันกับสากล   
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การจัดกิจกรรมแข่งขันมวยไทย เป็นวิธีการหนึ่งท่ีช่วยพัฒนาทักษะการกีฬาให้กับเยาวชน  นักเรียน  ใน
ท้องถิ่น   ให้สามารถพัฒนาศักยภาพในด้านการกีฬาประเภทต่าง ๆ  ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด   
รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  ใส่ใจต่อสุขภาพ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และห่างไกลยาเสพติดดังกล่าว 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางด้านการกีฬา ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกล
ยาเสพติด    
 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ให้รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย          
 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านการกีฬามวยไทย และพัฒนาคุณของการ
กีฬาในระดับท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่ในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป  
 4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักในการเล่นกีฬา และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา 
 
เป้าหมาย    

เชิงปริมาณ 
    1. จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬามวยไทยในระดับต่างๆ 
               2. นักเรียนมีการพฒันาทักษะทางด้านการกีฬามวยไทย พัฒนาจากระดับท้องถิ่นสู่ระดับท่ีสูงขึ้น 

เชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียนในโรงเรียน มีการพัฒนาทักษะทางด้านการกีฬามวยไทยได้เต็มศักยภาพของแต่ละ

บุคคล 
2. ส่งเสริมให้นักเรียน นักกีฬา มีคุณธรรมจริยธรรมท่ีพึงประสงค์ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  
    มีน้ำใจของการเป็นนักกีฬา 
3. สามารถพัฒนานักกีฬา  ให้เข้าร่วมแข่งขันจากระดับท้องถิ่น  เข้าสู่ระดับต่างๆ 

 
กิจกรรมวิธีดำเนินงาน 

ลำดับ การดำเนินการ วัตถุประสงค์ ระยะเวลาดำเนินการ 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นเตรียมการ/วางแผน (P)  
1.1 เสนอโครงการ  
1.2 ต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบการ
ดำเนินการ  
1.3 ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน  
1.4 รับสมัครนักกีฬาท่ีสนใจเข้าร่วมเป็น
ตัวแทน 
1.5 ฝึกซ้อมนักกีฬา 
 

 
-เพื่องบประมาณในการดำเนินการตาม
โครงการ 
-ควบคุมและดูแลโครงการ 
-เพื่อให้นักเรียนทราบรายละเอียด 
-เพื่อให้นักกีฬาท่ีเป็นตัวแทนเข้าร่วม
การแข่งขัน 
-นักกีฬามีความพร้อมในการแข่งขัน 
 

 
พฤษภาคม 2563 
 
มิถุนายน 2563 
มิถุนายน 2563 
 
มิถุนายน 2563 
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2 
 
3 
 
4 

ขั้นดำเนินการตามแผน (D) 
2.1 ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา – กรีฑา 
ขั้นติดตาม/ประเมินทบทวน (C) 
3.1 แจกแบบสอบถามประเมินโครงการ 
ขั้นปรับปรุงแก้ไข (A) 
4.1 สรุป/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.2นำข้อบกพร่องในการดำเนินงานมา
ปรับปรุงแก้ไขในการทำโครงการ 

 
-นักเรียนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง 
 
-ทราบถึงปัญหา ข้อดี ข้อเสีย จากการ
ดำเนินงาน 
-เพื่อให้ผู้บริหารทราบผลการ
ดำเนินการตามโครงการ 
-ปรับปรุงงาน 
-การจัดโครงการในครั้งต่อไปประสบ
ผลสำเร็จมากขึ้นและมีการพัฒนา 

มิถุนายน ถึง 
กรกฎาคม 2563 
สิงหาคม 2563 
 
 
สิงหาคม 2563 
 
 
หลังเสร็จส้ินการ
แข่งขัน  
มีนาคม 2564 

 
สถานที่ดำเนินงาน 

สนามมวย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
งบประมาณที่ใช้ 
          10,000 บาท  
 
รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 
 

 
 
 
 

กิจกรรม 
แหล่งเงินงบประมาณ /จำนวนเงิน 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมกีฬามวยไทย จังหวัด 
สุราษฎร์ธาน ี
- ค่าอาหารและน้ำด่ืมนักกีฬา-ครู 
- ค่าชุดแข่งขัน และอุปกรณ์การ 
แข่งขันกีฬามวยไทย 
- ค่าพาหนะในการเดินทาง 

 
 
- 
- 
 
- 

 
 

2,000 
- 
 

3,000 
 

 
 
- 

5,000 
 
- 

 
 

2,000 
5,000 

 
3,000 

 

นายประเสริฐพร 
พัฒนศิลป ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

รวม 10,000 
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ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้และมี
การพัฒนาความรู้ ความสามารถในด้านต่าง ๆ ตาม
ศักยภาพของผู้เรียนและมีทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร 

 
- การสอบถาม 
- ตรวจสอบความก้าวหน้าในการ
เรียน 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 

ด้านคุณภาพ 
นักเรียนร้อยละ 90 มีการพฒันาทักษะกระบวนการ 
เรียนรู้และมีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร 

 
- การสอบถาม 

 
- แบบสอบถาม 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. นักเรียนเกิดความสามัคคี มีระเบียบวินัย มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
 2. นักเรียนได้พฒันาตนเองในทุกด้าน ท้ังด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจและสังคม 
 3. นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยใช้กีฬามวยไทยเป็นส่ือ 
 4. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ์แข็งแรง ร่าเริง แจ่มใส มีสุนทรียภาพทางกีฬา 
 5. นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา 
   
 
                                                   

       ผู้เสนอโครงการ                             ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

ลงช่ือ............................................................                        ลงช่ือ....................................................... 
         (นายประเสริฐพร พัฒนศิลป์)                                              (นางปฐมา ชูศักดิ์) 

                ตำแหน่ง ครู คศ.2                                                    รองผู้อำนวยการ 
 
 
 
                                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
 

             ว่าท่ี ร้อยเอก........................................................ 
                        (ภูพยงค์ คงชนะ) 
                           ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ     โรงเรียนปลอดขยะ (ZERO WASTE SCHOOL) 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 1.2.1.) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที ่ดี ตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

1.2.2.) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
1.2.3.) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
1.2.4.) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

สนองกลยุทธ์ สพม.11  
 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 4  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐาน 
                           ความเป็นไทย 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
 กลยุทธ์ที่ 7  สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 กลยุทธ์ที่ 8  ส่งเสริมให้บุคลากรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 
 
 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มงานวิชาการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ) 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  ครูธนิษราพร   ทองเนียม 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     1 พ.ค. 1563 - 31 มี.ค. 2564 
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หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ในแต่ละวันมีปริมาณขยะประมาณ 0.2 
ตันต่อวัน ซึ่งมาจากกิจกรรมในแต่ละวันของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา หากคิดเฉล่ียเป็นรายบุคคลแล้ว ๑ 
คนจะก่อให้เกิดขยะในปริมาณ 0.3 กิโลกรัมต่อวัน จึงเป็นงานหนักของสภานักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ในการบริหารจัดการขยะเหล่านั้น ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นมากมายทุกวัน ส่งผลให้มีขยะ
ตกค้างจำนวนมากส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ในโรงเรียนมากมาย โรงเรียนสกปรกไมน่่า
มอง เสียทัศนียภาพ ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ และพาหนะนำโรคต่างๆ เช่น หนูแมลงสาบ
แมลงวันทั้งยังเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคโดยตรง เช่น อหิวาตกโรค อุจจาระร่วง  บิด โรคผิวหนัง บาดทะยัก โรค
ทางเดินหายใจ เกิดการปนเป้ือนของสารพิษเช่น ตะกั่ว ปรอท ลงสู่พื้นดิน เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ เช่น 
ฝุ่นละออง เขม่าควันจากการเผาขยะ และเกิดก๊าซมีเทน จากการฝังกลบขยะ และขยะบางชนิด ไม่ย่อยสลายและ
กำจัดได้ยาก เช่น โฟมพลาสติกทำให้ตกค้างสู่ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน   
 ในปี 2559 ที่ผ่านมา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี จึงได้ริเริ่มดำเนินการแก้ไข
ปัญหาการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะและจำนวนครั้งของการเผาขยะ โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียน  ด้วย
กระบวนการสามระบบคือ การจัดอบรมให้ความรู้กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน  การจัดกิจกรรมการคัดแยก
ขยะโดยฝึกเป็นเกิดเป็นอัตลักษณะนิสัยของทุกคนในโรงเรียนและขั้นสุดท้ายคือการจัดกิจกรรม     รีไซเคิล
ขยะ  ซึ่งเป็นผลให้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการจัดการขยะมูลฝอย    ในโรงเรียน
แล้ว ยังเป็นการลดปริมาณขยะท่ีนำไปกำจัดโดยการเผา และฝังกลบได้ทำให้ช่วยลดสภาวะเรือนกระจก ลดปริมาณ
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีผลให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นตามมา หรือเรียกว่าภาวะโลกร้อน     ซึ่งเป็นเป้าหมายระยะ
ยาวของโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยแบบบูรณาการสามระบบของโรงเรียน 
 
วัตถุประสงค ์  

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียน ลดงบประมาณเพื่อการจัดการขยะมูล
ฝอย และต้องการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมซึ่งเป็นผลมาจากขยะมีพิษ และส่ิงปฏิกูลต่างๆ  

2. เพื่อรณรงค์ โดยการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการจัดการขยะมูลฝอยและดูแลรักษา
ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน ด้วยการบูรณาการความร่วมมือในการจัดการส่ิงแวดล้อมของโรงเรียน 
 

เป้าหมาย 
1. เชิงพื้นที่  

 ดำเนินการขยายผลภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี  
     2. เชิงปริมาณ  
 ลดปริมาณขยะมูลฝอยและการเผาขยะท่ีส่งผลกระทบต่อโรงเรียน 
     3. เชิงคา่ใช้จ่าย   
 3.1 ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะรวม (ท่ียังไม่ได้คัดแยก)  
 3.2 เพื่อเพิ่มรายได้จากการขายขยะรีไซเคิล และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ภายในโรงเรียนอีกครัง้ 



310 
 

      งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

     4. เชิงคุณภาพและประสิทธิภาพ  
 4.1 ลดปริมาณขยะลงได้ เมื่อแยกวัสดุส่วนท่ียังมีประโยชน์ออกไป เช่น แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก ก็
จะเหลือปริมาณขยะจริงท่ีจะเป็นต้องกำจัด หรือทำลายน้อยลงซึ่งขณะนี้สถานท่ีท่ีใช้ทำลายขยะนับวันแต่จะหายาก
ขึ้นทุกวัน 
 4.2 ประหยัดงบประมาณลงได้ เพราะในเมื่อเหลือปริมาณขยะจริงท่ีจำเป็นต้องกำจัด หรือทำลายน้อยลง
จึงใช้งบประมาณน้อยลงในการเก็บ ขน กำจัดหรือทำลาย เช่นสามารถซื้อถังขยะให้น้อยลง ถ้าปริมาณขยะลดลง
งบประมาณก็สามารถเหลือนำไปพัฒนาด้านอื่นได้  
 4.3 ใช้วัสดุหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง เช่น กระดาษ โลหะ พลาสติก เช่น กระดาษ 1 ตัน ได้มาจาก
การตัดต้นไม้ใหญ่ถึง 17 ต้นเพื่อมาใช้ทำเย่ือกระดาษ  
 4.4 สงวนทร ัพยากรธรรมชาต ิและประหย ัดพล ั งงาน จากข ้อท ี ่  3 จะได ้ผลเป ็นการสงวน
ทรัพยากรธรรมชาติ และประหยัดพลังงาน เพราะนอกจากการลดใช้วัสดุท่ี เป็นทรัพยากรธรรมชาติแล้วยังไม่ต้อง
ใช้พลังงานในการขุดค้น เช่น ในการผลิตอุปกรณ์ท่ีเป็นพลาสติกนั้น แทนท่ีจะต้องใช้เม็ดพลาสติกใหม่     ซึ่งกว่าจะ
ได้ต้องใช้พลังงานมากมายก็ใช้พลาสติกท่ีผ่านการใช้มาแล้วมาหลอมให้ใช้ใหม่ได้  

4.5 ช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น เพราะในเมื่อขยะน้อยลง สิ่งแวดล้อมก็ต้องดีขึ้น สะอาดขึ้นปลอดภัยต่อ
สุขภาพมากขึ้น ซึ่งผลประโยชน์ท่ีกล่าวมาท้ัง 4 ประการเป็นผลประโยชน์ของทุกคน ในโรงเรียนท่ีจะใช้ร่วมกัน  
 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรมและขั้นตอน ระยะเวลา 
1. ข้ันเตรียมการ  

- ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรม มี.ค. 63 – พ.ค.64 
 

2. ข้ันดำเนินการ 
-  จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะในโรงเรียน  
-  จัดฝึกอบรมตัวแทนสมาชิกโรงเรียนเพื่อเป็นแกนนำและเป็นส่ือกลางในการถ่ายทอดความรู้
ความเข้าใจในการคัดแยกขยะในโรงเรียน  

พ.ค.. - ธ.ค.63 
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3. การจัดต้ังกิจกรรมคัดแยกขยะ  
- แผนการสร้างจิตสำนึก จัดกระบวนการเรียนรู้โดยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุ
ราษฎร์ธานี ด้านการจัดการขยะมูลฝอย   และถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานตามโครงการ 
เพื่อกระตุ้นจิตสำนึก และแรงจูงใจให้แก่นักเรียนในโรงเรียน 
- แผนงานบริหารจัดการและการดำเนินงาน  

• ดำเนินการจัดตั้งกิจกรรมการคัดแยกขยะของโรงเรียนท่ีผ่านการอบรมการ
คัดแยกขยะมาแล้วเป็นผู้ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินการ  

• .กระบวนการกำจัดขยะในโรงเรียน ที่เน้นการสร้างกระบวนการ มีส่วนร่วม
ของคนในโรงเรียน  ในการบริหารจัดการขยะซึ่งปริมาณขยะ ท่ีนำออกกำจัด 
ณ บ่อกำจัดขยะนั้น จะมีปริมาณน้อยลงเนื่องจาก     มีการคัดแยกขยะ ใน
โรงเรียน และมีการจัดตั้งการคัดแยกขยะ เพื่อนำไปรีไซเคิลสร้างมูลค่าหา
รายได้        ให้แก่โรงเรียน หลังจากการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะ แล้วจะมี
การจัดเก็บขยะท่ีได้เกิดขึ้นประจำทุกวัน          ของโรงเรียน เช่น ขยะจาก
การรับประทานอาหาร ขยะจากการทำกิจกรรมภายในโรงเรียนขยะจากการ       
ทำกิจกรรมภายในห้องเรียน เป็นต่อการจัดเก็บขยะที่เกิดขึ้นประจำทุกวัน
ภายในโรงเรียน และจัดเก็บขยะลง  ในถังขยะโดยให้จัดเก็บภายในโรงเรยีน
เพื่อรอการจัดเก็บไปกำจัด  

• การแบ่งแยกขยะประเภทถังรองรับขยะ มีการแบ่งขยะเป็น 3 ประเภท  คือ 
1 ขยะทั่วไป  เป็นขยะที่ไม่สามารถนำมารีไซเคิลได้ เช่น กล่องโฟม แก้วน้ำ
พลาสติก และขยะเปียกต่างๆ 2  พลาสติกรีไซเคิล เช่น ขวดน้ำ แก้วน้ำ ขวด
นม เป็นต้น และ 3 กระดาษ เช่น เอกสาร หนังสือพิมพ์ รูปภาพ สมุด กล่อง
กระดาษ แผ่นพับต่างๆ ฯลฯ 

 

มิ.ย. 63- ม.ค.64 
มิ.ย. 63- ม.ค.64 

4. ข้ันติดตามและประเมินผล 
     -  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
     -  ผลการวัดและประเมินผล 

 ม.ค.63- มี.ค.64 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นางสาวธนิษราพร  ทองเนียม 
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งบประมาณ  
  5,000  บาท 
 
รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 
 

กิจกรรม 
แหล่งเงินงบประมาณ /จำนวนเงิน 

รวม ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. ขั้นตอนการวางแผนและแบ่ง
สายงานอาชีพ 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการในการ
ตรวจสอบและดูแลผลการปฏิบัติ 
3. กิจกรรมการอบรมให้ความรู้และ
ความสำคัญในการคัดแยกขยะ 
4. กิจกรรมการคัดแยกขยะ 
5. กิจกรรมเสียงตามสาย 
6. กิจกรรมการปรับปรุงห้อง
ธนาคารขยะ 
7.กิจกรรมการประกวดส่ิงประดิษฐ์
จากขยะ Recycle 
8. กิจกรรมการประกวดคำขวัญ 
9. กิจกรรมขยะแลกส่ิงของ 
10. กิจกรรมการทำป้ายนิเทศน์
และบอร์ดให้ความรู้ด้านการคัดแยก
ขยะ 
10. สรุปและประเมินติดตามผล
การดำเนินโครงการ 

- 
 
- 
 

1,000 
 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
 
 
- 
 

- 
 
- 
 
- 
 

1,000 
- 

1,000 
 

500 
 

500 
500 
500 

 
 
- 
 

- 
 
- 
 

1,000 
 

1,000 
- 

1,000 
 

500 
 

500 
500 
500 

 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ครูธนิษราพร  ทองเนียม 
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การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ด้านผลผลิต 
1.   นักเรียนเกิดการการเรียนรู ้และมีการพัฒนา
ความรู้   ความสามารถและทักษะกระบวนการคัดแยก
ขยะอย่างเป็นระบบ 

 
-การสอบถาม 
-ตรวจสอบความก้าวหน้าในการ
เรียน 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 

2. โรงเรียนมีสภาพภูมิทัศน์ท่ีสะอาด น่าอยู่ เหมาะกับ
การจัดการเรียนรู้ 

- การสังเกต 
- ตรวจสอบความก้าวหน้า 

- แบบสังเกต 
- แบบรายงานการร่วม
กิจกรรม 

  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
  1. มีปริมาณขยะลดลง เมื่อแยกวัสดุส่วนที่ยังมีประโยชน์ออกไป เช่น แก้ว กระดาษ โลหะพลาสติก เป็น
ต้น ก็จะเหลือปริมาณขยะจริงท่ีจำเป็นต่อการกำจัด หรือทำลายน้อยลงซึ่งขยะนี้สถานท่ี ท่ีต้องใช้ทำลายขยะนับวัน
ก็มีแต่จะหายากลงทุกวัน  
 2. ประหยัดงบประมาณลงได้ เพราะในเมื่อเหลือปริมาณขยะจริงท่ีจำเป็นต้องกำจัดจะทำลายน้อยลง จึง
ใช้งบประมาณน้อยลงในการเก็บขน หรือกำจัดขยะเช่นสามารถซื้อถังขยะให้น้อยลง ถ้าปริมาณขยะลดลง
งบประมาณก็สามารถเหลือบนำไปพัฒนาส่วนอื่นได้  
 3. ได้วัสดุหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ เช่น แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก เป็นต้น เช่น กระดาษ     1 ตัน
ได้มาจากการตัดต้นไม้ใหญ่ถึง 17 ต้น เพื่อนำมาใช้ทำเย่ือกระดาษ 
 4. สงวนทรัพยากรธรรมชาติและประหยัดพลังงาน จากข้อท่ี 3 จะได้ผลเป็นการสงวนทรัพยากรธรรมชาติ 
และประหยัดพลังงาน เพราะนอกจากการลดการใช้วัสดุที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติแล้ว   ยังไม่ต้องใช้พลังงานใน
การขุดค้น เช่น ในการผลิตอุปกรณ์ท่ีเป็นพลาสติก ท่ีจะใช้เม็ดพลาสติกใหม่ ซึ่งกว่าจะได้ต้องใช้พลังงานมากมาย ก็
ใช้พลาสติกท่ีผ่านการใช้มาแล้วหลอมให้ใหม่  
 5. ช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น เพราะในเมื่อขยันน้อยลงสิ่งแวดล้อม ก็จะต้องดีขึ้นสะอาดขึ้นปลอดภัย   ต่อ
สุขภาพมากขึ้น ซึ่งผลประโยชน์ท่ีกล่าวมาท้ัง 4 ประการ ก็เป็นผลประโยชน์ของทุกคนในโรงเรียน  
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       ผู้เสนอโครงการ                             ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

ลงช่ือ............................................................                        ลงช่ือ....................................................... 
         (นางสาวธนิษราพร ทองเนียม)                                            (นางปฐมา ชูศักดิ)์ 

                 ตำแหน่ง ครู คศ.1                                                   รองผู้อำนวยการ 
 
 
 
 
 
                                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
 

             ว่าท่ี ร้อยเอก........................................................ 
                        (ภูพยงค์ คงชนะ) 
                           ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ     สร้างจิตสำนึก สุขนิสัย รักษ์ความสะอาด 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 

  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   1.2.๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
   1.2.๔ สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
สนองกลยุทธ์ สพม.11  
 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 4  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐาน 
                           ความเป็นไทย 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
 กลยุทธ์ที่ 7  สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 กลยุทธ์ที่ 8  ส่งเสริมให้บุคลากรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 
 
 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวธนิษราพร ทองเนียม 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564 
 
 
หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฏร์ธานี มีพื้นที่ จำนวน 35 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสวนป่า จึง
ทำให้การทำความสะอาดและจัดเก็บขยะไม่เป็นระเบียบ อีกท้ังนักเรียนในโรงเรียนยังขาดการดูแลการรักษาความ
สะอาดและความรับผิดชอบ ส่งผลให้มีขยะเกล่ือนกลาด ใบไม้ทับถมเต็มพื้นท่ีโรงเรียน สร้างทัศนีย์ภาพท่ีไม่ดีแก่ผู้
พบเห็น ซึ่งส่งผลให้บรรยากาศในโรงเรียนและห้องเรียน ไม่เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน การที่นักเรียนเกิด
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จิตสำนึกท่ีดีในการรักษาความสะอาดและเกิดจิตสำนึกในการรักโรงเรียน ก็จะสามารถทำให้เกิดเป็นนิสัยติดตัวของ
นักเรียน อีกทั้งยังส่งผลให้โรงเรียน ห้องเรียนและบริเวณภายในโรงเรียนมีความสะอาดเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น จึง
เล็งเห็นความสำคัญของการปลูกจิตสำนึก และปัญหาในการทำความสะอาดของโรงเรียน จึงได้จัดทำโครงการ 
‘สร้างจิตสำนึก สุขนิสัย รักษ์ความสะอาด’       
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อปลูกจิตสำนึกท่ีดีให้กับนักเรียนในการรักษาความสะอาด 
 2. เพื่อสร้างจิตสำนึกและสุขนิสัยการทำความสะอาด 
 3. เพื่อสร้างบรรยากาศท่ีเอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน 
 4. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเรื่องวินัยในการรักษาความสะอาด 
 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  
- นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฏร์ธานี ทุกคน 

 

          เชิงคุณภาพ   
                     - บริเวณภายในโรงเรียน มีความสะอาดและมีบรรยากาศท่ีน่าอยู่มากข้ึน 
                     - นักเรียนมีพฤติกรรมรักความสะอาดจนติดเป็นนิสัย 
                     - โรงเรียนมีจิตสำนึกท่ีดีต่อการทำความสะอาด 
                     - นักเรียนมีวินัยในการดูแลรักษาความสะอาดเพิ่มมากขึ้น 
                     - นักเรียนเกิดพฤติกรรมท่ีรักโรงเรียนและหวงแหนโรงเรียนมากยิ่งขึ้น 

 
 ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

กิจกรรมและข้ันตอน ระยะเวลา 
1. ข้ันเตรียมการ  
- เสนอโครงการอนุมัติ 
-แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินโครงการ 
-ประชุมและมอบหมายงาน   

มี.ค. 63 – พ.ค.63 
 
 
 

2. ข้ันดำเนินการ 
- ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน 

ตลอดปีการศึกษา 

3. สรุปและรายงานผล ตลอดปีการศึกษา 

4. ประเมินผลโครงการ ตลอดปีการศึกษา 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   นางสาวธนิษราพร ทองเนียม 
 
งบประมาณ 
  ๔,000 บาท 
 
รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 
 

กิจกรรม 
แหล่งเงินงบประมาณ /จำนวนเงิน 

รวม ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. ขั้นตอนการวางแผนจัดการแบ่ง
เขตพื้นท่ีการทำความสะอาด 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการในการ
ตรวจสอบและดูแลผลการปฏิบัติ 
3. สรุปผลกิจกรรม 
4. จัดการประกวดการแข่งขันเขต
พื้นท่ีสะอาดดีเด่น 
5. ประกาศผลและมอบรางวัล แก่
ห้องเรียนสะอาด และเขตพื้นท่ี
สะอาด 

   
 
 
 
 
 
 

4,000 

 
 
 
 
 
 
 

4,000 

 
 
 
น.ส.ธนิษราพร  ทองเนียม 

รวม  ๔,๐๐๐ 
 
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
- ร้อยละของนักเรียนมีจิตสำนึกท่ีดีในการรักษาความสะอาดห้องเรียน 
- ร้อยละของนักเรียนมีจิตสำนึกท่ีดีในการดูแลความสะอาดของเขตพื้นท่ี 
- ร้อยละของนักเรียนมีจิตสาธารณะ ช่วยเก็บขยะเมื่อพบเห็น 

 
90 

เชิงคุณภาพ 
- ห้องเรียนมีความสะอาด 

 
๑๐0 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฏร์ธานี มีสภาพภูมิทัศน์ท่ีสะอาดและน่าอยู่ 
2. นักเรียนมีพฤติกรมรักษาความสะอาดจนเป็นนิสัยและมีจิตสำนึกท่ีดีต่อการทำความสะอาด 
3. นักเรียนมีวินัยในการดูแลรักษาความสะอาดและพฤติกรรมท่ีรักและหวงแหนโรงเรียนมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 

                                                   
       ผู้เสนอโครงการ                             ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

ลงช่ือ...................................................................                   ลงช่ือ........................................................... 
         (นางสาวธนิษราพร ทองเนียม)                                            (นางปฐมา ชูศักดิ)์ 

                 ตำแหน่ง ครู คศ.1                                                   รองผู้อำนวยการ 
 
 
 
 
 
                                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
 

             ว่าท่ี ร้อยเอก........................................................ 
                        (ภูพยงค์ คงชนะ) 
                           ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี  
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