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ค ำน ำ 

แผนปฏิบัติประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี จัดท ำขึ้น
เพื่อเป็นกรอบแนวทำงกำรใช้งบประมำณในกำรปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถำนศึกษำสภำพปัจจุบันของ
ท้องถิ่นและชุมชน อีกท้ังเพื่อสนองตอบต่อแนวนโยบำย กลยุทธ์ จุดเน้นกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนของหน่วยงำนต้นสังกัด กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำท่ีเน้นกำรปฏิรูประบบกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ของคน
ไทย เพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้  และประกำรสุดท้ำยคือกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคของ
สังคม จำกจุดเน้นของกำรปฏิรูปดังกล่ำวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี ได้น ำมำเป็นหลักให้
บุคลำกรในโรงเรียนใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำโครงกำร / กิจกรรมเพื่อปฏิบัติงำนในปีกำรศึกษำ 2564 

ทำงโรงเรียนขอขอบคุณครู ผู้ปกครอง คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ส่วนรำชกำรต่ำงๆท่ีเกี่ยวข้องทุกภำคส่วนท่ีให้ควำมร่วมมือในกำรให้ข้อมูล  ส่งเสริมสนับสนุนทุกๆด้ำนจน
ได้รับควำมส ำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 เล่มนี้ จะ
ส่งผลท่ีดีต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีคุณภำพ ขอขอบคุณทุกฝ่ำยท่ีให้ควำม
ร่วมมืออย่ำงดียิ่ง 
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บันทึกกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 

   แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ๒๕๖4 

ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี 
                           ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี ชุมพร 

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

       คณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี มีมติ 
เห็นชอบและรับรองแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ๒๕๖4 ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี ซึ่งเกิด
จำกกำรมีควำมส่วนร่วมของทุกฝ่ำย ได้แก่ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน คณะผู้บริหำร คณะครู ตลอดจน
นักเรียน และเห็นว่ำมีประโยชน์อย่ำงยิ่ง ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน ให้น ำไปใช้เป็น
แนวทำงในกำรบริหำรกำรจัดกำรของสถำนศึกษำต่อไป     

 

 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ…………………………………………………………………………… 

                        (นำยโกวิท  ศรีด่ำน) 
           ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 

        โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี                                                            
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ส่วนที่ 1  
 บรบิทของโรงเรียน 

 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
 ๑.๑ ช่ือสถำนศึกษำ 
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี  ต้ังอยู่เลขท่ี ๗๐  ถนนดอนเค็จ-บ้านพุฒ   หมู่ท่ี ๒    

ต าบลตะเคียนทอง อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ ๘๔๑๖๐ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ี

กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี ชุมพร  โทรศัพท์ 077-๙๕๔-๓10 ถึง ๔  
E-mail : contact@tupst.ac.th  Website: http://www.tupst.ac.th/   

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๑   
 ๑.๒  ประกำศจัดต้ังเมื่อปี  พ.ศ.๒๕๑๕ 

๑.๓  เปิดสอนต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นถึงช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย 
 ๑.๔  มีเขตพื้นท่ีบริกำร มีเขตพื้นท่ีบริกำรอ ำเภอกำญจนดิษฐ์รวม  4  ต ำบล  ๒9  หมู่บ้ำน ได้แก่ 

อ ำเภอ ต ำบล หมู่บ้ำน 

 
 
 
 

กำญจนดิษฐ์ 

ตะเคียนทอง บ้ำนดอนยำง  บ้ำนดอนชะอม  บ้ำนกะแดะแจะ  บ้ำนง่ำมยวน  
บ้ำนบนไร่  บ้ำนหนองจิก บ้ำนดอนเค็จ  บ้ำนเฉงอะ   
บ้ำนห้วยหิน 

ช้ำงขวำ บ้ำนประชำสุข        บ้ำนหนองยอ       บ้ำนไสตอ       บ้ำนพุฒ   
บ้ำนมะรอ    บ้ำนสะพำนกฐิน    บ้ำนเขำชำ       บ้ำนเขำกุมแป  
บ้ำนหัวหมำกล่ำง     บ้ำนหัวหมำกบน         บ้ำนมะม่วงหวำน   
บ้ำนห้วยโศก     บ้ำนทุ่งคำ        บ้ำนห้วยลึก     บ้ำนนำดอน 

ทุ่งกง 
 

บ้ำนเขำแก้ว   บ้ำนทุ่งกง   บ้ำนดอนรัก 

ท่ำทองใหม่ ท่ำทองใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:contact@tupst.ac.th
http://www.tupst.ac.th/
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๒.  ข้อมูลด้ำนกำรบริหำร 
 ๒.๑   ช่ือ – สกุลผู้บริหำร  ว่ำท่ี ร้อยเอกภูพยงค์ คงชนะ วุฒิกำรศึกษำสูงสุด  วุฒิ  ค.ม.   
สำขำ  กำรบริหำรกำรศึกษำ  ด ำรงต ำแหน่ง ท่ีโรงเรียนนี้  เมื่อวันท่ี 30  พฤษภำคม  ๒๕63 จนถึงปัจจุบัน   

๒.๒  ผู้ช่วยบริหำร (ท่ีได้รับกำรแต่งต้ัง)  รองผู้อ ำนวยกำรมี  2  คน    
 ๒.๒.๑ นำงสำวสุกัญญำ ทิพย์พินิจ วุฒิกำรศึกษำสูงสุด วุฒิ ค.ม. สำขำ บริหำรกำรศึกษำ 

ด ำรงต ำแหน่ง เมื่อวันท่ี 30 กันยำยน 2563 
๒.๒.๒ นำงปฐมำ ชูศักดิ์ วุฒิกำรศึกษำสูงสุด วุฒิ ค.ม. สำขำ บริหำรกำรศึกษำ 

ด ำรงต ำแหน่ง เมื่อวันท่ี 30 กันยำยน 2563 
 
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 

หัวหน้ากลุ่ม

บริหารวิชาการ 

หัวหน้ากลุ่มบริหาร

งบประมาณ 
หัวหน้ากลุ่ม

บริหารบุคคล 
หัวหน้ากลุ่ม

บริหารท่ัวไป 

หัวหน้ากลุ่มงาน

กิจการนักเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ  

๑ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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2.๓  ประวัติโดยย่อของโรงเรียน 
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี  เดิมช่ือโรงเรียนกำญจนดิษฐ์วิทยำคม ได้เปล่ียน
ช่ือเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี  เมื่อวันท่ี ๒๒ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๕๗   ได้รับอนุญำต
ให้จัดต้ังขึ้น เมื่อ พ.ศ.  ๒๕๑๕ ตำมโครงกำรกระทรวงศึกษำธิกำรท่ีจะขยำยกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำสำย
สำมัญท่ัวถึงทุกอ ำเภอ โดยได้รับกำรเสนอแผนงำนโครงกำรและติดตำมผลไปยังกระทรวงศึกษำธิกำรของนำย
แคล้ว วิทิพย์รอด  ศึกษำธิกำรอ ำเภอกำญจนดิษฐ์ และนำยจ ำนง ทรงฤกษ์  ศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
จนกระท่ังก่อตั้งโรงเรียนได้ส ำเร็จ ส่วนเรื่องท่ีดินท่ีก่อสร้ำงโรงเรียนในปัจจุบันได้รับควำมร่วมมือเสนอแนะจำก
นำยสวัสด์ิ  สุทธินุ่น   ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ท่ี ๒ ต ำบลตะเคียนทอง   สมัยนั้นมี นำยอำรี  นำมอินทรำภรณ์  นำย
วิญญู  ศรีสมปอง  ปลัดอ ำเภอให้ใช้ท่ีสงวนของหมู่บ้ำนในเนื้อที่  ๓๐ ไร่ และได้มีผู้มีจิตศรัทธำมอบให้อีก  ๕ ไร่   
รวมเป็น  ๓๕  ไร่  ในระยะแรกได้ขอใช้อำคำรเรียนของโรงเรียนวัดนิกรประสำทช่ัวครำว  ต่อมำวันท่ี  ๒  
กันยำยน  พ.ศ.๒๕๑๖ ได้ย้ำยมำเรียน ณ เลขท่ี๗๐ หมู่ท่ี ๒ ต ำบลตะเคียนทอง  อ ำเภอกำญจนดิษฐ์  จังหวัดสุ
รำษฎร์ธำนี  จนกระท่ังปัจจุบัน 
 
๓. ข้อมูลจ ำนวนห้องเรียนและจ ำนวนนักเรียน 
 ๓.๑  จ ำนวนห้องเรียนและจ ำนวนนักเรียนย้อนหลัง ๓ ปี  

ระดับชั้น 

จ ำนวนห้องเรียน จ ำนวนนักเรียน 
ปี

กำรศึกษำ 
25๖1 

ปี
กำรศึกษำ 
25๖2 

ปี
กำรศึกษำ 
25๖3 

ปี
กำรศึกษำ 
25๖1 

 

ปี
กำรศึกษำ 
25๖2 

ปี
กำรศึกษำ 
25๖3 

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น       
ม.๑ ๗ ๗ 8 262 ๒๖๐ 293 
ม.๒ ๖ 7 7 226 ๒๖๔ 251 
ม.๓ ๖ ๖ 7 197 ๒๒๓ 235 

รวม ๑๙ ๒๐ ๒2 685 ๗๔๗ 779 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย       
ม.๔ 3 ๔ 3 104 ๑๔๓ 128 
ม.๕ 3 3 4 89 ๑๐๑ 136 
ม.๖ 3 3 3 64 ๘๓ 98 

รวม 9 ๑๐ ๑๐ 257 ๓๒๗ 362 
รวมทั้งสิ้น ๒๘ ๓๐ ๓๐ 942 ๑,๐๗๔ 1141 

 
 
 

กลุ่มบริหารงานวชิาการ 

 

งานห้องสมุดและส่ือ
เทคโนโลยี 

งานทะเบยีน - วัดผล 

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

งานประกันคุณภาพ
ภายใน 

งานหลักสูตร/กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

งานแนะแนว 

งานส านักงานแผนงานสารสนเทศ 
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๔.  ข้อมูลบุคลำกร 
 ปัจจุบันสถำนศึกษำมีครูและลูกจ้ำง ดังนี้ 
 ๔.๑ จ ำนวนครู พนักงำนรำชกำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  จ ำนวน  ๖6  คน  แยกเป็น 
  ๔.๑.๑ ข้ำรำชกำรครู  63  คน 
  ๔.๑.๒ พนักงำนรำชกำร  ๒  คน 
  ๔.๑.๓ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  1  คน 
 ๔.๒ อัตรำจ้ำง (ครู)  จ ำนวน  4  คน  แยกเป็น 
  ๔.๒.๑ อัตรำจ้ำงจำกเงินงบประมำณ  จ ำนวน  4  คน 
 ๔.๓ ลูกจ้ำง  จ ำนวน  ๖  คน  แยกเป็น 
  ๔.๓.๑ ลูกจ้ำงช่ัวครำวจำกเงินงบประมำณ  6  คน 
 ๔.๔ จ ำนวนครู พนักงำนรำชกำร และอัตรำจ้ำงครูที่มีวุฒิ/วิชำเอก-โท 
  ๔.๔.๑ วุฒิทำงกำรศึกษำ 
 

ท่ี วุฒิกำรศึกษำ ผู้บริหำร 
ข้ำรำชกำรครู 
และพนักงำน

รำชกำร 

อัตรำจ้ำงครู 
(จ ำนวน) 

ครู
ทรงคุณค่ำ 

รวม 

๑ ปริญญำเอก - - - - - 
๒ ปริญญำโท ๓ 1๐ - - 1๓ 
๓ ปริญญำตร ี - 52 ๔ - 56 
๔ ต่ ำกว่ำปริญญำตรี - - - - - 

รวมทั้งสิ้น ๓ 62 ๔ - ๖9 

   
 ๔.๔.๒ วิชำเอก-โท 
 

ท่ี 
 

วิชำเอก – โท 
 

ข้ำรำชกำรครูและพนักงำน
รำชกำร 

อัตรำจ้ำง 
รวม

ทั้งสิ้น วิชำเอก 
จ ำนวน 

วิชำโท 
จ ำนวน 

รวม 
วิชำเอก 
จ ำนวน 

วิชำโท 
จ ำนวน 

รวม 

1 ภำษำไทย 8 - 8 1 - 1 9 
2 คณิตศำสตร์ 9 - 9 - - - 7 
3 วิทยำศำสตร์ทั่วไป 2 - 2 - - - 3 
๔ เคมี 2 - 2 - - - 2 
5 ชีววิทยำ 2 - 2 1 - 1 3 
6 ฟิสิกส์ 2 - 2 - - - 2 
7 สังคมศึกษำ 9 - 9 1 - 1 10 
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ท่ี 
 

วิชำเอก – โท 
 

ข้ำรำชกำรครูและพนักงำน
รำชกำร 

อัตรำจ้ำง 
รวม

ทั้งสิ้น วิชำเอก 
จ ำนวน 

วิชำโท 
จ ำนวน 

รวม 
วิชำเอก 
จ ำนวน 

วิชำโท 
จ ำนวน 

รวม 

8 สุขศึกษำ - - - - - - - 
9 ศิลปะ 1 - 1 - - - 1 

10 พำณิชยกรรม - - - - - - - 
11 ดนตรีไทย 2 - 2 - - - 2 
12 นำฏศิลป์ 1 - 1 - - - 1 
13 เกษตร 1 - 1 - - - 1 
14 วำริชศำสตร์ 1 - 1 - - - 1 
15 คหกรรม (ผ้ำ อำหำร)         1 - 1 1 - 1 2 
16 ภำษำอังกฤษ 10 - 10 - - - 10 
17 ภำษำฝรั่งเศส - - - - - - - 
18 ภำษำญี่ปุ่น - - - - - - - 
19 ภำษำเยอรมัน - - - - - - - 
20 ภำษำจีน 1 - - - - - 1 
21 ภำษำเวียดนำม - - - - - - - 
22 ภำษำเกำหลี - - - - - - - 
23 คอมพิวเตอร์ 3 - 3 - - - 3 
24 พลศึกษำ 3 - 3 1 - 1 4 
25 กำรแนะแนว 2 - 2 - - - 2 
26 กำรเงินและบัญชี 1 - 1 - - - 1 
27 บรรณำรักษ์ 1 - 1 - - - 1 
28 อุตสำหกรรมศิลป์ 2 - 2 - - - 2 
29 ช่ำงยนต์ - - - - - - - 
30 ช่ำงก่อสร้ำง - - - - - - - 

รวม 63 - 63 4 - 4 67 
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๕.  ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่  แหล่งเรียนรู้และกำรใช้ 
 ๕.๑  อำคำรเรียนและอำคำรประกอบ  จ ำนวน   ๒๐   หลัง  ได้แก่  

๑) อำคำรเรียน   จ ำนวน ๓  หลัง 
๒) หอประชุม   จ ำนวน  ๑  หลัง  
๓) โรงอำหำร  จ ำนวน  ๑  หลัง 
๔) โรงฝึกงำน  จ ำนวน  ๒  หลัง 
๕) สนำมมวย  จ ำนวน  ๑  หลัง 
๖) บ้ำนพักครู  จ ำนวน  ๙  หลัง   
๗) ห้องน้ ำ  จ ำนวน  ๓  หลัง 

 ๕.๒  จ ำนวนห้องเรียนท้ังหมด  ๓๓  ห้องเรียน  แบ่งเป็น 
  ช้ัน ม.๑-๖ =   ๘  : ๗  :  ๗ :   3  :  ๔  :  ๓ 
 ๕.๓  มีห้องสมุด ขนำด ๒๕๒ ตำรำงเมตร  มีหนังสือท้ังหมด ๔,๕๐๐ เล่ม  จ ำแนกเป็น  ๖ ประเภท    
 ๕.๔  โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์เพื่อกำรบริหำรจัดกำร จ ำนวน ๒๑  เครื่อง  คอมพิวเตอร์เพื่อกำรเรียนกำรสอน 
จ ำนวน    ๑๓๕  เครื่อง  มีกำรติดต้ังอินเตอร์เน็ตเพื่อกำรค้นคว้ำของนักเรียน มีจ ำนวน  ๑๕๖   เครื่อง   
 ๕.๕  แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  ได้แก ่
  -  ห้องสมุด 
  -  ห้องปฏิบัติกำรทำงวิทยำศำสตร์ 
  -  ห้องปฏิบัติกำรทำงภำษำ 
  -  ห้องปฏิบัติกำรดนตรีไทย/สำกล 
  -  ห้องปฏิบัติกำรศิลปะ 
  -  ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ (อินเตอร์เน็ต) 
  -  ห้องฝึกงำน 
  -  หอประชุม 
  -  ห้องโสตทัศนศึกษำ 
  -  สวนพฤกษศำสตร์ 
  -  แปลงเกษตร 
  -  สนำมเปตอง  สนำมฟุตบอล  สนำมบำสเกตบอล  สนำมมวย 
 ๕.๖  แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน  ได้แก ่
  -  ห้องสมุดประชำชน 
  -  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช้ำงซ้ำย/ช้ำงขวำ 
  -  สถำนีเพำะพันธุ์สัตว์น้ ำชำยฝ่ัง 
  -  ท่ีว่ำกำรอ ำเภอกำญจนดิษฐ์ 
  -  สถำนีอนำมัยต ำบลตะเคียนทอง 
  -  ส ำนักงำนอนุรักษ์ป่ำชำยเลน อ.กำญจนดิษฐ์ 
  -  วัดคูหำ/วัดนิกรประสำท/วัดวชิระประดิษฐ์/วัดพุฒิเจดีย์ 
  -  แหล่งสำธิตกำรเล้ียงผ้ึงบ้ำนบนไร่ 
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  -  ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
  -  ภูมิปัญญำท้องถิ่น ( กำรนวดแผนโบรำณ/ยำสมุนไพร/กำรท ำกรงนก/กำรเล้ียงหอย
นำงรม/กำรเล้ียงเป็ดเทศ) 
  -  บริษัท  CP  มหำชนจ ำกัด 
  -  ประเพณีท่ีส ำคัญในท้องถิ่น ( กำรสวดหมู่บ้ำน/กำรท ำบุญเดือนสิบ/กำรผูกผ้ำ) 
 

๖.  สภำพชุมชนโดยรวม 
 ๖.๑  สภำพชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะกึ่งเมือง  กึ่งชนบท อำชีพหลักของชุมชน คือ 
เกษตรกรรม, กำรประมง,รับจ้ำงและค้ำขำยเนื่องจำกพื้นท่ีเป็นท่ีรำบอยู่ใกล้ฝ่ังทะเลอ่ำวไทย บริเวณสถำนท่ี
ใกล้เคียงโรงเรียน ได้แก่ วัดนิกรประสำท, อบต.ตะเคียนทอง, วัดพุทธเจดีย์, อบต.ช้ำงขวำ ประชำชนส่วนใหญ่
นับถือศำสนำพุทธ   ประเพณี/ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นท่ีรู้ จักโดยท่ัวไป  คือ กิจกรรมลอยกระทง , 
สงกรำนต์, ประเพณีท ำบุญเดือนสิบ, ชักพระทอดผ้ำป่ำผู้ปกครองส่วนใหญ่จบกำรศึกษำระดับประถมศึกษำปีท่ี 
๖  รำยได้เฉล่ีย  ประมำณ  ๖๐,๐๐๐  บำท/คน/ปี 
 ๖.๒  โอกำสและข้อจ ำกัดของโรงเรียน 
  ชุมชนโดยรอบของโรงเรียนเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท อำชีพหลักของชุมชนในละแวกใกล้
โรงเรียนมีรำยได้ปำนกลำงและไม่ค่อยแน่นอน ซึ่งส่วนใหญ่จะท ำสวนยำงพำรำ สวนผลไม้ และท ำประมง 
รำยได้มำกน้อยขึ้นอยู่กับสภำวะอำกำศรอบ ๆ โรงเรียนมีแหล่งอบำยมุขยำเสพติดบ้ำง  ผู้ปกครองให้ควำม
สนใจกับกำรประกอบอำชีพของตนเองมำกจนไม่ค่อยมีเวลำดูแลบุตรหลำน และส่งลูกมำอยู่โรงเรียนก็มักจะ
ฝำกหน้ำท่ีท้ังหมดให้เป็นหน้ำท่ีของครู ท ำให้นักเรียนส่วนหนึ่งมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนกำรเชิญผู้ปกครองมำ
โรงเรียนเพื่อแก้ปัญหำด้ำนต่ำงๆ ของนักเรียนไม่ค่อยได้รับควำมร่วมมือจำกผู้ปกครองเท่ำท่ีควร ผู้ปกครองมี
พื้นฐำนกำรศึกษำระดับต่ ำ ท ำให้มีข้อจ ำกัดในกำรช้ีแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมและกำรเรียนของนักเรียน 
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๗.  โครงสร้ำงหลักสูตร 
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี    จัดกำรสอนตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนพุทธศักรำช   ๒๕๕๑   โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสำระกำรเรียนรู้และเวลำเรียน  ดังแสดงในตำรำง
ต่อไปนี้ 

 
 
 
 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้/กิจกรรม 

เวลำเรียน 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

ม.1 ม.2 ม.3 
เน้นวิทย์ฯ+คณิตฯ เน้นคณิตฯ+ภำษำ เน้นศิลป์ท่ัวไป 

ม.4 ม.5 ม.6 ม.4 ม.5 ม.6 ม.4 ม.5 ม.6 
ภำษำไทย 120 120 120 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
คณิตศำสตร์ 120 120 120 80 80 80 120 120 120 80 80 80 
วิทยำศำสตร์ 120 120 120 240 - - 80 80 80 80 80 80 
สังคมศึกษำ  ศำสนำ
และวัฒนธรรม 

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

สุขศึกษำและ
พลศึกษำ 

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 
กำรงำนอำชีพและ
เทคโนโลยี 

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

ภำษำต่ำงประเ
ทศ 

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

รวมเวลำเรียน
พื้นฐำน 

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

รำยวิชำเพิ่มเติม 200 200 200 440 640 640 480 480 480 540 480 580 
กิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียน 

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

รวมเวลำเรียน
ระดับช้ัน 

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 

รวมเวลำเรียน
ทั้งหมด 

3,480 3,640 3,600 3,600 
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๘.  ผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
              ๘.๑ ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

ผลกำรประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ  25๖3 

มำตรฐำน/ประเด็นพิจำรณำ 

ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรประเมิน 

เชิง
ปริมำณ 
(ร้อยละ) 

เชิง
คุณภำพ 

เชิงปริมำณ 
เชิง

คุณภำพ ร้อยละที่ได้ 
ร้อยละ

เปรียบเทียบ
ค่ำเป้ำหมำย 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของ
ผู้เรียน 

70 ขึ้นไป ดี 92.94 สูงกว่ำ
เป้ำหมำย
ร้อยละ 
22.94 

ดีเลิศ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของ
ผู้เรียน 

70 ขึ้นไป ดี 88.66 สูงกว่ำ
เป้ำหมำย
ร้อยละ 
18.66 

ดีเลิศ 

1)  มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน   
กำรเขียน  กำรส่ือสำรและกำรคิด
ค ำนวณ 

70 ขึ้นไป ดี 97.17 
 

สูงกว่ำ
เป้ำหมำย
ร้อยละ 
27.17 

ดีเลิศ 

2)  มีควำมสำมำรถในกำร
วิเครำะห์และคิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณ  อภิปรำย
แลกเปล่ียนควำมคิดเห็น  และ
แก้ปัญหำ 
 

70 ขึ้นไป ดี 76.81 
 

สูงกว่ำ
เป้ำหมำย
ร้อยละ 
6.81 

ดี 

4)  มีควำมสำมำรถในกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ   
และกำรส่ือสำร 

70 ขึ้นไป ดี 100 สูงกว่ำ
เป้ำหมำย

ร้อยละ 30 

ยอดเย่ียม 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 

70 ขึ้นไป ดี 75.22 สูงกว่ำ
เป้ำหมำย
ร้อยละ 
5.22 

ดี 

6)  มีควำมรู้  ทักษะพื้นฐำนและ
เจตคติท่ีดีต่องำนอำชีพ 

80 ขึ้นไป ดีเลิศ 99.19 สูงกว่ำ
เป้ำหมำย
ร้อยละ 
19.19 

 

ดีเลิศ 
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งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 

มำตรฐำน/ประเด็นพิจำรณำ 

ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรประเมิน 

เชิง
ปริมำณ 
(ร้อยละ) 

เชิง
คุณภำพ 

เชิงปริมำณ 
เชิง

คุณภำพ ร้อยละที่ได้ 
ร้อยละ

เปรียบเทียบ
ค่ำเป้ำหมำย 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนักเรียน 

70 ขึ้นไป ดี 97.22 สูงกว่ำ
เป้ำหมำย
ร้อยละ 
27.22 

ดีเลิศ 

1)  กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยม
ท่ีดีตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด 

70 ขึ้นไป ดี 100 สูงกว่ำ
เป้ำหมำย

ร้อยละ 30 

ดีเลิศ 

2)  ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและ
ควำมเป็นไทย 

80 ข้ึนไป ดีเลิศ 100 สูงกว่ำ
เป้ำหมำย

ร้อยละ 20 

ดีเลิศ 

3)  กำรยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกัน
บนควำมแตกต่ำงและ
หลำกหลำย 

70 ขึ้นไป ดี 100 สูงกว่ำ
เป้ำหมำย

ร้อยละ 30 
 

ดีเลิศ 

4)  สุขภำวะทำงร่ำงกำยและ
ลักษณะจิตสังคม 

80 ข้ึนไป ดีเลิศ 88.89 สูงกว่ำ
เป้ำหมำย
ร้อยละ 
8.89 

 

ดีเลิศ 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำร
บริหำรและจัดกำร 

- ดีเลิศ - - ยอดเยี่ยม 

2.1  กำรมีเป้ำหมำย  วิสัยทัศน์  
และพันธกิจท่ีสถำนศึกษำก ำหนด
ชัดเจน 

- ดีเลิศ - - 
 
 
 

ยอดเย่ียม 

2.2  มีระบบบริหำรจัดกำร
คุณภำพของสถำนศึกษำ 

- ดีเลิศ - - 
 
 

ยอดเย่ียม 

2.3  ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรท่ี
เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำม
หลักสูตรสถำนศึกษำและทุก
กลุ่มเป้ำหมำย  

- ดีเลิศ - - 
 
 
 

ยอดเย่ียม 
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งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 

มำตรฐำน/ประเด็นพิจำรณำ 

ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรประเมิน 

เชิง
ปริมำณ 
(ร้อยละ) 

เชิง
คุณภำพ 

เชิงปริมำณ 
เชิง

คุณภำพ ร้อยละที่ได้ 
ร้อยละ

เปรียบเทียบ
ค่ำเป้ำหมำย 

2.4  พัฒนำครูและบุคลกรให้มี
ควำมเช่ียวชำญทำงวิชำชีพ 

- ดีเลิศ - - 
 
 

ยอดเย่ียม 

2.5  จัดสภำพแวดล้อมทำง
กำยภำพและสังคมท่ีเอื้อต่อกำร
จัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
 

- ดีเลิศ - - ยอดเย่ียม 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำร
บริหำร จัดกำรและกำรจัดกำร
เรียนรู้  

- ดีเลิศ 
 

 
 

- - 
 
 
 

ยอดเย่ียม 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเปน็ส ำคัญ 

80 ขึ้นไป ดีเลิศ 99.35 สูงกว่ำ
เป้ำหมำย
ร้อยละ 
19.35 

ดีเลิศ 

3.1  จัดกำรเรียนรู้ผ่ำน
กระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง  
และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

80 ขึ้นไป ดีเลิศ 99.15 สูงกว่ำ
เป้ำหมำย
ร้อยละ 
19.15 

 

ดีเลิศ 

3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยี
สำรสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่
เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 

80 ขึ้นไป ดีเลิศ 98.45 
 

สูงกว่ำ
เป้ำหมำย
ร้อยละ 
18.45 

 

ดีเลิศ 

3.3  มีกำรบริหำรจัดกำรช้ัน
เรียนเชิงบวก 

80 ขึ้นไป ดีเลิศ 99.15 สูงกว่ำ
เป้ำหมำย
ร้อยละ 
19.15 

ดีเลิศ 

3.5  มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำร
เรียนรู ้

80 ขึ้นไป ดีเลิศ 100 สูงกว่ำ
เป้ำหมำย

ร้อยละ 20 
 

ยอดเย่ียม 
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งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 

 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  อยูใ่นระดับ  ดีเยี่ยม  ผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

๑. กระบวนกำรพัฒนำ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนีมีกำรพัฒนำผู้เรียนท้ังด้ำนวิชำกำร ด้ำน 

คุณธรรมและจริยธรรม โดยมีกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้เต็มศักยภำพ จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน โดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
โดยยึดผู้เรียนเป็นส ำคัญ ออกแบบกิจกรรม จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และกิจกรรมในโครงกำรต่ำงๆ เพื่อ
พัฒนำทักษะกระบวนกำรคิด ให้ผู้เรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง มีนิสัยรักกำรอ่ำน และสนใจ
ใฝ่รู้อย่ำงต่อเนื่อง ปฏิบัติตำมค่ำนิยม 12 ประกำร กิจกรรมบูรณำกำรหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำร
เรียนกำรสอน จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนสำมำรถส่ือสำร ฟัง พูด อ่ำน เขียน ตำมศักยภำพของตนเอง เช่น 
กิจกรรมกำรเรียนโดยครูเจ้ำของภำษำ เพื่อพัฒนำศักยภำพของนักเรียนในทุกๆ ด้ำน 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี ได้ด ำเนินงำนตำมโครงกำรยกระดับ 
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน โครงกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน โครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศด้ำนวิชำกำร โครงกำร
ค่ำยคณิตศำสตร์ โครงกำรค่ำยวิทยำศำสตร์ โครงกำรสะเต็ม โครงกำรกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน โครงกำรส ำหรับ
ห้องเรียนพิเศษ โครงกำรส่งเสริมโอกำสเปล่ียนท่ีเรียน โครงกำรทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้ต่ำงประเทศ โครงกำร
ปันน้ ำใจสำยใยเครือข่ำยเตรียมพัฒน์ โครงกำรผลงำนนักเรียน นวัตกรรมของครู/นักเรียน 

๒. ผลกำรด ำเนินงำน 
  ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในด้ำนกำรอ่ำน กำรคิด กำรเขียน กำรวิเครำะห์ประเมินค่ำ สำมำรถ
น ำไปประยุกต์ใช้กับตนเองในชีวิตประจ ำวัน มีเรียนมีทักษะชีวิตท่ีดีขึ้น เช่น ผู้เรียนมีสุขนิสัยท่ีดี มีน้ ำหนัก
ส่วนสูงตำมเกณฑ์ มีสุขภำพดี มีกำรเข้ำร่วมกิจกรรมท ำให้สุนทรียภำพและลักษณะนิสัยด้ำนกีฬำ กิจกรรม
ทักษะด้ำนทัศนศิลป์ นำฏศิลป์ ดนตรีไทย ดนตรีสำกล กล้ำแสดงออก เห็นคุณค่ำในตัวเอง มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี 
มีควำมสำมัคคีในหมู่คณะ มีจิตสำธำรณะ รู้จักให้เกียรติบุคคลอื่น นักเรียนมีกำรพัฒนำศักยภำพของตนเองใน
กำรเข้ำร่วมแข่งขันทักษะในด้ำนต่ำงๆ ต้ังแต่ระดับสถำนศึกษำ ระดับเขตพื้นท่ี และระดับชำติ มีกำรด ำเนินงำน
ตำมระบบวงจรคุณภำพ ( PDCA ) ก ำหนดผู้รับผิดชอบ และด ำเนินงำนตำมแผนท่ีวำงไว้ ท ำให้งำนด ำเนินไป
อย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรในกลุ่มสำระต่ำงๆ  มี
แนวโน้มสูงขึ้นตำมล ำดับ 

  3. จุดเด่น 
   ผู้เรียนสำมำรถเขียนเพื่อกำรส่ือสำรได้ทุกคนสำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรแสวงหำควำมรู้
ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดีเย่ียม มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีควำม
กตัญญูกตเวที    มีควำมเมตตำกรุณำ เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ เสียสละเพื่อส่วนรวม เห็นคุณค่ำภูมิปัญญำไทย รู้คุณค่ำ
ของส่ิงแวดล้อม ตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อม มีควำมรู้สึกท่ีดีต่ออำชีพ
สุจริต หำอำชีพที่ตนสนใจ แสวงหำควำมรู้จำกแหล่งต่ำงๆ กำรใช้ห้องสมุดท้ังในและนอกโรงเรียนสำมำรถ
ท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภำพกำยและจิตท่ีดี มีสุนทรียภำพกำรเข้ำร่วมกิจกรรมทำงวิชำกำร
ในระดับสหวิทยำเขต ระดับประเทศ และมีผลงำนด้ำนศิลปะ ดนตรี กีฬำ นำฏศิลป์และกลุ่มสำระอื่นๆ ผู้เรียน
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งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 

มีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง มีสมรรถภำพทำงกำยและน้ ำหนักส่วนสูงตำมเกณฑ์ มีระเบียบวินัย จนเป็น
เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ เป็นที่ยอมรับของชุมชน เคำรพกฎกติกำ มีจิตสำธำรณะ และรับผิดชอบหน้ำท่ี เช่น
กำรดูแลเขตรับผิดชอบ  กำรเข้ำแถวซื้ออำหำร  เป็นต้น   
  4. จุดควรพัฒนำ 
   ผู้เรียนยังต้องเร่งพัฒนำด้ำนกำรน ำเสนอ กำรอภิปรำย วิเครำะห์ สังเครำะห์ สรุปควำมคิด
รวบยอดให้คิดอย่ำงเป็นระบบและแบบองค์รวม พัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในระดับชำติ รวมท้ังในด้ำนกำร
ใช้ภำษำต่ำงประเทศในด้ำนกำรส่ือสำรแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่ำงสมเหตุสมผล รู้จักกล้ำแสดงออกในส่ิงท่ีดีต่อไป 
 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ระดับคุณภำพ : ยอดเยี่ยม 
 ๑. กระบวนกำรพัฒนำ 
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนีได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์สภำพปัญหำ ผลกำรจัด
กำรศึกษำของสถำนศึกษำในรอบปีท่ีผ่ำนมำ และร่วมกันวำงแผนในกำรขับเคล่ือน ก ำหนดเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และกลยุทธ์ในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับสภำพปัญหำในปัจจุบัน จัดหำ
ทรัพยำกร และจัดสรรงบประมำณ กำรก ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนและมอบหมำยภำระงำนให้
ผู้รับผิดชอบ ตำมควำมถนัดและควำมสำมำรถ ส่งเสริมและด ำเนินกำรพัฒนำตำมแผนงำนเพื่อให้บรรลุ
เป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้ โดยจัดให้มีกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลอย่ำงเป็นระบบ และสรุปผลกำร
ด ำเนินงำนโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และน ำผลกำรด ำเนินงำนมำปรับปรุงคุณภำพกำรศึกษำในรูปแบบของรำยงำน
โครงกำรตำมแผนประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  
 ๒. ผลกำรพัฒนำ   
  2.1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนีมีกำรก ำหนดวิสัยทัศ น์ พันธกิจ 
เป้ำประสงค์ จุดเน้นและยุทธศำสตร์ของโรงเรียนให้สอดคล้องกับสภำพปัญหำควำมต้องกำรพัฒนำของ
สถำนศึกษำ นโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำ ควำมต้องกำรของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ตำมแนวทำงกำรปฏิรูปตำมแผนกำรศึกษำชำติ 
  2.2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี มีแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ท่ีมีควำมสอดคล้องกับกำรพัฒนำทุกกลุ่มเป้ำหมำย สอดคล้องกับสภำพปัญหำ ควำม
ต้องกำรพัฒนำและนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำ โดยมีผู้เรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย รับทรำบในกำรพัฒนำและมีส่วนร่วมรับผิดชอบ 
  2.3 โรงเรียนมีกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญ ตำมมำตรฐำน
ต ำแหน่ง ข้อมูลสำรสนเทศมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น ำไปประยุกต์ใช้ได้อย่ำงเป็นระบบ จัดท ำ
โครงกำรพัฒนำบุคลำกร ส่งเสริมศักยภำพครูด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่บุคลำกรให้สำมำรถ
ท ำงำนได้อย่ำงเป็นระบบ 
  2.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี จัดให้มีกำรจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศ             
อย่ำงเป็นระบบ ทันสมัย ปลอดภัย ผ่ำนกำรเก็บรวบรวม ตรวจสอบให้มีควำมถูกต้อง แม่นย ำ เช่ือถือได้ 
สำมำรถน ำข้อมูลมำใช้ได้ทันเวลำแม้นอยู่ในสภำวะปกติและภำวะฉุกเฉิน มีระบบเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตภำยใน
องค์กร กำรติดต่อแลกเปล่ียนข้อมูลและระบบ LAN/Internet เช่ือต่อ เข้ำถึงแหล่งข้อมูลได้ทันที ส่ือสำรผ่ำน
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กำรประชุม อบรมสัมมนำ ประกำศ ค ำส่ัง ระเบียบข้อบังคับปฏิบัติ หนังสือแจ้งเวียน Website ช่องทำงสังคม
ออนไลน์ ให้ครูและบุคลำกรได้ด ำเนินงำน มีกำรติดตำมจำกผู้บริหำร และหน่วยงำนต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องอย่ำง
สม่ ำเสมอ มีกำรสร้ำงควำมผู้พันกับทุกคนในโรงเรียน 
  2.5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี มีกำรจัดสภำพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกำร
จัดกำรเรียนรู้ อำคำรสถำนท่ีมีควำมเหมำะสมต่อกำรจัดกำรศึกษำ มีกำรใช้พื้นท่ีในกำรจัดกิจกรรมอย่ำง
เหมำะสม  มีกำรปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภำพดีอยู่ตลอดเวลำ   
  2.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนีมีกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำจำกเครือข่ำย ชุมชน และศิษย์เก่ำ ส่งผลให้สถำนศึกษำมีส่ือ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภำพ  
  2.7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนีมีรูปแบบกำรบริหำรและกำรจัดกำรเชิง
ระบบ โดยทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมยึดหลักธรรมำภิบำล และแนวคิดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนำ
ผู้เรียนตำมแนวทำงปฏิรูปกำรศึกษำ 
 ๓. จุดเด่น 
  โรงเรียนมีกำรบริหำรและกำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคกำรประชุมท่ี
หลำกหลำยวิธี เช่น กำรประชุมให้ชุมชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นเสนอแนะควำม
ต้องกำรของชุมชนท่ีมีต่อโรงเรียน  กำรประชุมระดมสมอง กำรประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมในกำร
ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย ท่ีชัดเจน มีกำรปรับแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ แผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี ท่ีสอดคล้องกับผลกำรจัดกำรศึกษำ สภำพปัญหำ ควำมต้องกำรพัฒนำ และนโยบำยกำรปฏิรูป
กำรศึกษำท่ีมุ่งเน้นกำรพัฒนำให้ผู้เรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและเข้ำสู่
โรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
 ๔. จุดควรพัฒนำ 
  4.1 เปิดโอกำสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในกำรเสนอควำมคิดเห็นในกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำ
ผู้เรียน 
  4.2 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนให้มีควำม
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำ และกำรขับเคล่ือนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส ำคัญ 
ระดับคุณภำพ: ดีเลิศ 
 ๑. กระบวนกำรพัฒนำ   
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนีพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ  โดยพัฒนำครูให้จัดกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถำนศึกษำ สร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ในกำรเรียนรู้ ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง มีกำรบริหำร
จัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก สร้ำงปฏิสัมพันธ์ท่ีดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรำยบุคคล ด ำเนินกำรตรวจสอบ และประเมิน
ผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน รวมท้ัง ร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้และน ำผลท่ีได้มำให้ข้อมูล
ป้อนกลับ เพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียน  เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติ
จริง มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สำมำรถน ำไปจัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เฉพำะส ำหรับผู้ท่ีมี
ควำมจ ำเป็น และต้องกำรควำมช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับกำรแก้ทักษะแสดงออก แสดงควำมคิดเห็น  สรุป
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องค์ควำมรู้ น ำเสนอผลงำน และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตได้  มีกำรใช้ส่ือ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ รวมท้ังภูมิปัญญำท้องถิ่นมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยสร้ำงโอกำสให้ผู้เรียน ได้แสวงหำควำมรู้
ด้วย ตนเองจำกส่ือท่ีหลำกหลำย  ส่งเสริมและพัฒนำครูให้สำมำรถบริหำรจัดกำรช้ันเ รียน โดยเน้นกำรมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก สำมำรถเรียนรู้ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข มีกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรจัดกำร
เรียนรู้ อย่ำงเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีกำรวัดและประเมินผล ท่ีเหมำะสมกับเป้ำหมำยในกำร
จัดกำรเรียนรู้  และให้ข้อมูลย้อนกลับ แก่ผู้เรียน เพื่อน ำไปใช้พัฒนำกำรเรียนรู้  ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ร่วมกันแลกเปล่ียนควำมรู้ และประสบกำรณ์รวมท้ังให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อน ำไปใช้ในกำรปรับปรุงและ
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 

๒. ผลการพัฒนา  
ตารางแสดงผลการพัฒนาในมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ด้ำน/ประเด็นกำรประเมิน 
ร้อยละ /  

ระดับคุณภำพ 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส ำคัญ 99.35 

3.1  จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง  และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

99.15 

3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสำรสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 98.45 
3.3  มีกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก 99.15 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ  และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 100 
3.5  มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำร
เรียนรู ้

100 

  
๓. จุดเด่น 

  ครูมีควำมต้ังใจ มุ่งมั่นในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน  จัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ จัดกระบวนกำร PLC พัฒนำตนเองอยู่เสมอ ปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงเต็มเวลำและควำมสำมำรถ โดยจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยกำรคิด ได้ปฏิบัติจริงผ่ำนกระบวนกำรท ำโครงงำน  มีกำรให้วิธีกำรและแหล่ง
เรียนรู้ท่ีหลำกหลำย ให้นักเรียนแสวงหำควำมรู้จำกส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง ครูและนักเรียนมี
ส่วนร่วมในกำรจัดบรรยำกำศสภำพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ ครูทุกคนมีผลงำนวิจัยในช้ันเรียน 

๔. จุดควรพัฒนำ 
  ควรน ำภูมิปัญญำท้องถิ่นให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และกำรให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนน ำไปใช้พัฒนำตนเอง และส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองใน
ส่ือและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้ทันต่อเหตุกำรณ์ในปัจจุบัน 
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
ตาราง สรุปผลการประเมินในภาพรวมรายมาตรฐาน 

มาตรฐาน 
ผลการประเมิน ระดับ

คุณภาพ มาตรฐาน ผลการประเมิน 
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน สูงกว่าร้อยละ 

80 ขึ้นไป 
92.94 ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ - ดีเลิศ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็
ส าคัญ 

สูงกว่าร้อยละ 
80 ขึ้นไป 

99.35 ดีเลิศ 
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งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 

ส่วนที่ ๒ 
 ทิศทำงกำรพฒันำคณุภำพสถำนศกึษำ 

 
 
          ภำยในปี 2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี จัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีคุณภำพ
ตำมมำตรฐำนสำกล มีคุณธรรม จริยธรรม มีโอกำสอย่ำงท่ัวถึงและเท่ำเทียม  ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
เป็นครูมืออำชีพ ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล โดยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน น ำ
เทคโนโลยีมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรบริหำรภำยใต้บรรยำกำศท่ีเอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
  
         1. จัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล 
         2. จัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
         3. ให้บริกำรทำงกำรศึกษำแก่ประชำกรวัยเรียนในเขตบริกำรอย่ำงท่ัวถึงและเท่ำเทียม 
         4. ส่งเสริมให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีศักยภำพตำมสมรรถนะมำตรฐำนวิชำชีพ และ
จรรยำบรรณ 
         5. บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล โดยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 
         6. ส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำร 
         7. จัดบรรยำกำศและจัดสภำพแวดล้อมให้เอื้อต่อกำรเรียนเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข 
         8. ส่งเสริมให้บุคลำกรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรด ำเนินชีวิต 
 

  
         1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล 
         2. ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
         3. ประชำกรวัยเรียนทุกคนในเขตบริกำรได้รับกำรศึกษำอย่ำงท่ัวถึงและเท่ำเทียม 
         4. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนได้รับกำรพัฒนำให้มีศักยภำพตำมสมรรถนะมำตรฐำนวิชำชีพ 
และ 
             จรรยำบรรณ 
         5. มีระบบบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล โดยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 
         6. มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำร 
         7. มีบรรยำกำศและจัดสภำพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกำรเรียนเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข 
         8. บุคลำกรทุกคนน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรด ำเนินชีวิต 
 

วิสัยทศัน์ 

พนัธกิจ (Misson) 

เป้ำประสงค ์(Goals) 
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งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 

 
         กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล 
         กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
         กลยุทธ์ที่ 3 กระจำยโอกำสให้ประชำกรวัยเรียนในเขตบริกำรได้รับกำรศึกษำอย่ำงท่ัวถึงและเท่ำเทียม 
         กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำให้มีศักยภำพตำมสมรรถนะ
มำตรฐำนวิชำชีพ และจรรยำบรรณ 
         กลยุทธ์ที่ 5 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล โดยกำรมีส่วนร่วมของทุก
ภำคส่วน 
         กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำร 
         กลยุทธ์ที่ 7 สร้ำงบรรยำกำศและจัดสภำพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกำรเรียนเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข 
         กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมให้บุคลำกรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรด ำเนินชีวิต 
 

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ และมำตรกำรด ำเนนิงำน 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนำผูเ้รียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล 

 
ท่ี 

 
เป้ำประสงค์ 

 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ค่ำเป้ำหมำย
ปี 2563 
(ร้อยละ) 

 
มำตรกำรกำรด ำเนินงำน 

1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภำพ
ตำมมำตรฐำนสำกล 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีควำมสำมำรถใน
กำรอ่ำนและเขียนได้ตำมระดับช้ัน 

100 - พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ตำมหลักสูตร
มำตรฐำนสำกล 
- ส่งเสริมพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำโดยน ำสำระ
สำกลมำจัดลงในหลักสูตร
ท้ัง 8 กลุ่มสำระ หรือ
จัดเป็นรำยวิชำเพิ่มเติม 
- ส่งเสริมสนับสนุนกำร
สร้ำงและพัฒนำส่ือและ
นวัตกรรมในสถำนศึกษำ 
- ประชุมสัมมนำครูผู้สอน
แต่ละกลุ่มสำระ เพื่อ
ยกระดับคุณภำพผู้เรียน 

2. ร้อยละของผู้เรียนมีควำมสำมำรถใน
กำรส่ือสำรภำษำไทยเหมำะสมตำม
ระดับช้ัน 

100 

3. ร้อยละของผู้เรียนมีควำมสำมำรถใน
กำรส่ือสำรภำษำต่ำงประเทศเหมำะสม
ตำมระดับช้ัน 

100 

4. ร้อยละของผู้เรียนมีควำมสำมำรถใน
กำรค ำนวณเหมำะสมตำมระดับช้ัน 

100 

5. ร้อยละของผู้เรียนคิดวิจำรณญำณ
แลกเปล่ียนควำมคิดเห็นและน ำไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่ำงเหมำะสม 

100 

  6. ร้อยละของผู้เรียนมีควำมสำมำรถใน
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
ส่ือสำรได้อย่ำงเหมำะสมและมี
ประสิทธิภำพ 

100 - ปรับปรุงวิธีกำรวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนให้
ตอบสนองควำมแตกต่ำงท่ี
หลำกหลำยของผู้เรียนทุก

กลยทุธ์
ด ำเนนิงำน 
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งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 

 
ท่ี 

 
เป้ำประสงค์ 

 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ค่ำเป้ำหมำย
ปี 2563 
(ร้อยละ) 

 
มำตรกำรกำรด ำเนินงำน 

๗. ร้อยละของผู้เรียนมีควำมก้ำวหน้ำ
จำกพื้นฐำนเดิมในแต่ละปีในด้ำน
ควำมรู้ควำมเข้ำใจทักษะต่ำงๆตำม
หลักสูตรสถำนศึกษำ 

100 กลุ่ม 
- ส่งเสริมสนับสนุนให้ส่ง
นักเรียนท่ีมีควำมสำมำรถ
เข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆใน
ระดับชำติและนำนำชำติ 
- นิเทศ ติดตำม กำร
ประเมินคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำให้มี
ประสิทธิภำพ 

8. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ในวิชำหลักจำกกำรทดสอบระดับ ชำติ
มีคะแนนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 ช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี 3 

 

- ภำษำไทย 60  

- คณิตศำสตร์ 44 

- วิทยำศำสตร์ 47 

- ภำษำอังกฤษ 44 

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6  

- ภำษำไทย 48 

- คณิตศำสตร์ 43 

- วิทยำศำสตร์ 44 

- สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 45 

- ภำษำอังกฤษ 43 

9. ร้อยละของผู้เรียนมีควำมรู้ทักษะ
และเจตคติพร้อมท่ีจะศึกษำต่อใน
ระดับช้ันท่ีสูงขึ้นหรือมีวุฒิภำวะ
เหมำะสมกับวัย 

100 

  10. ร้อยละของนักเรียนช้ันม.3ท่ีมี
คะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย คณิตศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์  ภำษำต่ำงประเทศ สูง
กว่ำคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ ต้ังแต่
ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

 
 
 

๕๐ 
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งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 

 
ท่ี 

 
เป้ำประสงค์ 

 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ค่ำเป้ำหมำย
ปี 2563 
(ร้อยละ) 

 
มำตรกำรกำรด ำเนินงำน 

11. ร้อยละของนักเรียนช้ัน ม.1-3 ได้
เข้ำร่วมให้แสดงหรือได้รับรำงวัล
เกี่ยวกับด้ำนกำรฟัง/พูด/อ่ำน/เขียน
ภำษำอังกฤษและภำษำไทย รูปแบบ
ต่ำงๆ ในงำนท่ีจัดโดยหน่วยงำน
ภำยนอก 

 
 

๓5 

12. ร้อยละของนักเรียนช้ัน ม.1-3 ท่ีมี
ผลงำนกำรศึกษำด้วยตนเอง 
(Independent Study) ด้ำน ICT,TIT 
ท่ีได้เข้ำร่วมหรือแสดง/ประกวด/
แข่งขันหรือได้รับรำงวัล จำกงำนท่ีจัด
โดยหน่วยงำนภำยนอก 

 
 

25 

13. ร้อยละของนักเรียนโรงเรียน
มำตรฐำนสำกลท่ีได้รับกำรสุ่มเข้ำ
โครงกำร PISAมีคะแนนกำรสอบด้ำน
กำรอ่ำนด้ำนคณิตศำสตร์และด้ำน
วิทยำศำสตร์เฉล่ียไม่ต่ ำกว่ำคะแนน
เฉล่ียของนักเรียนระดับประเทศท่ีเข้ำ
ร่วมโครงกำรPISA ในปีเดียวกัน 

 
 

45 

14. ร้อยละของผู้เรียนมีกระบวนกำร
เรียนกำรสอนท่ีสร้ำง 

100 

  15. กำรมีกระบวนกำรเรียนกำรสอนท่ี
สร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
     - ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
กำรวิเครำะห์ตนเอง ก ำหนดเนื้อหำ
สำระ กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับควำม
สนใจและควำมถนัดเป็นรำยบุคคล 

 
 

100 

 

16. ร้อยละของผู้เรียนได้เรียนรู้จำก
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่นใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

 
100 

17. ร้อยละของผู้เรียนได้รับกำร
ประเมินจำกสภำพจริง 

100 
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งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 

กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนำผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
 
ท่ี 

 
เป้ำประสงค์ 

 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ค่ำเป้ำหมำยปี 
2563 

(ร้อยละ) 

 
มำตรกำรกำรด ำเนินงำน 

๒. ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดีมี
คุณธรรม จริยธรรม 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีควำม
ประพฤติด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 
ค่ำนิยมจิตสังคมและจิตส ำนึกตำมท่ี
สถำนศึกษำก ำหนดปรำกฏชัดเจน
โดยไม่ขัดกับกฎหมำยและวัฒนธรรม
อันดีของสังคม 

 
 

100 

- ปลูกฝังให้นักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม ส ำนึก
ในควำมเป็นไทย ใส่ใจ
ส่ิงแวดล้อมห่ำงไกลส่ิงเสพ
ติด และอบำยมุข 

2. ร้อยละผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่ำงเป็นรูปธรรม 

 
100 

3. ร้อยละผู้เรียนมีควำมภำคภูมิใจใน
ท้องถิ่นในควำมเป็นไทยและเห็น
คุณค่ำเกี่ยวกับภูมิปัญญำไทยและ 

 
100 

  เห็นคุณค่ำเกี่ยวกับภูมิปัญญำไทย
และแสดงออกได้อย่ำงเหมำะสมใน
ชีวิตประจ ำวัน 

  

4. ร้อยละของผู้เรียนยอมรับเหตุผล
ควำมคิดเห็นของผู้อื่นและมีมนุษย
สัมพันธ์ดี 

 
100 

5. ร้อยละของผู้เรียนมีวิธีกำรรักษำ
สุขภำพของตนเองให้แข็งแรง 

100 

6. ร้อยละของผู้เรียนรักษำอำรมณ์
และสุขภำพจิตให้ดีอยู่เสมอ 

100 

7. ร้อยละของผู้เรียนมีวิธีกำรป้องกนั
ตนเองจำกกำรล่อลวง ข่มเหง รักแก 

100 

8. ร้อยละผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อกำร
กระท ำส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกัน
ด้วยดี ในครอบครัวชุมชน และสังคม 

 
100 
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งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 

กลยุทธ์ที่ ๓  กระจำยโอกำสให้ประชำกรวัยเรียนในเขตบริกำรได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม 
 
ท่ี 

 
เป้ำประสงค์ 

 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ค่ำเป้ำหมำยปี 
2563 

(ร้อยละ) 

 
มำตรกำรกำรด ำเนินงำน 

3. ประชำกรวัยเรียนทุกคน
ในเขตบริกำรได้รับ
กำรศึกษำอย่ำงท่ัวถึง
และเท่ำเทียม 

1. ร้อยละของประชำกรในเขต
บริกำรได้รับกำรศึกษำตำมวัยอย่ำงมี
คุณภำพ 

 
100 

- ส่งเสริมให้ประชำกรใน
เขตบริกำรได้รับกำรศึกษำ
อย่ำงมีคุณภำพ 
- ให้นักเรียนมีควำมเท่ำ
เทียมในกำรใช้ทรัพยำกร
และแหล่งเรียนรู้ของ
สถำนศึกษำ 

2.ร้อยละของนักเรียนมีควำมเท่ำ
เทียมกันในกำรใช้ทรัพยำกรและ
แหล่งเรียนรู้ของสถำนศึกษำ 

 
100 

 
กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำให้มีศักยภำพตำมสมรรถนะมำตรฐำน 
                วิชำชีพ และจรรยำบรรณ 

 
ท่ี 

 
เป้ำประสงค์ 

 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ค่ำเป้ำหมำยปี 
2563 

(ร้อยละ) 

 
มำตรกำรกำรด ำเนินงำน 

๔. ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำทุกคนได้รับกำร
พัฒนำให้มีศักยภำพตำม
สมรรถนะมำตรฐำน
วิชำชีพ และ
จรรยำบรรณ 

1. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ี
ได้รับกำรพัฒนำเพิ่มควำมรู้ 
ควำมสำมำรถและทักษะ
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมเกณฑ์
ท่ี ก.ค.ศ.ก ำหนด (ไม่ต่ ำกว่ำ 100 
ชม/ปี) 

 
 

100 

- ส่งเสริมให้ครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
จัดกำรเรียนกำรสอนโดย
อิงหลักสูตร
มำตรฐำนสำกล 
- ส่งเสริมสนับสนุนกำร
พัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำทุกกลุ่ม
สำระให้พัฒนำสมรรถนะ
ในกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
- ส่งเสริมให้มีกิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และเข้ำ
ร่วมแข่งขันวิชำกำรใน
ระดับเขตและระดับภำค 
- ส่งเสริมและพัฒนำครู
และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำให้เป็นครูมืออำชีพ

2. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมี
ควำมรู้และทักษะในกำรบริหำรและ
จัดกำรห้องเรียนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

 
100 

3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำน
ภำษำ สังคมวัฒนธรรมของประเทศ
อำเซียน 

 
100 

4. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมี
จรรยำบรรณและเจตคติท่ีดีในกำร
ประกอบวิชำชีพครูตำมมำตรฐำน
วิชำชีพเพื่อเป็นครูมืออำชีพ 

 
100 
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งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 

 
ท่ี 

 
เป้ำประสงค์ 

 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ค่ำเป้ำหมำยปี 
2563 

(ร้อยละ) 

 
มำตรกำรกำรด ำเนินงำน 

5. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมี
กำรก ำหนดเป้ำหมำยคุณภำพผู้เรียน
ท้ังด้ำนควำมรู้ ทักษะสมรรถนะและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
100 

ในแต่ละสำขำวิชำ 
- ส่งเสริมให้ครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
วิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
ส่ือ เกี่ยวกับรูปแบบกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 

6. ร้อยละครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำใช้ส่ือเทคโนโลยีเหมำะสมกับ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 

100 

  7. ร้อยละครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำมีกำรวิเครำะห์ผู้เรียนเพื่อกำร
วำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้เหมำะสม 

 
100 

- ส่งเสริมกำรน ำระบบ
เทคโนโลยีมำใช้ในกำร
พัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 
- คัดเลือกครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำดีเด่น ด้ำน
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
- ส่งเสริมควำมเข้มแข็ง
ของระบบกำรนิเทศภำยใน
สถำนศึกษำ 

8. ร้อยละครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำมีกำรวัดและประเมินผลผู้เรียน
อย่ำงหลำกหลำยและเหมำะสม 

 
100 

9. ร้อยละครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำให้ค ำแนะน ำคร ำปรึกษำและ
แก้ไขปัญหำให้แก่ผู้เรียน ท้ังด้ำนกำร
เรียนและคุณภำพชีวิตด้วยควำม
เสมอภำค 

 
 

100 

10. ร้อยละของครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำประพฤติตนเป็น
แบบอย่ำงท่ีดีและเป็นสมำชิกท่ีดีของ
สถำนศึกษำ 

 
100 

11. ร้อยละของโรงเรียนมี
ผลกำรวิจัย เพื่อพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงน้อยปี
กำรศึกษำละ 1 เรื่อง 

 
100 
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งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 

กลยุทธ์ที่ 5 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล โดยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำค
ส่วน 

 
ท่ี 

 
เป้ำประสงค์ 

 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ค่ำเป้ำหมำยปี 
2563 

(ร้อยละ) 

 
มำตรกำรกำรด ำเนินงำน 

๕. มีระบบบริหำรจัดกำร
ตำมหลักธรรมำภิบำล 
โดยกำรมีส่วนร่วมของ
ทุกภำคส่วน 

1. สถำนศึกษำมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และเป้ำประสงค์ตรงกับวัตถุประสงค์
ของแผนกำรศึกษำชำติ สอดคล้องกก
กับควำมต้องกำรของชุมชนท้องถิ่น
อย่ำงชัดเจน 

 
100 

- บริหำรจัดกำรโดยใช้
ระบบคุณภำพ 

 

  2.สถำนศึกษำมีแผนและด ำเนินงำน
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กำรบริหำร
จัดกำรท่ีเหมำะสม ท้ังด้ำนพัฒนำ
ผู้เรียน พัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พัฒนำกำรจัดกำร
ระบบข้อมูลสำรสนเทศ และจัด
สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและ
สังคมเพื่อกำรกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่
เรียนรู้อย่ำงท่ัวถึง 

 
 
 
 

100 

- จัดระบบกำรจัดกำร
เรียนรู้โดยเน้นห้องเรียน
คุณภำพ 
- ส่งเสริมให้กลุ่มสำระ
จัดระบบกำรจัดกำร
ควำมรู้และสร้ำงนวัตกรรม
เผยแพร่ 
- ให้มีกิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรู้วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 
- ด ำเนินกำรนิเทศ ติดตำม 
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้
ได้คุณภำพตำม
มำตรฐำนสำกล 

3. ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
และมีเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำร
ร่วมรับผิดชอบต่อผลกำรจัด
กำรศึกษำให้มีคุณภำพและได้
มำตรฐำน 

 
 

100 

4. มีกำรก ำกับติดตำมและ
ประเมินผล กำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำอย่ำงเหมำะสม ชัดเจน 
และเปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วม 

 
 

100 
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งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำร 
 
ท่ี 

 
เป้ำประสงค์ 

 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ค่ำเป้ำหมำยปี 
2563 

(ร้อยละ) 

 
มำตรกำรกำรด ำเนินงำน 

๖. มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้
ในกำรเรียนกำรสอนและ
กำรบริหำรจัดกำร 

1. ร้อยละของครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำสำมำรถใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อกำรส่ือสำร 

 
100 

 

- ส่งเสริมให้ครูมีกำรน ำ
เทคโนโลยีมำใช้ในกำร
เรียนกำรสอนและกำร
บริหำรจัดกำร 

  จัดกำรเรียนรู้และกำรบริหำรจัดกำร
อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

 
100 

- ส่งเสริมและพัฒนำด้ำน
เทคโนโลยี สำรสนเทศและ
กำรส่ือสำรที่เอื้อต่อกำร
เรียนรู้และกำรบริหำร
จัดกำร 

2. ร้อยละของผู้เรียนสำมำรถ
แสวงหำและใช้ข้อมูลสำรสนเทศใน
กำรเรียนรู ้

 
100 

 
3. ร้อยละของผู้เรียนสำมำรถใช้
สำรสนเทศ ออกแบบสร้ำงสรรค์
เสนองำน และส่ือสำรเผยแพร่ได้ใน
ระดับดี 

 
100 

 

4. ร้อยละของผู้เรียนสำมำรถใช้ส่ือ
ดิจิตอลในกำรส่ือสำรได้ 

100 
 

 
กลยุทธ์ที่ 7 สร้ำงบรรยำกำศและจัดสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียนเรียนรู้อยำ่งมีควำมสุข 

 
ท่ี 

 
เป้ำประสงค์ 

 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ค่ำเป้ำหมำยปี 
2563 

(ร้อยละ) 

 
มำตรกำรกำรด ำเนินงำน 

๗. มีบรรยำกำศและจัด
สภำพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
กำรเรียนเรียนรู้อย่ำงมี
ควำมสุข 

1. สถำนศึกษำมีร้อยละกำรจัด
สภำพแวดล้อมและกำรบริกำรท่ี
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนำเต็มศักยภำพ 

 
๙5 

 

2. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร อำคำร
เรียน มั่นคงสะอำดและปลอดภัย มี
ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 
พอเพียง อยู่ในสภำพใช้กำรได้ดี 
สภำพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่ง
เรียนรู้ส ำหรับผู้เรียน 

 
 

๙5 

 

  3. ร้อยละของกำรจัดห้องสมุดท่ี
ให้บริกำรส่ือ และเทคโนโลยี 

๑๐๐  
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งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 

 
ท่ี 

 
เป้ำประสงค์ 

 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ค่ำเป้ำหมำยปี 
2563 

(ร้อยละ) 

 
มำตรกำรกำรด ำเนินงำน 

  สำรสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

  

  4. ร้อยละของกำรจัดโครงกำร
กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภำพอนำมัย 
และควำมปลอดภัยของผู้เรียน 

 
๑๐๐ 

 

 
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมให้บุคลำกรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรด ำเนินชีวิต 

 
ท่ี 

 
เป้ำประสงค์ 

 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ค่ำเป้ำหมำยปี 
2563 

(ร้อยละ) 

 
มำตรกำรกำรด ำเนินงำน 

๘.  บุคลำกรทุกคนน ำหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงมำใช้ในกำร
ด ำเนินชีวิต 

1. ร้อยละของผู้เรียนและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำน้อมน ำหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน 

 
๑๐๐ 

- พัฒนำผู้บริหำร ครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำให้
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจใน
หลักสูตร 
ท้องถิ่นโดยน ำหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงมำ
ประยุกต์ใช้ 
- ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ควำมตระหนัก เห็นคุณค่ำ
รักและภำคภูมิใจในงำน
ศิลปะของท้องถิ่น และ
ของชำติ มีส่วนร่วม
อนุรักษ์ และสืบสำนงำน
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

2. ร้อยละของผู้เรียนท ำงำนร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุขมีควำม
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูล
กัน 

 
๑๐๐ 

3. ร้อยละของผู้เรียน ใช้วัสดุ 
อุปกรณ์อย่ำงคุ้มค่ำไม่ส้ินเปลืองและ
สำมำรถน ำควำมรู้ทำงศิลปะ สร้ำง
รำยได้ให้ตนเองและครอบครัว 

 
๑๐๐ 

4. ร้อยละของผู้เรียนตระหนัก เห็น
คุณค่ำรักและภำคภูมิใจในงำนศิลปะ
ของท้องถิ่น และของชำติ มีส่วนร่วม
อนุรักษ์ และสืบสำนงำน
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

 
 

๑๐๐ 
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ส่วนที่ ๓ 
รำยละเอียดและสำระส ำคญัของแผนปฏบิตัิกำรประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 

 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปี ปีกำรศึกษำ ๒๕๖4
รำยละเอียด ดังนี้ 

๑. เงินอุดหนุน    จ ำนวน  4,460,000 บำท  
แบ่งเป็น  

๑.๑ ส ำรองจ่ำย    จ ำนวน    446,000  บำท  คิดเป็นร้อยละ  10.00 
๑.๒ รำยจ่ำยประจ ำ   จ ำนวน  2,301,050บำท    คิดเป็นร้อยละ  51.59 

 ๑.๒.๑ ค่ำจ้ำง   จ ำนวน     720,000  บำท   คิดเป็นร้อยละ  31.29 
 ๑.๒.๒ งบลงทุน   จ ำนวน     18๐,๐๐๐  บำท   คิดเป็นร้อยละ  7.82 
 ๑.๒.๓ ค่ำสำธำรณูปโภค  จ ำนวน     ๗51,050  บำท   คิดเป็นร้อยละ  32.64 
 ๑.๒.๔ ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ จ ำนวน       60,000  บำท   คิดเป็นร้อยละ  2.61 
 ๑.๒.๕ น้ ำมันเช้ือเพลิง  จ ำนวน       60,000  บำท   คิดเป็นร้อยละ  2.61 
 ๑.๒.๖ ค่ำถ่ำยเอกสำร  จ ำนวน      300,000 บำท   คิดเป็นร้อยละ  13.04 
 1.2.7 ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร จ ำนวน        30,000 บำท   คิดเป็นร้อยละ  1.30 
 ๑.๒.8 วัสดุส ำนักงำน  จ ำนวน      180,000 บำท   คิดเป็นร้อยละ  7.82 
 ๑.๒.9 วัสดุดูแลรักษำควำมสะอำด จ ำนวน        20,000 บำท   คิดเป็นร้อยละ  0.87 

           ๑.๓ เงินอุดหนุนเพื่อจัดท ำโครงกำรตำมกลยุทธ์จ ำนวน 1,712,950 บำท คิดเป็นร้อยละ38.41 
  ๑.๓.๑ ด้ำนงำนวิชำกำร  จ ำนวน       647,300 บำท  คิดเป็นร้อยละ  37.79 
  ๑.๓.๒ ด้ำนงำนงบประมำณ จ ำนวน       149,150 บำท  คิดเป็นร้อยละ  8.71 
  ๑.๓.๓ ด้ำนงำนบุคคล  จ ำนวน       333,000 บำท  คิดเป็นร้อยละ  19.44 
  ๑.๓.๔ ด้ำนงำนท่ัวไป  จ ำนวน       450,300 บำท  คิดเป็นร้อยละ  26.29 
  ๑.๓.๕ ด้ำนงำนกิจกำรนักเรียน จ ำนวน       133,200 บำท  คิดเป็นร้อยละ  7.78 
      2. เงินพัฒนำผู้เรียน            จ ำนวน    1,116,665 บำท คิดเป็นร้อยละ  100.00 
  ๑.๔.๑ กิจกรรมวิชำกำร   

จ ำนวน       481,065 บำท   คิดเป็นร้อยละ  43.08 
  ๑.๔.2 กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม/ลูกเสือ/เนตรนำรี/ยุวกำชำด/ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ 

จ ำนวน       395,600 บำท   คิดเป็นร้อยละ  35.43 
  1.4.3 กิจกรรมทัศนศึกษำ จ ำนวน       160,000 บำท   คิดเป็นร้อยละ  14.33 

1.4.4 กิจกรรมกำรบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร (ICT) 
      จ ำนวน       60,000 บำท     คิดเป็นร้อยละ  5.37 

1.4.5 กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID – 19) 

      จ ำนวน       20,000 บำท     คิดเป็นร้อยละ  1.7 
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       3. เงินรำยได้สถำนศึกษำ ด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ของกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำแต่ละ
ประเภท  
 3.1 ค่ำบ ำรุงกำรศึกษำ  จ ำนวน       980,150 บำท  คิดเป็นร้อยละ  100.00 
  3.1.1 ห้องเรียนพิเศษ วิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์ 

จ ำนวน       450,000 บำท   คิดเป็นร้อยละ  45.91 
  3.1.2 ค่ำยวิทยำศำสตร์ (นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย) 
      จ ำนวน       240,000 บำท   คิดเป็นร้อยละ  24.48 
  3.1.3 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และค่ำยคุณธรรม 

จ ำนวน       245,150 บำท   คิดเป็นร้อยละ  37.79 
  3.1.4 ค่ำตอบแทนวิทยำกรท้องถิ่น 
      จ ำนวน       45,000 บำท    คิดเป็นร้อยละ  25.01 
 3.2 ปรับปรุงร้ำนค้ำสวัสดิกำร  จ ำนวน       10,000 บำท  คิดเป็นร้อยละ  100.00 
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ล ำดับ โครงกำร 
งบประมำณที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ตอบสนอง 

กลยุทธ์โรงเรียน 
 

เงิน
อุดหนุน 

เงินพัฒนำ
ผู้เรียน 

เงินรำยได้ 
สถำนศึกษำ 

ด้ำนงำนวิชำกำร 
1 ส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร 1, 2 
 ศิลปหัตถกรรม 99,000   ครูจริาภา อินทพัฒน์ 

 สัปดำห์วิทยำศำสตร์ ม.รำชภัฎสุรำษฎร์ธำนี  5,000  
มอ.วิชำกำร  4,000  
วชิรวิชำกำร  10,000  
กำรแข่งขันวันรพี, วนัรัฐธรรมนูญ  2,000  ครูณิชาภัทร อภิบาลศักด์ิ 

กำรแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ  2,000  ครูสภุาวรรณ หวานแก้ว 

กำรแข่งขันเศรษฐศำสตร์  2,000  ครูดารณี เรืองจันทร ์

ASEAN ACTIVITIES  5,500  ครูดำรณี เรืองจันทร ์

ฝึกทักษะสุขศึกษำเพื่อกำรแข่งขันทักษะวิชำกำร  3,000  ครูณัฏฐพล ใจห้ำว 

2 พัฒนำระบบงำนวิชำกำร 1, 4, 6 
 ส่งเสริมวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 1,800   ครูจรัญ พรหมสุวรรณ 

พัฒนำปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ 4,500   ครูดรุณี เจริญรูป 

กำรวัดและประเมินผลสัมฤทธ์ทำงกำรเรียน 9,000   ครูจารี พรหมสง 

พัฒนำส ำนักงำนวิชำกำร 
 

23,000   ครูภณิดา ด าฝ้าย 

รำยละเอียดโครงกำร / กิจกรรม ประจ ำปีกำรศึกษำ 



30 
 

 
งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 

ล ำดับ โครงกำร 
งบประมำณที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ตอบสนอง 

กลยุทธ์โรงเรียน 
 

เงิน
อุดหนุน 

เงินพัฒนำ
ผู้เรียน 

เงินรำยได้ 
สถำนศึกษำ 

3 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
(Science - Math Program : SMP) 

1, 2, 3, 6, 7 

 สอนเสริมศักยภาพนอกเวลาเรียนด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

  30,000 ครูดรุณ ีเจริญรูป 

ค่ายบูรณาการวิชาการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก   210,000 ครูภาวิณี แก้วก าเนิด 

ค่ายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ภายในโรงเรียน)   100,000 ครูภาวิณี แก้วก าเนิด 

 จ้างเจ้าหน้าท่ีประจ าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   110,000 ครูจรัญ พรหมสุวรรณ 

4 แลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาการ 1, 3, 6, 7, 8 
 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (TUPST OPEN HOUSE)  20,000  ครูดรุณ ีเจริญรูป 

นิทรรศการ OCOP และ OSOP  15,000  ครูดรุณี เจริญรูป 

 ส่งเสริมโอกาสนักเรียนแลกเปล่ียน  10,000    
5 ปันน้ าใจ สานสายใย ในเครือเตรียมพัฒน์ 1, 6 
 ติวเข้มเติมเต็มความรู้พิชิตโอเน็ต  

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 15,000  ครูดรุณี เจริญรูป 

6 พัฒนาระบบงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 

18,000   ครูประเสริฐ สร้อยศร ี 1, 4 

7 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
 

 37,820  ครูสภุาภรณ ์เชื่อมกระโทก 1, 2, 3, 7, 8 
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ล ำดับ โครงกำร 
งบประมำณที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ตอบสนอง 

กลยุทธ์โรงเรียน 
 

เงิน
อุดหนุน 

เงินพัฒนำ
ผู้เรียน 

เงินรำยได้ 
สถำนศึกษำ 

8 โรงเรียนมาตรฐานสากล 1, 2 
 การประเมินคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลในระดับ

โรงเรียน (Sc QA) 
18,000   ครูปวีณา โชติช่วง 

การประเมินโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 9,000   ครูปวีณา โชติช่วง 

9 โครงการพัฒนาและปรับปรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
ภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธาน ี

54,000   ครูทิฐิกร บุญเชื้อ 
 

6 

10 พัฒนาระบบงานทะเบียน 9,000   ครูณิชาภัทร อภิบาลศักด์ิ 6 
11 พัฒนาคุณภาพด้านส่ือและเทคโนโลยี 1, 6 
 กิจกรรมเดินสายใยแก้วน าแสงเส้นทางหอประชุมและ

อาคารโรงฝึกงาน 
36,000   ครูอนุจิตร จันทศร ี

กิจกรรมขยายระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย หอประชุมและ
อาคารโรงฝึกงาน 

 20,000  

กิจกรรมติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดหอประชุมและอาคาร
โรงฝึกงาน 

18,000   

กิจกรรมจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คห้องคอมพิวเตอร์ 90,000   
กิจกรรมเช่าอินเทอร์เน็ต 168,000   
กิจกรรมประกันภัยทรัพย์สินอุปกรณ์เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ต 

5,400   
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ล ำดับ โครงกำร 
งบประมำณที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ตอบสนอง 

กลยุทธ์โรงเรียน 
 

เงิน
อุดหนุน 

เงินพัฒนำ
ผู้เรียน 

เงินรำยได้ 
สถำนศึกษำ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
12 ยกระดับผลสัมฤทธ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 1, 2, 3, 4, 6, 

7, 8  ค่ายคณิตศาสตร์  17,000  ครูชัยพร เชิญรัตนรักษ์, 
ครูพุทธิกำ กำญจนรักษ์ 

เรียนรู้เทคโนโลยีด้วยโปรแกรม GSP  20,000  ครูปริญาพร อุปการแก้ว,  
ครูนัฐพร เกื้อฉิม 

การจัดการเรียนรู้แบบเปิดช้ันเรียน 
 

4,500   ครูปริญาพร อุปการแก้ว, 
ครูนฤมินทร์ ค่านคร 

ผลิตส่ือการจัดการเรียนการสอน 4,500   ครูนฤมินทร์ ค่านคร,  
ครูประภัสสร วิชัยดิษฐ์ 

พัฒนาห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 
 

7,200   ครูดรุณี เจริญรูป, 
ครูกัมพล พินิจ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
13 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1, 2, 3, 6, 7 
 สัปดาหว์ิทยาศาสตร์  15,000  ครูจรัญ พรหมสุวรรณ, ครูป

วีณา โชติช่วง 

ค่ายสะเต็มศึกษา (นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น)  22,000  ครูภาวิณี แก้วก าเนิด 

ค่ายวิทยาศาสตร์ (นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย)   240,000 ครูจริาภา อินทพัฒน์ 

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 7,200   ครูศสิกรณ์ ศรีเขาล้าน 

การยกระดับการใช้ทักษะและกระบวนการทางเทคโนโลยี  20,000  ครูทิฐิกร เชื้อบุญ 
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งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 

ล ำดับ โครงกำร 
งบประมำณที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ตอบสนอง 

กลยุทธ์โรงเรียน 
 

เงิน
อุดหนุน 

เงินพัฒนำ
ผู้เรียน 

เงินรำยได้ 
สถำนศึกษำ 

เพื่อก้าวทันโลกยุค 4.0 
จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์การทดลองวิทยาศาสตร์ 18,000   ครูจารี พรหมสง 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
14 วันสุนทรภู่ วันภาษาไทย และสัปดาห์ห้องสมุด  8,000  ครูรัตติการณ์ ร่วมสนิท 1, 3, 6, 7, 8 
15 คลินิคหมอภาษา  5,000  ครูแววดาว สุขแก้ว 1, 3, 6 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ 
16 พัฒนาส่ือการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 9,000   ครูณิชาภัทร อภิบาลศักด์ิ 1, 2, 3, 4 
17 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์  40,000  ครูสภุำวรรณ หวำนแก้ว  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
18 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาต่างประเทศ 1, 2, 3, 6, 7, 

8  พัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียว  5,000  ครูจงกล ศรีทอง 

English camp  17,000  ครูจงกล ศรีทอง 

Christmas Day  13,000  ครูจงกล ศรีทอง 

ภาษาอังกฤษวันละค า วันละประโยค 
( A word A Sentence A Day) 

 3,745  ครูสุมาลี ซุ้นสุวรรณ 

วันตรุษจีน  10,000  ครูธฤตวัน ญาณวีรศักด์ิ 

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาจีน  3,000  ครูธฤตวัน ญาณวีรศักด์ิ 

พัฒนาส่ือการสอนภาษาต่างประเทศ  5,000  ครูสจัจะ นิลอรุณ 
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งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 

ล ำดับ โครงกำร 
งบประมำณที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ตอบสนอง 

กลยุทธ์โรงเรียน 
 

เงิน
อุดหนุน 

เงินพัฒนำ
ผู้เรียน 

เงินรำยได้ 
สถำนศึกษำ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพละศึกษำ 
19 ส่งเสริมกีฬำเพื่อควำมเป็นเลิศ 1, 2 
 ส่งเสริมกีฬำรักบี้ฟุตบอลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ

พัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี และจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เพื่อ
ควำมเป็นเลิศ 

 50,000  ครูเจนณรงค ์อุดมลาภ 
 

ส่งเสริมกีฬำอ ำเภอและกีฬำจังหวัดเพื่อควำมเป็นเลิศ  15,000  ครูประเสริฐพร พัฒนศิลป ์

ส่งเสริมกีฬำฟุตซอล จังหวัดสุรำษฎร์ธำนีเพื่อควำมเป็นเลิศ  -   

ส่งเสริมกีฬำฟุตบอล สพม.11 เพื่อควำมเป็นเลิศ  -   

ส่งเสริมกีฬำมวยไทย เพื่อควำมเป็นเลิศ  10,000  ครูประเสริฐพร พัฒนศิลป ์

ส่งเสริมกีฬำตะกร้อ เพื่อควำมเป็นเลิศ  5,000  ครูณัฏฐพล ใจห้ำว 

กำรแข่งขันกีฬำภำยในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ
พัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำน ีประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

 50,000  ครูประเสริฐพร พัฒนศิลป ์

กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์กีฬำ 13,500   ครูณัฏฐพล ใจห้ำว 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
20 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดนตรีและนาฏศิลป์ 1, 2, 7 
 พัฒนาส่ือการสอนกลุ่มสาระศิลปะ 9,000    

 ฝึกซ้อมดนตรีไทยและดนตรีสากลนอกเวลาเรียน   15,000 ครูประเสริฐ สร้อยศร ี

ส่งเสริมการเรียนและพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีไทยและ
ดนตรีสากล 

  15,000 ครูประเสริฐ สร้อยศรี,  
ครูวรพล ธำนีรัตน์ 

ส่งเสริมการเรียนและพัฒนาศักยภาพด้านนาฏศิลป์ 9,000 35,000  ครูธนรรณพร แสงสว่ำง 
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งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 

ล ำดับ โครงกำร 
งบประมำณที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ตอบสนอง 

กลยุทธ์โรงเรียน 
 

เงิน
อุดหนุน 

เงินพัฒนำ
ผู้เรียน 

เงินรำยได้ 
สถำนศึกษำ 

ปรับปรุงพัฒนาวงดนตรีไทย  15,000  ครูประเสริฐ สร้อยศร ี

ส่งเสริมเอกลักษณ์ชาวเตรียมพัฒน์   15,000 ครูประเสริฐ สร้อยศร ี

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
21 ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2, 7, 8 
 ปุ๋ยหมักจากใบไม้ธรรมชาติ 2,700   ครูนันทพัทธ์ เจริญแก้วประสงค์ 

โครงงานเกษตรในโรงเรียน  8,000  ครูนันทพัทธ์ เจริญแก้วประสงค์ 

ตลาดนัดสร้างอาชีพ เตรียมพัฒน์รักษ์โลก   10,000  ครูภัทธิรำ จำรุศักดำเดช 

โครงงานอาชีพเพื่อทักษะกระบวนการด าเนินชีวิต  20,000  ครูธนิษรำพร ทองเนียม 

โรงเรียนปลอดขยะ (ZERO WASTE SCHOOL)  5,000  ครูธนิษรำพร ทองเนียม 

สร้างจิตส านึก สุขนิสัย รักษ์ความสะอาด  3,000  ครูธนิษรำพร ทองเนียม 

ด้ำนงำนทั่วไป 
22 ปรับปรุงพัฒนาอาคารและสถานท่ี 3, 5, 7 
 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 10,800   ครูบุรณสิ ด ำใหม่ 

ปรับปรุงและซ่อมแซมห้องเรียนและห้องพิเศษ 10,800   
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ภายในโรงเรียน 9,000   
ปรับปรุงทางเท้าและขอบฟุตบาท 7,200   
ปรับปรุงป้ายบอกทางและอาคารภายในโรงเรียน 6,300   
ปรับปรุงบอร์ดประกาศและประชาสัมพันธ์ภายในโรงเรียน 7,200   
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งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 

ล ำดับ โครงกำร 
งบประมำณที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ตอบสนอง 

กลยุทธ์โรงเรียน 
 

เงิน
อุดหนุน 

เงินพัฒนำ
ผู้เรียน 

เงินรำยได้ 
สถำนศึกษำ 

ปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 3,600   
จัดท าป้ายจราจรภายในโรงเรียน 7,650   
จัดท าหลังคา(Cover Way) อาคาร 2 40,000   
จัดท าป้ายพระบรมฉายาลักษ์ 7,200   
จัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือช่าง 7,200   
ไม้กั้นประตูเข้าออกโรงเรียนอัตโนมัติ 36,000   
ปรับปรุงซ่อมแซมเสาธงชาติประจ าโรงเรียน -   
ซ่อมแซมระบบประปาบาดาล 18,000   
ต่อเติมหลังคาเช่ือมต่อระหว่างโรงฝึกงาน 56,700   
ปรับภูมิทัศน์ ส่ิงแวดล้อม 90,000   ครูนันทพัทธ์ เจริญแก้วประสงค์ 

ปรับปรุงห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ 9,000   ครูธนรรณพร แสงสว่ำง 

ปรับปรุงห้องเรียน winner 15,000   ครูองค์พันเลิศ พนมวัน ณ 
อยุธยำ 

ปรับปรุงห้องกิจการนักเรียน 13,500   ครูอนุจิตร จันทศร ี

ปรับปรุงพัฒนาห้องประชาสัมพันธ์ 4,500   ครูธฤตวัน ญาณวีรศักด์ิ 

ปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร ์ 24,000   ครูปริตรตำ วำณิชย์เจริญ 

ปรับปรุงร้านค้าสวัสดิการ 
 

  10,000 ครูภัทธิรำ จำรุศักดำเดช 
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งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 

ล ำดับ โครงกำร 
งบประมำณที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ตอบสนอง 

กลยุทธ์โรงเรียน 
 

เงิน
อุดหนุน 

เงินพัฒนำ
ผู้เรียน 

เงินรำยได้ 
สถำนศึกษำ 

23 ส่งเสริมสุขภาพอนามัย 1, 3, 7 
 โรงอาหารสะอาด นักเรียนปลอดภัย 6,300   ครูประภัสสร วิชัยดิษฐ์ 

อย.น้อย 6,300   ครูประภัสสร วิชัยดิษฐ์ 

ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผู้เรียน 6,300   ครูประภัสสร วิชัยดิษฐ์,  
ครูวรพล ธำนีรัตน์ 

24 ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 1, 3, 5, 6, 7 
 
 
 
 
 
 

 

 โครงการรับนักเรียนปีการศึกษา 2564 8,100   ครูสจัจะ นิลอรุณ 

โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 

18,050   ครูสจัจะ นิลอรุณ 

ธนาคารโรงเรียน 4,500   ครูณิชาภัทร อภิบาลศักด์ิ 

พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 4,500   ครูจรัญ พรหมสุวรรณ 

โครงการจัดท าวารสารประชาสัมพันธ์ 3,600   ครูธฤตวัน ญาณวีรศักด์ิ 

25 เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 1, 3, 7 
 เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  20,000  ครูจริำภำ อินทพัฒน์,  

อสม.น้อย 9,000   ครูวรพล ธำนีรัตน์ 

ด้ำนงำนกิจกำรนักเรียน 
26 สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 1, 2, 3, 5 
 ขับเคล่ือนห้องเรียนสีขาว  10,000  ครูกำญจนำ นุ่นด้วง 

 วันงดสูบบุหรี่โลก  5,000  
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งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 

ล ำดับ โครงกำร 
งบประมำณที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ตอบสนอง 

กลยุทธ์โรงเรียน 
 

เงิน
อุดหนุน 

เงินพัฒนำ
ผู้เรียน 

เงินรำยได้ 
สถำนศึกษำ 

วันต่อต้านยาเสพติด  5,000  
ตรวจสารเสพติด  9,600  

27 ประชาธิปไตยในโรงเรียน 2, 3, 5 
 สนับสนุนกิจกรรมสภานักเรียน  5,000  ครูณัฏฐพล ใจห้ำว 

 เลือกตั้งสภานักเรียน  2,000  
ส่งเสริมศักยภาพผู้น านักเรียน  10,000  
ส่งเสริมศักยภาพคณะกรรมการสภานักเรียน  23,000  
อบรม อสน.  90,000  ครูกนกวรรณ ไกรภูม ิ

28 พัฒนาบุคลากรด้านลูกเสือ 45,000   ครูประเสริฐพร พัฒนศิลป ์ 4 
29 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และค่ายคุณธรรม 2,3 
 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่   185,150 ครูอนุจิตร จันทศร ี

กิจกรรมค่ายคุณธรรมและจริยธรรม   60,000 ครูดำรณี เรืองจันทร ์

30 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1, 2, 3, 6 
 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 54,000   ครูพรศักด์ิ ผกำกรอง 

กิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 4,500   ครูสรุชัย ลำจโรชน์ 

กิจกรรมประชุมเครือข่ายรถรับส่ง 2,700   ครูสรุชัย ลำจโรชน์ 

กิจกรรมเย่ียมบ้านนักเรียน  25,000  ครูกำญจนำ นุ่นด้วง 

กิจกรรมอบรมวิทยุสังเคราะห์ความถ่ีประเภท 2 9,000   ครูอนุจิตร จันทศร ี
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ล ำดับ โครงกำร 
งบประมำณที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ตอบสนอง 

กลยุทธ์โรงเรียน 
 

เงิน
อุดหนุน 

เงินพัฒนำ
ผู้เรียน 

เงินรำยได้ 
สถำนศึกษำ 

เพศวิถีศึกษา  4,000  ครูเจนณรงค์ อุดมลำภ 

กิจกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียน (กองร้อย)  5,000  ครูอนุจิตร จันทศร ี

31 กิจกรรมวันส าคัญ 2 
 วันไหว้คร ู  5,000  ครูดารณ ีเรืองจันทร ์

วันประดับเข็มพระเกี้ยว  10,000  ครูดารณี เรืองจันทร ์

วันเอดส์โลก  3,000  ครูณัฏฐพล ใจห้ำว 

วันปัจฉิมนิเทศ  30,000  ครูกนกวรรณ ไกรภูม ิ

32 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2, 7, 8 
 ชมพูล้อมรัก ชาติ ศาสน์ กษัตริย์  5,000  ครูดารณ ีเรืองจันทร ์

รักษ์ความเป็นไทย หัวใจชาวเตรียม  7,000  
สิกขาธรรม  5,000  
ปลูกธรรมกลางใจ  5,000  
โครงงานคุณธรรม  5,000  

33 พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1, 2, 3, 6, 7, 
8  ทัศนศึกษา  120,000  ครูกนกวรรณ ไกรภูม ิ

กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนาร ี  75,000  ครูประเสริฐพร พัฒนศิลป ์

กิจกรรมแนะแนว  35,000  ครูกนกวรรณ ไกรภูมิ,  
ครูจรินันท์ สนยำแหละ  
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ล ำดับ โครงกำร 
งบประมำณที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ตอบสนอง 

กลยุทธ์โรงเรียน 
 

เงิน
อุดหนุน 

เงินพัฒนำ
ผู้เรียน 

เงินรำยได้ 
สถำนศึกษำ 

กิจกรรมชุมนุม  5,000  ครูณัฏฐพล ใจห้ำว 

กิจกรรมสาธารณะประโยชน์  5,000  ครูจรินันท์ สนยำแหละ 

กิจกรรมนศท  7,000  ครูองค์พันเลิศ พนมวัน ณ 
อยุธยำ 

34 พัฒนาบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา(พสน.) 

18,000   รองผู้อ ำนวยกำรปฐมำ ชูศักด์ิ  1, 2, 4, 5 

ด้ำนงำนงบประมำณ 
35 พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ 4, 5, 8 
 กิจกรรมการเบิกจ่าย 7,020   ครูสภุำพร สุวรรณละออง 

กิจกรรมการจัดท าบัญชี 5,430   
พัฒนาแผนปฏิบัติการ 20,700   ครูองค์พันเลิศ พนมวัน  

ณ อยุธยำ 
พัฒนาระบบแผนงาน 98,000   ครูนัฐพร เกื้อฉิม 

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
การศึกษา 2565 

18,000   ครูองค์พันเลิศ พนมวัน  
ณ อยุธยำ 

ด้ำนงำนบุคคล 
36 พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร 4, 5 
 พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ  180,000   ครูสุมำลี ซุ้นสุวรรณ, 

ครูธนรรณพร แสงสว่ำง 
กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและก าลังใจ 13,500   กลุ่มงำนบุคคล 
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ล ำดับ โครงกำร 
งบประมำณที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ตอบสนอง 

กลยุทธ์โรงเรียน 
 

เงิน
อุดหนุน 

เงินพัฒนำ
ผู้เรียน 

เงินรำยได้ 
สถำนศึกษำ 

พัฒนาระบบงานกลุ่มงานบุคคล 13,500   
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 117,000   
ศึกษาดูงานกลุ่มงานบุคคล 9,000   ครูธนรรณพร แสงสว่ำง 

 รวม 1,712,950 1,116,665 990,150   
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ส่วนที่ ๔ 
กำรก ำกบั ติดตำม ประเมนิผล และรำยงำน 

 
โรงเรียนใช้มำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียน ปฏิทินปฏิบัติงำนโรงเรียน/กลุ่มงำน/กลุ่มสำระ/

งำน 
 เป็นเครื่องมือในกำรก ำกับ ติดตำม และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน/โครงกำร ตำมวงจรเดมมิ่ง (PDCA) เพื่อวัด
ควำมส ำเร็จตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน กลุ่มงำน/กลุ่มสำระ/งำน และคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียน 
ดังนี้ 

1. กำรก ำกับ ติดตำม 

วิธีกำร ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรโครงกำร ภำคเรียนละ 2 ครั้ง กลุ่มบริหำรนโยบำยและแผน 
2. นิเทศ ติดตำม ภำยในเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพ 

ตลอดปี หัวหน้ำกลุ่มงำน/กลุ่มสำระ/งำน ท่ี
รับผิดชอบ 

3. ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรโครงกำร ปีละครั้ง กลุ่มบริหำรนโยบำยและแผน 
 

2. กำรตรวจสอบและรำยงำน 

วิธีกำร ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1. ต้ังคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทบทวน คุณภำพ ภำคเรียนท่ี 1 ผู้บริหำรโรงเรียน 
2. พัฒนำและฝึกอบรมคณะกรรมกำร ภำคเรียนท่ี 1 ผู้บริหำรโรงเรียน 
3. เตรียมสร้ำงเครื่องมือ/คู่มือตรวจสอบ ภำคเรียนท่ี 1 คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ 
4. ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ภำคเรียนท่ี 2 คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ 
5. ประเมินสรุปผลกำรตรวจสอบ และรำยงำน ภำคเรียนท่ี 2 คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ 
6. เสนอผลกำรตรวจสอบให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับกำร
จัดกำรศึกษำทรำบ 

ภำคเรียนท่ี 2 คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ 

7. พัฒนำและปรับปรุงมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
กรณีท่ีผลกำรปฏิบัติงำนไม่เป็นไปตำมมำตรฐำน 

ภำคเรียนท่ี 2 คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ 
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ภำคผนวก 
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โครงกำร ส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพของผู้เรียน 

  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน 

มำตรฐำนท่ี 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

  3.1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ 
สนองกลยุทธ์ สพม.11  

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนำคุณภำพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสู่มำตรฐำนสำกล 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
 

กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
ผู้ประสำนโครงกำร/ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นำงสุมำลี  ซุ้นสุวรรณ และ นำงสำวจิรำภำ  อินทพัฒน์ 
ลักษณะโครงกำร    โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลำ     ตลอดปีกำรศึกษำ 2564 
 
หลักกำรและเหตุผล     
 หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มุ่งพัฒนำผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก ำลังของชำติให้เป็นมนุษย์ท่ีมี
ควำมสมดุลท้ังด้ำนร่ำงกำย ควำมรู้ คุณธรรม มีจิตส ำนึกในควำมเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในกำร
ปกครองตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีควำมรู้และทักษะพื้นฐำน รวมท้ัง
เจตคติท่ีจ ำเป็นต่อกำรศึกษำต่อ กำรประกอบอำชีพ และกำรศึกษำตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญบน
พื้นฐำนควำมเช่ือว่ำทุกคนสำมำรถเรียนรู้และพัฒนำตนเองได้เต็มศักยภำพ 
 จำกกำรที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี ได้เข้ำร่วมแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรของ
หน่วยงำนภำยนอกสถำนศึกษำต่ำง ๆ  ส่งผลให้ผู้เรียนให้สำมำรถเรียนรู้และพัฒนำตนเองได้อย่ำงเต็มศักยภำพ
มีควำมรู้เป็นสำกล รู้เท่ำทันควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงวิทยำกำรและปรำกฏกำรณ์ต่ำงๆ สำมำรถปรับวิธีกำรคิด
และวิธีกำรท ำงำนได้อย่ำงเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ตลอดปีกำรศึกษำ 2564 ดังนั้นเพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถ
พัฒนำตนเองสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน จึงได้จัดท ำโครงกำรนี้ขึ้น 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษำค้นคว้ำ หำควำมรู้ใหม่ ๆ จำกกิจกรรมกำรแข่งขันทำงวิชำกำร 
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร 

 
เป้ำหมำย 

เชิงปริมำณ 
             1. จ ำนวนนักเรียนท่ีเข้ำแข่งขัน สำมำรถพัฒนำตนเองให้มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร 

เชิงคุณภำพ 
                  1. นักเรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถ ในกำรพัฒนำตนเอง ร่วมแข่งขันควำมเป็นเลิศทำง
วิชำกำรภำยนอกสถำนศึกษำ  

รำยละเอียดกิจกรรม 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ศิลปหัตถกรรม 
ขั้นเตรียมกำร 
- ประชุมรับทรำบนโยบำยจำกผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
- แต่งต้ังคณะกรรมตำมค ำส่ังรับผิดชอบแต่ละกิจกรรม 
- ประชุมกลุ่มสำระฯเพื่อแบ่งหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 
- ประชำสัมพันธ์โครงกำร / กิจกรรมให้นักเรียนทรำบ 
ขั้นด ำเนินกำร 
- แต่ละกลุ่มสำระคัดเลือกนักเรียนแต่ละรำยกำรท่ีมีควำมสำมำรถศักยภำพ 
สอดคล้องกับรำยกำรแข่งขัน 
- นักเรียนท ำกำรฝึกซ้อมภำยใต้กำรควบคุมดูแล ของครูในแต่ละกลุ่มสำระ
ท่ีได้รับมอบหมำย 
- ประชุมสรุปปัญหำก่อนด ำเนินกำรแข่งขันในวันจริง 
ขั้นติดตำมและประเมินผล   
- แบบสอบถำม 
- กำรสังเกต 
- ผลกำรแข่งขัน / รำงวัล ท่ีนักเรียนได้รับ 

 
กรกฎำคม 

64 
 
 
 
 

สิงหำคม 
64 – 

มกรำคม 
65 

 
 
 
 

กุมภำพันธ์ 
65 

นำงสำวจิรำภำ 
อินทพัฒน์ และ
นำงสำวรัตติ
กำรณ์ ร่วมสนิท 

2. สัปดำห์วิทยำศำสตร์ ม.รำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี 
ขั้นเตรียมกำร 
- ประชุมรับทรำบนโยบำยจำกผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
- แต่งต้ังคณะกรรมตำมค ำส่ังรับผิดชอบแต่ละกิจกรรม 
- ประชุมกลุ่มสำระฯเพื่อแบ่งหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 
- ประชำสัมพันธ์โครงกำร / กิจกรรมให้นักเรียนทรำบ 
ขั้นด ำเนินกำร 
- แต่ละกลุ่มสำระคัดเลือกนักเรียนแต่ละรำยกำรท่ีมีควำมสำมำรถศักยภำพ 

กรกฎำคม
64 

 
 
 
 
 

สิงหำคม 
64 

นำงสำวจิรำภำ 
อินทพัฒน ์
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งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

สอดคล้องกับรำยกำรแข่งขัน 
- นักเรียนท ำกำรฝึกซ้อมภำยใต้กำรควบคุมดูแล ของครูในแต่ละกลุ่มสำระ
ท่ีได้รับมอบหมำย 
- ประชุมสรุปปัญหำก่อนด ำเนินกำรแข่งขันในวันจริง 
ขั้นติดตำมและประเมินผล   
- แบบสอบถำม 
- กำรสังเกต 
- ผลกำรแข่งขัน / รำงวัล ท่ีนักเรียนได้รับ 

 
 
 
 
 
 

กันยำยน 
64 

3. มอ.วิชำกำร 
ขั้นเตรียมกำร 
- ประชุมรับทรำบนโยบำยจำกผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
- แต่งต้ังคณะกรรมตำมค ำส่ังรับผิดชอบแต่ละกิจกรรม 
- ประชุมกลุ่มสำระฯเพื่อแบ่งหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 
- ประชำสัมพันธ์โครงกำร / กิจกรรมให้นักเรียนทรำบ 
ขั้นด ำเนินกำร 
- แต่ละกลุ่มสำระคัดเลือกนักเรียนแต่ละรำยกำรท่ีมีควำมสำมำรถศักยภำพ 
สอดคล้องกับรำยกำรแข่งขัน 
- นักเรียนท ำกำรฝึกซ้อมภำยใต้กำรควบคุมดูแล ของครูในแต่ละกลุ่มสำระ
ท่ีได้รับมอบหมำย 
- ประชุมสรุปปัญหำก่อนด ำเนินกำรแข่งขันในวันจริง 
ขั้นติดตำมและประเมินผล   
- แบบสอบถำม 
- กำรสังเกต 
- ผลกำรแข่งขัน / รำงวัล ท่ีนักเรียนได้รับ 

 
กรกฎำคม

64 
 
 
 
 
 

สิงหำคม 
64 

 
 
 
 
 

กันยำยน 
64 

นำงสำวจิรำภำ 
อินทพัฒน ์

4. วชิรวิชำกำร 
ขั้นเตรียมกำร 
- ประชุมรับทรำบนโยบำยจำกผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
- แต่งต้ังคณะกรรมตำมค ำส่ังรับผิดชอบแต่ละกิจกรรม 
- ประชุมกลุ่มสำระฯเพื่อแบ่งหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 
- ประชำสัมพันธ์โครงกำร / กิจกรรมให้นักเรียนทรำบ 
ขั้นด ำเนินกำร 
- แต่ละกลุ่มสำระคัดเลือกนักเรียนแต่ละรำยกำรท่ีมีควำมสำมำรถศักยภำพ 
สอดคล้องกับรำยกำรแข่งขัน 
- นักเรียนท ำกำรฝึกซ้อมภำยใต้กำรควบคุมดูแล ของครูในแต่ละกลุ่มสำระ
ท่ีได้รับมอบหมำย 
- ประชุมสรุปปัญหำก่อนด ำเนินกำรแข่งขันในวันจริง 

 
ตุลำคม 64 

 
 
 
 

 
 

 
พฤศจิกำยน 

64 
 
 

นำงสำวนวพร 
ชูสุวรรณ์ 
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งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นติดตำมและประเมินผล   
- แบบสอบถำม 
- กำรสังเกต 
- ผลกำรแข่งขัน / รำงวัล ท่ีนักเรียนได้รับ 

 
 
 

ธันวำคม 
64 

5. กำรแข่งขันวันรพี,วันรัฐธรรมนูญ 
ขั้นเตรียมกำร 
-  ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินกิจกรรมในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
-  ประสำนครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ให้จัดกิจกรรมส่งเสริมผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน 
ขั้นด ำเนินกำร 
-  ครูทุกคนในกลุ่มสำระจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถด้ำนต่ำง ๆ 
-  ทดสอบควำมรู้นักเรียนทุกระดับช้ันเพื่อแยกเป็น 3 กลุ่ม (เก่ง กลำง 
อ่อน) 
- ด ำเนินกำรสอนเสริม กลุ่ม เก่ง กลำงและอ่อน 
- ด ำเนินกำรฝึกซ้อม จัดแข่งขันทักษะสังคมภำยในโรงเรียน และเข้ำร่วม
กำรแข่งขันกับองค์กรภำยนอก 
ขั้นติดตำมและประเมินผล   
- จำกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  
- จำกผลกำรแข่งขันรำยกำรต่ำงๆ 
- รำยงำนผล 

 
กรกฎำคม 

64 
 
 
 

สิงหำคม 
64 – 

ธันวำคม 
64 

 
 
 
 
 

ธันวำคม 
64 

นำงสำวภณิดำ 
ด ำฝ้ำย 

6 กำรแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ 
ขั้นเตรียมกำร 
-  ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินกิจกรรมในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
-  ประสำนครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ให้จัดกิจกรรมส่งเสริมผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน 
ขั้นด ำเนินกำร 
-  ครูทุกคนในกลุ่มสำระจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถด้ำนต่ำง ๆ 
-  ทดสอบควำมรู้นักเรียนทุกระดับช้ันเพื่อแยกเป็น 3 กลุ่ม (เก่ง กลำง 
อ่อน) 
- ด ำเนินกำรสอนเสริม กลุ่ม เก่ง กลำงและอ่อน 
- ด ำเนินกำรฝึกซ้อม จัดแข่งขันทักษะสังคมภำยในโรงเรียน และเข้ำร่วม
กำรแข่งขันกับองค์กรภำยนอก 

 
มิถุนำยน 

64 
 
 
 

กรกฎำคม 
64 – 

สิงหำคม 
64 

 
 
 
 
 

นำงสำวสุภำ
วรรณ หวำน
แก้ว 
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งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นติดตำมและประเมินผล   
- จำกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  
- จำกผลกำรแข่งขันรำยกำรต่ำงๆ 
- รำยงำนผล 

 
กันยำยน 

64  

7 กำรแข่งขันเศรษฐศำสตร์ 
ขั้นเตรียมกำร 
-  ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินกิจกรรมในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
-  ประสำนครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ให้จัดกิจกรรมส่งเสริมผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน 
ขั้นด ำเนินกำร 
-  ครูทุกคนในกลุ่มสำระจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถด้ำนต่ำง ๆ 
-  ทดสอบควำมรู้นักเรียนทุกระดับช้ันเพื่อแยกเป็น 3 กลุ่ม (เก่ง กลำง 
อ่อน) 
- ด ำเนินกำรสอนเสริม กลุ่ม เก่ง กลำงและอ่อน 
- ด ำเนินกำรฝึกซ้อม จัดแข่งขันทักษะสังคมภำยในโรงเรียน และเข้ำร่วม
กำรแข่งขันกับองค์กรภำยนอก 
ขั้นติดตำมและประเมินผล   
- จำกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  
- จำกผลกำรแข่งขันรำยกำรต่ำงๆ 
- รำยงำนผล 

 
ตลอดปี

กำรศึกษำ 
2564 

นำงสำวดำรณี 
เรืองจันทร์   

8 ASEAN ACTIVITIES   
ขั้นเตรียมกำร 
-  ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินกิจกรรมในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
-  ประสำนครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ให้จัดกิจกรรมส่งเสริมผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน 
ขั้นด ำเนินกำร 
-  ครูทุกคนในกลุ่มสำระจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถด้ำนต่ำง ๆ 
-  ทดสอบควำมรู้นักเรียนทุกระดับช้ันเพื่อแยกเป็น 3 กลุ่ม (เก่ง กลำง 
อ่อน) 
- ด ำเนินกำรสอนเสริม กลุ่ม เก่ง กลำงและอ่อน 
- ด ำเนินกำรฝึกซ้อม จัดแข่งขันทักษะสังคมภำยในโรงเรียน และเข้ำร่วม
กำรแข่งขันกับองค์กรภำยนอก 
ขั้นติดตำมและประเมินผล   
- จำกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  

 นำงสำวดำรณี 
เรืองจันทร์ 
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งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

- จำกผลกำรแข่งขันรำยกำรต่ำงๆ 
- รำยงำนผล 

9 ฝึกทักษะสุขศึกษำเพื่อกำรแข่งขันทักษะวิชำกำร 
ขั้นเตรียมกำร 
-  ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินกิจกรรมในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
-  ประสำนครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ให้จัดกิจกรรมส่งเสริมผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน 
ขั้นด ำเนินกำร 
-  ครูทุกคนในกลุ่มสำระจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถด้ำนต่ำง ๆ 
-  ทดสอบควำมรู้นักเรียนทุกระดับช้ันเพื่อแยกเป็น 3 กลุ่ม (เก่ง กลำง 
อ่อน) 
- ด ำเนินกำรสอนเสริม กลุ่ม เก่ง กลำงและอ่อน 
- ด ำเนินกำรฝึกซ้อม จัดแข่งขันทักษะสุขศึกษำภำยในโรงเรียน และเข้ำ
ร่วมกำรแข่งขันกับองค์กรภำยนอก 
ขั้นติดตำมและประเมินผล   
- จำกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  
- จำกผลกำรแข่งขันรำยกำรต่ำงๆ 
- รำยงำนผล 

ตลอดปี
กำรศึกษำ 

2564 

นำยณัฐพล ใจ
ห้ำว 

 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  นำงสุมำลี  ซุ้นสุวรรณ และ นำงสำวจิรำภำ อินทพัฒน์ 
งบประมำณ 
 146,500 บำท 
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งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 

รำยละเอียดงบประมำณและกิจกรรมหลัก 
 

 
ท่ี 

กิจกรรม/รำยกำร 
เงินงบประมำณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

๑. ศิลปหัตถกรรม   - 29,000 70,000 990,000 
๒. สัปดำห์วิทยำศำสตร์  

ม.รำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี 
- 3,000 2,000 5,000 

๓. มอ.วิชำกำร - 3,000 1,000 4,000 
๔. วชิรวิชำกำร - 7,000 3,000 10,000 
5 วันรพี,วนัรัฐธรรมนูญ - 1,000 1,000 2,000 
6 เพชรยอดมงกฎ - 2,000 - 2,000 
7 เศรษฐศำสตร์ - 1,000 1,000 2,000 
8 ASEAN ACTIVITIES   - 1,000 4,500 5,500 
9 ฝึกทักษะสุขศึกษำเพื่อกำร

แข่งขันทักษะทำงวิชำกำร 
 

- 3,000 3,000 

รวมงบประมำณกำร  39,000 107,500 146,500 
 หมำยเหตุ  ถัวเฉล่ียทุกรำยกำร 
 
กำรประเมินผลสัมฤทธิ์โครงกำร 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำร
ประเมิน 

เคร่ืองมือที่
ใช ้

เชิงปริมำณ 
๑. ร้อยละนักเรียนท่ีเข้ำแข่งขัน สำมำรถพัฒนำตนเองให้มีควำม
เป็นเลิศทำงวิชำกำร 
 

 
80 

 
กำรสังเกต 

 
 

 
แบบสังเกต 

เชิงคุณภำพ 
1. ระดับคุณภำพของนักเรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถ ในกำร
พัฒนำตนเอง ร่วมแข่งขนัควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรภำยนอก
สถำนศึกษำ  

 
ดีมำก 

 
กำร

สอบถำม 

 
แบบสอบถำม 
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ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำตนเอง มีทักษะกระบวนกำรคิดแก้ปัญหำกำรสร้ำงองค์ควำมรู้

ได้ด้วยตนเอง 
2. นักเรียนเกิดทักษะกระบวนกำรเรียนรู้และน ำไปใช้ในกำรคิดแก้ปัญหำในกำรแข่งขันทักษะทำง

วิชำกำร 
3. สถำนศึกษำมีคุณภำพได้มำตรฐำนทำงกำรศึกษำ 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้เสนอโครงกำร                                 ผู้เห็นชอบโครงกำร 
 
ลงช่ือ.........................................................                   ลงช่ือ...................................................... 

                  (นำงสำวจิรำภำ อินทพัฒน์)                                        (นำงปฐมำ  ชูศักดิ์) 
                       ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร                          รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
 
 

ผู้อนุมัติโครงกำร 
 

 
                    ว่ำท่ี ร้อยเอก........................................................... 

                               (ภูพยงค์ คงชนะ) 
  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี 
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โครงกำร พัฒนำระบบงำนวิชำกำร 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

มำตรฐำนท่ี ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 ๒.๒ มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
 ๒.๓ ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและ 

                ทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
สนองกลยุทธ์ สพม.11  
 กลยุทธ์ท่ี ๔  จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง ส่งเสริมคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐำน
ควำมเป็นไทย 
 กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 5 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล โดยกำรมีส่วนร่วมของทุก

ภำคส่วน 
      กลยุทธ์ที่ ๖  ส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำร 
 
กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
ผู้ประสำนโครงกำร/ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นำงสุมำลี  ซุ้นสุวรรณ  
ลักษณะโครงกำร    โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลำ     1 เมษำยน 256๓ - 31 มีนำคม 256๔ 
 
หลักกำรและเหตุผล     

 กำรบริหำรจัดกำรเป็นกลไกพื้นฐำนส ำคัญท่ีจะท ำให้ภำรกิจของสถำนศึกษำประสบ
ควำมส ำเร็จหรือมีประสิทธิภำพ ดังนั้นงำนส ำนักงำนจะเป็นกำรบริหำรงำนของกลุ่มงำนวิชำกำรให้ด ำเนินไป
ด้วยควำมสะดวกรวดเร็ว  มีกำรเตรียมเอกสำรท่ีส ำคัญของงำนวิชำกำร กำรขออนุญำตนักเรียน เข้ำร่วม
กิจกรรมท่ีส ำคัญของโรงเรียน รับหนังสือเข้ำออก  รวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับงำนวิชำกำร เช่น เกียรติบัตร
ของครู นักเรียน  สถิติกำรเข้ำสอน และรับสมัครนักเรียนภำคบังคับเข้ำศึกษำต่อในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ
พัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนีกำรสนับสนุนงำนด้ำนกำรวัดผล ประเมินผลและงำนหลักสูตรโรงเรียน กำรนิเทศ
ภำยในให้ด ำเนินไปตำมเป้ำหมำยของโรงเรียนเพื่อมุ่งสู่ควำมส ำเร็จในกำรบริหำรงำนวิชำกำรภำยในเวลำ 3 ปี 
เพื่อให้งำนท่ีอยู่ในกำรดูแลได้รับควำมสนับสนุนด้ำนงบประมำณให้กำรด ำเนินงำนได้สะดวกและส ำเร็จผล เกิด
ประโยชน์ต่อผู้ให้บริกำรและผู้รับบริกำรอย่ำงท่ัวถึง 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนำงำนวัดผล ประเมินผล งำนพัฒนำหลักสูตร ของโรงเรียน กำรนิเทศภำยใน ให้ระบบกำร

บริหำรงำนวิชำกำรให้เกิดประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริกำรอย่ำงท่ัวถึง 
 2. เพื่อให้นักเรียนท่ีจะเข้ำเรียนระดับช้ันม.1 และ ม.4  ปีกำรศึกษำ 2563 ได้รับบริกำรอย่ำงท่ัวถึง 
และเป็นธรรม 
 3. เพื่อพัฒนำงำนวิชำกำรเข้ำสู่โรงเรียนมำตรฐำนสำกล 

4. เพื่อให้ระบบกำรนิเทศภำยในมีประสิทธิภำพมำกขึ้นซึ่งจะท ำให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

5. เพื่อจัดสรรวัสดุอุปกรณ์ส ำนักงำนให้เพียงพอต่อกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยวิชำกำร 
 
เป้ำหมำย 

เชิงปริมำณ 
         1. งำนส ำนักงำนวิชำกำรสำมำรถวำงแผนปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม กับบริบท 
 2. งำนวัดผลประเมินผลโรงเรียนมีกำรพัฒนำงำนให้มีระบบ รวดเร็ว มำกขึ้น ร้อยละ 80 
  3. งำนหลักสูตรโรงเรียนมีกำรพัฒนำระบบงำนให้เป็นระบบ และเป็นปัจจุบัน 
 4. ครูและนักเรียนได้รับกำรพัฒนำงำนวิชำกำรเข้ำสู่โรงเรียนมำตรฐำนสำกลร้อยละ 80 

 เชิงคุณภำพ 
                     1. ระบบงำนบริหำรวิชำกำรได้รบักำรพัฒนำให้งำนท ำงำนเป็นระบบรวดเร็ว มีควำมถูกต้อง 
เพื่อพัฒนำเข้ำสู่โรงเรียนมำตรฐำนสำกลมีกำรนิเทศติดตำมงำนอยู่เสมอ 

รำยละเอียดกิจกรรม 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ส่งเสริมวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
ขั้นเตรียมกำร 
- ประชุมรับทรำบนโยบำยจำกผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
- แต่งต้ังคณะกรรมตำมค ำส่ังรับผิดชอบแต่ละกิจกรรม 
- ประชุมกลุ่มสำระฯเพื่อแบ่งหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 
ขั้นด ำเนินกำร 
- จัดท ำวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
ขั้นติดตำมและประเมินผล   
- สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 
1 เมษำยน 
256๓ - 

31 มีนำคม 
256๔ 

ครูจรัญ พรหม
สุวรรณ 

2. พัฒนำปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ 
ขั้นเตรียมกำร 
- ประชุมรับทรำบนโยบำยจำกผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
- แต่งต้ังคณะกรรมตำมค ำส่ังรับผิดชอบ 
- ประชุมกลุ่มสำระฯเพื่อแบ่งหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 
ขั้นด ำเนินกำร 

พฤษภำคม
64 

 
 
 
 
 

ครูดรุณี เจริญ
รูป 



54 
 

 
งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

- จัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
ขั้นติดตำมและประเมินผล   
- สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 

 
 

3. กำรวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
ขั้นเตรียมกำร 
- ประชุมรับทรำบนโยบำยจำกผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
- แต่งต้ังคณะกรรมตำมค ำส่ังรับผิดชอบ 
- ประชุมกลุ่มสำระฯเพื่อแบ่งหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 
ขั้นด ำเนินกำร 
- วัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
ขั้นติดตำมและประเมินผล   
- สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 

1 เมษำยน 
256๓ - 

31 มีนำคม 
256๔ 

ครูจำรี พรหม
สง 

4. พัฒนำส ำนักงำนวิชำกำร 
ขั้นเตรียมกำร 
ขั้นเตรียมกำร 
- ประชุมรับทรำบนโยบำยจำกผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
- แต่งต้ังคณะกรรมตำมค ำส่ังรับผิดชอบ 
ขั้นด ำเนินกำร 
- ด ำเนินกิจกรรมพัฒนำส ำนักงำนวิชำกำร 
ขั้นติดตำมและประเมินผล   
- สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 

 
1 เมษำยน 
256๓ - 

31 มีนำคม 
256๔ 

ครูภณิดำ ด ำ
ฝ้ำย 

 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  นำงสุมำลี  ซุ้นสุวรรณ  
งบประมำณ 
 38,300 บำท 
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รำยละเอียดงบประมำณและกิจกรรมหลัก 
 

 
ท่ี 

กิจกรรม/รำยกำร 
เงินงบประมำณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

๑. ส่งเสริมวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียน
กำรสอน 

- 1,800 - 1,800 

๒. พัฒนำปรับปรุงหลักสูตร
สถำนศึกษำ 

- 4,500 - 4,500 

๓. กำรวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์
ทำงกำร้รียน 

- 9,000 - - 

๔. พัฒนำส ำนักงำนวิชำกำร - - 23,000 23,000 
รวมงบประมำณกำร  15,300 23,000 38,300 

 หมำยเหตุ  ถัวเฉล่ียทุกรำยกำร 
 
กำรประเมินผลสัมฤทธิ์โครงกำร 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำร
ประเมิน 

เคร่ืองมือที่
ใช ้

เชิงปริมำณ 
ร้อยละของงำนวัดผลประเมินผลโรงเรียนมีกำรพฒันำงำนให้มี
ระบบ รวดเร็ว มำกขึ้น  
งำร้อยละของงำนหลักสูตรโรงเรียนมกีำรพัฒนำระบบงำนให้
เป็นระบบ และเป็นปัจจุบัน 
ร้อยละของครูและนักเรียนได้รับกำรพัฒนำงำนวิชำกำรเข้ำสู่
โรงเรียนมำตรฐำนสำกล 

 
80 

 
กำรสังเกต 

 
 

 
แบบสังเกต 

เชิงคุณภำพ 
ระดับคุณภำพของกำรบริหำรจัดกำรระบบงำนวิชำกำรของ
โรงเรียนมีควำมคล่องตัว สำมำรถให้บริกำรแก่บุคคลำกรท้ังใน
และนอกสถำนศึกษำได้ 

 
ดีมำก 

 
กำร

สอบถำม 

 
แบบสอบถำม 
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ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. งำนวัดผล ประเมินผล งำนพัฒนำหลักสูตร ของโรงเรียน กำรนิเทศภำยใน ได้พัฒนำระบบกำร

บริหำรงำนวิชำกำรให้เกิดประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริกำรอย่ำงท่ัวถึง 
 2. นักเรียนท่ีจะเข้ำเรียนระดับช้ันม.1 และ ม.4  ปีกำรศึกษำ 2563 ได้รับบริกำรอย่ำงท่ัวถึงและ
เป็นธรรม 
 3. งำนวิชำกำรได้รับกำรพัฒนำเข้ำสู่โรงเรียนมำตรฐำนสำกล 

4. ระบบกำรนิเทศภำยในมีประสิทธิภำพมำกขึ้น  ซึ่งจะท ำให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

5. วัสดุอุปกรณ์ส ำนักงำนได้รับกำรจัดสรรเพียงพอต่อกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยวิชำกำร 
 

 
 
 
 
 
 

ผู้เสนอโครงกำร                                 ผู้เห็นชอบโครงกำร 
 
ลงช่ือ.........................................................                   ลงช่ือ...................................................... 

                  (นำงสุมำลี   ซุ้นสุวรรณ)                                        (นำงปฐมำ  ชูศักดิ์) 
                       ต ำแหน่ง ครูค.ศ.3                           รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงกำร 
 
 

                    ว่ำท่ี ร้อยเอก........................................................... 
                               (ภูพยงค์ คงชนะ) 

  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี 
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โครงกำร  จัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำร ห้องเรียนพิเศษ วิทยำศำสตร์ – 

คณิตศำสตร์ (Science – Math Program : SMP)   
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน 

มำตรฐำนท่ี 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
3.1  จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง  และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต

ได้ 
3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสำรสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
3.3  มีกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก 
3.5  มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำร

เรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์ สพม.11  
 กลยุทธ์ที่ 1 สร้ำงโอกำส และลดควำมเหล่ือมล้ ำทำงกำรศึกษำ  

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสู่มำตรฐำนสำกล  
 กลยุทธ์ที่ 4 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง ส่งเสริมคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐำน
ควำม        เป็นไทย  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล 

 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 

 กลยุทธ์ที่ 3  กระจำยโอกำสให้ประชำกรวัยเรียนในเขตบริกำรได้รับกำรศึกษำอย่ำงท่ัวถึงและเท่ำ
เทียม 

 กลยุทธ์ที่ 6  ส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำร 

 กลยุทธ์ที่ 7  สร้ำงบรรยำกำศและจัดสภำพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข 

 
กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์ 
ผู้ประสำนโครงกำร/ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำงสำวภำวิณี  แก้วก ำเนิด  
ลักษณะโครงกำร   โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลำ    8 มีนำคม 2564 - 25 กุมภำพันธ์ 2565 
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หลักกำรและเหตุผล 
  

 กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสำมำรถพัฒนำควำมรู้และทักษะได้เต็มศักยภำพ เป็น 
หัวใจส ำคัญ ของกำรปฏิรูปกำรศึกษำกำรจัดกำรศึกษำท่ีค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงของผู้เรียน และสำมำรถ  
สนองตอบผู้เรียนได้อย่ำงเหมำะสมตรงตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒  
มำตรำ 24 (1) “จัด เนื้อหำสำระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับควำมสนใจ และควำมถนัดของผู้เรียน โดย
ค ำนึงถึงควำมแตกต่ำง ระหว่ำงบุคคล” โดย เฉพำะผู้เรียนท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษ ดังท่ีพระรำชบัญญัติ
กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542ได้บัญญัติไว้ในมำตรำ 10วรรค 4 ว่ำ “กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับบุคคลซึ่งมี
ควำมสำมำรถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบท่ีเหมำะสมโดยค ำนึงถึงควำมสำมำรถของบุคคลนั้น ”และ
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติพ.ศ.2542 มำตรำ 22 “กำรจัดกำรศึกษำต้องยึดหลักว่ำผู้เรียนทุกคนมี
ควำมสำมำรถเรียนรู้และพัฒนำตนเองได้และถือว่ำผู้เรียนมี ควำมส ำคัญท่ีสุด กระบวนกำรจัดกำรศึกษำต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสำมำรถพัฒนำตำมธรรมชำติและเต็มตำมศักยภำพ” 
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร  สุรำษฎร์ธำนี ในฐำนะสถำนศึกษำของรัฐท่ีมีอ ำนำจหน้ำท่ีใน
กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับบุคคลซึ่งมีควำมสำมำรถ
พิ เศษด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  จึงน ำเสนอโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตร
กระทรวงศึกษำธิกำรห้องเรียนพิเศษ วิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์ ต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร      สุรำษฎร์ธำนีและส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 11 สุ
รำษฎร์ธำนี  ชุมพร เพื่อขอควำมเห็นชอบและอนุมัติให้ด ำเนินกำรจัดโครงกำรดังกล่ำว ซึ่งเป็นกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษำตอนต้น ต้ังแต่ปีกำรศึกษำ 2562 เป็นต้นไป ซึ่งในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
พบว่ำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนสูงขึ้น เป็นท่ีพึงพอใจของผู้ปกครอง ดังนั้นเพื่อส่งเสริมนักเรียนท่ีมี
ควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ให้ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพ พัฒนำผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนของนักเรียนในวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ให้เพิ่มสูงขึ้น พร้อมท้ังปลูกฝังเจตคติท่ีดีต่อวิชำ
วิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ให้แก่ผู้เรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร     สุรำษฎร์ธำนี จึงได้จัดท ำ
โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรห้องเรียนพิเศษ วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์ 
ขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมนักเรียนโครงกำรห้องเรียนพิเศษ วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์ ท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษ

ด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ ให้มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในวิชำวิทยำศำสตร์และ
คณิตศำสตร์ให้เพิ่มสูงขึ้นพร้อมท้ังได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพ 

2. เพื่อปลูกฝังเจตคติทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ให้แก่นักเรียนโครงกำรห้องเรียนพิเศษ 
วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์ 
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เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 

๑. นักเรียนโครงกำรห้องเรียนพิเศษ วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์ จ ำนวนท้ังส้ิน 90 คน ดังนี้ 
 - มัธยมศึกษำปีท่ี 1 จ ำนวน 30 คน 
 - มัธยมศึกษำปีท่ี ๒ จ ำนวน 30 คน 
 - มัธยมศึกษำปีท่ี ๓ จ ำนวน 30 คน 
2. เจ้ำหน้ำท่ีประจ ำห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ จ ำนวน ๑ คน 
เชิงคุณภำพ  
นักเรียนโครงกำรห้องเรียนพิเศษ วิทยำศำสตร์ -คณิตศำสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนด้ำน

วิทยำศำสตร์คณิตศำสตร์ อยู่ในระดับคุณภำพดีข้ึนไป 
 

๔. รำยละเอียดกิจกรรม 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรม สอนเสริมศักยภำพนอกเวลำเรียนด้ำนวิทยำศำสตร์

และคณิตศำสตร์ 
ขั้นเตรียมกำร 

1. ประชุมแต่งต้ังกรรมกำรผู้รับผิดชอบตำมค ำส่ัง 
2. ติดต่อประสำนงำนวิทยำกรให้ควำมรู้ 
3. จัดเตรียม สถำนท่ี เอกสำรส ำหรับจัดกิจกรรม 

ขั้นด ำเนินกำร 
1. แจ้งก ำหนดกำรให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง 
2. ด ำเนินกำรสอนเสริม 
3. นักเรียนสอบวัดควำมรู้จำกบริษัททดสอบควำมรู้ 

ขั้นติดตำมและประเมินผล 
1. วิเครำะห์ปัญหำและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นระหว่ำงกำร

ด ำเนินงำน 
2. กำรประเมินผลกำรจัดกิจกรรมสอนเสริมศักยภำพนอก

เวลำเรียนด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 

 

 
 

 
1 – ๕ มี.ค. 2564 
8-31 มี.ค. 2564 
11-21 พ.ค. 2564 
 
24-28 พ.ค. 2564 
5 มิ.ย.- 31 ก.ค. 
2564 
2 - 31 ส.ค. 2564 
 
1 - 3 ก.ย. 2564 
 
 

6 - 10 ก.ย. 2564 
 

 
 
 
ครูภำวิณี  แก้วก ำเนิด 
ครูอนุจิตร/ครูดรุณี  
ครูดรุณี  เจริญรูป 
 
ครูดรุณี  เจริญรูป 
วิทยำกรจำกภำยนอก 
 
ครูอนุจิตร  จันทศรี 
 
ครูกลุ่มสำระวิทย์ฯ 
ครูกลุ่มสำระคณิตศำสตร ์
 

ครูดรุณี  เจริญรูป 
 

2 กิจกรรม ค่ำยบูรณำกำรวิชำกำรศึกษำแหล่งเรียนรู้ภำยนอก 
ขั้นเตรียมกำร 

1. ประชุมแต่งต้ังกรรมกำรผู้รับผิดชอบตำมค ำส่ัง 
2. ติดต่อประสำนงำนแหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ 

ขั้นด ำเนินกำร 
1. น ำนักเรียนไปศึกษำแหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ ตำมก ำหนดกำร 

 

 
 
1 – ๕ มี.ค. 2564 
11-28 พ.ค. 2564 

 
15-17 ก.ย. 2564 
 

 
 
ครูภำวิณี  แก้วก ำเนิด 
ครูพุทธิกำ/ครูภำวิณี 
ครูกลุ่มสำระวิทย์ฯ 
ครูกลุ่มสำระ
คณิตศำสตร์ 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นติดตำมและประเมินผล   

1. วิเครำะห์ปัญหำและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นระหว่ำงกำร
ด ำเนินงำน 

2. ประเมินผลกำรจัดกิจกรรมค่ำยบูรณำกำรวิชำ
กำรศึกษำแหล่งเรียนรู้ภำยนอก 

22-24 ก.ย. 2564 
 
14-20 ต.ค. 2564 
 
 

 
ครูกลุ่มสำระวิทย์ฯ 
ครูกลุ่มสำระ
คณิตศำสตร์ 
ครูพุทธิกำ/ครูภำวิณี 
 

3 กิจกรรม ค่ำยวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ (ภำยในโรงเรียน) 
ขั้นเตรียมกำร 

1. ประชุมแต่งต้ังกรรมกำรผู้รับผิดชอบตำมค ำส่ัง 
ขั้นด ำเนินกำร 

1. ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมตำมแผน         
ขั้นติดตำมและประเมินผล 

1. วิเครำะห์ปัญหำและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นระหว่ำงกำร
ด ำเนินงำน 

2. ประเมินผลกำรจัดกิจกรรมค่ำยวิทยำศำสตร์-
คณิตศำสตร์ (ภำยในโรงเรียน) 

 

 

 
1-11 ก.พ. 2564 
1-๕ ม.ีค. 2564 
17-18 พ.ย. 2564 
 
22-23 ธ.ค. 2564 
 
 

27-30 ธ.ค.2564 
 

 
 
ครูภำวิณี  แก้วก ำเนิด 
ครูภำวิณี  แก้วก ำเนิด 
ครูภำวิณี /ครูปริยำพร  

 
ครูกลุ่มสำระวิทย์ฯ 
ครูกลุ่มสำระคณิตศำสตร ์
 

ครูภำวิณี  แก้วก ำเนิด 
 

4 กิจกรรม จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ประจ ำห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ 
ขั้นเตรียมกำร 

1. ประชุมแต่งต้ังกรรมกำรผู้รับผิดชอบตำมค ำส่ัง 
๒.  ประกำศรับสมัครหน้ำท่ีประจ ำห้องปฏิบัติกำร
วิทยำศำสตร์ 
๑. เตรียมข้อสอบในกำรสอบคัดเลือก 

ขั้นด ำเนินกำร 
๑. ด ำเนินกำรสอบคัดเลือก   
๒. ประกำศผลสอบผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 
๓. เริ่มปฏิบัติงำนเป็นเจ้ำหน้ำท่ีประจ ำห้องปฏิบัติกำร

วิทยำศำสตร์ 
ขั้นติดตำมและประเมินผล   

๑. กำรประเมินผลกำรปฏบิัติงำน 
๒. ประเมินผลกิจกรรม จ้ำงเจ้ำหน้ำท่ีประจ ำห้องปฏิบัติกำร

วิทยำศำสตร์ 

 
 
1-๕ ม.ีค. 2564 
8-22 มี.ค. 2564 

 
8-22 มี.ค. 2564 
 

1-2 เม.ย. 2564 
9 เม.ย. 2564 
1 พ.ค. 2564 
 
 
30 มี.ค. 2565 
 

25 ก.พ. 2565 
 

 
 

ครูภำวิณี  แก้วก ำเนิด 
กลุ่มงำนบริหำรงำน
บุคคล  
 

ครูจรัญ พรหมสุวรรณ 
 

ครูจรัญ พรหมสุวรรณ 
ครูจรัญ พรหมสุวรรณ 
ครูภำวิณี  แก้วก ำเนิด 
 
 

ครูภำวิณี  แก้วก ำเนิด 
ครูจรัญ พรหมสุวรรณ 
 
  

 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นำงสำวภำวิณี  แก้วก ำเนิด 
งบประมำณ  เงินรำยได้สถำนศึกษำ 
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รำยละเอียดงบประมำณและกิจกรรมหลัก 
 

 
ท่ี 

กิจกรรม/รำยกำร 
เงินงบประมำณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

๑ กิจกรรมสอนเสริมศักยภำพนอกเวลำเรียนด้ำน
วิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 

25,000 4,000 1,000 30,000 

๒ กิจกรรมค่ำยบูรณำกำรวิชำกำรศึกษำแหล่งเรียนรู้
ภำยนอก 
 

100,000 100,000 10,000 210,000 

๓ กิจกรรมค่ำยวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ (ภำยใน
โรงเรียน) 
 

50,000 10,000 40,000 100,000 

4 กิจกรรมจ้ำงเจ้ำหน้ำท่ีประจ ำห้องปฏิบัติกำร
วิทยำศำสตร์ 

110,000 - - 110,000 

รวมงบประมำณกำร 285,000 114,000 51,000 450,000 

หมำยเหตุ  ถัวเฉล่ียทุกรำยกำร 
 

กำรประเมินผลสัมฤทธิ์โครงกำร 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำร

ประเมิน 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

เชิงปริมำณ 
๑. ร้อยละของนักเรียนโครงกำรห้องเรียนพิเศษ วิทยำศำสตร์ - 
คณิตศำสตร์ ได้รับกำรส่งเสริมควำมสำมำรถพิเศษด้ำน
วิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ให้ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ 
2. ร้อยละของนักเรียนห้องโครงกำรพิเศษ วิทยำศำสตร์ -
คณิตศำสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในวิชำวิทยำศำสตร์และ
คณิตศำสตร์ให้เพิ่มสูงขึ้น 
๓. ร้อยละของนักเรียนห้องโครงกำรพิเศษ วิทยำศำสตร์ -
คณิตศำสตร์ ได้รับกำรปลูกฝังเจตคติทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และ
คณิตศำสตร์ 

 
๑00 

 
 
 

80 
 
 

๑00 

 
สอบถำม 

 
 
 
 

สอบวัดควำมรู้ 
 
 

สอบถำม 

 
แบบสอบถำม 

 
 
 

แบบทดสอบ 
 
 

แบบสอบถำม 

เชิงคุณภำพ 
ร้อยละของนักเรียนโครงกำร ห้องเรียนพิเศษ วิทยำศำสตร์ -
คณิตศำสตร์  มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนด้ำนวิทยำศำสตร์
คณิตศำสตร์ อยู่ในระดับคุณภำพดีข้ึนไป 

 
80 

 

 
สอบวัดควำมรู้ 

 
แบบทดสอบ 
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ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
นักเรียนโครงกำรห้องเรียนพิเศษ วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์ ท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษด้ำน

วิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ สำมำรถสอบเข้ำในโรงเรียนท่ีมีกำรแข่งขันสูงได้ และสร้ำงช่ือเสียงให้โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี  

 
 

 
 

ผู้เสนอโครงกำร                                 ผู้เห็นชอบโครงกำร 
 
 
 

ลงช่ือ.........................................................                   ลงช่ือ...................................................... 
                  (นำงสำวภำวิณี  แก้วก ำเนิด)                                    (นำงปฐมำ ชูศักดิ์) 

          ต ำแหน่ง ครู ค.ศ.2             รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
 
 

ผู้อนุมัติโครงกำร 
 

 
                    ว่ำท่ี ร้อยเอก............................... ............................ 

                               (ภูพยงค์ คงชนะ) 
  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี 
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โครงกำร     แลกเปล่ียนเรียนรู้ทำงวิชำกำร 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

1)  มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน  กำรเขียน  กำรส่ือสำรและกำรคิดค ำนวณ 
2)  มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ  อภิปรำย

แลกเปล่ียนควำมคิดเห็น  และแก้ปัญหำ 
3) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
4)  มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน 
1)  กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดีตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด 
2)  ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 

สนองกลยุทธ์ สพม.11  
กลยุทธ์ที่ 1  สร้ำงโอกำส และลดควำมเหล่ือมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนำคุณภำพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสู่มำตรฐำนสำกล 
กลยุทธ์ที่ 4  จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง ส่งเสริมคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐำน  
                ควำมเป็นไทย 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล 
กลยุทธ์ที่ ๓  กระจำยโอกำสให้ประชำกรวัยเรียนในเขตบริกำรได้รับกำรศึกษำอย่ำงท่ัวถึงและเท่ำ 
                เทียม 

 กลยุทธ์ที่ 6  ส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำร 
      กลยุทธ์ที่ ๗  สร้ำงบรรยำกำศและจัดสภำพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกำรเรียนเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข 
      กลยุทธ์ที่ 8  ส่งเสริมให้บุคลำกรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรด ำเนินชีวิต 
 
กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
ผู้ประสำนโครงกำร/ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นำงสำวดรุณี  เจริญรูป 
ลักษณะโครงกำร    โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลำ     16 พฤษภำคม 2564  - 30 มีนำคม 2565 
 
 
 



64 
 

 
งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 

หลักกำรและเหตุผล 
 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นกระบวนกำรท่ีส ำคัญท่ีสุด ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ เพื่อ
เสริมสร้ำง พัฒนำ หล่อหลอม ปลูกฝังให้เยำวชนท่ีเข้ำรับกำรศึกษำ มีลักษณะท่ีพึงประสงค์ตำมท่ีหลักสูตร
ต้องกำร และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคม กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนท่ีเหมำะสม และมีกำร  
บูรณำกำรระหว่ำงกลุ่มสำระฯ และมุ่งเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติ  สำมำรถหำค ำตอบและหำควำมรู้
ต่ำงๆ ได้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง  จึงจะท ำให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนบรรลุผลตำมจุดมุ่งหมำย ท่ีต้องกำร
และสำมำรถพัฒนำนักเรียนได้ตำมวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยของหลักสูตรท่ีก ำหนดไว้ กลุ่มบริหำรงำน
วิชำกำรได้เล็งเห็นถึงควำมควำมส ำคัญในกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพ 
โดยมุ่งส่งเสริมในทุกๆ ด้ำน และส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภำพสูงสุดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ให้สูงขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเผยแพร่ผลงำนของนักเรียนและครูสู่ชุมชน 
 2. เพื่อเปิดโอกำสให้นักเรียนได้แสดงควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนต่ำง ๆ 
 
เป้ำหมำย 

เชิงปริมำณ 
           1. ทุกกลุ่มสำระมีผลงำน Best  practice  น ำเสนอในงำนนิทรรศกำรทำงวิชำกำรของ
โรงเรียน ร้อยละ  ๑๐๐ 
           เชิงคุณภำพ 
 2. ผู้เข้ำชมมีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดนิทรรศกำรร้อยละ  ๙0 
  
รำยละเอียดกิจกรรม  

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมเปิดบ้ำนวิชำกำร (TUPST OPEN HOUSE) 
ขั้นเตรียมกำร 

  

 - แต่งต้ังคณะท ำงำน 
- ประสำนงำนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จัดเตรียม
ผลงำนในกิจกรรมเปิดบ้ำนวิชำกำร(TUPST OPEN 
HOUSE) 
- ประชุมปรึกษำหำรือวำงแผนกำรจัดนิทรรศกำร 
ขั้นด ำเนินกำร 
- ประสำนหน่วยงำนต่ำง ๆ  
- เชิญโรงเรียนในเขตพื้นท่ีบริกำรร่วมงำนนิทรรศกำร 
- จัดนิทรรศกำร  
 
 

 
พฤษภำคม  2564 

 
 
 
 

พฤษภำคม  2564 -
มีนำคม  2565 

 

 
นำงสำวดรุณี  เจริญรูป 
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ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นประเมิน 
- สรุปโครงกำร 
- ประเมินโครงกำร 

2. นิทรรศกำร OCOP และ OSOP 
ขั้นเตรียมกำร 
- แต่งต้ังคณะท ำงำน 
- ประสำนงำนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จัดเตรียม
ผลงำนและคัดเลือกผลงำน BEST PRACTICE  
- ประชุมปรึกษำหำรือวำงแผนกำรจัดนิทรรศกำร 
ขั้นด ำเนินกำร 
- ร่วมกิจกรรมนิทรรศกำร OCOP และ OSOP ณ 
โรงเรียนเตรียมอึดมศึกษำพัฒนำกำร  
ขั้นประเมิน 
- สรุปโครงกำร 
- ประเมินโครงกำร 

พฤษภำคม  2564 -
มีนำคม  2565 

 

นำงสำวดรุณี  เจริญรูป 

3. ส่งเสริมโอกำสนักเรียนแลกเปลี่ยน 
ขั้นเตรียมกำร 
- แต่งต้ังคณะท ำงำน 
- ประชุมคณะกรรมกำรกำรคัดเลือกนักเรียน 
ขั้นด ำเนินกำร 
- ประกำศรับสมัครนักเรียนเข้ำร่วมโครงกำรนักเรยีน
แลกเปล่ียน  
- ด ำเนินกำรคัดเลือกนักเรียน 
- ส่งนักเรียนไปยังโรงเรียนแลกเปล่ียน  
ขั้นประเมิน 
- สรุปโครงกำร 
- ประเมินโครงกำร 

พฤษภำคม  2564 -
มีนำคม  2565 

 

นำงสำวกนกวรรณ  
ไกรภูม ิ

 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  นำงสำวดรุณี  เจริญรูป 
งบประมำณ 
  45,000 บำท 
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รำยละเอียดงบประมำณและกิจกรรมหลัก 
 

กิจกรรม/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
เงินงบประมำณ  

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมเปิดบ้ำนวิชำกำร(TUPST 
OPEN HOUSE) 

 20,000  20,000 

นิทรรศกำร OCOP และ OSOP  15,000  15,000 

ส่งเสริมโอกำสนักเรียน
แลกเปล่ียน 

 10,000  10,000 

รวม  45,000  45,000 
 
กำรประเมินผลสัมฤทธิ์โครงกำร 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
เชิงปริมำณ 
-  ร้อยละของกำรเผยแพร่ผลงำนของ
นักเรียนและครูสู่ชุมชน 

 
90 สอบถำม แบบสอบถำม 

เชิงคณุภำพ 
- ระดับคุณภำพของผลงำนของนักเรียน
และครูท่ีเผยแพร่สู่ชุมชน 

 
ระดับดี สอบถำม แบบสอบถำม 

 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. นักเรียนและครูได้มีโอกำสได้แสดงควำมรู้ควำมสำมำรถ 
  2. นักเรียนและครูเกิดควำมภำคภูมิใจ 
  3. ชุมชนให้กำรยอมรับโรงเรียนและให้กำรสนับสนุน 
 

       ผู้เสนอโครงกำร                         ผู้เห็นชอบโครงกำร 
 

  ลงช่ือ...................................................                               ลงช่ือ...................................................... 
             (นำงสำวดรุณี  เจริญรูป)                                                  (นำงปฐมำ  ชูศักดิ์) 
                ต ำแหน่ง ครู คศ.๑                   รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 

 
                                                        ผู้อนุมัติโครงกำร 
 
 

             ว่ำท่ี ร้อยเอก........................................................ 
                        (ภูพยงค์ คงชนะ) 
                          ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี 
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โครงกำร   ปันน้ ำใจ   สำนสำยใย   ในเครือเตรียมพัฒน์ 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

1)  มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน  กำรเขียน  กำรส่ือสำรและกำรคิดค ำนวณ 
2)  มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ  อภิปรำย

แลกเปล่ียนควำมคิดเห็น  และแก้ปัญหำ 
3) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
4)  มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 
5)  มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
6)  มีควำมรู้  ทักษะพื้นฐำนและเจตคติท่ีดีต่องำนอำชีพ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน 
1)  กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดีตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด 
2)  ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 
3)  กำรยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 
4)  สุขภำวะทำงร่ำงกำยและลักษณะจิตสังคม 

สนองกลยุทธ์ สพม.11  
 กลยุทธ์ที่ 1 สร้ำงโอกำส และลดควำมเหล่ือมล้ ำทำงกำรศึกษำ  

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสู่มำตรฐำนสำกล  
กลยุทธ์ที่ 4 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง ส่งเสริมคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐำน

ควำมเป็นไทย  
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล 

 กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำร 
 
กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
ผู้ประสำนโครงกำร/ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม   นำงสำวดรุณี  เจริญรูป 
ลักษณะโครงกำร   โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลำ   ตุลำคม 2564 - มีนำคม 2565 
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หลักกำรและเหตุผล 
 
 ตำมท่ีกระทรวงศึกษำธิกำร ได้ด ำเนินกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) ซึ่ง
เน้นในกำรยกระดับคุณภำพผู้เรียนให้เต็มศักยภำพ กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนำคุณภำพและ มำตรฐำนกำรศึกษำ      
ทุกระดับตำมหลักสูตรและส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้  
คณะกรรมกำรนโยบำยปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สองได้ก ำหนด เป้ำหมำยให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในวิชำ
หลักจำกกำรทดสอบระดับชำติ มีคะแนนเฉล่ียมำกกว่ำ ร้อยละ 50 และจุดเน้นท่ี 3 ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ผลสัมฤทธิ์ทำงกำร เรียน 5 กลุ่มสำระวิชำหลัก เพิ่มขึ้นอย่ำงน้อยร้อยละ 
5 และส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ ก ำหนดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 5 กลุ่มสำระวิชำหลักให้
เพิ่มขึ้นอย่ำงน้อยร้อยละ 3 ซึ่งจำกผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 25๖๓ ของโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี พบว่ำ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ๔ วิชำหลัก
ของมัธยมศึกษำปีท่ี 3  และ   5 วิชำหลักของมัธยมศึกษำปีท่ี 6 มีคะแนนเฉล่ียไม่ถึง ร้อยละ 50  

   โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร มีนโยบำยท่ีจะมุ่งพัฒนำผู้เรียนและโรงเรียน  
ในเครือฯ ให้มีคุณภำพด้ำนวิชำกำร โดยมุ่งเน้นพัฒนำด้ำนคุณภำพกำรศึกษำให้สูงขึ้น ซึ่งเป็นไปตำมจุดเน้นของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยให้มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้นร้อยละ 3 โรงเรียนในเครือ
เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรจึงจัดท ำโครงกำรปันน้ ำใจ สำนสำยใย ในเครือเตรียมพัฒน์ ปีกำรศึกษำ 256๔  
ขึ้นเพื่อให้โรงเรียนในเครือร่วมมือกันแลกเปล่ียนครูผู้สอน ในกำรติวเข้มโอเน็ตและเตรียมควำมพร้อมในกำร
สอบโอเน็ต 

ดังนั้นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี ได้ตระหนัก และเล็งเห็นควำมส ำคัญของ
กิจกรรมดังกล่ำว จึงจัดไห้มีโครงกำรดังกล่ำวขึ้น ซึ่งมีเป้ำหมำยเพื่อพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชำติ 
ให้สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอและเป็นปัจจุบัน 
 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้นักเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร มีโอกำสได้เรียนรู้ทักษะกำรท ำข้อสอบและเติม
เต็มควำมรู้กับครูของโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียง และเปล่ียนบรรยำกำศกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
  
เป้ำหมำย 

เชิงปริมำณ   
  1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 และ 6 ปีกำรศึกษำ 2564 ร้อยละ ๘๐ 

2. นักเรียนโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและผล
กำรสอบระดับชำติ(O-NET)ท่ีสูงขึ้นกว่ำเดิม ร้อยละ ๘๐ 
เชิงคุณภำพ   

1. นักเรียนโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรมีควำมพึงพอใจในกำรเข้ำร่วม
โครงกำร 
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ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมกำร  นำงสำวดรุณี   เจริญรูป 
- โรงเรียนพี่ 5 โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร 
ประชุมหำข้อสรุปในเรื่องกำรแบ่งวิชำ และโรงเรียนน้องท่ีจะรับ
กำรติว 
- ประชุมช้ีแจง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรของแต่ละ
โรงเรียน 

ต.ค. 2564  

ขั้นด ำเนินกำร 
   - ด ำเนินกำรสอนตำมตำรำงท่ีวำงแผน 

ม.ค. – ก.พ. 
2565 

นำงสำวดรุณี   เจริญรูป 

ขั้นติดตำมและประเมินผล 
  - สรุป ประเมินผล ก.พ. 2565 

นำงสำวดรุณี   เจริญรูป 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 นำงสำวดรุณี   เจริญรูป 
งบประมำณ 
 15,000 บำท 
 
รำยละเอียดงบประมำณและกิจกรรมหลัก    

กิจกรรม 
แหล่งเงินงบประมำณ /จ ำนวนเงิน 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

- ติวเข้มเติมเต็มควำมรู้พิชิตโอเน็ต 
ระดับมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

  15,000 15,000 

รวม 15,000 
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กำรประเมินผลสัมฤทธิ์โครงกำร  
ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

เชิงปริมำณ 
- ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้ำ
ร่วมโครงกำรมีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนระดับชำติสูงขึ้น 

80 - กำรสอบถำม 
- กำรสังเกต 
- ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

- แบบสอบถำม 
- แบบรำยงำนกำร
ร่วมกิจกรรม 
- แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ 

เชิงคุณภำพ 
- ระดับควำมพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีเข้ำร่วมโครงกำร 

มำก - สอบถำมควำมพึงพอใจ - แบบวัดควำมพึง
พอใจ 

 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนผลกำรสอบระดับชำติ และกำรสอบเข้ำศึกษำต่อท่ีดีขึ้น 
 

 
ผู้เสนอโครงกำร                         ผู้เห็นชอบโครงกำร 
 

ลงช่ือ...................................................                        ลงช่ือ...................................................... 
         (นำงสำวดรุณี  เจริญรูป)                                            (นำงปฐมำ  ชูศักด์ิ) 
            ต ำแหน่ง ครู คศ.1                          รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
 

 
 

ผู้อนุมัติโครงกำร 
 

  
 

ว่ำท่ี ร้อยเอก.................................................. 
(ภูพยงค์   คงชนะ) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี 
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โครงกำร  พัฒนำระบบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ  
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
 มำตรฐำนท่ี ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
   ๒.๒ มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 

๒.๓ ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
ทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

   ๒.๔ พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเช่ียวชำญทำงวิชำชีพ 
สนองกลยุทธ์ สพม.11  
 กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนำคุณภำพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสู่มำตรฐำนสำกล 
          กลยุทธ์ที่ ๔ จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง ส่งเสริมคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐำน 
ควำมเป็นไทย 
          กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล 
 กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำให้มีศักยภำพตำมสมรรถนะมำตรฐำน
วิชำชีพและจรรยำบรรณ 

กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
ผู้ประสำนโครงกำร/ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นำยประเสริฐ สร้อยศรี 
ลักษณะโครงกำร    โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลำ     15 พฤษภำคม 256๔ ถึง 30 เมษำยน 256๕ 
 
หลักกำรและเหตุผล 

พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.๒๕62 ได้ก ำหนด       
ควำมมุ่งหมำยและหลักกำรในด้ำนคุณภำพกำรศึกษำตำมหมวด ๖ มำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ อีก
ท้ังกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๓           หมวด ๒ ข้อ 
๑๔ ก ำหนดให้สถำนศึกษำจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในและถือว่ำกำรประกันคุณภำพภำยในเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำท่ีต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง จำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
สถำนศึกษำ พ.ศ. 2554 ผลกำรประเมินกลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐำน ตัวบ่งช้ีท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ระดับคุณภำพ 
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ต้องปรับปรุง ท ำให้ไม่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ จึงมีควำมจ ำเป็นต้องปรับปรุงระบบประกันคุณภำพ
กำรศึกษำของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี ให้มีมำตรฐำน เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรของ
โรงเรียนฯ เป็นไปตำมกฎกระทรวงอย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงได้จัดท ำโครงกำรนี้ขึ้น 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อด ำเนินกำรระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ   
      ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำร้อยละ ๑๐๐ มีส่วนร่วมในกำรจัดระบบงำนประกนัคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ 
          เชิงคุณภำพ   
      โรงเรียนมีระบบประกันคุณภำพภำยในท่ีมีประสิทธิภำพ โดยกำรมีส่วนร่วมของครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ  นักเรียน  ผู้ปกครอง และผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียทุกภำคส่วน  
 
รำยละเอียดกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำระบบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรม  
ขั้นเตรียมกำร 
 - เขียนขออนุมั ติด ำเนินโครงกำร และแต่ง ต้ัง
คณะท ำงำน 

 
 

เดือนพฤษภำคม 
2564 

 

 
นำยประเสริฐ สร้อยศรี 

ขั้นด ำเนินกำร 
 - ก ำหนดมำตรฐำนของสถำนศึกษำและเป้ำหมำย
ตัวชี้วัดของสถำนศึกษำ 
- จัดท ำและด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำของสถำนศึกษำท่ีมุ่งคุณตำมมำตรฐำนของ
สถำนศึกษำ 
- จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศและใช้สำรสนเทศในกำร
บริหำรจัดกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 

 
เดือน พฤษภำคม 

2564  
พฤษภำคม 

2564– มีนำคม 
2565 

พฤษภำคม 
2564– มีนำคม 

2565 

 
นำยประเสริฐ สร้อยศรี 

 
นำงสำวปริตตำ วำณิชย์ปกรณ์ 

นำยกัมพล พินิจ 
 

นำงสำวปริตตำ วำณิชย์ปกรณ์ 
นำยพีรธรรม เพชระ 

 
ขั้นติดตำมและประเมินผล 
- ติดตำมตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในตำม
มำตรฐำนศึกษำ 
- จัดท ำรำยงำนประจ ำปีท่ีเป็นรำยงำนกำรประเมิน
คุณภำพภำยใน 

พฤษภำคม 
2564– มีนำคม 

2565 
เดือนเมษำยน 

๒๕๖๕ 

นำงสำวชลิตำ สุวรรณนุรักษ์ 
นำยวรพล ธำนีรัตน ์
 
นำงสำวปริตตำ วำณิชย์ปกรณ์ 
นำงสำวภณิดำ ด ำฝ้ำย 
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ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 นำยประเสริฐ สร้อยศรี 
 
งบประมำณ 
 18,000 บำท 
 
รำยละเอียดงบประมำณและกิจกรรมหลัก 
 

 
ท่ี 

กิจกรรม/รำยกำร 
เงินงบประมำณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

๑. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เข้ำเล่ม
งำนประกันคุณภำพ 

- - 12,000 12,000 

๒. จัดซื้อตู้ เก็บเอกสำรงำนประกัน
คุณภำพสถำนศึกษำ 

- 6,000 - 6,000 

รวมงบประมำณกำร - 6,000 12,000 18,000 
  
 หมำยเหตุ  ถัวเฉล่ียทุกรำยกำร 
 
กำรประเมินผลสัมฤทธิ์โครงกำรฯ 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย 
วิธีกำร
ประเมิน 

เคร่ืองมือที่
ใช ้

เชิงปริมำณ 
๑. ร้อยละของครูที่มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำระบบงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 

 
๑๐๐ 

กำรสังเกต 
สอบถำม 

แบบสอบถำม 

เชิงคุณภำพ 
1. โรงเรียนมีระบบงำนประกนัคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
สถำนศึกษำท่ีมีประสิทธิภำพโดยกำรมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียนผู้ปกครองและผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วน
เสียทุกภำคส่วน 

 
ดีมำก 

 
กำรเข้ำ
ร่วม

กิจกรรม 

 
แบบบันทึก
กำรเข้ำร่วม
กิจกรรม 
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ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
      โรงเรียนมีระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำท่ีมีประสิทธิภำพโดยกำรมีส่วนร่วมของครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ นักเรียน ผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้เสียทุกภำคส่วนอย่ำงเป็นระบบครบวงจร  มีกำรพัฒนำครู
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ผู้เรียน  กำรจัดกำรเรียนรู้ที่ท ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคุณภำพผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

 
 
 
 
 
 
ผู้เสนอโครงกำร                         ผู้เห็นชอบโครงกำร 
 
 

ลงช่ือ................................................                      ลงช่ือ................................................................... 
       (นำยประเสริฐ  สร้อยศรี)                                                  (นำงปฐมำ  ชูศักดิ์) 
     ต ำแหน่ง ครูค.ศ.2                   รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
 

 
 

ผู้อนุมัติโครงกำร 
 
     
    ว่ำท่ี ร้อยเอก......................................................... 
                     (ภูพยงค์  คงชนะ) 

     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี 
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โครงกำร     ส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพผู้เรียน 

  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน 
   ๑.๑.๑มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียนกำรส่ือสำรและกำรคิดค ำนวณ 

 1.1.2 มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์และคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย
แลกเปล่ียนควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำ 

  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   1.2.๑ กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดีตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด 
สนองกลยุทธ์ สพม.11  
 กลยุทธ์ที่ 1สร้ำงโอกำส และลดควำมเหล่ือมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
 กลยุทธ์ที่ 2พัฒนำคุณภำพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสู่มำตรฐำนสำกล 
 กลยุทธ์ที่ 4จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง ส่งเสริมคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐำนควำม
เป็นไทย 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
กลยุทธ์ที่ 3กระจำยโอกำสให้ประชำกรวัยเรียนในเขตบริกำรได้รับกำรศึกษำอย่ำงท่ัวถึงและเท่ำเทียม 

 กลยุทธ์ที่ 7 สร้ำงบรรยำกำศและจัดสภำพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกำรเรียนเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข 
 กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมให้บุคลำกรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรด ำเนินชีวิต 
 
กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
ผู้ประสำนโครงกำร/ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นำงสุภำภรณ์  เช่ือมกระโทก 
ลักษณะโครงกำร    โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลำ     1 พฤษภำคม256๔– 31 มีนำคม 256๕ 
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หลักกำรและเหตุผล 
กำรอ่ำนเป็นทักษะทำงภำษำท่ีมีควำมส ำคัญต่อกำรเรียนรู้ ด้วยเหตุนี้พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ 

พ.ศ. 2542 มำตรำ 24 จึงไม่เพียงระบุให้สถำนศึกษำต้องจัดกระบวนกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของผู้เรียนเท่ำนั้น หำกยังต้องให้ผู้เรียนรักกำรอ่ำน  เพื่อให้เกิดกำรใฝ่รู้อย่ำงต่อเนื่องอีกด้วย 

กำรอ่ำนเป็นกำรแสวงหำควำมรู้ท่ีครอบคลุมกิจกรรมหลำยด้ำน เช่น กำรรับรู้ กำรตระหนัก กำรพัฒนำ 
กำรสนองตอบ และกำรใช้จินตนำกำร  แต่ในปัจจุบันนักเรียนส่วนใหญ่ไม่ชอบอ่ำนหนังสือ นักเรียนขำดทักษะใน
กำรค้นคว้ำหำควำมรู้ สำเหตุมีอยู่หลำยประกำรนับต้ังแต่กำรขำดแคลนหนังสือท่ีดี และตรงกับควำมสนใจในขณะท่ี
เทคโนโลยีเข้ำมำมีบทบำทในชีวิตประจ ำวันมำกขึ้น นักเรียนจึงมีเวลำว่ำงน้อยลง รวมท้ังขำดกำรชักจูงกำรกระตุ้น
ให้เห็นควำมส ำคัญของกำรอ่ำน ตลอดจนขำดกำรมีนิสัยรักกำรอ่ำนท้ังในและนอกสถำนศึกษำ ดังนั้นกำรจัด
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนเป็นรูปแบบหนึ่งในกำรรักษำควำมสนใจในกำรอ่ำนให้ต่อเนื่อง และพัฒนำทักษะ
กำรอ่ำนให้ถึงระดับกำรอ่ำนเป็น และอ่ำนจนเป็นนิสัยอันเป็นลักษณะของสังคมแห่งกำรอ่ำน จ ำเป็นจะต้องมีกำร
ปลูกฝังและชักชวนให้เกิดควำมสนใจและส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนอย่ำงต่อเนื่องและเพิ่มมำกขึ้น   จำกข้อมูล
สำรสนเทศห้องสมุดโรงเรียน สถิติกำรยืมหนังสือ ปีกำรศึกษำ 2562 คิดเป็นร้อยละ 2.62 ซึ่งเป็นจ ำนวนท่ียังอยู่
ในระดับน้อย และจำกสถิติจ ำนวนนักเรียนเข้ำใช้บริกำรห้องสมุด ปีกำรศึกษำ 2562 เฉล่ีย 407 คน / วัน คิด
เป็นร้อยละ 37.40 ซึ่งเป็นจ ำนวนท่ียังอยู่ในระดับน้อย ด้วยเหตุนี้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์
ธำนี เห็นควำมส ำคัญของกำรอ่ำนและตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรปลูกฝังนิสัยรักกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้จึงจัดให้
มีโครงกำรนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนให้กับนักเรียนทุกระดับช้ันอันเป็นประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้ และกำร
ด ำรงชีวิตของนักเรียนท้ังในปัจจุบันและในอนำคต 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำนและแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองจำกห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และส่ือ 
ต่ำงๆ รอบตัว 

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ด้วยกำรอ่ำนหนงัสือ 
3. เพื่อให้มีหนังสือ ส่ือ เทคโนโลยีท่ีทันสมัย หลำกหลำยและเพียงพอต่อกำรศึกษำค้นคว้ำในห้องสมุด 
4. เพื่อพัฒนำห้องสมุดให้เป็นแหล่งศึกษำหำควำมรู้ ส ำหรับครู – นักเรียนและบุคคลท่ัวไป 

เป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ 

1. นักเรียนร้อยละ 85 มีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำรเรียนรู้และพฒันำ 
ตนเองอย่ำงต่อเนื่อง  
  ๒. นักเรียนร้อยละ 85 รู้จักใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ด้วยกำรอ่ำนหนังสือ 
  3. มีหนังสือ ส่ือ เทคโนโลยี ร้อยละ 90 ท่ีเหมำะสมต่อกำรศึกษำค้นคว้ำในห้องสมุด  
(หนังสือ 1 เล่ม : นักเรียน 1 คน) 
  4. นักเรียนร้อยละ 85 เข้ำใช้บริกำรห้องสมุด 
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เชิงคุณภำพ 
                    1. นักเรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
อยู่ในระดับดีมำก 
                    2. นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและมีทักษะกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองอยู่ในระดับดีมำก 
                    3. นักเรียนและผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจในกำรใช้ห้องสมุดอยู่ในระดับดีมำก 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมวำงทุกงำนอ่ำนทุกคน 

 ขั้นเตรียมกำร 
- ประชุมผู้เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกิจกรรม ซึ่ง
ประกอบด้วยบรรณำรักษ์ เจ้ำหน้ำท่ีห้องสมุด ครูที่
ปรึกษำ หัวหน้ำห้อง 
- แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
- ประชำสัมพันธ์กิจกรรมให้นักเรียนทรำบ 

 
 

7 พ.ค. 2564 
 
 

7 พ.ค. 2564 
18 พ.ค. 2564 

 
 

นำงสุภำภรณ์  เช่ือมกระโทก 
นำงสำวชลิตำ  สุวรรณนุรักษ์ 
นำงสำวแววดำว  สุขแก้ว 

 ขั้นด ำเนินกำร 
- จัดท ำเอกสำรกำรอ่ำน 
- แจกสมุดบันทึกกำรอ่ำนให้นักเรียนทุกคน คนละ 
1 เล่ม 
- หัวหน้ำห้องหรือตัวแทนห้องรับเอกสำรกำรอ่ำน
ในห้องสมุด 
- นกัเรียนบันทึกกำรอ่ำน ในช่ัวโมงรักกำรอ่ำน  
- ครูที่ปรึกษำควบคุมดูแลนักเรียนและได้อ่ำน
เอกสำรกำรอ่ำนพร้อมกับนักเรียนไปด้วย 
- หัวหน้ำห้องหรือตัวแทนห้องเก็บ 
เอกสำรกำรอ่ำนส่งคืนห้องสมุด 
- ครูที่ปรึกษำส่งแบบส ำรวจสรุปผลบันทึกกำรอ่ำน
ของนักเรียนให้ครูบรรณำรักษ์  
ขั้นติดตำมและประเมินผล 
- ประเมินผลเพื่อวัดผลส ำเร็จ โดยประเมินผลจำก
แบบส ำรวจสรุปผลบันทึกกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
กำรอ่ำนประเมินผลจำกแบบประเมินควำมพึง
พอใจกำรด ำเนินกิจกรรม 
- น ำผลกำรด ำเนินงำนรำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ 

 
7 พ.ค.2564 

 
 

18 พ.ค.2564 
 

18 พ.ค.2564 
 

18 พ.ค.2564 
 

18 พ.ค. 2564 
 

30 ก.ย.64, 28 ก.พ.
65 

 
 
 

31 มี.ค. 2565 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
2. กิจกรรมตะกร้ำหนังสือควำมรู้ 

ขั้นเตรียมกำร 
- ประชุมผู้เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกิจกรรม ซึ่ง
ประกอบด้วยบรรณำรักษ์ เจ้ำหน้ำท่ีห้องสมุด  
นักเรียนช่วยงำนห้องสมุด 
ขั้นด ำเนินกำร 
-  ประชำสัมพันธ์กิจกรรมให้นักเรียนทรำบ 
-  บรรณำรักษ์ประชุมช้ีแจงนักเรียนช่วยงำน 

 
 

7 พ.ค. 2564 
 
 
 

18 พ.ค.2564 
 

นำงสุภำภรณ์  เช่ือมกระโทก 
 

 ห้องสมุดท่ีให้บริกำรตะกร้ำหนังสือควำมรู้ อีก 
ครั้งเพื่อให้นักเรียนทราบขั้นตอน โดย 
แบ่งกลุ่มๆ ละ 3-4คน ดังนี้   
     กลุ่มท่ี 1 บริเวณศาลาหน้าอาคาร 1 
     กลุ่มท่ี 2 บริเวณศาลา 6 เหล่ียม หน้าอาคาร 2 
     กลุ่มท่ี 3 บริเวณหลังอาคาร 2 หน้าอาคาร 3 
   -   บรรณารักษ์ นักเรียนช่วยงานห้องสมุด 
คัดเลือกหนังสือ วารสารล่วงเวลา จัดเตรียมไว้ใน
ตะกร้า 
    -   นักเรียนช่วยงานห้องสมุดน าตะกร้าหนังสือ
ความรู้ไปบริการการอ่านตามจุดต่างๆ ท่ีได้รับ
มอบหมายในเวลา 12.20-13.00 น. ทุกวันจันทร-์
วันศุกร ์
    -  นักเรียนจดบันทึกข้อมูลผู้ใช้บริการการอ่าน
และน าตะกร้าหนังสือส่งคืนห้องสมุด 
ขั้นติดตามและประเมินผล 
-  ประเมินผลเพื่อวัดผลส าเร็จ โดยประเมินผลจาก
สรุปการด าเนินงานกิจกรรมตะกร้าหนงัสือความรู้ 
 -  ประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจการ
ด าเนินกิจกรรม 
- น าผลการด าเนินงานรายงานให้ผู้บริหารทราบ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๘ พ.ค. ๒๕๖๔ – 
๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕ 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
3. กิจกรรมยอดนักอ่ำน 

ขั้นเตรียมกำร 
- ประชุมผู้เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกิจกรรม ซึ่ง
ประกอบด้วย บรรณำรักษ์ เจ้ำหน้ำท่ีห้องสมุด 
- ประชำสัมพันธ์กิจกรรมให้นักเรียนทรำบ 

 
 

7 พ.ค. 256๔ 
 

18 พ.ค. 256๔ 

 
 
นำงสำวชลิตำ  สุวรรณนุรักษ์ 
นำงสำวแววดำว  สุขแก้ว 

 ขั้นด ำเนินกำร 
-   บรรณำรักษ์ และเจ้ำหน้ำท่ีห้องสมุดตรวจสอบ
สถิติกำรยืมหนังสือมำกท่ีสุด 
 -   ตัดสินผลยอดนักอ่ำน 
 -   มอบเกียรติบัตรแก่ยอดนักอ่ำน ประกอบด้วย
ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น 3 รำงวัล ระดับช้ัน
มัธยมศึกษำตอนปลำย 3 รำงวัล 
ขั้นติดตำมและประเมินผล 
-  ประเมินผลเพื่อวัดผลส ำเร็จ โดยสถิติกำรยืม
หนังสือ 
- ประเมินผลจำกแบบประเมินควำมพึงพอใจกำร
ด ำเนินกิจกรรม 
- น ำผลกำรด ำเนินงำนรำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ 

 
16 ก.ย.6๔, 10 ก.พ.

6๕ 
 

16 21 ก.ย.6๔, 22 
ก.พ.6๕ 

 
 
 
 

31 มี.ค. 256๕ก.ย.6
๔, 10 ก.พ.6๕ 

 

4. กิจกรรมจัดท ำหนังสือท ำมือ 
ขั้นเตรียมกำร 
- ประชุมผู้เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกิจกรรม ซึ่ง
ประกอบด้วย บรรณำรักษ์ เจ้ำหน้ำท่ีห้องสมุด 
นักเรียนชุมนุมบรรณำรักษ์อำสำ 
 - ประชำสัมพันธ์กิจกรรมให้นักเรียนท่ีมีควำม
สนใจรับทรำบ 
ขั้นด ำเนินกำร 
- บรรณำรักษ์ เจ้ำหน้ำท่ีห้องสมุดและนักเรียน
ชุมนุมบรรณำรักษ์อำสำ จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ 
 - นักเรียนชุมนุมจัดท ำหนังสือท ำมือในคำบ
กิจกรรมชุมนุม 
 
 
 
 

 
 

7 พ.ค. 256๔ 
 
 

18 พ.ค. 256๔ 
 
 

18 พ.ค. 256๔ 
 
 

25 พ.ค. 256๔ – 
15 ก.พ. 256๕ 

 
 
 
 
 
นำงสุภำภรณ์  เช่ือมกระโทก 
นำงสำวแววดำว  สุขแก้ว 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
5. กิจกรรมบอร์ดควำมรู้คู่ห้องสมุด 

ขั้นเตรียมกำร 
-  ประชุมผู้เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกิจกรรม ซึ่ง
ประกอบด้วย บรรณำรักษ์ เจ้ำหน้ำท่ีห้องสมุด 
นักเรียนชุมนุมบรรณำรักษ์อำสำ นักเรียนช่วยงำน
ห้องสมุด 
 -  ประชำสัมพันธ์กิจกรรมให้นักเรียนทรำบ 
ขั้นด ำเนินกำร 
บรรณำรักษ์วำงแผนก ำหนดสถำนท่ี และเตรียม
อุปกรณ์ในกำรท ำบอร์ดควำมรู้ 
-บรรณำรักษ์มอบหมำยให้นักเรียนชุมนุม 
จัดบอร์ดควำมรู้ 
ขั้นติดตำมและประเมินผล 
-  ประเมินผลเพื่อวัดผลส ำเร็จโดยใช้แบบประเมิน
ควำมพึงพอใจกำรด ำเนินกิจกรรม 
 -  น ำผลกำรด ำเนินงำนรำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ 
 

 
 

7 พ.ค. 256๔ 
 
 
 

18 พ.ค. 256๔ 
 

19 19 พ.ค. 256๔ 
– 

28 ก.พ. 256๕ 
 

31 มี.ค. 256๕ 
พ.ค. 256๔ 

 
 
 
นำงสำวแววดำว  สุขแก้ว 
นำงสำวชลิตำ  สุวรรณนุรักษ์ 

 นักเรียนชุมนุมบรรณำรักษ์อำสำ 
- ประชำสัมพันธ์กิจกรรมให้นักเรียนทรำบ 
ขั้นด ำเนินกำร 
- จัดท ำคูปองชิงโชคให้กับนักเรียนท่ียืม 
หนังสือจำกห้องสมุด เขียน ช่ือ สกุล ช้ัน ยืม
หนังสือ 1 เล่ม มีสิทธิเขียนคูปองชิงโชค 1 ใบ ใส่
ในกล่อง จับรำงวัลทุกๆ ส้ินเดือนๆ เดือนละ 3 
รำงวัล 
ขั้นติดตำมและประเมินผล 
 -  ประเมินผลเพื่อวัดผลส ำเร็จโดยใช้แบบประเมิน
ควำมพึงพอใจกำรด ำเนินกิจกรรม 
 -   น ำผลกำรด ำเนินงำนให้ผู้บริหำรทรำบ 

 
18 พ.ค. 256๔ 

 
1 มิ.ย. 256๔ – 
28 ก.พ. 256๕ 

 

8 กิจกรรมจัดหำหนังสือพิมพ์-วำรสำร 
ขั้นเตรียมกำร 
-  ประชุมผู้เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกิจกรรม ซึ่ง
ประกอบด้วยบรรณำรักษ์ เจ้ำหน้ำท่ีห้องสมุด 
 ขั้นด ำเนินกำร 

 
 

7 พ.ค. 256๔ 
 
 

 
 
นำงสุภำภรณ์  เช่ือมกระโทก 
นำงสำวแววดำว  สุขแก้ว 
นำงสำวชลิตำ  สุวรรณนุรักษ์ 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
- ส ำรวจรำคำ,ติดต่อร้ำนจ ำหน่ำยหนังสือ 
- ส ำรวจควำมต้องกำรของคุณครู – นักเรียน 
- ด ำเนินกำรจัดซื้อ 
ขั้นติดตำมและประเมินผล 
- ประเมินผลจำกแบบประเมินควำมพึงพอใจใน
กำรด ำเนินกิจกรรม 
-   น ำผลกำรด ำเนินงำนให้ผู้บริหำรทรำบ 

7 พ.ค. 256๔ 
18 พ.ค. 256๔ 

    18 พ.ค. 256๔ 
 

31 มี.ค. 256๕ 
 

 

9 กิจกรรมจัดหำหนังสือส่งเสริมกำรอ่ำนและสื่อ 
๑. ขั้นเตรียมกำร 
- ประชุมผู้เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกิจกรรม ซึ่ง
ประกอบด้วยบรรณำรักษ์ เจ้ำหน้ำท่ีห้องสมุด 
- แต่งต้ังคณะกรรมกำรสรรหำหนังสือและ
ทรัพยำกรสำรนิเทศ 
๒. ขั้นด ำเนินกำร 
- ส ำรวจรำคำ,ติดต่อร้ำนจ ำหน่ำยหนังสือ 
- ส ำรวจควำมต้องกำรของคุณครู–นักเรียน 
- ด ำเนินกำรจัดซื้อ 
๓. ขั้นติดตำมและประเมินผล 
- ประเมินผลจำกแบบประเมินควำมพึงพอใจใน 
กำรด ำเนินกิจกรรม 
- น ำผลกำรด ำเนินงำนแจ้งคณะครูทรำบ เพื่อหำ
แนวทำงปรับปรุงและพัฒนำกิจกรรมท่ีมีประโยชน์
ต่อผู้เรียนในปีต่อไป 
 

 
 
 

7 พ.ค. 256๔ 
    18 พ.ค. 256๔ 

 
 

18 พ.ค. 256๔ 
18 พ.ค. 256๔ 
1 มิ.ย. 256๔ 

 
30 ก.ย. 256๔ 

 
 
 
 
 
 
นำงสุภำภรณ์  เช่ือมกระโทก 
นำงสำวแววดำว  สุขแก้ว 
นำงสำวชลิตำ  สุวรรณนุรักษ์ 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
10 จัดซ้ืออุปกรณ์ระบบกำรยืม-คืนหนังสือระบบ

ห้องสมุดอัตโนมัติ,บัตรสมำชิกห้องสมุด 
๑. ขั้นเตรียมกำร 
- ประชุมผู้เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกิจกรรม ซึ่ง
ประกอบด้วยบรรณำรักษ์ เจ้ำหน้ำท่ีห้องสมุด 
๒. ขั้นด ำเนินกำร 
- ส ำรวจรำคำ,ติดต่อร้ำน 
- ด ำเนินกำรจัดซื้อ 
ขั้นติดตำมและประเมินผล 
- ประเมินผลจำกแบบประเมินควำมพึงพอใจใน
กำรด ำเนินกิจกรรม 
- น ำผลกำรด ำเนินงำนแจ้งคณะครูทรำบ เพื่อหำ
แนวทำงปรับปรุงและพัฒนำกิจกรรม 
ท่ีมีประโยชน์ต่อผู้เรียนในปีต่อไป 

 
 
 

7 พ.ค. 256๔ 
 
 

10 มิ.ย. 256๔ 
17 มิ.ย. 256๔ 

 
 
 

๓0 ก.ย. 256๔ 
 
 

 
 
 
นำงสุภำภรณ์  เช่ือมกระโทก 
นำงสำวแววดำว  สุขแก้ว 
นำงสำวชลิตำ  สุวรรณนุรักษ์ 

 

11 กิจกรรมเย็บเล่มเข้ำปกหนังสือ 
๑. ขั้นเตรียมกำร 
- ประชุมผู้เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกิจกรรม ซึ่ง
ประกอบด้วยบรรณำรักษ์ เจ้ำหน้ำท่ีห้องสมุด 
๒. ขั้นด ำเนินกำร 
- ส ำรวจรำคำ,ติดต่อร้ำน 
- ด ำเนินกำรจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์กำรซ่อมหนังสือ 
- ปฎิบัติกำรซ่อมหนังสือ 
๓. ขั้นติดตำมและประเมินผล 
- ประเมินผลจำกแบบประเมินควำมพึงพอใจใน
กำรด ำเนินกิจกรรม 
- น ำผลกำรด ำเนินงำนแจ้งคณะครูทรำบ เพื่อหำ
แนวทำงปรับปรุงและพัฒนำกิจกรรมท่ีมีประโยชน์
ต่อผู้เรียนในปีต่อไป 

 
 

7พ.ค. ๖๔ 
 
 

14 พ.ค. 256๔ 
15 พ.ค. 256๔ 

 
16 พ.ค.6๔-31 มี.ค.

6๕ 
 
 
 

๓๑ มี.ค. 256๕ 

 
 
 
 
 
 

นำงสุภำภรณ์  เช่ือมกระโทก 
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ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 นำงสุภำภรณ์  เช่ือมกระโทก 
งบประมำณ 
 37,8๒๐ บำท 
รำยละเอียดงบประมำณและกิจกรรมหลัก 

กิจกรรม 
แหล่งเงินงบประมำณ/จ ำนวนเงิน 

รวม 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

1. กิจกรรมวำงทุกงำน อ่ำนทุกคน - - 7,๐๐๐ 7,๐๐๐ 
2. กิจกรรมตะกร้ำหนังสือควำมรู้ - - - - 
3. กิจกรรมยอดนักอ่ำน - - 120 120 
4. กิจกรรมหนังสือท ำมือ - - 300 300 
5. กิจกรรมบอร์ดควำมรู้คู่ห้องสมุด - - 300 300 
6. กิจกรรมสัปดำห์ห้องสมุด - - 3,000 3,000 
7. กิจกรรมคืนก ำไรให้นักอ่ำน - - ๑,๕00 ๑,๕00 
8. กิจกรรมจัดหำหนังสือพิมพ์-วำรสำร - - 10,000 10,000 
9. กิจกรรมจัดหำหนังสือส่งเสริมกำรอ่ำนและส่ือ - - 10,000 10,000 
10. จัดซื้ออุปกรณ์ระบบกำรยืม-คืนหนังสือระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ,บัตรสมำชิกห้องสมุด 

- - 5,000 5,000 

11. กิจกรรมเย็บเล่มเข้ำปกหนังสือ - - 600 600 
รวม 37,820 
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กำรประเมินผลสัมฤทธิ์โครงกำร 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

เชิงปริมำณ 
- ร้อยละของนักเรียนมีทักษะใน
กำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รัก
กำรเรียนรู้และพัฒนำ 
ตนเองอย่ำงต่อเนื่อง  
-ร้อยละของนักเรียน รู้จักใช้เวลำ
ว่ำงให้เป็นประโยชน์ด้วยกำรอ่ำน
หนังสือ 
- ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้ำใช้
บริกำรห้องสมุดเพิ่มมำกขึ้น 
- มีหนังสือ ส่ือ เทคโนโลยี ท่ี
เหมำะสมต่อกำรศึกษำค้นคว้ำใน
ห้องสมุด (หนังสือ 1 เล่ม :  
นักเรียน 1 คน 
 
 

 
๘๕ 

 
 
 

๘๕ 
 
 

๘๕ 
 

๙๐ 
 
 
 

 
- นักเรียนบันทึกกำรอ่ำน 
 
 
 
-นักเรียนยืมหนังสือใน
ห้องสมุด 
 
-นักเรียนบันทึกกำรเข้ำ
ใช้ห้องสมุด 
-จ ำนวนรำยกำรหนังสือ 
ส่ือ ส่ิงพิมพ์ที่ได้รับกำร
จัดสรรในปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๔ 

 

 
-สมุดบันทึกกำรอ่ำน 
 
 
 
-สถิติกำรยืมหนังสือ 
 
 
-ระบบบันทึกสถิติกำรเข้ำใช้
ห้องสมุด 
-แบบส ำรวจควำมต้องกำร
กำรจัดซื้อหนังสือ 
-สอบถำมควำมพึงพอใจผู้
เข้ำใช้บริกำร 

 

เชิงคุณภำพ 
-ร้อยละของนักเรียนมีทักษะใน
กำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รัก
กำรเรียนรู้และพัฒนำตนเองอย่ำง
ต่อเนื่อง 
-ร้อยละของนักเรียนมนีิสัยใฝ่รู้ ใฝ่
เรียนและมีทักษะกำรแสวงหำ
ควำมรู้ด้วยตนเอง 
- ร้อยละของนักเรียนและ
ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจในกำร
ใช้ห้องสมุด 
 

 
ระดับดีมำก 

 
 
 
 

ระดับดีมำก 
 
 
 

ระดับดีมำก 

 
- นักเรียนบันทึกกำรอ่ำน 
 
 
 
 
-สถิติกำรยืม – คืน
หนังสือ 
 
-สอบถำมควำมพึงพอใจ 

 
-สมุดบันทึกกำรอ่ำน 
 
 
 
 
-สมุดสถิติกำรยืม-คืน
หนังสือ  
 
-แบบสอบถำมควำมพึง
พอใจ 
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ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. นักเรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำนและแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง 
2. นักเรียนได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรอ่ำน 
3. ครูและนักเรียนมีควำมพึงพอใจกำรใช้บริกำรห้องสมุด 
4. ผู้ใช้บริกำรห้องสมุดมีหนังสือ วำรสำร หนังสือพิมพ์ ท่ีทันสมัย หลำกหลำยและเพียงพอต่อกำรอ่ำน 

และกำรค้นคว้ำ 
5. ห้องสมุดได้รับกำรพัฒนำให้เป็นแหล่งศึกษำหำควำมรู้ ส ำหรับครู-นักเรียนและบุคคลท่ัวไป 
6. ส่ือ  เทคโนโลยี  สำรสนเทศ ได้รับกำรพัฒนำท่ีเหมำะสมต่อกำรศึกษำค้นคว้ำในห้องสมุด 
 
 
 
 
 
 ผู้เสนอโครงกำร                           ผู้เห็นชอบโครงกำร 
 
 

 ลงช่ือ...................................................                                ลงช่ือ...................................................... 
 (นำงสุภำภรณ์  เช่ือมกระโทก)                                                      (นำงปฐมำ  ชูศักดิ์) 
       ต ำแหน่ง ครู คศ.๓                                            รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
 

                                                
     ผู้อนุมัติโครงกำร 
 
 
                               ว่ำท่ี ร้อยเอก........................................................ 
     (ภูพยงค์    คงชนะ) 
                        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี 
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โครงกำร โรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน 

มำตรฐำนท่ี 2 กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร 

  2.1 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
 2.2 ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุก
กลุ่มเป้ำหมำย 
มำตรฐำนท่ี 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

  3.1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริงและสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

สนองกลยุทธ์ สพม.11  
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนำคุณภำพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสู่มำตรฐำนสำกล 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนำผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่มืออำชีพ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำให้มีศักยภำพตำมสมรรถนะมำตรฐำน 

วิชำชีพ และจรรยำบรรณ 
 
กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ    บริหำรงำนวิชำกำร 
ผู้ประสำนโครงกำร/ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นำงสำวปวีณำ โชติช่วง และนำยจรัญ พรหมสุวรรณ  
ลักษณะโครงกำร    โครงกำรใหม ่
ระยะเวลำ     15 พฤษภำคม 2564 – 30 มีนำคม 2565 
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หลักกำรและเหตุผล            
  โรงเรียนมำตรฐำนสำกลเป็นนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
น ำมำใช้เป็นยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำ ยกระดับกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพมำตรฐำนเทียบเท่ำสำกล ผู้เรียนมี
ศักยภำพและควำมสำมำรถทัดเทียมกับผู้เรียนนำนำประเทศ หรือมำตรฐำนของประเทศท่ีมีคุณภำพกำรศึกษำสูง มี
ควำมสำมำรถในกำรร่วมมือท ำงำนและแข่งขันกับนำนำชำติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงกำรพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรโรงเรียนด้วยระบบคุณภำพตำมเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ (Thailand Quality Award : TQA) 
มีกำรพัฒนำกำรหลักสูตรและจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีคุณภำพเทียบเคียงมำตรฐำนสำกล เพื่อให้ได้ผู้เรียนท่ีมี
คุณภำพ คือ เป็นผู้ท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถและคุณลักษณะ (Learner Profile) เทียบเคียงมำตรฐำนสำกล (World 
class standard) และมีศักยภำพเป็นพลโลก (World citizen)สอดคล้องกับเจตนำรมณ์ของหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 ท่ีมุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพเยำวชนส ำหรับยุคศตวรรษที่ 21  

กำรให้ผู้เรียนได้ศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง “Independent Study : IS” นับเป็นวิธีกำรท่ีมี ประสิทธิภำพ
วิธีหนึ่งท่ีใช้กันอย่ำงกว้ำงขวำงในกำรพัฒนำผู้เรียน เพรำะเป็นกำรเปิดโลกกว้ำงให้ผู้เรียนได้ ศึกษำค้นคว้ำอย่ำง
อิสระในเรื่องหรือประเด็นท่ีตนสนใจ เริ่มต้ังแต่กำรก ำหนดประเด็นปัญหำ ซึ่งอำจเป็น Public Issue และ Global 
Issue และด ำเนินกำรค้นคว้ำแสวงหำควำมรู้จำกแหล่งข้อมูลท่ีหลำกหลำย มีกำร  วิเครำะห์ สังเครำะห์ กำร
อภิปรำยแลกเปล่ียนควำมคิดเห็น เพื่อน ำไปสู่กำรสรุปองค์ควำมรู้ จำกนั้นก็หำวิธีกำร ท่ีเหมำะสมในกำรส่ือสำร
น ำเสนอให้ผู้อื่นได้รับทรำบ และสำมำรถน ำควำมรู้ท่ีได้จำกกำรศึกษำค้นคว้ำไปท ำ  ประโยชน์แก่สำธำรณะ ซึ่งส่ิง
เหล่ำนี้เป็นกระบวนกำรท่ีเช่ือมโยงต่อเนื่องกันตลอดแนว ภำยใต้ “กำรศึกษำ ค้นคว้ำด้วยตนเอง (Independent 
Study : IS)” ซึ่งจัดแบ่งเป็นสำระกำรเรียนรู้ 3 สำระ ประกอบด้วย IS1 กำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้ 
(Research and Knowledge Formation) IS2 กำรส่ือสำรและกำรน ำเสนอ (Communication and 
Presentation) และ IS3 กำรน ำองค์ควำมรู้ไปใช้บริกำรสังคม (Social Service Activity) 
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี ใช้ระบบกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนด้วยระบบคุณภำพ 
มุ่งจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำให้ผู้เรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล โดยจัดให้มีวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง 
(Independent Study : IS) เป็นวิชำเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนในหลักสูตรสถำนศึกษำ พุทธศักรำช 
2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักรำช 2560) และจำกผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2563 พบว่ำ ครูผู้สอน
ไม่ให้ควำมส ำคัญและขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง 
(Independent Study : IS) และจำกกำรส ำรวจผลงำนของนักเรียนท่ีเรียนในรำยวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง
ในช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2 และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 พบว่ำ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2 มีผลงำน คิดเป็นร้อยละ 
70 ส่วนนักเรียนมัธยมศึกษำปีท่ี 5 คิดเป็นร้อยละ 86.03 ของนักเรียนท้ังหมดท่ีเรียนในรำยวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำ
ด้วยตนเอง 

ดังนั้น เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรรับกำรประเมนิคุณภำพโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ในระดับโรงเรยีน(Sc 
QA) และพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง จึงได้จัดท ำโครงกำรนี้ขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรรับกำรประเมินคุณภำพโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ในระดับโรงเรียน  
2. เพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง 
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เป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ 

          1. โรงเรียนมีควำมพร้อมในกำรรับกำรประเมินคุณภำพโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ในระดับโรงเรียน ครบท้ัง 
7 หมวด ร้อยละ 100 
          2. นักเรียนส่งผลงำนในรำยวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง ร้อยละ 100 
 

เชิงคุณภำพ 
           1. โรงเรียนมีควำมพร้อมในกำรรับกำรประเมินคุณภำพโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ในระดับดีขึ้นไป ท้ัง 7 
หมวด 
           2. ผลงำนของนักเรียนในรำยวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองมีระดับคุณภำพ 3 ขึ้นไป 
 
รำยละเอียดกิจกรรม 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ รำงวัลคุณภำพ
ระดับโรงเรียน 
ขั้นเตรียมกำร 
   1)  จัดประชุมครูเพื่อช้ีแจงรายละเอียด เเละวางแผน 
การขอรับการประเมิน 
ขั้นด ำเนินกำร 
   1)  จัดเตรียมเอกสารเพื่อขอรับการประเมิน 
ขั้นติดตำมและประเมินผล   

1) สรุปผลการด าเนินงาน และรายงาน 

15 พฤษภำคม 
2564 – 30 

มีนำคม 2565 

นำงสำวปวีณำ       
โชติช่วง และ
นำยจรัญ พรหม
สุวรรณ   

๒ กิจกรรมกำรประเมินโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 

ขั้นเตรียมกำร 
1) จัดประชุมครูเพื่อช้ีแจงรายละเอียด และวางแผน 

ขอรับการประเมิน 
2) ส ารวจความสนใจของครูที่ต้องการเข้าร่วม  

รับการประเมิน 
ขั้นด ำเนินกำร 
   1)  จัดเตรียมเอกสารเพื่อขอรับการประเมิน 
ขั้นติดตำมและประเมินผล   

1) สรุปผลการด าเนินงาน และรายงาน 

15 พฤษภำคม 
2564 – 30 

มีนำคม 2565 

นำงสำวปวีณำ       
โชติช่วง และ
นำยจรัญ พรหม
สุวรรณ   
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ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  นำงสำวปวีณำ โชติช่วง และนำยจรัญ พรหมสุวรรณ   
 
งบประมำณ 
  7๒,200 บำท 
 
รำยละเอียดงบประมำณและกิจกรรมหลัก 
 

 
ท่ี 

กิจกรรม/รำยกำร 
เงินงบประมำณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมกำรประเมินคุณภำพ
โรงเรียนมำตรฐำนสำกล ในระดับ
โรงเรียน (Sc QA)   

- 9,000 9,000 18,000 

๒ กิจกรรมกำรประเมินโรงเรียน
คุณภำพประจ ำต ำบล 

- - 9,000 9,000 

รวมงบประมำณกำร - 9,000 18,000 27,000 
 หมำยเหตุ  ถัวเฉล่ียทุกรำยกำร 
 
กำรประเมินผลสัมฤทธิ์โครงกำร 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำร
ประเมิน 

เคร่ืองมือ
ที่ใช ้

เชิงปริมำณ 
1. ร้อยละของจ ำนวนหมวดท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินตำมเกณฑ์
รำงวัลคุณภำพ 
2. ร้อยละของนักเรียนส่งผลงำนในรำยวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำด้วย
ตนเอง 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

 
กำรส ำรวจ 

 
กำรส ำรวจ 

 
แบบ

ส ำรวจ 
แบบ

ส ำรวจ 
เชิงคุณภำพ 
1. ระดับคุณภำพของกำรประเมินคุณภำพโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
2. ระดับคุณภำพของผลงำนในรำยวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำด้วย
ตนเอง 
 

 
ระดับดี 

 
ระดับดี 

 
การ

ตรวจสอบ
คุณภาพ 
Rubric 

 
แบบ

ตรวจสอบ
คุณภาพ 
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ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. โรงเรียนมีควำมพร้อมในกำรรับกำรประเมินคุณภำพโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
2. นักเรียนมีผลงำนในรำยวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง 

 
 
 
 

 
ผู้เสนอโครงกำร                                 ผู้เห็นชอบโครงกำร 

 
ลงช่ือ.........................................................                   ลงช่ือ...................................................... 

                  (นำงสำวปวีณำ โชติช่วง)                                           (นำงปฐมำ ชูศักดิ์) 
                               ครูค.ศ.3                                         รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
 
 

ผู้อนุมัติโครงกำร 
 

 
                    ว่ำท่ี ร้อยเอก........................................................... 

                               (ภูพยงค์ คงชนะ) 
  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี 
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โครงกำร  โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ภำยในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร       
สุรำษฎร์ธำนี 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน   

มำตรฐำนท่ี 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ปละแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 

สนองกลยุทธ์ สพม.11  
          กลยุทธ์ที่ 1 สร้ำงโอกำส และลดควำมเหล่ือมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำร 
กลยุทธ์ที่ 7 สร้ำงบรรยำกำศและจัดสภำพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกำรเรียนเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข 

กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
ผู้ประสำนโครงกำร/ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นำยทิฐิกร  บุญเช้ือ     
ลักษณะโครงกำร    โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลำ     15 พฤษภำคม 256๔ ถึง 30 เมษำยน 256๕ 

 

หลักกำรและเหตุผล 
ในศตวรรษแห่งภูมิปัญญำและกำรเรียนรู้ได้มีกำรน ำเอำเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์ท่ีมีควำมทันสมัยมำ 

ประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนหลำกหลำยรูปแบบ เช่น กำรสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย ( Computer 
Assisted Instruction) กำรเรียนในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ (eLearning) กำรเรียนแบบ School Online (VDO 
streaming) เรียนโดยใช้กำรส่ือสำรทำงไกล (Distance Learning) ภำยใต้ควำมเช่ือเกี่ยวกับศักยภำพของ
เทคโนโลยี ในปัจจุบันท่ีจะให้ผู้เรียนเข้ำถึงแหล่งกำรเรียนรู้ท่ีมีอยู่ มำกมำย หรือในโลกแห่งควำมรู้ ( World 
Knowledge)  

ซึ่งผู้เรียนมีควำมสำมำรถท่ีจะเรียนเวลำใด สถำนท่ีใด หรือ แม้กระท่ังจะเรียนรู้กับใครก็ได้ตำมควำมสนใจ
ของ แต่ละคน จึงเกิดกำรเรียนรู้มำกขึ้น ในด้ำนเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  

งำนโสตทัศนศึกษำได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดท ำโครงกำรขึ้นโดยมีแนวคิดส่งเสริมและ  
สนับสนุนกำรจัดอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เพื่อน ำเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมำสนับสนุน ซึ่งถือได้ว่ำ เป็นภำรกิจใน  กำร
พัฒนำคุณภำพนักเรียน ครูและบุคลำกร ในเรื่องกำรใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ท่ีทันสมัย  เพื่อให้ทันต่อกระแส
โลกำภิวัฒน์และกำรก้ำวไปสู่โรงเรียนมำตรฐำนสำกล WORLD-CLASS STANDARD SCHOOL อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ครูและบุคลำกร สำมำรถใช้อุปกรณ์ระบบมัลติมีเดียและส่ือกำรเรียนกำรสอนพร้อมใช้งำน  
2. เพื่อให้หน่วยงำนภำยในและภำยนอกโรงเรียนได้ใช้ระบบมัลติมีเดียท่ีมีประสิทธิภำพและทันสมัย 
มำกยิ่งขึ้น 

เป้ำหมำย     
เชิงปริมำณ    

1. ระบบภำพและเสียง ส ำหรับกำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรูปแบบต่ำง ๆ มีประสิทธิภำพใน
ระดับร้อยละ 80 ข้ึนไป 
2. มีศักยภำพในกำรให้บริกำรด้ำนโสตทัศนูปกรณ์ได้ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

เชิงคุณภำพ    
1.นักเรียน ครูและบุคลำกรโรงเรียนและหน่วยงำนภำยนอกได้ใช้ระบบมัลติมีเดียท่ีมี

ประสิทธิภำพและทันสมัยมำกยิ่งขึ้น 
 
ขั้นตอนด ำเนินงำน 

กิจกรรมและข้ันตอน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมกำร (Plan)  
วำงแผนโครงกำร 

พฤษภำคม 2564 

นำยทิฐิกร บุญเช้ือ 
คณะท ำงำน 

2. ขั้นด ำเนินกำร (Do)  
ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงวัสดุ-ครุภัณฑ์ ในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องตำมระเบียบกำรจัดหำพัสดุ 

มิถุนำยน – ธันวำคม 2564 

3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)  
ติดตำมและประเมินผล กำรจัดช้ือจัด จ้ำงวัสดุ-
ครุภัณฑ์ 

มกรำคม 2565 

4. ขั้นสรุป รำยงำนผล และปรับปรุง (Act)  
สรุปและรำยงำนผล มีนำคม 2565 

 

 
สถำนที่ในกำรด ำเนินกิจกรรม 
 หอประชุม ห้องอำเซียน และสถำนท่ีต้ังอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  ภำยในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ
พัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี 
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งบประมำณที่ใช้ 

กิจกรรม 
แหล่งเงินงบประมำณ /จ ำนวนเงิน 

รวม 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

1. ติดต้ังและปรับปรุงอุปกรณ์ 
โสตทัศนูปกรณ์ห้องอำเซียน 

1. ติดต้ังชุดล ำโพง ขนำด 15 นิ้ว 
จ ำนวน 4 ตัว 

2. ปรับปรุงระบบกำรวำงสำยไฟ               
สำยภำพและสำยเสียง 

3. ติดต้ังจอโปรเจ็คเตอร์แบบมอเตอร์ 

 
 
 

 
 

10,000 
 

3,000 
 

5,000 

  

3. จัดซ้ืออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
1. คอมพิวเตอร์ประจ ำห้อง 
2. Visualizer  
3. เครื่องขยำยเสียงแบบมิกซ์ 
4. ถ่ำนไมค์ลอย 
5. ชุดถ่ำนชำร์ต 

 
 

 
 

 
15,000 
10,000 

7,000 
2,000 
1,000 

 

4. ค่ำบ ำรุงรักษำสื่อโสตทัศนูปกรณ์และ
อุปกรณ์เสริมอื่น ๆ 

 1,000   

รวมงบประมำณ - 19,000 35,000 54,000 

 
กำรประเมินผลสัมฤทธิ์โครงกำร 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ ค่ำเป้ำหมำย 
ด้ำนปริมำณ 
1. ร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำสำมำรถท่ีใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพื่อกำรส่ือสำรและจัดกำรเรียนรู้และกำร
บริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
2. จ ำนวนวัสดุ-อุปกรณ์โสตทัศนศึกษำ
เพียงพอต่อกำรเรียนกำรสอน 

 
-กำรสอบถำม 
-ตรวจสอบ
ควำมก้ำวหน้ำในกำร
เรียน 
 
- กำรสังเกต 

 
- แบบสอบถำม 
- แบบสังเกต 
 
 
 
-แบบสังเกต 

 
ร้อยละ 80 
 
 
 
 
ร้อยละ 80 

ด้ำนคุณภำพ 
1. ระดับคุณภำพของเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อกำรส่ือสำรและจัดกำร
เรียนรู้และกำรบริหำรจัดกำร 

 
- กำรสังเกต 

 
-แบบสังเกต 

 
ร้อยละ 80 
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ผลที่คำดว่ำจะได้รับ     
1. หอประชุม ห้องอำเซียน และสถำนท่ีต้ังอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ภำยในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ

พัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี   มีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ท่ีพร้อมใช้งำนและทันสมัยมำกขึ้น 
2. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรส่ือสำรและจัดกำรเรียนรู้และ

กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เสนอโครงกำร                                 ผู้เห็นชอบโครงกำร 
 
 
ลงช่ือ........................................................                    ลงช่ือ...................................................... 

                       (นำยทิฐิกร  บุญเช้ือ)                                           (นำงปฐมำ  ชูศักดิ์) 
                       ต ำแหน่ง ครูค.ศ.2                                      รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
 
 

ผู้อนุมัติโครงกำร 
 

 
                    ว่ำท่ี ร้อยเอก........................................................... 

                               (ภูพยงค์ คงชนะ) 
  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี 
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โครงกำร  กำรพัฒนำระบบงำนทะเบียน 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

มำตรฐำนท่ี 2 กระบวนกำรบริหำรจัดกำร 

  2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 

สนองกลยุทธ์ สพม.11  
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนำคุณภำพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสู่มำตรฐำนสำกล 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 

 
กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
ผู้ประสำนโครงกำร/ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นำงสำวณิชำภัทร อภิบำลศักดิ์ 
ลักษณะโครงกำร    โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลำ     ตลอดปีกำรศึกษำ 2564 
 
หลักกำรและเหตุผล 

 กำรจัดท ำงำนทะเบียนและระเบียนสะสมนักเรียน ให้เป็นไปตำมระเบียบของกระทรวงศึกษำธิกำร พัฒนำ
งำนทะเบียนสู่ระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีควำมส ำคัญต่อสถำนศึกษำอย่ำงมำก หมำยถึงข้อมูลประวัติของ
นักเรียนท้ังโรงเรียนซึ่งสำมำรถใช้ตรวจสอบข้อมูลด้ำนต่ำงๆ  รวมถึงเอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำท่ีส ำคัญ ท่ีจัดขึ้น
เพื่อประกอบกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรประเมินผลกำรเรียนซึ่งจะต้องบันทึกข้อมูลกำรพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ ของผู้เรียนไว้ 
แล้วน ำข้อมูลมำเก็บเป็นหลักฐำนและใช้ในกำรตรวจสอบ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกต่อฝ่ำยต่ำง ๆ หน่วยงำนอื่นท่ี
ต้องกำรข้อมูลผลกำรศึกษำแต่ผู้เรียนในสถำนศึกษำ และชุมชน หรือหน่วยงำนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 ดังนั้นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี ตระหนักถึงกำรพัฒนำระบบงำนทะเบียน งำน
วัดผลประเมินผลจึงจัดท ำโครงกำรพัฒนำระบบงำนทะเบียน งำนวัดผลประเมินผลขึ้น เพื่อจะได้มีเอกสำรท่ีมี
คุณภำพและสำมำรถจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้กำรด ำเนินงำนจัดท ำงำนทะเบียน งำนวัดผลและประเมินผล ของนักเรียนเป็นไปตำมระเบียบของ
กระทรวงศึกษำธิกำร 
 2. เพื่อพัฒนำระบบงำนทะเบียน งำนวัดผลและประเมินผล สู่ระบบกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
 3. เพื่อบริกำรข้อมูลผลกำรเรียนแก่ผู้เรียนในสถำนศึกษำ และชุมชน หรือหน่วยงำนอื่น 
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เป้ำหมำย  
เชิงปริมำณ  

1. ด ำเนินงำนทะเบียนและระเบียนนักเรียนอย่ำงถูกต้องเป็นระบบร้อยละ 100 และสำมำรถ
บริกำรให้ข้อมูลแสดงผลกำรเรียนแก่นักเรียนในโรงเรียน และชุมชน หรือหน่วยงำนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
เชิงคุณภำพ 

1. พัฒนำงำนทะเบียนและระเบียนนักเรียนได้ด ำเนินงำนตำมระเบียบหลักสูตรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนอย่ำงถูกต้องและแม่นย ำ 

 
รำยละเอียดกิจกรรม 

กิจกรรมและขั้นตอน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมกำร   
- ศึกษำนโยบำยของโรงเรียน เขตพื้นท่ีกำรศึกษำและสพฐ.ในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องกับโครงกำรฯ 
- ศึกษำผลกำรด ำเนินโครงกำรฯ ในปีท่ีผ่ำนมำ ศึกษำบริบทและสภำพ
ควำมเป็นไปได้ในกำรพัฒนำโครงกำรฯ 
- ประชุมคณะท ำงำนเพื่อช้ีแจงโครงกำรฯ และมอบหมำยภำระงำน
ด ำเนินงำนตำมโครงกำรฯ  

พ.ค.256๔ ณิชำภัทร  อภิบำลศักดิ์ 

ขั้นด ำเนินกำร  
- ด ำเนินกิจกรรมพัฒนำระบบงำนทะเบียน 
- ด ำเนินกิจกรรมพัฒนำระบบงำนวัดผลและประเมินผล 

พ.ค. 256๔ 
 

ณิชำภัทร  อภิบำลศักดิ์ 

ขั้นสรุปและประเมินผล  
- ผู้รับผิดชอบโครงกำรฯ  นิเทศติดตำมกำรด ำเนินงำน และคอยอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรด ำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตำมภำระ
งำนท่ีโครงกำรฯ ก ำหนด               
- สรุปประเมินโครงกำรฯ 
- จัดท ำรำยงำนโครงกำรฯ  น ำเสนอฝ่ำยบริหำร 
 

ก.พ. 256๔ 

 
ณิชำภัทร  อภิบำลศักดิ์ 

 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  นำงสำวณิชำภัทร อภิบำลศักดิ์ 
งบประมำณ 
 9,000 บำท 
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รำยละเอียดงบประมำณและกิจกรรมหลัก 
 

 
ท่ี 

กิจกรรม/รำยกำร 
เงินงบประมำณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

๑. กิจกรรมพัฒนำระบบงำน
ทะเบียน 

- - 9,000 9,000 

รวมงบประมำณกำร  
 

9,000 9,000 
 
.  ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ด้ำนปริมำณ 
ร้อยละของกำรด ำเนินงำนทะเบียนและระเบียน

นักเรียนมีควำมถูกต้องเป็นระบบ และสำมำรถบริกำรให้
ข้อมูลแสดงผลกำรเรียนแก่นักเรียนในโรงเรียน และ
ชุมชน หรือหน่วยงำนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
100 

กำรสังเกต แบบสังเกต 

ด้ำนคุณภำพ 
ระดับคุณภำพของงำนทะเบียนและระเบียนนักเรยีนใน
กำรให้บริกำรนักรียน  

ระดับดี 
ประเมินควำม

พึงพอใจ 
แบบประเมิน
ควำมพึงพอใจ 
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ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนีมีระบบงำนทะเบียนท่ีมีคุณภำพ สำมำรถบริหำรจัดกำร
ได้อย่ำงถูกต้องและเป็นระบบ 

 
 
 
 

 
  ผู้เสนอโครงกำร                 ผู้เห็นชอบโครงกำร    

 
 
ลงช่ือ  .........................................                                        ลงช่ือ...................................   
 (นำงสำวณิชำภัทร อภิบำลศักด์ิ)                         (นำงปฐมำ   ชูศักดิ์) 

         ต ำแหน่ง ครู ค.ศ. 1     รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
 
  

ผู้อนุมัติโครงกำร 
 
 

ว่ำท่ี ร้อยเอก.................................................... 
  (ภูพยงศ์ คงชนะ) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี 
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โครงกำร พัฒนำคุณภำพด้ำนส่ือและเทคโนโลยี 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

1.1.4  มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 
มำตรฐำนท่ี 2 กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร 

2.2  มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำร จัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 

มำตรฐำนท่ี 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสำรสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 

สนองกลยุทธ์ สพม.11  
กลยุทธ์ที่ 1 สร้ำงโอกำส และลดควำมเหล่ือมล้ ำทำงกำรศึกษำ  
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล 
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำร 

 
กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ    งำนส่ือและเทคโนโลยี 
ผู้ประสำนโครงกำร/ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นำยอนุจิตร  จันทศรี 
ลักษณะโครงกำร    โครงกำรใหม่/โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลำ     เมษำยน  พ.ศ. 2564  -  มีนำคม 2565 
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หลักกำรและเหตุผล 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี ได้ตระหนักถึงประโยชน์และควำมส ำคัญในกำรน ำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ จะเห็นได้จำกนโยบำยด้ำนกำรศึกษำได้ก ำหนดให้จัดกำรศึกษำ
เพื่อพัฒนำคนให้มีควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี ทันต่อกำรเปล่ียนแปลงของสังคม ซึ่งปรำกฏในจุดเน้น ให้เพิ่มศักยภำพ
นักเรียนในด้ำนภำษำ ด้ำนคณิตศำสตร์ ด้ำนวิทยำศำสตร์ และด้ำนเทคโนโลยีเพื่อพัฒนำสู่ควำมเป็นหนึ่งในสองของ
ภูมิภำคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ (Excellence)และตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 หมวด 9 ว่ำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำ มำตรำ 66 “ผู้เรียน   มีสิทธิได้รับกำร
พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำในโอกำสแรกท่ีท ำได้ เพื่อให้มีควำมรู้และทักษะเพียง
พอท่ีจะใช้เทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองได้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต” 

ดังนั้นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี จึงมีหน้ำท่ีด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้อง
กับนโยบำยของรัฐ ด้วยกำรส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์และสำมำรถใช้เทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ 
โดยมุ่งพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ให้ทันต่อกำรเปล่ียนแปลงทำงเทคโนโลยี  เรียนรู้ได้ด้วยตนเองจำกแหล่งเรียนรู้
ต่ำงๆ ได้อย่ำงหลำกหลำยต่อเนื่องและทันสมัย  โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 

 
วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อให้ผู้เรียนท่ีมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีและกำรส่ือสำร เพื่อกำรพัฒนำตนเองและสังคมใน
ด้ำนกำรเรียนรู้กำรส่ือสำรได้ 

2.เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมรู้และ มีทักษะด้ำนกำรใช้คอมพิวเตอร์ในกำรสืบค้นข้อมูลสำรสนเทศ 
3.เพื่อให้ผู้เรียนท่ีมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีในกำรท ำงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
 

เป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ 

1.ร้อยละ 80 ของผู้เรียนและบุคลำกร มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีและกำรส่ือสำร เพื่อกำร
พัฒนำตนเองได้ 

2.ร้อยละ 80 ของผู้เรียนและบุคลำกร มีทักษะด้ำนกำรใช้คอมพิวเตอร์ในกำรสืบค้นข้อมูล
สำรสนเทศ  

3.ร้อยละ 80 ของผู้เรียนและบุคลำกร มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีในกำรท ำงำนอย่ำง
สร้ำงสรรค์ 

เชิงคุณภำพ  
1.ผู้เรียนและบุคลำกร มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีและกำรส่ือสำร เพื่อกำรพัฒนำตนเองได้

ในระดับดี 
2.ผู้เรียนและบุคลำกร มีทักษะด้ำนกำรใช้คอมพิวเตอร์ในกำรสืบค้นข้อมูลสำรสนเทศในระดับดี 
3.ผู้เรียนและบุคลำกร มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีในกำรท ำงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์ในระดับดี 
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รำยละเอียดกิจกรรม 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมเดินสำยใยแก้วน ำแสงเสน้ทำงหอประชุมและ
อำคำรโรงฝึกงำน 
ขั้นเตรียมกำร 
ประชุม วำงแผน ส ำรวจจุดติดต้ังอุปกรณ์ ก ำหนด
คุณลักษณะของอุปกรณ์ คัดเลือกบริษัทรับจ้ำงด ำเนินกำร
ติดต้ังอุปกรณ์และเดินสำยใยแก้วน ำแสง 
ขั้นด ำเนินกำร 
เดินสำยใยแก้วน ำแสงเส้นทำงห้องเครือข่ำย-หอประชุม 
และห้องเครือข่ำย-อำคำรโรงฝึกงำน 
ขั้นติดตำมและประเมินผล   
ตรวจสอบกำรติดต้ังอุปกรณ์และกำรเดินสำยใยแก้วน ำแสง 

มิ.ย. อนุจิตร  จันทศรี 

2. กิจกรรมขยำยระบบอินเตอร์เน็ตไร้สำย หอประชุมและ
อำคำรโรงฝึกงำน 
ขั้นเตรียมกำร 
ประชุม วำงแผน ส ำรวจจุดติดต้ังอุปกรณ์ ก ำหนด
คุณลักษณะของอุปกรณ์ คัดเลือกบริษัทรับจ้ำงด ำเนินกำร
ติดต้ังอุปกรณ์ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สำย 
ขั้นด ำเนินกำร 
ติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ตไร้สำยบริเวณหอประชุมให้
สำมำรถรองรับผู้ใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ 200 คน และติดต้ัง
ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สำยบริเวณอำคำรโรงฝึกงำนให้
สำมำรถรองรับผู้ใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ 50 คน 
ขั้นติดตำมและประเมินผล   
ตรวจสอบกำรติดต้ังอุปกรณ์และระบบอินเตอร์เน็ตไร้สำย 

ก.ค. อนุจิตร  จันทศรี 

3. กิจกรรมติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดหอประชุมและอำคำร
โรงฝึกงำน 
ขั้นเตรียมกำร 
ประชุม วำงแผน ส ำรวจจุดติดต้ังอุปกรณ์ ก ำหนด
คุณลักษณะของอุปกรณ์ คัดเลือกบริษัทรับจ้ำงด ำเนินกำร
ติดต้ังระบบกล้องวงจรปิด 
ขั้นด ำเนินกำร 
ติดต้ังกล้องวงจรปิดบริเวณหอประชุมจ ำนวน 4 จุด 

ก.ค. ทิฐิกร  บุญเช้ือ 
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ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

และบริเวณโรงฝึกงำนจ ำนวน 3 จุด 
ขั้นติดตำมและประเมินผล   
ตรวจสอบกำรติดต้ังระบบกล้องวงจรปิด 

4. กิจกรรมจัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คห้องคอมพิวเตอร์ 
ขั้นเตรียมกำร 
ประชุม วำงแผน ก ำหนดคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค คัดเลือกบริษัทคู่สัญญำเพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค 
ขั้นด ำเนินกำร 
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส ำหรับกำรเรียนกำรสอนจ ำนวน 
20 เครื่อง 
ขั้นติดตำมและประเมินผล   
ตรวจสอบกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 

ต.ค. โสภิตำ  มูสิกะ 

5. กิจกรรมเช่ำอินเตอร์เน็ต 
ขั้นเตรียมกำร 
ประชุม วำงแผน ก ำหนดคุณลักษณะและจัดร่ำง TOR 
และสัญญำเช่ำอินเตอร์เน็ต 
ขั้นด ำเนินกำร 
เช่ำอินเตอร์เน็ตระยะเวลำ 1ปี เบิกจ่ำยค่ำเช่ำอินเตอร์เน็ต
รำยเดือนเป็นระยะเวลำ 12 เดือน 
ขั้นติดตำมและประเมินผล 
ตรวจสอบเงื่อนไขกำรเช่ำใช่อินเตอร์เน็ตทุกเดือนก่อน
เบิกจ่ำยรำยเดือน 

ตลอดปี งำนกำรเงิน 

6. กิจกรรมประกันภัยทรัพย์สินอุปกรณ์เทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ต 
ขั้นเตรียมกำร 
ประชุม วำงแผน จัดร่ำง TOR ประกันภัย ก ำหนดอุปกรณ์
และวงเงินประกันภัย 
ขั้นด ำเนินกำร 
จัดซื้อประกันภัยทรัพย์สินอุปกรณ์เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต 
ขั้นติดตำมและประเมินผล   
ตรวจสอบสัญญำกรมธรรม์ประกันภัย 

ก.ค. อนุจิตร  จันทศรี 
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ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  นำยอนุจิตร  จันทศรี 
งบประมำณ 
  337,400  
 
รำยละเอียดงบประมำณและกิจกรรมหลัก 
 

 
ท่ี 

กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

๑. กิจกรรม เดินสำยใยแก้วน ำแสง
เส้นทำงหอประชุมและอำคำร
โรงฝึกงำน    

36,000 - - 36,000 

๒. กิจกรรม ขยำยระบบ
อินเตอร์เน็ตไร้สำย หอประชุม
และอำคำรโรงฝึกงำน 

20,000 - - 20,000 

๓. กิจกรรม ติดต้ังระบบกล้องวงจร
ปิดหอประชุมและอำคำรโรง
ฝึกงำน 

9,000 - 9,000 18,000 

๔. กิจกรรม จัดซื้อคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คห้องคอมพิวเตอร์ 

- - 90,000 90,000 

๕. กิจกรรม เช่ำอินเตอร์เน็ต 168,000 - - 168,000 
๕. กิจกรรม ประกันภัยทรัพย์สิน

อุปกรณ์เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต 
5,400 - - 5,400 

รวมงบประมำณกำร 238,400 - 99,000 337,400 
 หมำยเหตุ  ถัวเฉล่ียทุกรำยกำร 
 

กำรประเมินผลสัมฤทธิ์โครงกำร 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ค่ำ

เป้ำหมำย 
วิธีกำร
ประเมิน 

เคร่ืองมือที่ใช้ 

เชิงปริมำณ 
๑. ผู้เรียนและบุคลำกร มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีและ
กำรส่ือสำร เพื่อกำรพัฒนำตนเองได้ 
๒. ผู้เรียนและบุคลำกร มีทักษะด้ำนกำรใช้คอมพิวเตอร์ในกำร
สืบค้นข้อมูลสำรสนเทศ 

 
80 

 
80 

 

 
ส ำรวจ 

 
ส ำรวจ 

 

 
แบบส ำรวจ 

 
แบบส ำรวจ 
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๓. ผู้เรียนและบุคลำกร มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีในกำร
ท ำงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

80 ส ำรวจ 
 

แบบส ำรวจ 

เชิงคุณภำพ 
1. .ผู้เรียนและบุคลำกร มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีและ
กำรส่ือสำร เพื่อกำรพัฒนำตนเองได้ 
2. ผู้เรียนและบุคลำกร มีทักษะด้ำนกำรใช้คอมพิวเตอร์ในกำร
สืบค้นข้อมูลสำรสนเทศ 
3. ผู้เรียนและบุคลำกร มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีในกำร
ท ำงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

 
ระดับดี 

 
ระดับดี 

 
ระดับดี 

 
สอบถำม 

 
สอบถำม 

 
สอบถำม 

 
แบบสอบถำม 

 
แบบสอบถำม 

 
แบบสอบถำม 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ผู้เรียนท่ีมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีและกำรส่ือสำร เพื่อกำรพัฒนำตนเองและสังคมในด้ำนกำร

เรียนรู้กำรส่ือสำรได้ 
2. ผู้เรียนมีควำมรู้และ มีทักษะด้ำนกำรใช้คอมพิวเตอร์ในกำรสืบค้นข้อมูลสำรสนเทศ 
3. ผู้เรียนท่ีมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีในกำรท ำงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

 
 

ผู้เสนอโครงกำร                                 ผู้เห็นชอบโครงกำร 
 

 
ลงช่ือ.........................................................                   ลงช่ือ...................................................... 

                  (นำยอนุจิตร  จันทศรี)                                      (นำงปฐมำ   ชูศักดิ์) 
                          ต ำแหน่ง ครู                                รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนวิชำกำร 
 

ผู้อนุมัติโครงกำร 
 

 
                    ว่ำท่ี ร้อยเอก........................................................... 

                               (ภูพยงค์ คงชนะ) 
  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี 
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โครงกำร ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์ 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
1)  มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน  กำรเขียน  กำรส่ือสำรและกำรคิดค ำนวณ 
2)  มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ  อภิปรำยแลกเปล่ียนควำม

คิดเห็น  และแก้ปัญหำ 
3) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
4)  มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 
5)  มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน 
1)  กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดีตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด 
2)  ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 
3)  กำรยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 
4)  สุขภำวะทำงร่ำงกำยและลักษณะจิตสังคม 

สนองกลยุทธ์ สพม.11  
 กลยุทธ์ที่ 1 สร้ำงโอกำส และลดควำมเหล่ือมล้ ำทำงกำรศึกษำ  

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสู่มำตรฐำนสำกล  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำร 

กลยุทธ์ที่ 7  สร้ำงบรรยำกำศและจัดสภำพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข 

 
กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ผู้ประสำนโครงกำร/ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นำยชัยพร เชิญรัตนรักษ์ และคณะครูกลุ่มสำระกำร 
                                                               เรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ลักษณะโครงกำร    โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลำ     ๓ พฤษภำคม 2564 – 31 มีนำคม 2565 
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หลักกำรและเหตุผล            
               หลักสูตรกำรศึกษำแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ได้ให้
ควำมส ำคัญของวิชำคณิตศำสตร์ว่ำคณิตศำสตร์มีบทบำทส ำคัญยิ่งต่อกำรพัฒนำควำมคิดของมนุษย์  ท ำให้มนุษย์มี
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ คิดอย่ำงมีเหตุผล เป็นระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สำมำรถวิเครำะห์ปัญหำและสถำนกำรณ์ได้
อย่ำง ถี่ถ้วนรอบคอบ ท ำให้สำมำรถคำดกำรณ์    วำงแผน   ตัดสินใจและแก้ปัญหำได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม
และคณิตศำสตร์ยังเป็นเครื่องมือในกำรศึกษำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนศำสตร์อื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง  
คณิตศำสตร์จึงมีประโยชน์ต่อกำรด ำรงชีวิตและช่วยพัฒนำคุณภำพชีวิตให้ดีขึ้น  นอกจำกนี้คณิตศำสตร์ยังช่วย
พัฒนำมนุษย์ให้สมบูรณ์ มีควำมสมดุลท้ังทำงร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ และอำรมณ์  สำมำรถคิดเป็น  ท ำเป็น 
แก้ปัญหำเป็น  และสำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข    

        กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนคณิตศำสตร์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในด้ำนกำรคิดอย่ำงเป็นระบบกำร
วำงแผนและด ำเนินกำรตำมหลักกำรและทฤษฎี โดยใช้กระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์อย่ำงมีเหตุผล สำมำรถ
เช่ือมโยงควำมรู้เกี่ยวกับเรื่องรำวต่ำง ๆ ในชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ แต่กำรเรียนกำรสอนภำยในห้องเรียน
ยังไม่สำมำรถพัฒนำผู้เรียนให้สมบูรณ์ครบทุกมิติได้ ค่ำยคณิตศำสตร์จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีเสริมสร้ำงประสบกำรณ์
และส่งเสริมบรรยำกำศแห่งกำรเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข ผู้เรียนได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมเชิงบูรณำกำรท่ีหลำกหลำย 
ได้พัฒนำศักยภำพของตนเอง พร้อมกับมิติทำงสังคม ทำงกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์จึงตระหนักถึง
ควำมส ำคัญ ควรจัดให้มีกิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์ขึ้น 

         ดังนั้นกำรเรียนคณิตศำสตร์จะเรียนรู้เฉพำะในห้องเรียนอย่ำงเดียวคงไม่เพียงพอ  ทำงกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้คณิตศำสตร์จึงจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  เพื่อเติมเต็มให้นักเรียนมีทักษะควำมรู้ตำม
หลักสูตรก ำหนด อีกท้ังยังพัฒนำศักยภำพของนักเรียนตำมควำมถนัดและสนใจ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ผู้เรียนใช้ทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ในกำรแก้ปัญหำต่ำง ๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

          2. เพื่อให้นักเรียนใช้ห้องปฏิบัติกำรคณิตศำสตร์ในกำรพัฒนำควำมรู้ตำมหลักสูตรและสร้ำงสรรค์ผลงำน 
          3. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงควำมส ำคัญของคณิตศำสตร์ และมีเจตคติท่ีดีต่อกำรเรียนรู้เรื่องรำวต่ำงๆ ท่ี
สัมพันธ์กับคณิตศำสตร์ 

เป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ 

         1. นักเรียนช้ัน ม. 1 - ม. 6 ท่ีมีปัญหำทำงคณิตศำสตร์ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในวิชำ
คณิตศำสตร์มำกยิ่งขึ้นร้อยละ 60 
 2. นักเรียนใช้ทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ในกำรแก้ปัญหำต่ำง ๆ ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพร้อยละ 60  

เชิงคุณภำพ 
                  1. นักเรียนใช้ห้องปฏิบัติกำรคณิตศำสตร์ในกำรพัฒนำควำมรู้ตำมหลักสูตรและสร้ำงสรรค์
ผลงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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 2. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ตระหนักถงึควำมส ำคัญของคณิตศำสตร์ และมีเจตคติท่ีดีต่อกำร
เรียนรู้เรื่องรำวต่ำงๆ ท่ีสัมพันธ์กับคณิตศำสตร์ 
 3. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ใช้ทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ในกำรแก้ปัญหำต่ำง ๆ ได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ 
 
รำยละเอียดกิจกรรม 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรม ค่ำยคณิตศำสตร์ 
ขั้นเตรียมกำร 

- ศึกษำรูปแบบกำรจัดกิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์
และเสนอโครงกำร 

ขั้นด ำเนินกำร 
เตรียมสถำนท่ีวัสดุและส่ิงจ ำเป็นในกำรจัดและด ำเนินงำน
ตำมท่ีก ำหนด 
 - กิจกรรม Happy  Time 
 - กิจกรรมคณิตศำสตร์ในชีวิตประจ ำวัน 
 - กิจกรรมคณิตศำสตร์สร้ำงสรรค์ 
 - กิจกรรมสนุกคิดกับคณิตศำสตร์ 
 - กิจกรรม Math Rally      
ขั้นติดตำมและประเมินผล   

- ประสำนงำนและสรุปกิจกรรม 
- รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรและรำยงำนผู้บริหำร 

 
พ.ค.64 

 
 

มิ.ย - ธ.ค.64 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ีค 65 

นำยชัยพร เชิญรัตน
รักษ์ และนำงสำว
พุทธิกำ กำญจนรักษ์ 

2. กิจกรรมเรียนรู้เทคโนโลยีด้วยโปรแกรม GSP 
ขั้นเตรียมกำร 
ร่วมประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อวางแผนการจัด
กิจกรรม และแต่งต้ังคณะท างานมอบหมายการจัด
กิจกรรม 
ขั้นด ำเนินกำร 
- ติดต่อวิทยำกร 
- เตรียมคอมพิวเตอร์และเอกสำรส ำหรับกำรอบรม 
- ด าเนินการจัดกิจกรรมตามตารางการจัดกิจกรรม 

ขั้นติดตำมและประเมินผล   
- นักเรียนน าเสนอประสบการณ์ท่ีได้รับ 

 
พ.ค.64 

 
 
 
 

พ.ย 64 
 
 
 

ม.ีค 65 

นำงสำวปริญำพร 
 อุปกำรแก้ว และ
นำงสำวนัฐพร เกื้อฉิม 
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ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

- นักเรียน/ครูตอบแบบประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม   

- สรุปผลการด าเนินกิจกรรมเพื่อน าไปปรับปรุงและพัฒนา 
๓ กิจกรรมกำรเรียนรู้แบบเปิดชั้นเรียน 

ขั้นเตรียมกำร 
 ร่วมประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อวางแผนการจัด
กิจกรรม และมอบหมายการจัดกิจกรรม 
 
ขั้นด ำเนินกำร 
- ติดต่อวิทยำกร 
- ด าเนินการจัดกิจกรรมตามตารางการจัดกิจกรรม 

ขั้นติดตำมและประเมินผล 
- นักเรียนน าเสนอประสบการณ์ท่ีได้รับ 

- นักเรียน/ครูตอบแบบประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม   

- สรุปผลการด าเนินกิจกรรมเพื่อน าไปปรับปรุงและพัฒนา 

 
พ.ค.64 

 
 

มิ.ย - ธ.ค.64 
 
 

 
ม.ีค 65 

นำงสำวปริญำพร   
อุปกำรแก้ว และ นำย
นฤมินทร์  ค่ำนคร 

4 กิจกรรมพัฒนำห้องปฏิบัติกำรคณิตศำสตร์ 
ขั้นเตรียมกำร 
- จัดท ำโครงกำรและขออนุมัติโครงกำร 
- แต่งต้ังคณะท ำงำน 
- ประชุมปรึกษำหำรือวำงแผนกำรจัดกำรห้องปฏิบัติกำร 
ขั้นด ำเนินกำร 
- ปรับปรุงสภำพภำยในห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์เพื่อให้
เป็นห้องเรียนแห่งกำรเรียนรู ้
ขั้นติดตำมและประเมินผล 
- รำยงำนสรุป ประเมินผล 

 
พ.ค.64 

 
 
 

มิ.ย - ธ.ค.64 
 

 
ม.ีค 65 

นำงสำวดรุณี  เจริญ
รูป และ นำยกัมพล 
พินิจ 

5 กิจกรรมส่งเสริมผลิตสื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ขั้นเตรียมกำร 
    -  ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำนในกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้คณิตศำสตร์   
   - เขียนโครงกำร 
   -  แต่งต้ังคณะท ำงำน  
   -  เสนอเพื่อรับกำรอนุมัติ 

 
พ.ค.64 

 
 
 
 
 

นำยนฤมินทร์ ค่ำนคร 
และนำงสำว
ประภัสสร วิชัยดิษฐ์ 
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ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นด ำเนินกำร 
   - จัดผลิตส่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ขั้นติดตำมและประเมินผล   
   - ติดตำมประเมินผลด ำเนินงำน  
   - สรุปผลกำรนิเทศแบบมีส่วนร่วม 
   - รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

มิ.ย - ธ.ค.64 
 

ม.ีค 65 

 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  นำยชัยพร เชิญรัตนรักษ์ และคณะครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
งบประมำณ 
  จ ำนวน ๕๓,๒๐๐ บำท 
 
รำยละเอียดงบประมำณและกิจกรรมหลัก 
 

 
ท่ี 

กิจกรรม/รำยกำร 
เงินงบประมำณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

๑. กิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์   1,000 16,000 - 17,000 
๒. กิจกรรมเรียนรู้เทคโนโลยีด้วย

โปรแกรม GSP 
5,000 15,000 - 20,000 

๓. กิจกรรมกำรเรียนรู้แบบเปิดช้ัน
เรียน 

- 4,500 - 4,500 

๔. กิจกรรมส่งเสริมผลิตส่ือกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน 

- 4,500 - 4,500 

๕. กิจกรรมพัฒนำห้องปฏิบัติกำร
คณิตศำสตร์ 

- - 7,200 7,200 

รวมงบประมำณกำร 6,000 40,000 7,200 53,200 
 หมำยเหตุ  ถัวเฉล่ียทุกรำยกำร 
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กำรประเมินผลสัมฤทธิ์โครงกำร 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำร
ประเมิน 

เคร่ืองมือที่
ใช ้

เชิงปริมำณ 
1. ผู้เรียนใช้ทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ในกำรแก้ปัญหำ
ต่ำง ๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
2. ผู้เรียนใช้ห้องปฏิบัติกำรคณิตศำสตร์ในกำรพัฒนำควำมรู้ตำม
หลักสูตรและสร้ำงสรรค์ผลงำน 
3. ผู้เรียนตระหนักถึงควำมส ำคัญของคณิตศำสตร์ และมีเจตคติ
ท่ีดีต่อกำรเรียนรู้เรื่องรำวต่ำงๆ ท่ีสัมพันธ์กับคณิตศำสตร์ 
 

 
80 

 
กำร

สอบถำม 

 
แบบสอบถำม 

เชิงคุณภำพ 
1. ผู้เรียนใช้ทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ในกำรแก้ปัญหำ
ต่ำง ๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
2. ผู้เรียนใช้ห้องปฏิบัติกำรคณิตศำสตร์ในกำรพัฒนำควำมรู้ตำม
หลักสูตรและสร้ำงสรรค์ผลงำน 
3. ผู้เรียนตระหนักถึงควำมส ำคัญของคณิตศำสตร์ และมีเจตคติ
ท่ีดีต่อกำรเรียนรู้เรื่องรำวต่ำงๆ ท่ีสัมพันธ์กับคณิตศำสตร์ 
 

 
มำก 

 
กำรตอบ

แบบ
ประเมิน 

 
แบบประเมิน 
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ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ผู้เรียนใช้ทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ในกำรแก้ปัญหำต่ำง ๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
2. ผู้เรียนใช้ห้องปฏิบัติกำรคณิตศำสตร์ในกำรพัฒนำควำมรู้ตำมหลักสูตรและสร้ำงสรรค์ผลงำน 
3. ผู้เรียนตระหนักถึงควำมส ำคัญของคณิตศำสตร์ และมีเจตคติท่ีดีต่อกำรเรียนรู้เรื่องรำวต่ำงๆ ท่ีสัมพันธ์
กับคณิตศำสตร์ 

 
 
 
 
 
 

ผู้เสนอโครงกำร                                 ผู้เห็นชอบโครงกำร 
 

 
ลงช่ือ.........................................................                   ลงช่ือ...................................................... 

                  (นำยชัยพร เชิญรัตนรักษ์)                                           (นำงปฐมำ  ชูศักดิ์) 

                         ต ำแหน่ง ครู ช ำนำญกำร          รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนวิชำกำร 

 
 

ผู้อนุมัติโครงกำร 
 
 

                    ว่ำท่ี ร้อยเอก........................................................... 
                               (ภูพยงค์ คงชนะ) 

  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี 
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โครงกำร ส่งเสริมควำมเป็นเลิศด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพของผู้เรียน 
1.2 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน 

มำตรฐำนท่ี 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
3.1  จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง  และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสำรสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
3.3  มีกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก 
3.5  มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 

สนองกลยุทธ์ สพม.11  
 กลยุทธ์ที่ 1 สร้ำงโอกำส และลดควำมเหล่ือมล้ ำทำงกำรศึกษำ  

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสู่มำตรฐำนสำกล  
 กลยุทธ์ที่ 4 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง ส่งเสริมคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐำนควำม 
       เป็นไทย  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล 

 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 

 กลยุทธ์ที่ 3 กระจำยโอกำสให้ประชำกรวัยเรียนในเขตบริกำรได้รับกำรศึกษำอย่ำงท่ัวถึงและเท่ำเทียม 

 กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำร 

 กลยุทธ์ที่ 7  สร้ำงบรรยำกำศและจัดสภำพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข 

กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
ผู้ประสำนโครงกำร/ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นำงสำวภำวิณี  แก้วก ำเนิด  
ลักษณะโครงกำร       โครงกำรใหม ่
ระยะเวลำ     ๑ ก.พ. 2564 - 22 ก.พ. 2565 
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หลักกำรและเหตุผล 
 แนวกำรจัดกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ก ำหนดให้
สถำนศึกษำต้องยึดหลักกำรจัดกำรศึกษำว่ำ ผู้เรียนทุกคนมีควำมสำมำรถเรียนรู้ และพัฒนำตนเองได้ดี และถือว่ำ
ผู้เรียนมีควำมส ำคัญท่ีสุด กำรจัดกำรศึกษำต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสำมำรถพัฒนำตนเองตำมธรรมชำติและเต็ม
ศักยภำพตรงตำม พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติพ.ศ.2562 มำตรำ 22 “กำรจัดกำรศึกษำต้องยึดหลักว่ำ
ผู้เรียนทุกคนมีควำมสำมำรถเรียนรู้และพัฒนำตนเองได้และถือว่ำผู้เรียนมี ควำมส ำคัญท่ีสุด กระบวนกำรจัดกำร
ศึกษำต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสำมำรถพัฒนำตำมธรรมชำติและเต็มตำมศักยภำพ” และ มำตรำ 23 (2)  “ควำมรู
และทักษะดำนวิทยำศำสตรและเทคโนโลยี รวมท้ังควำมรูควำมเขำ ใจและประสบกำรณเรื่องกำรจัดกำร กำร
บ ำรุงรักษำและกำรใชประโยชนจำกทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอมอยำงสมดุลยั่งยืน” 
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร  สุรำษฎร์ธำนี ในฐำนะสถำนศึกษำของรัฐท่ีมีอ ำนำจหน้ำท่ีในกำรจัด
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของควำมรูและทักษะดำนวิทยำศำสตรและเทคโนโลยี ซึ่งในกำร
ทดสอบทำงกำรศึกษำของ สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (สทศ.) พบว่ำผลกำรทดสอบวิชำวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีมีคะแนนเฉล่ียต่ ำกว่ำคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ ดังนั้นเพื่อพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของ
นักเรียน ในวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีให้สูงขึ้น และเพื่อปลูกฝังเจตคติทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร  สุรำษฎร์ธำนี จึงได้จัดท ำ โครงกำร ส่งเสริมควำมเป็นเลิศด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีข้ึน  
 

วัตถุประสงค์ 
3. เพื่อพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร  สุรำษฎร์ธำนี                

ในวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีให้สูงขึ้น 
4. เพื่อปลูกฝังเจตคติทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร                   

สุรำษฎร์ธำนี 
เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 

นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนีทุกคนได้เข้ำร่วมกิจกรรมของกลุ่ม
สำระวิทยำศำสตร์ 
เชิงคุณภำพ  

นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอยู่ในระดับคุณภำพดีข้ึนไป 
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รำยละเอียดกิจกรรม 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรม สัปดำห์วิทยำศำสตร์ 

ขั้นเตรียมกำร 
4. ประชุมแต่งต้ังกรรมกำรผู้รับผิดชอบตำมค ำส่ัง 
5. ก ำหนดกิจกรรมให้นักเรียนเข้ำร่วม 
6. รับสมัครนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
7. จัดเตรียม สถำนท่ี ส ำหรับจัดกิจกรรม 

ขั้นด ำเนินกำร 
4. ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมตำมแผนท่ีวำงไว้  

ขั้นติดตำมและประเมินผล 
3. วิเครำะห์ปัญหำและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นระหว่ำงกำร

ด ำเนินงำน 
4. ประเมินผลกำรจัดกิจกรรมสัปดำห์วิทยำศำสตร์ 

 
 
10 - 20 พ.ค. 2564 
2 - 6 ส.ค. 2564 
9 - 1๓ ส.ค. 2564 
19 ส.ค. 2564 
 
20 ส.ค. 2564 
 
1 - 3 ก.ย. 2564 

 
13 - 17 ก.ย. 2564 
 

 
 

ครูภำวิณี  แก้วก ำเนิด 
ครูกลุ่มสำระวิทย์ฯ 
ครูจรัญ/ครูปวีณำ 
ครูกลุ่มสำระวิทย์ฯ 
 
ครูกลุ่มสำระวิทย์ฯ 
 
ครูจรัญ/ครูปวีณำ 
 
 
ครูจรัญ/ครูปวีณำ 
 

๒ กิจกรรม ค่ำยสะเต็มศึกษำ (นักเรียนมัธยมศึกษำตอนต้น) 
ขั้นเตรียมกำร 

2. ประชุมแต่งต้ังกรรมกำรผู้รับผิดชอบตำมค ำส่ัง 
3. ประชุมวำงแผนกำรจัดกิจกรรม 

ขั้นด ำเนินกำร 
2. ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมตำมแผน  

ขั้นติดตำมและประเมินผล 
3. วิเครำะห์ปัญหำและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นระหว่ำงกำร

ด ำเนินงำน 
4. ประเมินผลกำรจัดกิจกรรมค่ำยสะเต็มศึกษำ (นักเรียน

มัธยมศึกษำตอนต้น) 

 

 
10 – 20 พ.ค. 
2564 
15 – 18 พ.ย. 
2564 
18 – 19 ธ.ค. 2564 
 
22 – 23 ธ.ค. 2564 
 
 

27 – 30 ธ.ค. 2565 
 

 
 
ครูภำวิณี  แก้วก ำเนิด 
ครูกลุ่มสำระวิทย์ฯ 
 
ครูภำวิณี/ครูโสภิตำ 
 
ครูกลุ่มสำระวิทย์ฯ 
 
 

ครูภำวิณี/ครูโสภิตำ  
 

๓ กิจกรรม ค่ำยวิทยำศำสตร์ (นักเรียนมัธยมศึกษำตอนปลำย) 
ขั้นเตรียมกำร 

1. ประชุมแต่งต้ังกรรมกำรผู้รับผิดชอบตำมค ำส่ัง 
2. ประชุมวำงแผนกำรจัดกิจกรรม ประสำนงำนหน่วยงำน

ต่ำง ๆ  
ขั้นด ำเนินกำร 

๑. ด ำเนินกิจกรรมโดยพำนักเรียนเดินทำงไปเข้ำร่วม
กิจกรรมกับหน่วยงำนท่ีประสำนไว้  

 

 
10 – 20 พ.ค. 
2564 
27 – 30 ธ.ค. 2564 

 
22 – 26 ม.ค. 
2565 

 
 
ครูภำวิณี  แก้วก ำเนิด 
ครูจิรำภำ/ครูศสิกรณ์  

 
ครูจิรำภำ/ครูศสิกรณ์  
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นติดตำมและประเมินผล 

๑. วิเครำะห์ปัญหำและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นระหว่ำงกำร
ด ำเนินงำน 

๒. ประเมินผลกำรจัดกิจกรรมค่ำยวิทยำศำสตร์ (นักเรียน
มัธยมศึกษำตอนปลำย) 

 

10 – 15 ก.พ. 
2565 
 
18 – 22 ก.พ. 
2565 

 
ครูจิรำภำ/ครูศสิกรณ์  
 
 

ครูจิรำภำ/ครูศสิกรณ์  
 

4 กิจกรรม งำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 
ขั้นเตรียมกำร 
    1. ประชุมแต่งต้ังกรรมกำรผู้รับผิดชอบตำมค ำส่ัง 
    2. ประชุมวำงแผนกำรจัดกิจกรรม 
ขั้นด ำเนินกำร 
    ๑. ด ำเนินกิจกรรมตำมแผนงำนท่ีวำงไว้  
 
ขั้นติดตำมและประเมินผล 

๑. วิเครำะห์ปัญหำและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นระหว่ำงกำร
ด ำเนินงำน 

๒. ประเมินผลกำรจัดกิจกรรมงำนสวนพฤกษศำสตร์
โรงเรียน 

 

 
10-20 พ.ค. 2564 
15-18 พ.ย. 2564 
 
๑ มิ.ย. 2564 -               
12 ธ.ค. 2565 

 
22-26 ม.ค. 2565 
 
 

18– 22 ก.พ. 2565 

 
 
ครูศสิกรณ์/ครูพีรธรรม  
 

ครูศสิกรณ์/ครูพีรธรรม  
 
ครูศสิกรณ์/ครูพีรธรรม  
 
 
ครูศสิกรณ์/ครูพีรธรรม  

 
ครูศสิกรณ์/ครูพีรธรรม  
 

๕ กิจกรรมกำรยกระดับกำรใช้ทักษะและกระบวนกำรทำง
เทคโนโลยีเพือ่ก้ำวทันโลกยุค 4.0 
ขั้นเตรียม 

๑. ประชุมแต่งต้ังกรรมกำรผู้รับผิดชอบตำมค ำส่ัง 
๒. ประชุมวำงแผนกำรจักกิจกรรม  

ขั้นด ำเนินกำร 
   3. ด ำเนินกิจกรรมตำมแผน  
 
ขั้นติดตำมและประเมินผล 

๑. วิเครำะห์ปัญหำและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นระหว่ำงกำร
ด ำเนินงำน 

๒. ประเมินผลกำรจัดกิจกรรมค่ำยวิทยำศำสตร์ (นักเรียน
มัธยมศึกษำตอนปลำย) 
 

 

 
10 - 20 พ.ค. 2564 
21 - 30 พ.ค. 2564 
 
๑ มิ.ย. 2564 -               
12 ธ.ค. 2565 
 
10 - 15 ก.พ. 2565 
 
18 - 22 ก.พ. 2565 

 
 
 
ครูภำวิณี  แก้วก ำเนิด 
ครูทิฐิกร/ครูปริตตำ 
 
ครูทิฐิกร/ครูปริตตำ 
 
 
ครูทิฐิกร/ครูปริตตำ  
 
ครูทิฐิกร/ครูปริตตำ  
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
6 กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุ/อุปกรณ์กำรทดลองวิทยำศำสตร์ 

ขั้นเตรียมกำร 
1. ประชุมแต่งต้ังกรรมกำรผู้รับผิดชอบตำมค ำส่ัง 
2. ส ำรวจควำมต้องกำรในกำรใช้ส่ือ เทคโนโลยี ในกำร

จัดกำรเรียนกำรสอน 
3. ประมำณกำรรำคำ 

ขั้นด ำเนินกำร 
1. ด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำร

จัดซื้อจัดจ้ำง ฯ 
2. ด ำเนินกำรจัดซื้อส่ือ เทคโนโลยี ส ำหรับนักเรียน

ห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ 
ขั้นติดตำมและประเมินผล 

๒. วิเครำะห์ปัญหำและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นระหว่ำงกำร    
 ด ำเนินงำน 

๓. กำรประเมินผลกำรจัดกิจกรรมจัดซื้อส่ือ เทคโนโลยี 
ส ำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์-
คณิตศำสตร์ 

 

 
 
 

1-๕ มี.ค. 2564 
11-14 พ.ค. 2564 

 
24-28 พ.ค. 2564 
 
1-11 มิ.ย. 2564 
 
15 ม.ิย. - 30 ก.ค. 
2564 
 

9-13 ส.ค 2564 

 
27-31 ส.ค 2564 

 
 
ครูภำวิณี  แก้วก ำเนิด 
ครูจำรี/ครูวริศรำ 
 
 

ครูจำรี/ครูวริศรำ 
 
ครูจำรี/ครูวริศรำ 
 
ครูจำรี/ครูวริศรำ 
 
 

ครูจำรี/ครูวริศรำ 
 
ครูจำรี/ครูวริศรำ 
 

 
 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นำงสำวภำวิณี  แก้วก ำเนิด 
 
งบประมำณ  332,200 (เงินอุดหนุน และ เงินรำยได้) 
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รำยละเอียดงบประมำณและกิจกรรมหลัก 
 

ท่ี กิจกรรม/รำยกำร 
เงินงบประมำณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

๑ กิจกรรมสัปดำห์วิทยำศำสตร์ - 5,000 10,000 15,000 
๒ กิจกรรมค่ำยสะเต็มศึกษำ (นักเรียนมัธยมศึกษำ

ตอนต้น) 
 

7,000 5,000 10,000 22,000 

๓ กิจกรรมค่ำยวิทยำศำสตร์ (นักเรียนมัธยมศึกษำตอน
ปลำย) 
 

110,000 90,000 40,000 240,000 

4 กิจกรรมงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน - - 7,200 7,200 
๕ กิจกรรมกำรยกระดับกำรใช้ทักษะและกระบวนกำร

ทำงเทคโนโลยีเพื่อก้ำวทันโลกยุค 4.0 
- 

10,000 10,000 20,000 

6 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์กำรทดลองวิทยำศำสตร์ - - 18,000 18,000 

รวมงบประมำณกำร 117,000 110,000 95,200 322,200 

 
 หมำยเหตุ  ถัวเฉล่ียทุกรำยกำร 
กำรประเมินผลสัมฤทธิ์โครงกำร 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำร
ประเมิน 

เคร่ืองมือที่ใช้ 

เชิงปริมำณ 
๑. ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร                                    
สุรำษฎร์ธำนี มีกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ในวิชำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสูงขึ้น 
2. ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร                   
สุรำษฎร์ธำนีได้รับกำรปลูกฝังเจตคติทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 
เชิงคุณภำพ 
ร้อยละของนัก เรียนโรง เรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร                                    
สุรำษฎร์ธำนี  มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี อยู่ในระดับคุณภำพดีข้ึนไป 
 

 
70 

 
 

80 
 
 

70 

 
 

สอบ 
 
 

สัมภำษณ์ 
 
 

สอบ 

 
แบบทดสอบ 

 
 

แบบสัมภำษณ์ 
 
 
แบบทดสอบ 
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ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในวิชำวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีสูงขึ้น 

 
 

ผู้เสนอโครงกำร                                 ผู้เห็นชอบโครงกำร 
 

 
ลงช่ือ.........................................................                   ลงช่ือ...................................................... 

                  (นำงสำวภำวิณี  แก้วก ำเนิด)                                    (นำงปฐมำ ชูศักดิ์) 
        ต ำแหน่ง ครูค.ศ.3         รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 

 
 

ผู้อนุมัติโครงกำร 
 
 

                    ว่ำท่ี ร้อยเอก........................................................... 
                               (ภูพยงค์ คงชนะ) 

  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี 
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โครงกำร     วันสุนทรภู่ วันภำษำไทย และสัปดำห์ห้องสมุด 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพผู้เรียน 

  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน 
   1.1.2 มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์และคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย
แลกเปล่ียนควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำ 

  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   1.2.2 ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 
   1.2.3 กำรยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 

สนองกลยุทธ์ สพม.11  
กลยุทธ์ที่  2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสู่มำตรฐำนสำกล 
กลยุทธ์ที่  4 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง ส่งเสริมคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐำน 

     ควำมเป็นไทย 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล 
 กลยุทธ์ที่ 3  กระจำยโอกำสให้ประชำกรวัยเรียนในเขตบริกำรได้รับกำรศึกษำอย่ำงท่ัวถึงและเท่ำเทียม 
 กลยุทธ์ที่ 6  ส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำร 
      กลยุทธ์ที่ 7  สร้ำงบรรยำกำศและจัดสภำพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกำรเรียนเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข 
      กลยุทธ์ที่ 8  ส่งเสริมให้บุคลำกรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรด ำเนินชีวิต 

กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
ผู้ประสำนโครงกำร/ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นำงสำวรัตติกำรณ์ ร่วมสนิท 
ลักษณะโครงกำร    โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลำ     5  มิถุนำยน  2564 -  13  สิงหำคม  2564 

หลักกำรและเหตุผล 
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนตำมหลักสูตรแกนกลำง พุทธศักรำช 2551 ว่ำด้วยกำรพัฒนำคุณภำพคนใน

สังคมไทยให้ มีคุณธรรมและมีควำมรอบรู้อย่ำงเท่ำทัน ให้มีควำมพร้อมท้ังด้ำนร่ำงกำย สติปัญญำ อำรมณ์ และ
ศีลธรรม สำมำรถก้ำวทันกำรเปล่ียนแปลงเพื่อน ำไปสู่สังคมฐำนควำมรู้ได้อย่ำงมั่นคง แนวกำรพัฒนำคนดังกล่ำวมุ่ง
เตรียมเด็กและเยำวชนให้มีพื้นฐำนจิตใจท่ีดีงำม มีจิตสำธำรณะ พร้อมท้ังมีสมรรถนะ ทักษะและควำมรู้พื้นฐำนท่ี
จ ำเป็นในกำรด ำรงชีวิต อันจะส่งผลต่อกำรพัฒนำประเทศแบบยั่งยืน ซึ่งแนวทำงดังกล่ำวสอดคล้องกับนโยบำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำรในกำรพัฒนำเยำวชนของชำติเข้ำสู่โลกยุคศตวรรษท่ี 21        โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนมี
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คุณธรรม รักควำมเป็นไทย ให้มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ สร้ำงสรรค์ มีทักษะด้ำนเทคโนโลยี สำมำรถท ำงำนร่วมกับ
ผู้อื่น และสำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่ำงสันติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร  สุรำษฎร์ธำนี โดย
กลุ่มสำระภำษำไทย  ได้ระลึกถึงผู้ประดิษฐ์อักษรไทย จึงได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภำษำไทย และสัปดำห์
ห้องสมุดขึ้น เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรน ำเสนองำนของตนเองและได้ท ำกิจกรรมวันภำษำไทยข้ึน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในกำรใช้ภำษำไทยดีขึ้น 

 2. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงควำมส ำคัญและคุณค่ำของภำษำไทยและร่วมกันใช้ภำษำไทยให้ถูกต้อง 

เป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ  

1. ผู้เรียนร้อยละ 90  ตระหนักและเห็นคุณค่ำของภำษำไทยและกำรใช้ภำษำไทย  

          เชิงคุณภำพ   
 2. ระดับควำมพึงพอใจของผู้เรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมพึงพอใจต่อกิจกรรมวัน

ภำษำไทยอยู่ในระดับดี 
 

 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภำษำไทย และสัปดำห์

ห้องสมุด 
ขั้นเตรียมกำร 

  

 
 

-  ประชุมวำงแผนกิจกรรม วันสุนทรภู่ วันภำษำไทย
และสัปดำห์ห้องสมุด 
-  แต่งต้ังค ำส่ัง 

1 - 4  มิ.ย. 64 
7 – 11 มิ.ย. 64 

นำงสำวรัตติกำรณ์  ร่วมสนิท 
นำยทินกร  เกิดขำว 

 
2 
 
 
 
 
 

ขั้นด ำเนินกำร 
-  เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ท่ีจะใช้จัดกิจกรรม 
-  จัดเตรียมสถำนท่ี 
-  จัดกิจกรรม 
 

15 ก.ค. 64 
26-28 ก.ค. 64 

29 ก.ค. 64 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย 

3 
 
 
 
 
 

ขั้นติดตำมและประเมินผล 
-  ติดตำมประเมินผล 
-  สรุปผลโครงกำร 
-  รำยงำนกิจกรรมวัน เสนอผู้อนุมัติ 
โครงกำร 
 

2 ส.ค. 64 
3 – 6 ส.ค. 63 

9 – 13  ส.ค. 63 
 

นำงสำวชลิตำ  สุวรรณนุรักษ์ 
นำงสำวรัตติกำรณ์  ร่วมสนิท 
นำงสำวรัตติกำรณ์  ร่วมสนิท 
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ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
   นำงสำวรัตติกำรณ์ ร่วมสนิท 
งบประมำณ 
  8,000 บำท 
รำยละเอียดงบประมำณและกิจกรรมหลัก 
 

ท่ี กิจกรรม 
แหล่งเงินงบประมำณ /จ ำนวนเงิน 

รวม 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น ม.๑-๓ 
- ประกวดอ่ำนท ำนองเสนำะ 
- ประกวดเรียงควำมภำษำไทย 
- ประกวดกำรคัดลำยมือ 
- ตอบค ำถำมแฟนพันธุ์แท้ภำษำไทย 
ระดับชั้น ม.๔-๖ 
- แข่งขันตอบปัญหำภำษำไทย 
- ประกวดอ่ำนท ำนองเสนำะ 
- ประกวดเรียงควำมภำษำไทย 
- ประกวดกำรคัดลำยมือ 
กำรจัดสถำนที่ 
-  จัดป้ำยนิเทศ 
-  ป้ำยไวนิล 
-  ประกวดกำรแต่งกำยไทยจำกชุด 
รีไซเคิล 
-  ร ำเปิดงำน 
-  ละครเวที  เรื่องเงำะป่ำ 

 
- ตอบค ำถำมชิงรำงวัล 
- กระดำษ A4 

 
300 
300 
300 
300 

 
300 
300 
300 
300 

 
- 
- 

500 
 
 
 
 

1,000 

 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 

600 
500 
500 

 
1,000 
1,000 

 
- 

500 

 
300  
300 

   300 
300 

 
300 
300 
300 
300 

 
600 
500 

1,000 
 

1,000 
1,000 

 
1,000 
500 

รวมงบประมำณกำร 8,000 
หมำยเหตุ  ถัวเฉล่ียทุกรำยกำร 
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กำรประเมินผลสัมฤทธิ์โครงกำร 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำร
ประเมิน 

เคร่ืองมือที่ใช้ 

เชิงปริมำณ 
- ร้อยละของผู้เรียนท่ีตระหนักและเห็นคุณค่ำของ
ภำษำไทยและกำรใช้ภำษำไทย 

 
90 สอบถำม แบบสอบถำม 

เชิงคุณภำพ 
- ระดับควำมพึงพอใจของผู้เรียน ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำมีควำมพึงพอใจต่อกิจกรรมวันภำษำไทย
อยูใ่นระดับดี 

 
ระดับดี 

 
ประเมินควำม

พึงพอใจ 
แบบประเมิน
ควำมพึงพอใจ 

 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

ผู้เรียนมีทักษะในกำรใช้ภำษำไทยดีขึ้น 
 
 
 
 
     ผู้เสนอโครงกำร                          ผู้เห็นชอบโครงกำร 
 
 

ลงช่ือ.......................................................                       ลงช่ือ........................................................... 
       (นำงสำวรัตติกำรณ์ ร่วมสนิท)                                         (นำงปฐมำ  ชูศักดิ)์ 
               ต ำแหน่ง ครู คศ.1                              รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำรงำนวิชำกำร 
 
 
                                                        ผู้อนุมัติโครงกำร 
 
 

             ว่ำท่ี ร้อยเอก........................................................ 
                        (ภูพยงค์ คงชนะ) 
                           ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี 
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โครงกำร     คลินิกหมอภำษำ 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

มำตรฐำนท่ี  1  คุณภำพของผู้เรียน 
  1.1  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
   1.1.1  มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรส่ือสำร และกำรคิดค ำนวณ 

 1.1.2  มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปล่ียน
ควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ 

   1.1.3  มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
สนองกลยุทธ์ สพม.11 

กลยุทธ์ที่ 1  สร้ำงโอกำส และลดควำมเหล่ือมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนำคุณภำพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสู่มำตรฐำนสำกล 
กลยุทธ์ที่ 4  จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง ส่งเสริมคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐำน 
                ควำมเป็นไทย 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล 
 กลยุทธ์ที่ 3  กระจำยโอกำสให้ประชำกรวัยเรียนในเขตบริกำรได้รับกำรศึกษำอย่ำงท่ัวถึงและเท่ำ 

      เทียม 
 กลยุทธ์ที่ 6  ส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำร 

กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
ผู้ประสำนโครงกำร/ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นำงสำวแววดำว  สุขแก้ว 
ลักษณะโครงกำร    โครงกำรใหม ่
ระยะเวลำ     พฤษภำคม 2564 – มีนำคม 2565 

หลักกำรและเหตุผล 
  ภำษำไทยเป็นเอกลักษณ์ของชำติ เป็นสมบัติทำงวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดควำมเป็นเอกภำพและเสริมสร้ำง 
บุคลิกภำพของคนในชำติให้มีควำมเป็นไทย เป็นเครื่องมือในกำรติดต่อส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและ
ควำมสัมพันธ์ ท่ีดีต่อกัน ตำมมำตรำ 22  กำรจัดกำรศึกษำต้องยึดหลักว่ำผู้เรียนทุกคนมีควำมสำมำรถเรียนรู้และ
พัฒนำตนเองได้ และถือว่ำผู้เรียนมีควำมส ำคัญท่ีสุด กระบวนกำรจัดกำรศึกษำต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสำมำรถพัฒนำ
ตำมธรรมชำติและเต็มตำมศักยภำพซึ่งกำรอ่ำนและกำรเขียนมีควำมส ำคัญอย่ำงมำกและจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง   ท่ีจะต้อง
ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเร่งด่วนพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ    พ.ศ. 2542 เนื่องจำกพบว่ำนักเรียนบำงส่วน
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ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี มีปัญหำด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรส่ือสำรในโลก
โซเชียลส่งผลให้เด็กเยำวชนคนรุ่นใหม่อ่ำนและเขียนภำษำไทยไม่ถูกต้อง นับว่ำเป็นปัญหำท่ีน่ำเป็นห่วง  ต่อควำม
เป็นเอกลักษณ์และควำมยั่งยืนของภำษำไทย  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยจึงจัดให้มีกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อเร่ง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำภำษำไทยของนักเรียน อีกท้ังยังเป็นกำรสร้ำงนักเรียนให้เป็นผู้น ำในด้ำนกำร
แก้ไขปัญหำกำรใช้ภำษำไทยไม่ถูกต้อง  ฝึกฝนจนเกิดควำมช ำนำญในกำรใช้ภำษำเพื่อกำรส่ือสำร กำรเรียนรู้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  และเพื่อน ำไปใช้ในชีวิตจริง (ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรส่ือสำร คิดวิเครำะห์อย่ำงมี
วิจำรณญำณ มำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พ.ศ.2561 มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพของผู้เรียน) 

วัตถุประสงค์ 
๑  เพื่อให้นักเรียนอ่ำนออกและเขียนได้ 
๒  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ใช้ภำษำไทยอย่ำงถูกต้อง 

เป้ำหมำย 
  เชิงปริมำณ   
    ๑. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนอ่ำนออกเขียนได้ 
  ๒. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนใช้ภำษำไทยถูกต้อง 
  เชิงคุณภำพ   
   1. นักเรียนสำมำรถอ่ำนออกเสียงและเขียนภำษำไทยได้อย่ำงถูกต้อง 
  ๒. นักเรียนสำมรถใช้ภำษำไทยได้อย่ำงถูกต้องตำมอักขรวิธี 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

กิจกรรมและข้ันตอน ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมกำร (P) 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติกำรครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยหรือ
ผู้รับผิดชอบเพื่อร่วมกันวำงแผนด ำเนินงำนและส ำรวจนักเรียน
ท่ีมีปัญหำกำรพูด กำรอ่ำน กำรเขียน และหลักภำษำไทย 

พฤษภำคม  
2564 

นำงสำวแววดำว   สุขแก้ว 
และคณะครูกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ภำษำไทย 

ขั้นด ำเนินกำร (D) 
-  จัดเตรียมคลินิกหมอภำษำ 
-  รับสมัครนักเรียนเพื่อเป็น “หมอภำษำ” โดยสร้ำงควำม
ตระหนักและควำมส ำคัญของกำรใช้ภำษำไทยในปัจจุบัน  ฝึก
กำรพูดและกำรอ่ำนให้ถูกต้อง 
-  สร้ำงส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีตลอดจน เอกสำร ตัวยำ
ท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำน 
-  เปิดบริกำรร้ำนหมอภำษำ บ ำบัดรักษำและแก้ปัญหำผู้ท่ีมี
ปัญหำด้ำนกำรอ่ำนออกเสียง และท่ีออกเสียง กำรพูด หลัก
ภำษำไทย และกำรเขียนภำษำไทยไม่ถูกต้อง       

 
มิถุนำยน 2564 

 
 
 
 

กรกฎำคม 2564 

นำงสำวแววดำว   สุขแก้ว 
และคณะครูกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ภำษำไทย 
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กิจกรรมและข้ันตอน ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นนิเทศติดตำม (C) 
ติดตำมผลกำรพัฒนำของนักเรียนท่ีเข้ำรับบริกำรจำกคลินิก 

ตลอดปีกำรศึกษำ 
2564 

นำงสำวแววดำว   สุขแก้ว 
และคณะครูกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ภำษำไทย 

ขั้นสรุปและประเมินผล (A) 
- สรุปประเมินผลกำรด ำเนินงำนทุกขั้นตอน 
- ประเมินควำมพึงพอใจของนักเรียน  ครู  ผู้บริหำร 

ตลอดปีกำรศึกษำ 
2564 

นำงสำวแววดำว   สุขแก้ว 
และคณะครูกลุ่มสำระกำร

เรียนรู้ภำษำไทย 
 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 นำงสำวแววดำว   สุขแก้ว 

งบประมำณ 
  5,000 บำท 

รำยละเอียดงบประมำณและกิจกรรมหลัก 

ท่ี กิจกรรม งบประมำณ ปฏิทิน
ปฏิบัติงำน 

ผู้รับผิดชอบ 
วัสดุ ตอบแทน ใช้สอย รวม 

1 -  ประชุมเชิงปฏิบัติกำรครูกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยหรือ
ผู้รับผิดชอบเพื่อร่วมกันวำงแผน
ด ำเนินงำน 

- - - - พฤษภำคม
2564 

นำงสำวแววดำว    
สุขแก้ว 
และคณะครูกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ภำษำไทย 

2 -  จัดเตรียมห้องคลินิกหมอ
ภำษำ 
-  รับสมัครนักเรียนเพื่อเป็น 
“หมอภำษำ”   

1,000 - - 1,000 มิถุนำยน 
2564 

 

นำงสำวแววดำว   
สุขแก้ว 
และคณะครูกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ภำษำไทย 

3 -  สร้ำงส่ือ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีตลอดจนเอกสำร  
ตัวยำท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำน 
 

4,000 - - 4,000 กรกฎำคม 
2564 

นำงสำวแววดำว    
สุขแก้ว 
และคณะครูกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ภำษำไทย 

4 -  เปิดบริกำรร้ำนหมอภำษำ 
บ ำบัดรักษำและแก้ปัญหำผู้ท่ีมี
ปัญหำด้ำนกำรอ่ำนออกเสียง 
กำรพูด  หลักภำษำไทย และ
กำรเขียนภำษำไทยไม่ถูกต้อง       

- - - - ตลอดปี
กำรศึกษำ 
2564 

นำงสำวแววดำว    
สุขแก้ว 
และคณะครูกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ภำษำไทย 

5 ติดตำมผลกำรพัฒนำของ - - - - ตลอดปี นำงสำวแววดำว    
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นักเรียนท่ีเข้ำรับบริกำรจำก
คลินิก 

กำรศึกษำ 
2564 

สุขแก้ว 
และคณะครูกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ภำษำไทย 

6 - สรุปประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนทุกขั้นตอน 
- ประเมินควำมพึงพอใจของ
นักเรียน ครู ผู้บริหำร 

- - - - มีนำคม 
2565 

นำงสำวแววดำว    
สุขแก้ว 
และคณะครูกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ภำษำไทย 

รวม 5,000 - - 5,000   
 
กำรประเมินผลสัมฤทธิ์โครงกำร 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำร
ประเมิน 

เคร่ืองมือที่
ใช ้

เชิงปริมำณ 
๑. ร้อยละของนักเรียนท่ีอ่ำนออกเขียนได้ 
๒. ร้อยละของนักเรียนท่ีใช้ภำษำไทยถูกต้อง 

 
80 

 
กำรสอบ แบบทดสอบ 

เชิงคุณภำพ 
1. ระดับคุณภำพของอ่ำนออกเสียงและเขียนภำษำไทยของ
นักเรียน 
๒. ระดับคุณภำพของกำรใช้ภำษำไทยได้อย่ำงถูกต้องตำม
อักขรวิธ ี

ระดับดี 
ประเมินจำก
กำรปฏิบัติ 

แบบ
ประเมินผล
กำรปฏิบัติ 
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ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
          1. นักเรียนสำมำรถอ่ำนออกเสียงและเขียนภำษำไทยได้อย่ำงถูกต้อง 
      ๒. นักเรียนสำมรถใช้ภำษำไทยได้อย่ำงถูกต้องตำมอักขรวิธี 
  
 

    ผู้เสนอโครงกำร                         ผู้เห็นชอบโครงกำร 
 
 

ลงช่ือ.......................................................                        ลงช่ือ...................................................... 
        (นำงสำวแววดำว   สุขแก้ว)                                           (นำงปฐมำ   ชูศักดิ์) 
             ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย                         รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร 
 
 
 
 
                                                        ผู้อนุมัติโครงกำร 
 
 

             ว่ำท่ี ร้อยเอก........................................................ 
                        (ภูพยงค์ คงชนะ) 
                           ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี 
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โครงกำร   พัฒนำส่ือกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
 มำตรฐำนท่ี 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  

3.1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริงและสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
3.3 มีกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก 
3.๔ มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้  

สนองกลยุทธ์ สพม.11  
กลยุทธ์ที่ 1 สร้ำงโอกำส และลดควำมเหล่ือมล้ ำทำงกำรศึกษำ 

          กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำร แข่งขันสู่มำตรฐำนสำกล 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล 

 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
กลยุทธ์ที่ 3กระจำยโอกำสให้ประชำกรวัยเรียนในเขตบริกำรได้รับกำรศึกษำอย่ำงท่ัวถึงและเท่ำเทียม 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำให้มีศักยภำพตำมสมรรถนะมำตรฐำน

วิชำชีพ และจรรยำบรรณ 

กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม   
ผู้ประสำนโครงกำร/ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม นำงสำวณิชำภัทร อภิบำลศักดิ์ 
ลักษณะโครงกำร    โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลำ   16 พฤษภำคม 256๔ –  ๓0 มีนำคม ๒๕๖๕ 

หลักกำรและเหตุผล   
      กำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีผู้สอนจะต้องมีวัสดุอุปกรณ์ส่ือกำรเรียนกำรสอนท่ี
ทันสมัยและหลำกหลำยเพื่อพัฒนำผู้เรียนให้เป็นผู้ท่ีรู้จักศึกษำค้นคว้ำ และพัฒนำตนเอง  รู้จักคิดเป็นแก้ปัญหำเป็น 
มีทักษะกำรคิดย้อนกลับจำกกำรได้ศึกษำจำกส่ือท่ีทันสมัยหลำกหลำยและเพียงพอกับจ ำนวนผู้เรียน   ครูผู้สอน
รู้จักน ำส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมำปรับใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตลอดเวลำและส่ือท่ีมีจะต้องพร้อมท่ีจะใช้งำน
ได้ตลอดเวลำ 

 



129 
 

 
งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรมมีส่ือกำรเรียนกำรสอนท่ีทันสมัย 

และใช้งำนได้ตลอดเวลำ 
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กับส่ือท่ีทันสมัยอย่ำงหลำกหลำยและพียงพอ 
3. เพื่อพัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรมและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำง 

 กำรเรียนของกลุ่มสำระ 
เป้ำหมำย  
 เชิงปริมำณ   

นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี  ทุกคนได้เรียนรู้ส่ือท่ีทันสมัยอย่ำง
หลำกหลำยและเพียงพอ  

 เชิงคุณภำพ   
นักเรียนรู้จักคิดเป็น แก้ปัญหำเป็น มีทักษะกำรคิดสูงขึ้นจำกกำรได้ศึกษำจำกส่ือท่ีทันสมัยและ
หลำกหลำย 

รำยละเอียดกิจกรรม 
กิจกรรมและข้ันตอน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมกำร 
 -  ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินกิจกรรมในกลุ่มสำระกำร
เรียนรู ้
-  ประสำนครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ส ำรวจส่ือท่ีมี 

 
16 พ.ค. 6๔ 

 
นำยพรศักดิ์ ผกำกรอง 

2. ขั้นด ำเนนิกำร 
-  ครูทุกคนในกลุ่มสำระจัดซื้อส่ือให้เพียงพอต่อควำม
ต้องกำรของนักเรียน 
- ใช้ส่ือกับนักเรียน 

 
23 พ.ค. 6๔  –  
25 ก.พ. 6๕ 

 
นำงสำวณัฐณิชำ สำมเค้ียม 
นำงสำวสุรีรัตน์ ช่วยบ ำรุง 
นำงสำวณิชำภัทร อภิบำลศักดิ์ 
นำยสุทิศ          ช่วยด้วง 

3. ขั้นติดตำมและประเมินผล 
- รำยงำนผล 

 
1 – 30 มี.ค. 6๕ 

 
นำงสำวภณิดำ ด ำฝ้ำย 

 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  นำงำสำวณิชำภัทร อภิบำลศักดิ์ 
งบประมำณ 
  9,๐๐๐ บำท 
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รำยละเอียดงบประมำณและกิจกรรมหลัก 

กิจกรรม/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
แหล่งเงินงบประมำณ /จ ำนวนเงิน 

รวม ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

๑.จัดซื้อส่ือวัสดุกำรเรียนกำรสอน - - 4,000 4,00๐ 
๒.พัฒนำห้องสมุดกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ - - 5,000 5,000 

รวม   9,๐๐๐ 9,๐๐๐ 
 
กำรประเมินผลสัมฤทธิ์โครงกำร 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ค่ำ
เป้ำหมำย 

วิธีกำร
ประเมิน 

เคร่ืองมือที่ใช้ 

เชิงปริมำณ 
- ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ
พัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี  ได้เรียนรู้ส่ือท่ีทันสมัยอย่ำง
หลำกหลำยและเพียงพอ  
 

 
๑๐๐ 

ประเมินกำร
ใช้ส่ือกำรเรียน

กำรสอน 
 

แบบประเมินกำรใช้ส่ือ
กำรเรียนกำรสอน 
 

เชิงคุณภำพ 
- ระดับคุณภำพของนักเรียนรู้จักคิดเป็น แก้ปัญหำเป็น 
มีทักษะกำรคิดท่ีสูงขึ้นจำกกำรได้ศึกษำจำกส่ือท่ีทันสมัย
และหลำกหลำย 
 

 
ระดับดี 

 

บันทึก
กิจกรรมทีท ำ 

 

สมุดบันกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมกลุ่มสำระสังคม 

 
 
ผลที่คำดว่ำได้รับ 
 1. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรมมีส่ือกำรเรียนกำรสอนท่ี 

ทันสมัยและใช้งำนได้ตลอดเวลำ 
 2. ผู้สอนมีส่ือกำรสอนท่ีทันสมัยและผู้เรียนได้เรียนรู้กับส่ือท่ีทันสมัยอย่ำงหลำกหลำย 

และพียงพอ 
 3. เพื่อพัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรมและยกระดับ 

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของกลุ่มสำระ 
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        ผู้เสนอโครงกำร                         ผู้เห็นชอบโครงกำร 
 
 

     ลงช่ือ...................................................                             ลงช่ือ...................................................... 
             (นำงสำวณิชำภัทร อภิบำลศักดิ์)                                         (นำงปฐมำ   ชูศักด์ิ) 
                 ต ำแหน่ง ครู คศ.๑                                       รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร 
 
 
 
                                                        ผู้อนุมัติโครงกำร 
 
 

             ว่ำท่ี ร้อยเอก........................................................ 
                        (ภูพยงค์ คงชนะ) 
                          ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี 
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ชื่อโครงกำร ศึกษำแหล่งเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
 มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพผู้เรียน 
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
    1.1.1. มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติท่ีดีต่องำนอำชีพ 
   1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
    1.2.1 ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 
    1.2.2 กำรยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 
 มำตรฐำนท่ี 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
   3.1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้   
                                     ในชีวิตประจ ำวัน      
สนองกลยุทธ์ สพม.11  
 กลยุทธ์ที่ 1 สร้ำงโอกำส และลดควำมเหล่ือมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสู่มำตรฐำนสำกล 
 กลยุทธ์ที่ 4 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง ส่งเสริมคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐำน  
                         ควำมเป็นไทย 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
          กลยุทธ์ที่ 3กระจำยโอกำสให้ประชำกรนักเรียนในเขตบริกำรได้รับกำรศึกษำอย่ำงท่ัวถึงและเท่ำเทียม 

กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ผู้ประสำนโครงกำร/ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นำงสุภำวรรณ หวำนแก้ว และ นำงสำวภณิดำ ด ำฝ้ำย 
ลักษณะโครงกำร    โครงกำรใหม ่
ระยะเวลำ     15 พฤษภำคม 2564 ถึง 30 มีนำคม 2565 
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หลักกำรและเหตุผล 
กำรท่ีจะพัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติ  กำรศึกษำ

แห่งชำติ พ.ศ. 2542 ได้นั้น แหล่งกำรเรียนรู้เป็นส่ิงส ำคัญ ดังใน มำตรำ 25 กล่ำวว่ำ รัฐต้องส่งเสริมกำร ด ำเนินงำน
และกำรจัดต้ังแหล่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชำชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์  สวนสัตว์ 
สวนสำธำรณะ สวนพฤษศำสตร์ อุทยำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์กำรกีฬำ และนันทนำกำร  แหล่งข้อมูล 
และแหล่งกำรเรียนรู้อื่นอย่ำงพอเพียงและมีประสิทธิภำพ สถำนศึกษำจึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีจะพัฒนำสถำนท่ีให้เป็น
แหล่งกำรเรียนรู้ได้ภำยในโรงเรียนเพื่อมุ่ง ให้ผู้เรียนได้รับกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง ปฏิบัติจริง และเกิดควำม
ใฝ่รู้อย่ำงต่อเนื่อง โครงกำรศึกษำแหล่งเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม  เป็นกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้
นอกสถำนท่ี ท่ีให้ควำมรู้แก่นักเรียนเป็นอย่ำงดีอีกทำงหนึ่ง เนื่องจำกผู้เรียนได้รับ  ประสบกำรณ์ตรงซึ่งตรงตำม
จิตวิทยำ กำรเรียนรู้นอกสถำนศึกษำยังได้รับควำมสนุกสนำนเพลิดเพลิน ท้ังยังเกิด  ควำมสำมัคคีในหมู่คณะ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี ได้จัดท ำโครงกำรพำนักเรียนไปทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้ทำง
สังคมศึกษำฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มีทักษะในกำรแสวงหำ ควำมรู้ด้วยตนเอง เป็นคนใฝ่รู้
ใฝ่เรียน สนุกกับกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี้เมื่อนักเรียน ได้มีโอกำสเดินทำงไปทัศนศึกษำ
ยังสถำนท่ีส ำคัญ ๆ ทำงประวัติศำสตร์ ภูมิศำสตร์ ศำสนสถำนและท้องถิ่นของเรำ เป็นต้น ให้เด็กและเยำวชนเป็นผู้
สืบทอดภูมิปัญญำจำกผู้รู้ในชุมชน เพื่อให้เยำวชนสำมำรถจัดกระบวนกำรเรียนรู้ ถ่ำยทอดประมวลผล ตลอดจน
สนับสนุนให้เยำวชน เช่ือมโยงเครือข่ำยในชุมชนและสังคมอย่ำงต่อเนื่อง โดยตระหนักถึงควำมส ำคัญของชุมชน มี
ควำมเข้ำใจรำกเหง้ำควำมเป็นวัฒนธรรม แบ่งปันเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีกำรศึกษำเรียนรู้กำรด ำรงชีวิต 
ชุมชน ภูมิปัญญำพื้นบ้ำนท่ีมีมำช้ำนำน บนพื้นฐำนของธรรมชำติท่ีเกี่ยวกันสอดคล้องกันกับวิถีชิวิตชุมชน  

 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร                 
สุรำษฎร์ธำนี เห็นควำมส ำคัญในกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำว จึงได้จัดให้มีกิจกรรมศึกษำแหล่งเรียนรู้สังคมศึกษำ 
ศำสนำและวัฒนธรรมขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อกระตุ้นควำมสนใจ ส่งเสริมและพัฒนำกำรเรียนรู้สังคมศึกษำให้แก่นักเรียน 
2.  เพื่อสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ที่เนน้ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 

เป้ำหมำย 
 เชงิปริมำณ   
           นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี ผู้เข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวน 100 คน 
 เชิงคุณภำพ   
           นักเรียนได้ศึกษำหำควำมรู้เกี่ยวกับประวัติศำสตร์ ภูมิศำสตร์ ศำสนสถำน แหล่งควำมรู้ท้องถิ่น  
                    และรู้สึกรัก หวงแหน ภูมิใจในควำมเป็นไทย และอนุรักษ์ให้คงอยู่ 
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รำยละเอียดโครงกำร 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมกำร 

    -   แต่งต้ังคณะท ำงำน 
    -   ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินกิจกรรมกับสมำชิกใน  
        กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและ  
        วัฒนธรรมเสนอแผนกำรจัดกิจกรรมต่อท่ีประชุมผู้บริหำร 

- ติดต่อประสำนงำนสถำนท่ีท่ีจะไปจัดกิจกรรม 

 
   31 มีนำคม 2564 
  22  ตุลำคม 2564 

 
1-29 พฤศจิกำยน 
2564 

 
นำงสุภำวรรณ 
หวำนแก้ว 
นำงสำวภณิดำ 
ด ำฝ้ำย 
คณะครูกลุ่มสำระ
สังคมศึกษำฯทุก
คน 

ขั้นด ำเนินกำร 
- ติดต่อสถำนท่ี วิทยำกร แหล่งเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ

และวัฒนธรรม 
เช่น ศูนย์เรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ประวัติศำสตร์
ค่ำย 514 อ ำเภอเคียนซำ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เป็นต้น 

- ด ำเนินกิจกรรม น ำนักเรียนเดินทำงไปเข้ำร่วมกิจกรรม ณ 
สถำนท่ีทำงประวัติศำสตร์ ภูมิศำสตร์ ศำสนำสถำน แหล่ง
เรยีนรู้ทำงสังคมศึกษำ 

 
เดือนธันวำคม 2564 

 
1-28 กุมภำพันธ์ 2565 

ขั้นติดตำมและประเมินผล   
- นิเทศ ติดตำมผลและสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน

โครงกำร 
- รำยงำนผลกำรปฎิบัติงำนโดยใช้แบบสอบถำมควำมพึง

พอใจกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 

 
7 มีนำคม 2565 

 
20 มีนำคม 2565 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 นำงสุภำวรรณ   หวำนแก้ว 
 นำงสำวภณิดำ   ด ำฝ้ำย 
งบประมำณ 
 40,000 บำท 
รำยละเอียดงบประมำณและกิจกรรมหลัก 

 
ท่ี 

กิจกรรม/รำยกำร 
เงินงบประมำณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

๑. ศึกษำแหล่งเรียนรู้สังคมศึกษำ 
ศำสนำและวัฒนธรรม 

3,000 36,000 1,000 40,000 

รวมงบประมำณกำร 3,000 36,000 1,000 40,000 
 

 หมำยเหตุ  ถัวเฉล่ียทุกรำยกำร 
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กำรประเมินผลสัมฤทธิ์โครงกำร 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำร

ประเมิน 
เคร่ืองมือ 

ที่ใช้ 
เชิงปริมำณ 

1. ร้อยละนักเรียนท่ีสนใจเข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวน 100 
คน เข้ำร่วมกิจกรรม 

 
100 

 

 
กำรสังเกต 

 

 
แบบสังเกต 

เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนได้ศึกษำหำควำมรู้เกี่ยวกับประวัติศำสตร์ 

ภูมิศำสตร์ ศำสนสถำน แหล่งควำมรู้ทำงสังคมศึกษำ 
และรู้สึกรัก หวงแหน ภูมิใจในควำมเป็นไทย และ
อนุรักษ์ให้คงอยู่ 

 
ระดับดี 

 
กำรเข้ำร่วม
กิจกรรม 

 
แบบบันทึกกำร
เข้ำร่วมกิจกรรม 

 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. นักเรียนได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 2. นักเรียนได้เรียนรู้ควำมส ำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่ำ ควำมเป็นมำของประวัติศำสตร์ในท้องถิ่น อันจะ
สร้ำงควำมภูมิใจในจิตส ำนึกในกำรรักษำวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 
 
 
 
 

ผู้เสนอโครงกำร                         ผู้เห็นชอบโครงกำร 
 

ลงช่ือ...................................................                         ลงช่ือ...................................................... 
       (นำงสุภำวรรณ หวำนแก้ว)                                             (นำงปฐมำ  ชูศักดิ์) 
          ต ำแหน่ง ครู คศ.1             ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรบริหำรงำนวิชำกำร 
 

ผู้อนุมัติโครงกำร 
 

 
    ว่ำท่ี ร้อยเอก...................................................... 
               (ภูพยงค์  คงชนะ) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี 
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โครงกำร พัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพผู้เรียน 

  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน 
                     1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
                     1.3 มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 
 มำตรฐำนท่ี 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
                      2.1 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
                      2.2 ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและ 
                            ทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
                      2.3 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมท่ีเอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 

มำตรฐำนท่ี 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

  3.1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์ สพม.11  
 กลยุทธ์ที่ 1 สร้ำงโอกำส และลดควำมเหล่ือมล้ ำทำงกำรศึกษำ 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนำคุณภำพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสู่มำตรฐำนสำกล 
          กลยุทธ์ที่ 4 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง ส่งเสริมคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐำนควำม
เป็นไทย  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล 
กลยุทธ์ที่ 2  สร้ำงบรรยำกำศและจัดสภำพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข 
กลยุทธ์ที่ 3  กระจำยโอกำสให้ประชำกรวัยเรียนในเขตบริกำรได้รับกำรศึกษำอย่ำงท่ัวถึงและเท่ำเทียม 

          กลยุทธ์ที่ 6  ส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำร 

              กลยุทธ์ที่ 7  สร้ำงบรรยำกำศและจัดสภำพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกำรเรียนเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข 
              กลยุทธ์ที่ 8  ส่งเสริมให้บุคลำกรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรด ำเนินชีวิต 
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กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ             กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
ผู้ประสำนโครงกำร/ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นำงสำวจงกล ศรีทอง ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ 
ลักษณะโครงกำร    โครงกำรใหม ่
ระยะเวลำ     พฤษภำคม 2564  ถึง  มีนำคม  2565 
หลักกำรและเหตุผล 
             กำรเรียนภำษำต่ำงประเทศและกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศให้มี
ประสิทธิภำพ นั้น เป็นส่ิงจ ำเป็นในกำรส่ือสำร เป็นกำรส่ือภำษำท ำให้คนมีควำมเข้ำใจซึ่งกันและกัน  ซึ่งคนไทย
ควรเรียนรู้ภำษำต่ำงๆอย่ำงน้อย 2 ภำษำ กำรเรียนภำษำให้ประสบควำมส ำเร็จนั้นจ ำเป็นต้องมีกำรสอนท่ีมี
ประสิทธิภำพ และมีกิจกรรมท่ี หลำกหลำย กิจกรรมส่งเสริมด้ำนภำษำต่ำงประเทศ เพื่อพัฒนำทักษะ ฟัง พูด 
อ่ำน เขียน ท ำให้นักเรียนได้รับควำมรู้ท้ังทำงตรงจำกในห้องเรียนและนอกห้องเรียนกิจกรรมส่งเสริมศักยภำพ
ผู้เรียน จะท ำให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงขึ้น และผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อกำรเรียนภำษำต่ำงประเทศ ส่งเสริมให้
นักเรียนมีควำมต่ืนตัวและตระหนักในกำรใช้ภำษำอย่ำงถูกต้องและ มี ประสิทธิภำพ รู้จักพัฒนำตนเอง ซึ่งส่ิง
เหล่ำนี้เป็นส่ิงส ำคัญในกำรด ำเนินชีวิตในประชำคมโลกอย่ำง มีควำมสุข  
            กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี ได้
ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรเรียนรู้ ภำษำต่ำงประเทศ คือ ภำษำอังกฤษและภำษำจีน จึงได้จัดกิจกรรม
ต่ำงๆเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนท้ังภำษำจีน และภำษำอังกฤษข้ึน โดยกิจกรรมดังกล่ำวมุ้งเน้นใหน้ักเรียนได้
พัฒนำทักษะด้ำนกำรส่ือสำร และได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำนั้นๆ และมีควำมสุขกับกำรเรียน
ภำษำต่ำงประเทศ 
 
วัตถุประสงค์ 
       1. เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถในกำรใช้ในกำร ภำษำอังกฤษ และภำษำจีน เพื่อส่ือสำรในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ
ได้ 
       2. เพื่อให้นักเรียนมีควำมมั่นใจ กล้ำแสดงออก ในกำรใช้ภำษำอังกฤษและภำษำจีนอย่ำงถูกต้องและ
เหมำะสม 
       3. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนภำษำอังกฤษและภำษำจีนดีขึ้น 
       4. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อกำรเรียนภำษำต่ำงประเทศ  
 
เป้ำหมำย 
       เชิงปริมำณ 
           1. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1-6 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในรำยวิชำภำษำอังกฤษและ
ภำษำจีนดีขึ้น ร้อยละ 60  
            2. ครูและนักเรียนได้เข้ำร่วมกิจกรรมของภำษำต่ำงประเทศ 
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        เชิงคุณภำพ 
           1. นักเรียนทุกคนได้รับกำรพัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำ กำรส่ือสำรภำษำอังกฤษ ภำษำจีน มีควำมมั่นใจ
ในกำรใช้ภำษำอังกฤษ ภำษำจีนในกำรส่ือสำรมำกขึ้น  
            
   รำยละเอียดกิจกรรม 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำ

ด ำเนินงำน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรม พัฒนำทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษเพื่อกำรท่องเที่ยว 
ขั้นเตรียมกำร 
-ประชุมครูในกลุ่มสระภำษำต่ำงประเทศ วำงแผนกำรและ
รูปแบบกำรด ำเนินกิจกรรม 
ขั้นด ำเนินกำร 
-แต่งต้ังคณะท ำงำน 
-ก ำหนดรูปแบบกิจกรรมส ำหรับนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษำ
ปีท่ี 4 ไปสถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีชำวต่ำงชำตินิยมไปมำกท่ีสุดใน
ท้องถิ่นของตนเอง  
ขั้นติดตำมและประเมินผล 
-รวบรวมและประเมินกำรด ำเนินกิจกรรม 
-ประเมินผลควำมพึงพอใจและกำรตอบรับ 
-รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
-สรุปผลกำรประเมินและท ำรำยงำน 

มกรำคม 
2565 

นำงสำวจงกล ศรีทอง 
 
 
 
 
นำงสำวจงกล ศรีทอง 
 
 
 
 
นำงสำวจงกล ศรีทอง 

2 กิจกรรม English Camp 
ขั้นเตรียมกำร 
-ประชุมครูในกลุ่มสระภำษำต่ำงประเทศ วำงแผนกำรและ
รูปแบบกำรด ำเนินกิจกรรม 
ขั้นด ำเนินกำร 
-แต่งต้ังคณะท ำงำน 
-ติดต่อ จัดหำ ครู/วิทยำกำรชำวต่ำงชำติจำกภำยนอก หรือจำก
โรงเรียนอืน่ ร่วมกับครูต่ำงชำติในโรงเรียน จ ำนวน 2 คน 
-จัดกิจกรรม English Camp ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ
พัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำน ี
ขั้นติดตำมและประเมินผล 
-รวบรวมแบบประเมินกำรด ำเนินกิจกรรม 
-ประเมินผลควำมพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อกิจกรรม English 
Came และทีมวิทยำกร 

30 
มกรำคม 
2565 

นำงสำวจงกล ศรีทอง 
 
 
 
 
 
นำงสำวจงกล ศรีทอง 
 
 
 
 
 
นำงสำวจงกล ศรีทอง 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

3 กิจกรรม Christmas Day. 
ขั้นเตรียมกำร 
-ประชุมครูในกลุ่มสระภำษำต่ำงประเทศ วำงแผนกำรและ
รูปแบบกำรด ำเนินกิจกรรม 
ขั้นด ำเนินกำร 
-แต่งต้ังคณะท ำงำน 
-ประชำสัมพันธ์ให้นักเรียนทุกห้องเรียน จัดบอร์ด วันคริสต์มำส
หน้ำเรียน และท ำกำร์ดวันคริสต์มำส 
-ฝึกซ้อมนักเรียนส ำหรับกำรด ำเนินกิจกรรม กิจกรรมกำร
แสดงออกของนักเรียนและกำรเข้ำร่วมกิจกรรมทำงด้ำนภำษำ 
ประเพณี และวัฒนธรรม 
- ขั้นติดตำมและประเมินผล 
-รวบรวมและประเมินกำรด ำเนินกิจกรรม 
-ประเมินผลควำมพึงพอใจและกำรตอบรับ 
-รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
-สรุปผลกำรประเมินและท ำรำยงำน 

25 ธันวำคม
2564 

นำงสำวจงกล ศรีทอง 
 
 
 
 
 
นำงสำวจงกล ศรีทอง
และครูกลุ่มสำระกร
เรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
 
 
 
 
 
นำงสำวจงกล ศรีทอง 
 

4 กิจกรรม ภำษำอังกฤษวันละค ำ วันละประโยค(A word A 
sentence A day)  
ขั้นเตรียมกำร 
-ประชุมครูในกลุ่มสระภำษำต่ำงประเทศ วำงแผนกำรและ
รูปแบบกำรด ำเนินกิจกรรม 
-แจ้งนักเรียนท่ีเกี่ยวข้องรับทรำบเพื่อวำงแผนกำรจัดป้ำยค ำศัพท์
หน้ำห้องเรียนตนเอง 
-จัดท ำแผ่นเฟรมใส่ค ำศัพท์ใส่ค ำศัพท์และประโยคของแต่ละ
ห้องเรียน 
ขั้นด ำเนินกำร 
-นักเรียนด ำเนินกำรจัดท ำป้ำยเสนอค ำศัพท์ และประโยคตำม
ปฏิทินท่ีก ำหนด โดยอยู่ในควำมควบคุมดูแลของครูผู้สอนวิชำ
ภำษำอังกฤษพื้นฐำน 
-นักเรียนบันทึกผลกำรน ำเสนอค ำศัพท์ของตนเองและส่งครู
ผู้รับผิดชอบ- 
ขั้นติดตำมและประเมินผล 
-ครูผู้ควบคุมสรุปและประเมินผลกิจกรรม 
-สรุปผลกำรปฏิบัติงำนและรำยงำนกำรประเมินผลกิจกรรม  

พฤษภำคม 
ถึงมิถุนำยน  

2565 

นำงสุมำลี ซุ้นสุวรรณ 
 
 
 
ครูผู้สอนรำยวิชำ
ภำษำอังกฤษพื้นฐำนใน
ระดับนั้น 
 
 
ครูผู้สอนรำยวิชำ
ภำษำอังกฤษพื้นฐำนใน
ระดับนั้น 
 
 
 
นำงสุมำลี ซุ้นสุวรรณ 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

5 กิจกรรม วันตรุษจีน 
ขั้นเตรียมกำร 
-ประชำสัมพันธ์ให้นักเรียนทรำบ 
-ประชุมนักเรียนท่ีเกี่ยวข้องและวำงแผนกำรด ำเนินงำน 
ขั้นด ำเนินกำร 
-แต่งต้ังคณะท ำงำน ประชุมวำงแผนงำน 
-ประสำนงำนและด ำเนินกำรด้ำนอำคำรสถำนท่ี เอกสำร วัสดุ 
อุปกรณ์ ในกำรด ำเนินกิจกรรม 
- ขั้นติดตำมและประเมินผล 
-รวบรวมและประเมินกำรด ำเนินกิจกรรม 
-ประเมินผลควำมพึงพอใจและกำรตอบรับ 
-สรุปผลกำรประเมินและท ำรำยงำน 

1มกรำคม-
28

กุมภำพันธ์ 
2565 

นำงสำวธฤตวัน ญำณวีร
ศักดิ์ 
 
 
นำงสำวธฤตวัน ญำณวีรศักดิ์ 
 
 
 
นำงสำวธฤตวัน ญำณวีรศักดิ์ 

6 กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนำทักษะภำษำจีน  
ขั้นเตรียมกำร 
นักเรียนท่ีเกี่ยวข้องและวำงแผนกำรด ำเนินงำน- 
ขั้นด ำเนินกำร 
-เสนอขออนุมัติกิจกรรม 
ประสำนงำนและด ำเนินกำรด้ำนอำคำรสถำนท่ี เอกสำร วัสดุ 
อุปกรณ์ ในกำรผลิตส่ือกำรเรียนกำรสอนภำษำจีน 
ขั้นติดตำมและประเมินผล 
-รวบรวมและประเมินกำรด ำเนินกิจกรรม 
-สรุปผลกำรปฏิบัติงำนและรำยงำนกำรประเมินผลกิจกรรม  

1 
มกรำคม
ถึง28

กุมภำพันธ์  
2565 

นำงสำวธฤตวัน ญำณวีรศักดิ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
นำงสำวธฤตวัน ญำณวีรศักดิ์ 

7 กิจกรรม พัฒนำสื่อกำรสอนภำษำอังกฤษ 
ขั้นเตรียมกำร 
-น ำเสนอกิจกรรม 
-ประชุมPLC ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อช้ีแจงขอบข่ำยกำรท ำงำน 
และจัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 
-มอบหมำยผู้รับผิดชอบ 
ขั้นด ำเนินกำร 
-ครูผลิตส่ือ /นวัตกรรม 
-ส่งเสริมกำรใช้ส่ือ นวัตกรรม ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
-ประกวด คัดเลือกส่ือ มอบรำงวัลให้กับครูผู้ผลิตและใช้ส่ือกำร
เรียนกำรสอนดีเด่น 
 

16-31 
พฤษภำคม 

2564 
 
 
 
 
1มิถุนำยน 
2564-15 
มีนำคม 
2565 
16-30

นำงสัจจะ นิลอรุณ 
 
 
 
 
 
 
ครูผู้สอนทุกคนในกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
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ผู้รับผิดชอบ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
 
งบประมำณ 56,745 บำท 
 
รำยละเอียดงบประมำณและกิจกรรมหลัก 

 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รำยกำร 

เงินงบประมำณ  
รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 
กิจกรรม พัฒนำทักษะกำรส่ือสำรภำษำอังกฤษเพื่อ
กำรท่องเท่ียว 

- 3,000 2,000 5,000 

2 กิจกรรม English Camp 6,000 9,000 2000 17,000 
3 กิจกรรม Christmas Day - - 13,000 13,000 

4 
กิจกรรม ภำษำอังกฤษวันละค ำ วันละประโยค(A 
word A sentence A day 

  3,745 3,745 

5 กิจกรรม วันตรุษจีน - - 10,000 10,000 
6 กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนำทักษะภำษำจีน - - 3,000 3,000 
7 กิจกรรม พัฒนำส่ือกำรสอนภำษำอังกฤษ 500 - 4,500 5,000 

รวมงบประมำณกำร 6,5000 12,000 35,245 46,745 
 

กำรประเมินผลสัมฤทธิ์โครงกำร 

 ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำร
ประเมิน 

เคร่ืองมือที่ใช้ 

เชิงปริมำณ 
1. ร้อยละของนักเรียนและครูทุกคนเข้ำร่วมกิจกรรม 
2.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1-6 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ในรำยวิชำภำษำอังกฤษและภำษำจีนสูงขึ้น 
3. ครูผู้สอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ มีส่ือเพื่อ
เพิ่มพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศเพิ่มข้ึน 

 
95 
65 

 
80 

 
แบบบันทึก 

ทดสอบ 
 
กำรรำยงำน
กำรใช้ส่ือ 

แบบบันทึก
เข้ำร่วม 

แบบทดสอบ 
 
แบประเมิน
กำรใช้ส่ือ 

เชิงคุณภำพ 
1.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1-6 มีควำมรู้ มีพัฒนำกำร
ทำงด้ำนทักษะกำรใช้ภำษำ มีควำมมั่นใจในกำรใช้ภำษำอังกฤษ 

 
ระดับดี 

 

 
ทดสอบ 

 

 
แบบทดสอบ 
 

- ขั้นติดตำมและประเมินผล 
-รำยงำนผลกำรผลิต และกำรใช้ส่ือ  
-สรุปผลกำรประเมินและท ำรำยงำน 

มีนำคม 
2565 

ครูผู้สอนทุกคนในกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
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ภำษำจีน 
ได้อย่ำงถูกต้องตำมสถำนกำรณ์ 
2.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1-6 มีควำมพึงพอใจในกิจกรรม
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 

 
ระดับดี 

 
ประเมิน 

 
แบบประเมิน
ควำมพึงพอใจ 

 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
       1. นักเรียนได้รับกำรส่งเสริมทำงด้ำนทักษะกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ และกล้ำแสดงออก 
       2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำภำษำอังกฤษ ภำษำจีนในระดับ 2.5 ขึ้นไป 
       3. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อกำรเรียนภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ ภำษำจีน) มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจมำกขึ้น 
       4. นักเรียนมีควำมรับผิดชอบ สำมำรถท ำงำนร่วมกันเป็นหมู่คณะ และอยู่ร่วมในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 
 
                        ผู้เสนอโครงกำร                                                      ผู้เห็นชอบโครงกำร 
 
 
    ลงช่ือ………………………………………………….                                    ลงช่ือ……………………………………… 
               (นำงสำวจงกล ศรีทอง)                                                     (นำงปฐมำ   ชูศักดิ)์ 
                ต ำแหน่ง ครู คศ.2                                               รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงกำร 
                       
 

                                            ว่ำท่ี ร้อยเอก...................................................... 
(ภูพยงค์ คงชนะ) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี 
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ชื่อโครงกำร  โครงกำรส่งเสริมกีฬำเพื่อควำมเป็นเลิศ 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน   

มำตรฐำนท่ี 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
3.1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริงและสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสำรสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
3.3 มีกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก 
3.4 มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 

สนองกลยุทธ์ สพม.11  
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสู่มำตรฐำนสำกล  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 

กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ        กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 

ผู้ประสำนโครงกำร/ผู้รับผิดชอบโครงกำร    นำยประเสริฐพร พัฒนศิลป์     
ลักษณะโครงกำร    โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร       พฤษภำคม พ.ศ.2564  ถึง  มีนำคม พ.ศ.2565 

 
หลักกำรและเหตุผล 

ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และตำมนโยบำยในกำรจัด
กำรศึกษำในศตวรรษที่ 21 นั้น จ ำเป็นต้องพัฒนำผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน โดยค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงของผู้เรียน ด้วย
หลักกำรเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ท้ังในด้ำนวิชำกำรและด้ำนคุณธรรม ซึ่งเป็นกำรจัดกำรศึกษำท่ีมุ้งเน้นพัฒนำผู้เรียน
อย่ำงรอบด้ำน ท้ังนี้สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิด และให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง  

กิจกรรมกีฬำเป็นหนึ่งในกิจกรรมท่ีสำมำรถพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะทำงด้ำนร่ำงกำย และจิตใจ มีคุณธรรม
จริยธรรม ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีกำรฝึกฝน มีควำมสำมัคคี และมีควำมอดทน ซึ่งท ำให้ผู้เรียน ได้แสดง
ศักยภำพในด้ำนกีฬำ โดยประยุกต์ใช้กับควำมรู้ทำงด้ำนวิชำกำร ดังนั้นจะเห็นได้ว่ำกิจกรรมกีฬำเป็นกิจกรรมท่ีมี
ควำมส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่ง จึงได้จัดท ำโครงกำรนี้ขึ้นมำเพื่อพัฒนำศักยภำพทำงด้ำนกีฬำของนักเรียนโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษำพัฒนำกำรสุรำษฎร์ธำนี และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกีฬำในระดับต่ำง ๆ  
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนำศักยภำพทำงด้ำนกำรกีฬำ ส่งเสริมกำรใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์และห่ำงไกล

ยำเสพติด    
 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนำคุณธรรมและจริยธรรม ให้รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย          
 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงควำมสำมำรถในด้ำนกำรกีฬำ และพัฒนำคุณของกำรกีฬำใน
ระดับท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่ในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป  
 4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดควำมตระหนักในกำรเล่นกีฬำ และมีน้ ำใจเป็นนักกีฬำ 

 

 
เป้ำหมำย    

เชิงปริมำณ 
    1. จัดกิจกรรมแข่งขันด้ำนกีฬำ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
               2. นักเรียนมีกำรพฒันำทักษะทำงด้ำนกำรกีฬำ พัฒนำจำกระดับท้องถิ่นสู่ระดับท่ีสูงขึ้น 

เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนในโรงเรียน มีกำรพัฒนำทักษะทำงด้ำนกำรกีฬำได้เต็มศักยภำพของแต่ละบุคคล 
2. ส่งเสริมให้นักเรียน นักกีฬำ มีคุณธรรมจริยธรรมท่ีพึงประสงค์ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  
    มีน้ ำใจของกำรเป็นนักกีฬำ 
3. สำมำรถพัฒนำนักกีฬำ  ให้เข้ำร่วมแข่งขันจำกระดับท้องถิ่น  เข้ำสู่ระดับจังหวัด 

 
รำยละเอียดกิจกรรม 
 

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรม ส่งเสริมกีฬำอ ำเภอและกีฬำจังหวัด  
เพื่อควำมเปน็เลิศ 
ขั้นเตรียมกำร 
     - เสนอกิจกรรม ส่งเสริมกีฬำอ ำเภอและ 
กีฬำจังหวัด เพื่อควำมเป็นเลิศ 
ขั้นด ำเนินกำร 
     - แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
     - น ำนักเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขัน 
ขั้นติดตำมและประเมินผล   
     - ประเมินผลกำรจัดกรรมและรำยงำนผล 
กำรด ำเนินงำน 
 
 
 

พฤษภำคม 2564 
ถึง 

มีนำคม 2565 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
สุขศึกษำและพล

ศึกษำ 
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ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

2 กิจกรรม ส่งเสริมกีฬำฟุตซอลจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  
เพื่อควำมเปน็เลิศ 
ขั้นเตรียมกำร 
     - เสนอกิจกรรม ส่งเสริมกีฬำฟุตซอล 
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เพื่อควำมเป็นเลิศ 
ขั้นด ำเนินกำร 
     - แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
     - น ำนักเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขัน 
ขั้นติดตำมและประเมินผล   
     - ประเมินผลกำรจัดกรรมและรำยงำนผล 
กำรด ำเนินงำน 

พฤษภำคม 2564 
ถึง 

มีนำคม 2565 

นำยประเสริฐพร 
พัฒนศิลป ์

3 กิจกรรม ส่งเสริมกีฬำฟุตบอล สพม.11  
เพื่อควำมเปน็เลิศ 
ขั้นเตรียมกำร 
     - เสนอกิจกรรม ส่งเสริมกีฬำฟุตบอล สพม.11  
เพื่อควำมเป็นเลิศ 
 
ขั้นด ำเนินกำร 
     - แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
     - น ำนักเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขัน 
ขั้นติดตำมและประเมินผล   
     - ประเมินผลกำรจัดกรรมและรำยงำนผล 
กำรด ำเนินงำน 
 

พฤษภำคม 2564 
ถึง 

มีนำคม 2565 

นำยประเสริฐพร 
พัฒนศิลป ์

4 กิจกรรม ส่งเสริมกีฬำมวยไทย เพื่อควำมเป็นเลศิ 
ขั้นเตรียมกำร 
     - เสนอกิจกรรม ส่งเสริมกีฬำมวยไทย  
เพื่อควำมเป็นเลิศ 
ขั้นด ำเนินกำร 
     - แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
     - น ำนักเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขัน 
ขั้นติดตำมและประเมินผล   
     - ประเมินผลกำรจัดกรรมและรำยงำนผล 
กำรด ำเนินงำน 

พฤษภำคม 2564 
ถึง 

มีนำคม 2565 

นำยประเสริฐพร  
พัฒนศิลป ์
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ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

5 กิจกรรม ส่งเสริมกีฬำตะกร้อ เพื่อควำมเป็นเลิศ 
ขั้นเตรียมกำร 
     - เสนอกิจกรรม ส่งเสริมกีฬำตะกร้อ  
เพื่อควำมเป็นเลิศ 
ขั้นด ำเนินกำร 
     - แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
     - น ำนักเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขัน 
ขั้นติดตำมและประเมินผล   
     - ประเมินผลกำรจัดกรรมและรำยงำนผล 
กำรด ำเนินงำน 
 

พฤษภำคม 2564 
ถึง 

มีนำคม 2565 
นำยณัฎฐพล  ใจห้ำว 

6 กิจกรรมส่งเสริมกีฬำรักบี้ฟุตบอล เพือ่ควำมเป็น
เลิศ 
ขั้นเตรียมกำร 
     - เสนอกิจกรรม ส่งเสริมกีฬำรักบี้ฟุตบอล 
เพื่อควำมเป็นเลิศ 
ขั้นด ำเนินกำร 
     - แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
     - น ำนักเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขัน 
ขั้นติดตำมและประเมินผล   
     - ประเมินผลกำรจัดกรรมและรำยงำนผล 
กำรด ำเนินงำน 

พฤษภำคม 2564 
ถึง 

มีนำคม 2565 

นำยเจณนรงค์  
อุดมลำภ 

7 กำรแข่งขันกีฬำสีภำยในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ
พัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2564 
ขั้นเตรียมกำร 
    - เสนอกิจกรรม แข่งขันกีฬำภำยใน 
    - ต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบการด าเนินการ 

    - รับสมัครนักเรียนท่ีสนใจเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

    - ออกระเบียบการแข่งขัน/จับสลากแบ่งสายการ
แข่งขัน/โปรแกรมการแข่งขัน 

    - ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขนั 

พฤษภำคม 2564 
ถึง 

กรกฎำคม 2565 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
สุขศึกษำและพล

ศึกษำ 
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ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นด ำเนินกำร 
     - นักเรียนและคณะครูเตรียมและฝึกซ้อมขบวน
พำเหรด 
    - นักเรียนและคณะครูฝึกซ้อมกีฬำ 
    - ด ำเนินกำรแข่งขันกีฬำภำยใน 
ขั้นติดตำมและประเมินผล   
     - ประเมินผลกำรจัดกรรมและรำยงำนผล 
กำรด ำเนินงำน 
 

8 กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุ – อุปกรณ์กีฬำ 
ขั้นเตรียมกำร 
    - ประชุมปรึกษาบุคลากรท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
    - ส ารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหา และ ความ
ต้องการอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอน 
    - ก าหนดกิจกรรมและวิธีด าเนินการ 
    - แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ 
ขั้นด ำเนินกำร 
    - จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ 
   - ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน/กิจกรรมตาม
แผน 
ขั้นติดตำมและประเมินผล   
     - ประเมินผลกำรจัดกรรมและรำยงำนผล 
กำรด ำเนินงำน 
 

พฤษภำคม 2564 
ถึง 

มีนำคม 2565 
นำยณัฎฐพล  ใจห้ำว 

 
\ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี 
 
 

สถำนที่ด ำเนินงำน 
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
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งบประมำณที่ใช้ 
          โครงกำรนี้ ใช้งบประมำณท้ังส้ิน  เป็นเงิน 130,000 บำท  
 
รำยละเอียดงบประมำณและกิจกรรมหลัก 

 
ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 

ท่ี กิจกรรม 
แหล่งเงินงบประมำณ /จ ำนวนเงิน 

รวม 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

1. 
กิจกรรมส่งเสริมกีฬำอ ำเภอและกีฬำจังหวัด 
เพื่อควำมเป็นเลิศ 

- 15,000 - 15,000 

2. 
กิจกรรมส่งเสริมกีฬำฟุตซอลจังหวัด 
สุรำษฎร์ธำนี เพื่อควำมเป็นเลิศ 

- - - - 

3. 
กิจกรรมส่งเสริมกีฬำฟุตบอล สพม.11  
เพื่อควำมเป็นเลิศ 

- - - - 

4. 
กิจกรรมส่งเสริมกีฬำมวยไทย 
 เพื่อควำมเป็นเลิศ 

- 10,000 - 10,000 

5. กิจกรรมส่งเสริมกีฬำตะกร้อ เพื่อควำมเป็นเลิศ - 5,000 - 5,000 

6. 
กิจกรรมส่งเสริมกีฬำรักบี้ฟุตบอล  
เพื่อควำมเป็นเลิศ 

- 50,000 - 50,000 

7. 
กำรแข่งขันกีฬำสีภำยในโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2564 

- 50,000 - 50,000 

8. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์กีฬำ - - 13,500 13,500 
รวม 130,000 13,500 143,500 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำร
ประเมิน 

เคร่ืองมือที่ใช ้

ด้ำนปริมำณ 
1. ร้อยละนักเรียนเกิดกำรพัฒนำทักษะกระบวนกำร
เรียนรู้และมีกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถในด้ำน
ต่ำง ๆ ตำมศักยภำพของผู้เรียนและมีทักษะท่ีจ ำเป็น
ตำมหลักสูตร 

80 - กำร
สอบถำม 
- ตรวจสอบ
ควำมก้ำวหน้ำ
ในกำรเรียน 

- แบบสอบถำม 
- แบบสังเกต 

ด้ำนคุณภำพ 
1. ระดับคุณภำพของทักษะทำงด้ำนกีฬำของนักเรียน 

ระดับดี - กำรทดสอบ 

- ประเมิน
สภำพจริง 

- แบบทดสอบกำรปฏิบัติ 

- แบบบันทึกผลกำร
ปฏิบัติงำน 
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ผลที่คำดว่ำจะได้รับ     
 

1. นักเรียนเกิดควำมสำมัคคี มีระเบียบวินัย มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
 2. นักเรียนได้พฒันำตนเองในทุกด้ำน ท้ังด้ำนร่ำงกำย สติปัญญำ จิตใจและสังคม 
 3. นักเรียนรู้จักใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์โดยใช้ทักษะทำงด้ำนกีฬำกีฬำเป็นส่ือ 
 4. นักเรียนมีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตท่ีสมบูรณ์แข็งแรง ร่ำเริง แจ่มใส มีสุนทรียภำพทำงกีฬำ 
 5. นักเรียนมีน้ ำใจเป็นนักกีฬำ 
   
 
                                                   
 
                   ผู้เสนอโครงกำร                        ผู้เห็นชอบโครงกำร 

 
 

ลงช่ือ............................................                               ลงช่ือ........................................ 
   (นำยประเสริฐพร พัฒนศิลป์)                                         (นำงปฐมำ ชูศักดิ์) 

หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ                  รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนวิชำกำร 
 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงกำร 
 
 

ว่ำท่ี ร้อยเอก............................................. 
(ภูพยงค์  คงชนะ) 

   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี 
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โครงกำร ยกผลสัมฤทธิ์และจัดสภำพแวดล้อมทำงกำรเรียนรู้กลุ่มสำระศิลปะ 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพของผู้เรียน 

  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน 
  มำตรฐำนท่ี ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
                     ๒.๕ จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมท่ีเอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้  

มำตรฐำนท่ี 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

  3.1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตประจ ำวัน   
                     ๓.๓ มีกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก 
                     ๓.๕ มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำร 
สนองกลยุทธ์ สพม.11  
 กลยุทธ์ที่ 1  สร้ำงโอกำส และลดควำมเหล่ือมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนำคุณภำพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสู่มำตรฐำนสำกล 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 

 กลยุทธ์ที่ ๗  สร้ำงบรรยำกำศและจัดสภำพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกำรเรียนกำรสอน 
 

กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
ผู้ประสำนโครงกำร/ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นำยประเสริฐ สร้อยศรี 
ลักษณะโครงกำร    โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลำ     15 พฤษภำคม 256๔ ถึง 30 มีนำคม 256๕ 
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หลักกำรและเหตุผล     
       กำรจัดกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2545 ได้กล่ำวถึงแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำว่ำ กำรจัดกำรศึกษำต้องยึดหลักกำรเรียนทุกคนมีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ เรียนรู้และพัฒนำตนเองได้ ขบวนกำรกำรจัดกำรศึกษำ ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสำมำรถ พัฒนำตำม
ธรรมชำติและเต็มศักยภำพ โดยส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์สังคมและสติปัญญำ 
เน้นกำรฝึกปฏิบัติจริง ตอบสนองควำมสำมำรถ ควำมถนัด และควำมสนใจของ ผู้เรียน กำรจัดกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยกำรปฏิบัติจะท ำให้เกิดทักษะ และควำมสำมำรถในด้ำนต่ำงๆนั้น ทักษะ
กำรเล่นดนตรีสำกล ดนตรีพื้นเมือง กำรแสดงดนตรี-นำฏศิลป์ ของโรงเรียนก็เป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีจะช่วยเสริมให้
นักเรียนได้แสดงออกซึง่ทักษะและควำมสำมำรถทำงด้ำนนี้ นอกจำกจะท ำให้เกิดควำมภูมิใจยังฝึกให้นักเรียนเกิด
ควำมเพลิดเพลิน รู้จักใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชนอันจะส่งเสริมให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน   กระบวนกำร
เรียนท่ีมีปัจจัยส ำคัญคือผู้สอนต้องมีศักยภำพ  เข้ำใจเป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำ  และจุดมุ่งหมำยของหลักสูตร  
ให้ผู้เรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลและมีศักยภำพในกำรแข่งขันกำรและส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์  
ตลอดจนมีมำตรฐำนกำรประเมินผลจำกสภำพจริงท่ีดี  กำรจัดกิจกรรมกำรส่งเสริมแสดงเป็นกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์แก่กำรศึกษำศิลปะ  ดนตรี  และนำฏศิลป์  จึงจะสำมำรถท ำให้คุณภำพกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ศิลปะมีกำรพัฒนำกำรศึกษำยุคใหม่ตำมมำมำตรฐำนสำกลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

กำรเรียนกำรสอนของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะมีควำมจ ำเป็นต้องพัฒนำคุณภำพให้สอดคล้องกับกำร
ปฏิรูปกำรศึกษำท่ีเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลำง ซึ่งมุง่หวังผู้เรียนสำมำรถค้นคว้ำด้วยตนเอง อันได้แก่ ศิลปะ  ดนตรี  
และนำฏศิลป์  ให้มีกำรพัฒนำกำรของสุนทรียภำพทั้ง  สำมด้ำน  ให้สมบูรณ์ ดังกล่ำว  ซึ่งสำมำรถเห็นได้ชัดเจน
จำกกำรแสดงออกในโอกำสท่ีเหมำะสมและจำกผลกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันในกิจกรรมต่ำงๆของนำฏศิลป์ไทย จึง
จ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีจะต้องพัฒนำให้นักเรียนได้พัฒนำเต็มขีดควำมสำมำรถเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกมำได้
อย่ำงเต็มทีและเต็มควำมสำมำรถของนักเรียนและเพื่อเป็นแนวทำงในกำรเลือกอำชีพตำมควำมถนัดของนักเรียนใน
อนำคต ดังนั้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี จึงได้จัดท ำโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนและพัฒนำ
ศักยภำพด้ำนทัศนศิลป ์ ดนตรี นำฏศิลป์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะทำงด้ำนทัศนศิลป์ ดนตรีและ  นำฏศิลป์ 
ในแข่งขันทักษะทำงด้ำนวิชำกำรให้สูงขึ้น นวัตกรรมและส่ือสำรกำรสอนส่งเสริมคุณภำพกำรเรียนรู้ แต่ละวิชำ
จ ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำ และกำรใช้ส่ือกำรเรียนกำรสอนอย่ำงหลำกหลำย ดังนั้นกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ต้องมี
กำรพัฒนำส่ือกำรเรียนกำรสอนและสร้ำงนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อน ำไปสู่คุณภำพแห่งกำรเรียนรู้ของนักเรียนเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ในปีต่อๆ ไป 

 
วัตถุประสงค์ 
                 1.  เพื่อพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำดนตรี 
             2.  เพื่อให้นักเรียนเกิดควำมพึงพอใจในกำรเรียนกำรสอนวิชำดนตรี 
             3. นักเรียนสำมำรถใช้ส่ือในกำรเรียนกำรสอนตำมศักยภำพอย่ำงเพียงพอ 
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เป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ 

             นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนีร้อยละ ๘๐ ท่ีเรียนวิชำในกลุ่มสำระ
ศิลปะทุกคน มีชุดกิจกรรมและส่ือ อุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเพียงพอ 

เชิงคุณภำพ 
                  นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี ระดับ  ม.1- ม. 6 มีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนวิชำในกลุ่มสำระศิลปะ เฉล่ียไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 และมีควำมพึงพอใจ ในระดับดีมำก 
 
รำยละเอียดกิจกรรม 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระศิลปะ 
ขั้นเตรียมกำร 
 - เขียนโครงกำรขออนุมัติ และแต่งต้ังคณะท ำงำน 
ขั้นด ำเนินกำร 
- จัดซื้อ จัดหำวัสดุอุปกรณ์  ส่ือกำรเรียนกำรสอนท่ีใช้ในกลุ่มสำระศิลปะ
ขั้นติดตำมและประเมินผล   
- รำยงำนผลกำรจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ และกำรใช้งำนในกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอน 

 
กุมภำพันธ์ 

2564 
พฤษภำคม 

2564 
กุมภำพันธ ์

๒๕๖๕ 

นำยประเสริฐ  
สร้อยศรี 

2. ส่งเสริมเอกลักษณ์ชำวเตรียมพัฒน์ 
ขั้นเตรียมกำร 
- เขียนโครงกำรขออนุมัติ และแต่งต้ังคณะท ำงำน 
 - รับสมัครนักเรียนท่ีเข้ำร่วมโครงกำร 
ขั้นด ำเนินกำร 
- จัดกิจกรรมประกวดเนื้อเพลงและท ำนองเพลงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ
พัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำน ี
- น ำเพลงท่ีได้รับกำรคัดเลือกเข้ำรับกำรเรียบเรียงและประสำนเสียง 
ขั้นติดตำมและประเมินผล   
- รำยงำนและน ำบทเพลงไปสืบทอดให้แก่นักเรียนครูและบุคลำกรของ
โรงเรียน 

 
มีนำคม 
2564 

 
เมษำยน 
2564 – 
กุมภำพันธ์ 

2565 
 

เมษำยน 
2564 – 
กุมภำพันธ์ 

2565 

นำยประเสริฐ 
สร้อยศรี 
 

3. ฝึกซ้อมดนตรีไทยและดนตรีสำกลนอกเวลำเรียน 
ขั้นเตรียมกำร 
- ประชุมรับทรำบนโยบำยจำกผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

 
กรกฎำคม

64 
 

นำยประเสริฐ 
สร้อยศรี 
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ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

- แต่งต้ังคณะกรรมตำมค ำส่ังรับผิดชอบแต่ละกิจกรรม 
- ประชุมกลุ่มสำระฯเพื่อแบ่งหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 
- ประชำสัมพันธ์โครงกำร / กิจกรรมให้นักเรียนทรำบ 
ขั้นด ำเนินกำร 
- แต่ละกลุ่มสำระคัดเลือกนักเรียนแต่ละรำยกำรท่ีมีควำมสำมำรถศักยภำพ 
สอดคล้องกับรำยกำรแข่งขัน 
- นักเรียนท ำกำรฝึกซ้อมภำยใต้กำรควบคุมดูแล ของครูในแต่ละกลุ่มสำระ
ท่ีได้รับมอบหมำย 
- ประชุมสรุปปัญหำก่อนด ำเนินกำรแข่งขันในวันจริง 
 
ขั้นติดตำมและประเมินผล   
- แบบสอบถำม 
- กำรสังเกต 
- ผลกำรแข่งขัน / รำงวัล ท่ีนักเรียนได้รับ 

 
 
 
 

สิงหำคม 
64 

 
 
 
 
 
 

กันยำยน 
64 

4. ส่งเสริมกำรเรียนและพัฒนำศักยภำพด้ำนดนตรีไทยและดนตรีสำกล 
ขั้นเตรียมกำร 
- ประชุมรับทรำบนโยบำยจำกผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
- แต่งต้ังคณะกรรมตำมค ำส่ังรับผิดชอบแต่ละกิจกรรม 
- ประชุมกลุ่มสำระฯเพื่อแบ่งหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 
- ประชำสัมพันธ์โครงกำร / กิจกรรมให้นักเรียนทรำบ 
ขั้นด ำเนินกำร 
- แต่ละกลุ่มสำระคัดเลือกนักเรียนแต่ละรำยกำรท่ีมีควำมสำมำรถศักยภำพ 
สอดคล้องกับรำยกำรแข่งขัน 
- นักเรียนท ำกำรฝึกซ้อมภำยใต้กำรควบคุมดูแล ของครูในแต่ละกลุ่มสำระ
ท่ีได้รับมอบหมำย 
- ประชุมสรุปปัญหำก่อนด ำเนินกำรแข่งขันในวันจริง 
ขั้นติดตำมและประเมินผล   
- แบบสอบถำม 
- กำรสังเกต 
- ผลกำรแข่งขัน / รำงวัล ท่ีนักเรียนได้รับ 
 
 

 
ตุลำคม 64 

 
 
 
 
 
 

พฤศจิกำยน 
64 

 
 
 
 
 

ธันวำคม 
64 

นำยประเสริฐ 
สร้อยศรีและ
นำยวรพล  ธำนี
รัตน์ 
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ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

5. ส่งเสริมกำรเรียนและพัฒนำศักยภำพด้ำนนำฏศลิป์ 
ขั้นเตรียมกำร 
-  ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินกิจกรรมในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
-  ประสำนครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ให้จัดกิจกรรมส่งเสริมผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน 
ขั้นด ำเนินกำร 
-  ครูทุกคนในกลุ่มสำระจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถด้ำนต่ำง ๆ 
-  ทดสอบควำมรู้นักเรียนทุกระดับช้ันเพื่อแยกเป็น 3 กลุ่ม (เก่ง กลำง 
อ่อน) 
- ด ำเนินกำรสอนเสริม กลุ่ม เก่ง กลำงและอ่อน 
- ด ำเนินกำรฝึกซ้อม จัดแข่งขันทักษะสังคมภำยในโรงเรียน และเข้ำร่วม
กำรแข่งขันกับองค์กรภำยนอก 
ขั้นติดตำมและประเมินผล   
- จำกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  
- จำกผลกำรแข่งขันรำยกำรต่ำงๆ 

 
กรกฎำคม 

64 
 
 
 

สิงหำคม 
64 – 

ธันวำคม 
64 

 
 
 
 
 

ธันวำคม 
64 

ครูธนรรณพร 
แสงสว่ำง 

6 ปรับปรุงพัฒนำวงดนตรีไทย 
ขั้นเตรียมกำร 
-  ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินกิจกรรมในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
-  ประสำนครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ให้จัดกิจกรรมส่งเสริมผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน 
ขั้นด ำเนินกำร 
-  ครูทุกคนในกลุ่มสำระจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถด้ำนต่ำง ๆ 
-  ทดสอบควำมรู้นักเรียนทุกระดับช้ันเพื่อแยกเป็น 3 กลุ่ม (เก่ง กลำง 
อ่อน) 
- ด ำเนินกำรสอนเสริม กลุ่ม เก่ง กลำงและอ่อน 
- ด ำเนินกำรฝึกซ้อม จัดแข่งขันทักษะสังคมภำยในโรงเรียน และเข้ำร่วม
กำรแข่งขันกับองค์กรภำยนอก 
ขั้นติดตำมและประเมินผล   
- จำกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  
- จำกผลกำรแข่งขันรำยกำรต่ำงๆ 
- รำยงำนผล 

 
มิถุนำยน 

64 
 
 
 

กรกฎำคม 
64 – 

สิงหำคม 
64 

 
 
 
 
 
 

กันยำยน 
64  

นำยประเสริฐ 
สร้อยศรีและ 
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ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  นำยประเสริฐ สร้อยศรี 
งบประมำณ 
 113,000 บำท 
 
รำยละเอียดงบประมำณและกิจกรรมหลัก 
 

 
ท่ี 

กิจกรรม/รำยกำร 
เงินงบประมำณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

๑. พัฒนำส่ือกำรเรียนกำรสอนกลุ่ม
สำระสำระศิลปะ   

- - 9,000 9,000 

๒. ส่งเสริมเอกลักษณ์ชำวเตรียม
พัฒน ์

- 15,000 - 15,000 

๓. ฝึกซ้อมดนตรีไทยและดนตรี
สำกลนอกเวลำเรียน 

- 15,000 - 15,000 

๔. ส่งเสริมกำรเรียนและพัฒนำ
ศักยภำพด้ำนดนตรีไทยและ
ดนตรีสำกล 

- 15,000 - 15,000 

5 ส่งเสริมกำรเรียนและพัฒนำ
ศักยภำพด้ำนนำฏศิลป์ 

- 35,000 9,000 44,000 

6 ปรับปรุงพัฒนำวงดนตรีไทย - 15,000 - 15,000 
รวมงบประมำณกำร  95,000 18,000 113,000 

 
 หมำยเหตุ  ถัวเฉล่ียทุกรำยกำร 
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กำรประเมินผลสัมฤทธิ์โครงกำร 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำร
ประเมิน 

เคร่ืองมือ
ที่ใช ้

เชิงปริมำณ 
๑. นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนีท่ี
เรียนวิชำในกลุ่มสำระศิลปะทุกคน มีชุดกิจกรรมและส่ือ อุปกรณ์ท่ี
ใช้ในกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเพียงพอถึงร้อยละ ๘๐ 
 

 
80 

 
กำรสังเกต 

 
 

 
แบบ
สังเกต 

เชิงคุณภำพ 
1. ร้อยละของนักเรียนนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ
พัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี ระดับ  ม.1- ม. 6 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนวิชำในกลุ่มสำระศิลปะ เฉล่ียไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 และมี
ควำมพึงพอใจ ในระดับดีมำก 

 
ดีมำก 

 
กำรเข้ำ
ร่วม

กิจกรรม 

 
แบบ

บันทึกกำร
เข้ำร่วม
กิจกรรม 

 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
               1.  เพื่อพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำดนตรี 
              2.  เพื่อให้นักเรียนเกิดควำมพึงพอใจในกำรเรียนกำรสอนวิชำดนตร ี
              3. นักเรียนสำมำรถใช้ส่ือในกำรเรียนกำรสอนตำมศักยภำพอย่ำงเพียงพอ 

 
ผู้เสนอโครงกำร                                 ผู้เห็นชอบโครงกำร 

 
ลงช่ือ.........................................................                   ลงช่ือ...................................................... 

                  (นำยประเสริฐ   สร้อยศรี)                                        (นำงปฐมำ  ชูศักดิ์) 
                       ต ำแหน่ง ครูค.ศ.3                             รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
 

ผู้อนุมัติโครงกำร 
 

 
                    ว่ำท่ี ร้อยเอก.................................. ......................... 

                               (ภูพยงค์ คงชนะ) 
  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี 
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โครงกำร โครงงำนอำชีพเพื่อทักษะกระบวนกำรด ำเนินชีวิต 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพของผู้เรียน 

  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน 
สนองกลยุทธ์ สพม.11  

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนำคุณภำพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสู่มำตรฐำนสำกล 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 

 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
กลยุทธ์ที่ 7  สร้ำงบรรยำกำศและจัดสภำพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกำรเรียนเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข 
กลยุทธ์ที่ 8  ส่งเสริมให้บุคลำกรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรด ำเนินชีวิต 

กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
ผู้ประสำนโครงกำร/ผู้รับผิดชอบโครงกำร  ครูธนิษรำพร   ทองเนียม 
ลักษณะโครงกำร    โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลำ     พฤษภำคม 2564 - มีนำคม 2565 

หลักกำรและเหตุผล     
      โครงงำนอำชีพมีวัตถุประสงค์หลำกหลำยประกำร เช่น ต้องกำรให้นักเรียนมีควำมรู้พื้นฐำนท่ีจ ำเป็น
เกี่ยวกับควำมเป็นอยู่ในชีวิตประจ ำวัน สำมำรถปฏิบัติงำนได้ถูกต้องตำมกระบวนกำร ประหยัด ปลอดภัย และได้
ประโยชน์ โดยรู้จักวิเครำะห์และวำงแผนกำรท ำงำน สำมำรถปรับปรุงและพัฒนำงำนมีวิสันทัศน์ท่ีกว้ำงไกล รักกำร
ท ำงำน ซึ่งเป็นรำกฐำนของกำรด ำรงชีพ สำมำรถพึ่งพำตนเองได้รวมท้ังมีคุณธรรมในกำรท ำงำน สำมำรถท ำงำน
ร่วมกับผู้อื่นได้ เป็นต้น นักเรียนจะต้องศึกษำและฝึกปฏิบัติจริงเพิ่มเติม โดยอำศัยควำมรู้พื้นฐำนจำกรำยวิชำอื่น ๆ 
ในหมวดวิชำกำรงำนและอำชีพ นักเรียนมีสิทธิเสรีภำพอย่ำงเต็มท่ีในกำรตัดสินใจเลือกอย่ำงฉลำด ท่ีจะด ำเนินงำน
ตำมควำมถนัดและควำมสนใจของตน ในส่วนท่ีเกี่ยวกับโรงเรียนและครูอำจำรย์นั้น จะได้ประโยชนอ์ย่ำงยิ่งจำก
กำรเปิดโอกำสให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงตำมจุด หมำยของหลักสูตรและกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ท้ังใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน ซึ่งจะก่อให้เกิดกำรประสำนสัมพันธ์อย่ำงแนน่เหนียว ระหว่ำงนักเรียนและครูอำจำรย์
ประจ ำวิชำต่ำง ๆ รวมทั้งกำรใช้เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ ให้เป็นประโยชน์อย่ำงคุ้มค่ำ นอกจำกนี้ในส่ิงท่ี
เกี่ยวกับท้องถิ่นและชุมชนย่อมจะได้ประโยชน์อย่ำงมำกมำย ในแง่ของกำรให้นักเรียนได้มีโอกำสร่วมพัฒนำอำชีพ
ต่ำง ๆ ในท้องถิ่นซึ่งเป็นผลพลอยได้ท่ีตำมมำก็คือ ท ำให้นักเรียนเกิดควำมรักควำมภำคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง
ด้วย 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ 
2. เพื่อให้นักเรียนเกิดกำรประกอบอำชีพและสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในอนำคตต่อไปได้ 
3. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะกระบวนกำรในกำรท ำงำนและกระบวนกำรแก้ปัญหำในชีวิตประจ ำวัน 

 
เป้ำหมำย 

เชิงปริมำณ 
             1. นักเรียนทุกคนท่ีมีกำรเรียนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในโครงงำนอำชีพมีทักษะกระบวนกำร
ปฏิบัติงำนทุกคน 
      2. นักเรียนเกิดกำรประกอบอำชีพและสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในอนำคต 
 
รำยละเอียดกิจกรรม 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงงำนอำชีพเพื่อทักษะกระบวนกำรด ำเนินชีวิต 
ขั้นเตรียมกำร 
- ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินกิจกรรมกับหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
- ประสำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มให้จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรจัด
กิจกรรมโครงงำนอำชีพ 
ขั้นด ำเนินกำร 
-  คุณครูในกลุ่มสำระมีกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ และโครงกำร
จัดกำรเรียนรู้ 
-  คุณครูในกลุ่มสำระน ำกิจกรรมย่อยไปด ำเนินกำรจัดกำรเรียนรู้ 
-  คุณครูจัดท ำแบบทดสอบเพื่อกำรวัดและประเมินผลงำนของนักเรียน 
ขั้นติดตำมและประเมินผล   
-  แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ 
-  ผลกำรวัดและประเมินผล 
 

 
มี.ค. 64 – 
พ.ค.65 

 
 
 
 

ก.ค. - ธ.ค.
64 

 
 
 

ม.ค.65 - 
มี.ค.65 

ครูธนิษรำพร   
ทองเนียม 

2. โรงเรียนปลอดขยะ (ZERO WASTE SCHOOL) 
ขั้นเตรียมกำร 

- ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินกิจกรรม 
ขั้นด ำเนินกำร 
-  จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะในโรงเรียน  
-  จัดฝึกอบรมตัวแทนสมาชิกโรงเรียนเพื่อเป็นแกนน าและเป็นส่ือกลางใน
การถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะในโรงเรียน  

 
มี.ค. 64 – 
พ.ค.65 

พ.ค. - ม.ค.
65 

 
 

ครูธนิษรำพร   
ทองเนียม 
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ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

-การจัดต้ังกิจกรรมคัดแยกขยะ 
ขั้นติดตำมและประเมินผล   
     -  แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ 
     -  ผลกำรวัดและประเมินผล 

ม.ค.64- 
มี.ค.65 

3. สร้ำงจิตส ำนึก สุขนิสัย รักษ์ควำมสะอำด 
ขั้นเตรียมกำร 
- เสนอโครงกำรอนุมัติ 
-แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำร 
-ประชุมและมอบหมำยงำน 
ขั้นด ำเนินกำร 
- ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมตำมแผน 
ขั้นติดตำมและประเมินผล   
- แบบสอบถำม 
- กำรสังเกต 

 
มี.ค. 64 – 
พ.ค. 65 

 
 
 

ตลอดปี
กำรศึกษำ 
ตลอดปี

กำรศึกษำ 

ครูธนิษรำพร   
ทองเนียม 

4. ปุ๋ยหมักจำกใบไม้ธรรมชำติ 
ขั้นเตรียมกำร 

- ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินกิจกรรม 
ขั้นด ำเนินกำร 
-  จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการท าปุ๋ยหมักจำกใบไม้ในโรงเรียน  
-  จัดฝึกอบรมตัวแทนสมาชิกโรงเรียนเพื่อเป็นแกนน าและเป็นส่ือกลางใน
การถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในการท าปุ๋ยหมักจำกใบไม้ในโรงเรียน  
-การจัดต้ังกิจกรรมปุ๋ยหมักจำกใบไม้ 
ขั้นติดตำมและประเมินผล   
     -  แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ 
     -  ผลกำรวัดและประเมินผล 
 

 
มี.ค. 64 – 
พ.ค.65 

พ.ค. - ม.ค.
65 

 
 

ม.ค.64- 
มี.ค.65 

ครูนันทพัทธ์  
เจริญแกว้
ประสงค์ 

5. โครงงำนเกษตรในโรงเรียน 
ขั้นเตรียมกำร 
- เสนอโครงกำรอนุมัติ 
-แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำร 
-ประชุมและมอบหมำยงำน 
 

 
มี.ค. 64 – 
พ.ค.65 

 
 
 

ครูนันทพัทธ์  
เจริญแกว้
ประสงค์ 
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ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นด ำเนินกำร 
- ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมตำมแผน 
ขั้นติดตำมและประเมินผล   
- แบบสอบถำม 
- กำรสังเกต 
 

พ.ค. - ม.ค.
65 

 
ม.ค.64- 
มี.ค.65 

6 ตลำดนัดสร้ำงอำชีพ เตรียมพัฒน์รักษ์โลก 
ขั้นเตรียมกำร 
- เสนอโครงกำรอนุมัติ 
-แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำร 
-ประชุมและมอบหมำยงำน 
ขั้นด ำเนินกำร 
- ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมตำมแผน 
ขั้นติดตำมและประเมินผล   
- แบบสอบถำม 
- กำรสังเกต 
 

 
มี.ค. 64 – 
พ.ค.65 

 
 
 

พ.ค. - ม.ค.
65 

 
ม.ค.64- 
มี.ค.65 

ครูภัทธิรำ จำรุ
ศักดำเดช 

 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  ครูธนิษรำพร   ทองเนียม 
งบประมำณ 
 48,700 บำท 
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รำยละเอียดงบประมำณและกิจกรรมหลัก 
 

 
ท่ี 

กิจกรรม/รำยกำร 
เงินงบประมำณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

๑. โครงงำนอำชีพเพื่อทักษะ
กระบวนกำรด ำเนินชีวิต 

- 20,000 - 20,000 

๒. โรงเรียนปลอดขยะ (ZERO 
WASTE SCHOOL) 

- 5,000 - 5,000 

๓. สร้ำงจิตส ำนึก สุขนิสัย รักษ์
ควำมสะอำด 

- 3,000 - 3,000 

๔. ปุ๋ยหมักจำกใบไม้ธรรมชำติ - 2,700 - 2,700 
5 โครงงำนเกษตรในโรงเรียน - 8,000 - 8,000 
6 ตลำดนัดสร้ำงอำชีพ เตรียม

พัฒน์รักษ์โลก 
- 

10,000 - 10,000 

รวมงบประมำณกำร  48,700  48,700 
 หมำยเหตุ  ถัวเฉล่ียทุกรำยกำร 
 
 
กำรประเมินผลสัมฤทธิ์โครงกำร 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำร
ประเมิน 

เคร่ืองมือที่
ใช ้

เชิงปริมำณ 
๑. นักเรียนเกิดกำรพัฒนำทักษะกระบวนกำรเรียนรู้และมี
กำรพัฒนำควำมรู้   ควำมสำมำรถในด้ำนต่ำง ๆ ตำม
ศักยภำพของผู้เรียนและมีทักษะท่ีจ ำเป็นตำมหลักสูตร 
2. นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต่ ำในกลุ่มสำระหลัก
ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ 

 
80 

 
กำรสังเกต 

และ
ตรวจสอบ

ควำมก้ำวหน้ำ
ในกำรเรียน 

 

 
แบบสังเกต 
แบบรำยงำน

กำรร่วม
กิจกรรม 
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ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ได้ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

2. รู้จักกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม 

3. มองเห็นช่องทำงประกอบอำชีพ 

4. ได้น ำควำมรู้ท่ีได้รับมำใช้ในกำรประกอบอำชีพ 

5. มีกำรวำงแผนและปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบ 

6. ได้เรียนรู้คุณธรรม จริยธรรมจำกกำรปฏิบัติจริง 

7. ได้รับกำรพัฒนำให้เกิดกระบวนกำรคิดเป็น ท ำเป็น แก้ปัญหำเป็น 

 
 
 
 
 

ผู้เสนอโครงกำร                                 ผู้เห็นชอบโครงกำร 
 

 
ลงช่ือ.........................................................                   ลงช่ือ...................................................... 

                  (นำงสำวธนิษรำพร   ทองเนียม)                                   (นำงปฐมำ  ชูศักดิ์) 
                       ต ำแหน่ง ครูค.ศ.1                              รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
 
 

ผู้อนุมัติโครงกำร 
 

 
                    ว่ำท่ี ร้อยเอก........................................................... 

                               (ภูพยงค์ คงชนะ) 
  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี 
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โครงกำร ปรับปรุงพัฒนำอำคำรและสถำนท่ี  
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพของผู้เรียน 

  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน 

มำตรฐำนท่ี 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
   2.5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมท่ีเอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
สนองกลยุทธ์ สพม.11  
  กลยุทธ์ที่ 1 สร้ำงโอกำส และลดควำมเหล่ือมล้ ำทำงกำรศึกษำ  

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสู่มำตรฐำนสำกล  
กลยุทธ์ที่ 4 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง ส่งเสริมคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐำนควำม

เป็นไทย  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ ๓  กระจำยโอกำสให้ประชำกรวัยเรียนในเขตบริกำรได้รับกำรศึกษำอย่ำงท่ัวถึงและเท่ำ           
 เทียม 

กลยุทธ์ที่ 5  กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล โดยกำร 
 มีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 
กลยุทธ์ที่ 7  สร้ำงบรรยำกำศและจัดสภำพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกำรเรียนเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข 

 
กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ    กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
ผู้ประสำนโครงกำร/ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นำยบุรณิส  ด ำใหม่ 
ลักษณะโครงกำร    โครงกำรใหม ่
ระยะเวลำ     เดือนพฤษภำคม พ.ศ.2564 – เดือนมีนำคม พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
 



164 
 

 
งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 

หลักกำรและเหตุผล     
       สถำนศึกษำมีภำรกิจหลัก คือ กำรจัดกำรศึกษำแก่ผู้เรียนให้เกิดกำรเรียนรู้ทั้งในและนอก
ห้องเรียนโดย     มีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนอำคำรสถำนท่ีให้มีควำมสะอำด ร่มรื่น สวยงำม ปลอดภัย มีกิจกรรมด้ำน
กำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมเพื่อเสริมสร้ำงบรรยำกำศท่ีเอื้ออ ำนวยต่อกำรเรียนรู้และกำรปฏิบัติงำน รวมท้ังต้องมีกำร
บริหำรจัดกำรด้ำนวัสดุส ำนักงำน ส่ือ อุปกรณ์ต่ำงๆ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกต่อกำรด ำเนินงำน โดยให้ครู นักเรียน 
และชุมชนมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบและเนื่องจำกอำคำรเรียน และส่ิงแวดล้อม ของโรงเรียน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี อยู่ในสภำพช ำรุด สมควรได้รับกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ให้อยู่ใน
สภำพ ใช้งำนได้ดี และมีวัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีต้องจัดหำเพิ่มเติม จึงได้จัดโครงกำรนี้ขึ้น 

ฝ่ำยอำคำรและสถำนท่ีจึงจัดโครงกำรปรับปรุงพัฒนำอำคำรและสถำนท่ี เพื่อเสริมสร้ำงบรรยำกำศในกำร
เรียนรู้ให้มีลักษณะท่ีเหมำะแก่กำรให้บริกำรแก่นักเรียน ครู และผู้ปกครองท่ีเข้ำรับกำรบริกำร 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้อำคำรสถำนท่ี อำคำรประกอบและส่ิงแวดล้อม  ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกของโรงเรียนและบริเวณ
โรงเรียนสะอำด ร่มรื่น ปลอดภัย และเอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในโรงเรียน 
 2. เพื่อให้สภำพห้องเรียนและอำคำรสถำนท่ีได้รับกำรดูแลพร้อมใช้งำนได้อยู่เสมอ 
 3. เพื่อพัฒนำสภำพแวดล้อมภำยในโรงเรียนให้เอื้อต่อกำรเรียนรู ้
 
เป้ำหมำย 

เชิงปริมำณ 
    1. สภำพแวดล้อมภำยโนโรงเรียนสะอำด ร่มรื่น สวยงำม มีควำมปลอดภัย มีบรรยำกำศ  

ท่ีเอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 2. อำคำรเรียน อยู่ในสภำพดี ปลอดภัยและเหมำะสมต่อกำรจัดกำร เรียนกำรสอนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 3. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเพิ่มข้ึน 

เชิงคุณภำพ 
               ๑. โรงเรียนมีสภำพแวดล้อมท่ีสะอำด สวยงำม ร่มรื่น เอื้อต่อกำรเรียนกำรสอนส่งผลให้ผู้เรียน
ทุกคนเกิดเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
          ๒. อำคำรเรียนและอำคำรประกอบทุกห้องมีคุณภำพพร้อมใช้ในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
          ๓.  ครูใช้แหล่งเรียนรู้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
               ๔.  กำรบริหำรสถำนศึกษำและกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรเกิดควำมคล่องตัว 
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รำยละเอียดกิจกรรม 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรม ปรับปรุงระบบสำธำรณูปโภค 
ขั้นเตรียมกำร 
- วำงแผนและขออนุมัติโครงกำร 
- เสนอโครงกำรเพื่อขออนุมัติ 

มี.ค. 2564 

นำยบุรณิส  ด ำใหม่ 

ขั้นด ำเนินกำร 
- แต่งต้ังคณะกรรมกำรรับผิดชอบโครงกำร 
- ด ำเนินกำรตำมข้ันตอน 
- ติดกำรตำมปรับปรุงเป็นระยะ 
- ตรวจรับกำรปรับปรุงงำน 

เม.ย. 2564 – 
ม.ค. 2565 

ขั้นติดตำมและประเมินผล   
- ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
จำกกำรสังเกต สัมภำษณ์ 
และสรุปรำยงำนกำรปรับปรุง 
- ประเมินกำรปรับปรุง 
น ำข้อบกพร่องมำแก้ไขกำรด ำเนินงำนเป็นระยะและ
สรุปผลต่อฝ่ำยบริหำร 

ก.พ. 2565 

2. กิจกรรม ปรับปรุงและซ่อมแซมห้องเรียน 
ขั้นเตรียมกำร 
- วำงแผนและขออนุมัติโครงกำร 
- เสนอโครงกำรเพื่อขออนุมัติ 

  มี.ค. 2564 

นำยบุรณิส  ด ำใหม่ 

ขั้นด ำเนินกำร 
- แต่งต้ังคณะกรรมกำรรับผิดชอบโครงกำร 
- ด ำเนินกำรตำมข้ันตอน 
- ติดกำรตำมปรับปรุงเป็นระยะ 
- ตรวจรับกำรปรับปรุงงำน 

เม.ย. 2564 – 
ม.ค. 2565 

ขั้นติดตำมและประเมินผล   
- ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
จำกกำรสังเกต สัมภำษณ์ 
และสรุปรำยงำนกำรปรับปรุง 
- ประเมินกำรปรับปรุง 
น ำข้อบกพร่องมำแก้ไขกำรด ำเนินงำนเป็นระยะและ
สรุปผลต่อฝ่ำยบริหำร 

ก.พ. 2565 
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ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

3. กิจกรรม ปรับปรุงระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำง ภำยใน
โรงเรียน 
ขั้นเตรียมกำร 
- วำงแผนและขออนุมัติโครงกำร 
- เสนอโครงกำรเพื่อขออนุมัติ 

1-30  มี.ค. 
2564 

นำยบุรณิส  ด ำใหม่ 

ขั้นด ำเนินกำร 
- แต่งต้ังคณะกรรมกำรรับผิดชอบโครงกำร 
- ด ำเนินกำรตำมข้ันตอน 
- ติดกำรตำมปรับปรุงเป็นระยะ 
- ตรวจรับกำรปรับปรุงงำน 

เม.ย. – ต.ค. 
2564 

ขัน้ติดตำมและประเมินผล   
- ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
จำกกำรสังเกต สัมภำษณ์ 
และสรุปรำยงำนกำรปรับปรุง 
- ประเมินกำรปรับปรุง 
น ำข้อบกพร่องมำแก้ไขกำรด ำเนินงำนเป็นระยะและ
สรุปผลต่อฝ่ำยบริหำร 

พ.ย.2564 - 
ก.พ.2565 

4. กิจกรรม ปรับปรุงทำงเท้ำและขอบฟุตบำท 
ขั้นเตรียมกำร 
- วำงแผนและขออนุมัติโครงกำร 
- เสนอโครงกำรเพื่อขออนุมัติ 

1-30  มี.ค. 
2564 

นำยบุรณิส  ด ำใหม่ ขั้นด ำเนินกำร 
- แต่งต้ังคณะกรรมกำรรับผิดชอบโครงกำร 
- ด ำเนินกำรตำมข้ันตอน 
- ติดกำรตำมปรับปรุงเป็นระยะ 
- ตรวจรับกำรปรับปรุงงำน 

เม.ย. – พ.ย. 
2564 
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ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นติดตำมและประเมินผล   
- ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
จำกกำรสังเกต สัมภำษณ์ 
และสรุปรำยงำนกำรปรับปรุง 
- ประเมินกำรปรับปรุง 
น ำข้อบกพร่องมำแก้ไขกำรด ำเนินงำนเป็นระยะและ
สรุปผลต่อฝ่ำยบริหำร 

ธ.ค. 2564 - 
ก.พ.2565 

5. กิจกรรม ปรับปรุงป้ำยบอกทำงและอำคำรภำยใน
โรงเรียน 
ขั้นเตรียมกำร 
- วำงแผนและขออนุมัติโครงกำร 
- เสนอโครงกำรเพื่อขออนุมัติ 

1-30  มี.ค. 
2564 

นำยบุรณิส  ด ำใหม่ 

ขั้นด ำเนินกำร 
- แต่งต้ังคณะกรรมกำรรับผิดชอบโครงกำร 
- ด ำเนินกำรตำมข้ันตอน 
- ติดกำรตำมปรับปรุงเป็นระยะ 
- ตรวจรับกำรปรับปรุงงำน 

เม.ย. – พ.ย. 
2564 

ขั้นติดตำมและประเมินผล   
- ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
จำกกำรสังเกต สัมภำษณ์ 
และสรุปรำยงำนกำรปรับปรุง 
- ประเมินกำรปรับปรุง 
น ำข้อบกพร่องมำแก้ไขกำรด ำเนินงำนเป็นระยะและ
สรุปผลต่อฝ่ำยบริหำร 

ธ.ค. 2564 - 
ก.พ.2565 

6. กิจกรรม ปรับปรุงบอร์ดประกำศและประชำสัมพันธ์
ภำยในโรงเรียน 
ขั้นเตรียมกำร 
- วำงแผนและขออนุมัติโครงกำร 
- เสนอโครงกำรเพื่อขออนุมัติ 

1-30  มี.ค. 
2564 

นำยบุรณิส  ด ำใหม่ 
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งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นด ำเนินกำร 
- แต่งต้ังคณะกรรมกำรรับผิดชอบโครงกำร 
- ด ำเนินกำรตำมข้ันตอน 
- ติดกำรตำมปรับปรุงเป็นระยะ 
- ตรวจรับกำรปรับปรุงงำน 

เม.ย. – พ.ย. 
2564 

ขั้นติดตำมและประเมินผล   
- ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
จำกกำรสังเกต สัมภำษณ์ 
และสรุปรำยงำนกำรปรับปรุง 
- ประเมินกำรปรับปรุง 
น ำข้อบกพร่องมำแก้ไขกำรด ำเนินงำนเป็นระยะและ
สรุปผลต่อฝ่ำยบริหำร 

ธ.ค. 2564 - 
ก.พ.2565 

7. กิจกรรม ปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 
ขั้นเตรียมกำร 
- วำงแผนและขออนุมัติโครงกำร 
- เสนอโครงกำรเพื่อขออนุมัติ 

1-30  มี.ค. 
2564 

นำยบุรณิส  ด ำใหม่ 

ขั้นด ำเนินกำร 
- แต่งต้ังคณะกรรมกำรรับผิดชอบโครงกำร 
- ด ำเนินกำรตำมข้ันตอน 
- ติดกำรตำมปรับปรุงเป็นระยะ 
- ตรวจรับกำรปรับปรุงงำน 

เม.ย. – พ.ย. 
2564 

ขั้นติดตำมและประเมินผล   
- ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
จำกกำรสังเกต สัมภำษณ์ 
และสรุปรำยงำนกำรปรับปรุง 
- ประเมินกำรปรับปรุง 
น ำข้อบกพร่องมำแก้ไขกำรด ำเนินงำนเป็นระยะและ
สรุปผลต่อฝ่ำยบริหำร 

ธ.ค. 2564 - 
ก.พ.2565 

8. กิจกรรม จัดท ำป้ำยจรำจรภำยในโรงเรียน 
ขั้นเตรียมกำร 
- วำงแผนและขออนุมัติโครงกำร 
- เสนอโครงกำรเพื่อขออนุมัติ 

1-30  มี.ค. 
2564 

นำยบุรณิส  ด ำใหม่ 
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งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นด ำเนินกำร 
- แต่งต้ังคณะกรรมกำรรับผิดชอบโครงกำร 
- ด ำเนินกำรตำมข้ันตอน 
- ติดกำรตำมปรับปรุงเป็นระยะ 
- ตรวจรับกำรปรับปรุงงำน 

เม.ย. – พ.ย. 
2564 

ขั้นติดตำมและประเมินผล   
- ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
จำกกำรสังเกต สัมภำษณ์ 
และสรุปรำยงำนกำรปรับปรุง 
- ประเมินกำรปรับปรุง 
น ำข้อบกพร่องมำแก้ไขกำรด ำเนินงำนเป็นระยะและ
สรุปผลต่อฝ่ำยบริหำร 

ธ.ค. 2564 - 
ก.พ.2565 

9. กิจกรรม จัดท ำหลังคำ (Cover Way) อำคำร 2 
ขั้นเตรียมกำร 
- วำงแผนและขออนุมัติโครงกำร 
- เสนอโครงกำรเพื่อขออนุมัติ 

1-30  ม.ีค. 
2564 

นำยบุรณิส  ด ำใหม่ 

ขั้นด ำเนินกำร 
- แต่งต้ังคณะกรรมกำรรับผิดชอบโครงกำร 
- ติดต่อผู้รับเหมำเพื่อประเมินรำคำ 
- ด ำเนินกำรตำมข้ันตอน 
- ติดกำรตำมปรับปรุงเป็นระยะ 
- ตรวจรับกำรปรับปรุงงำน 

เม.ย. – พ.ย. 
2564 

ขั้นติดตำมและประเมินผล   
- ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
จำกกำรสังเกต สัมภำษณ์ 
และสรุปรำยงำนกำรปรับปรุง 
- ประเมินกำรปรับปรุง 
น ำข้อบกพร่องมำแก้ไขกำรด ำเนินงำนเป็นระยะและ
สรุปผลต่อฝ่ำยบริหำร 

ธ.ค. 2564 - 
ก.พ.2565 

10. กิจกรรม จัดท ำป้ำยพระบรมฉำยำลักษณ์  
ขั้นเตรียมกำร 
- วำงแผนและขออนุมัติโครงกำร 
- เสนอโครงกำรเพื่อขออนุมัติ 

1-30  มี.ค. 
2564 

นำยบุรณิส  ด ำใหม่ 
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งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นด ำเนินกำร 
- แต่งต้ังคณะกรรมกำรรับผิดชอบโครงกำร 
- ติดต่อผู้รับเหมำเพื่อประเมินรำคำ 
- ด ำเนินกำรตำมข้ันตอน 
- ติดกำรตำมปรับปรุงเป็นระยะ 
- ตรวจรับกำรปรับปรุงงำน 

เม.ย. – พ.ย. 
2564 

ขั้นติดตำมและประเมินผล   
- ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
จำกกำรสังเกต สัมภำษณ์ 
และสรุปรำยงำนกำรปรับปรุง 
- ประเมินกำรปรับปรุง 
น ำข้อบกพร่องมำแก้ไขกำรด ำเนินงำนเป็นระยะและ
สรุปผลต่อฝ่ำยบริหำร 

ธ.ค. 2564 - 
ก.พ.2565 

11. กิจกรรม จัดซ้ืออุปกรณ์และเคร่ืองมือช่ำง 
ขั้นเตรียมกำร 
- วำงแผนและขออนุมัติโครงกำร 
- เสนอโครงกำรเพื่อขออนุมัติ 

1-30  มี.ค. 
2564 

นำยบุรณิส  ด ำใหม่ 
ขั้นด ำเนินกำร 
- แต่งต้ังคณะกรรมกำรรับผิดชอบโครงกำร 
- ด ำเนินกำรตำมข้ันตอน 
- ติดกำรตำมปรับปรุงเป็นระยะ 
- ตรวจรับกำรปรับปรุงงำน 

เม.ย. – พ.ย. 
2564 

ขั้นติดตำมและประเมินผล   
- ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
จำกกำรสังเกต สัมภำษณ์ 
และสรุปรำยงำนกำรปรับปรุง 
- ประเมินกำรปรับปรุง 
น ำข้อบกพร่องมำแก้ไขกำรด ำเนินงำนเป็นระยะและ
สรุปผลต่อฝ่ำยบริหำร 

ธ.ค. 2564 - 
ก.พ.2565 
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งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

12. กิจกรรม จัดท ำไม้ก้ันประตูเข้ำออกโรงเรียนอัตโนมัติ 
ขั้นเตรียมกำร 
- วำงแผนและขออนุมัติโครงกำร 

1-30  มี.ค. 
2564 

นำยบุรณิส  ด ำใหม่ 

- เสนอโครงกำรเพื่อขออนุมัติ 
ขั้นด ำเนินกำร 
- แต่งต้ังคณะกรรมกำรรับผิดชอบโครงกำร 
- ติดต่อผู้รับเหมำเพื่อประเมินรำคำ 
- ด ำเนินกำรตำมข้ันตอน 
- ติดกำรตำมปรับปรุงเป็นระยะ 
- ตรวจรับกำรปรับปรุงงำน 

เม.ย. – พ.ย. 
2564 

ขั้นติดตำมและประเมินผล   
- ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
จำกกำรสังเกต สัมภำษณ์ 
และสรุปรำยงำนกำรปรับปรุง 
- ประเมินกำรปรับปรุง 
น ำข้อบกพร่องมำแก้ไขกำรด ำเนินงำนเป็นระยะและ
สรุปผลต่อฝ่ำยบริหำร 

ธ.ค. 2564 - 
ก.พ.2565 

13. กิจกรรม ปรับปรุงซ่อมแซมเสำธงชำติ 
ขั้นเตรียมกำร 
- วำงแผนและขออนุมัติโครงกำร 
- เสนอโครงกำรเพื่อขออนุมัติ 

1-30  มี.ค. 
2564 

นำยบุรณิส  ด ำใหม่ ขั้นด ำเนินกำร 
- แต่งต้ังคณะกรรมกำรรับผิดชอบโครงกำร 
- ติดต่อผู้รับเหมำเพื่อประเมินรำคำ 
- ด ำเนินกำรตำมข้ันตอน 
- ติดกำรตำมปรับปรุงเป็นระยะ 
- ตรวจรับกำรปรับปรุงงำน 

เม.ย. – พ.ย. 
2564 
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งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นติดตำมและประเมินผล   
- ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
จำกกำรสังเกต สัมภำษณ์ 
และสรุปรำยงำนกำรปรับปรุง 
- ประเมินกำรปรับปรุง 
น ำข้อบกพร่องมำแก้ไขกำรด ำเนินงำนเป็นระยะและ
สรุปผลต่อฝ่ำยบริหำร 

ธ.ค. 2564 - 
ก.พ.2565 

14. กิจกรรม ซ่อมแซมระบบประปำบำดำล 
ขั้นเตรียมกำร 
- วำงแผนและขออนุมัติโครงกำร 
- เสนอโครงกำรเพื่อขออนุมัติ 

1-30  มี.ค. 
2564 

นำยบุรณิส  ด ำใหม่ 

ขั้นด ำเนินกำร 
- แต่งต้ังคณะกรรมกำรรับผิดชอบโครงกำร 
- ติดต่อผู้รับเหมำเพื่อประเมินรำคำ 
- ด ำเนินกำรตำมข้ันตอน 
- ติดกำรตำมปรับปรุงเป็นระยะ 
- ตรวจรับกำรปรับปรุงงำน 

เม.ย. – พ.ย. 
2564 

ขั้นติดตำมและประเมินผล   
- ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
จำกกำรสังเกต สัมภำษณ์ 
และสรุปรำยงำนกำรปรับปรุง 
- ประเมินกำรปรับปรุง 
น ำข้อบกพร่องมำแก้ไขกำรด ำเนินงำนเป็นระยะและ
สรุปผลต่อฝ่ำยบริหำร 

ธ.ค. 2564 - 
ก.พ.2565 

15. กิจกรรม ต่อเติมหลังคำระหว่ำงโรงฝึกงำน 
ขัน้เตรียมกำร 
- วำงแผนและขออนุมัติโครงกำร 
- เสนอโครงกำรเพื่อขออนุมัติ 

1-30  มี.ค. 
2564 

นำยบุรณิส  ด ำใหม่ 
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งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นด ำเนินกำร 
- แต่งต้ังคณะกรรมกำรรับผิดชอบโครงกำร 
- ติดต่อผู้รับเหมำเพื่อประเมินรำคำ 
- ด ำเนินกำรตำมข้ันตอน 
- ติดกำรตำมปรับปรุงเป็นระยะ 
- ตรวจรับกำรปรับปรุงงำน 

เม.ย. – พ.ย. 
2564 

ขั้นติดตำมและประเมินผล   
- ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
จำกกำรสังเกต สัมภำษณ์ 
และสรุปรำยงำนกำรปรับปรุง 
- ประเมินกำรปรับปรุง 
น ำข้อบกพร่องมำแก้ไขกำรด ำเนินงำนเป็นระยะและ
สรุปผลต่อฝ่ำยบริหำร 

ธ.ค. 2564 - 
ก.พ.2565 

16. กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม 
ขั้นเตรียมกำร 
- วำงแผนและขออนุมัติโครงกำร 
- เสนอโครงกำรเพื่อขออนุมัติ 

1-30  มี.ค. 
2564 

นำยนันทพัทธ์  เจริญ
แก้วประสงค์ 

ขั้นด ำเนินกำร 
- แต่งต้ังคณะกรรมกำรรับผิดชอบโครงกำร 
- ติดต่อผู้รับเหมำเพื่อประเมินรำคำ 
- ด ำเนินกำรตำมข้ันตอน 
- ติดกำรตำมปรับปรุงเป็นระยะ 
- ตรวจรับกำรปรับปรุงงำน 

เม.ย. – พ.ย. 
2564 

ขั้นติดตำมและประเมินผล   
- ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
จำกกำรสังเกต สัมภำษณ์ 
และสรุปรำยงำนกำรปรับปรุง 
- ประเมินกำรปรับปรุง 
น ำข้อบกพร่องมำแก้ไขกำรด ำเนินงำนเป็นระยะและ
สรุปผลต่อฝ่ำยบริหำร 

ธ.ค. 2564 - 
ก.พ.2565 
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งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

17. กิจกรรม ปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรนำฎศิลป ์
ขั้นเตรียมกำร 
- วำงแผนและขออนุมัติโครงกำร 
- เสนอโครงกำรเพื่อขออนุมัติ 

1-30  มี.ค. 
2564 

ครูธนรรณพร  แสง
สว่ำง 

 ขั้นด ำเนินกำร 
- แต่งต้ังคณะกรรมกำรรับผิดชอบโครงกำร 
- ติดต่อผู้รับเหมำเพื่อประเมินรำคำ 
- ด ำเนินกำรตำมข้ันตอน 
- ติดกำรตำมปรับปรุงเป็นระยะ 
- ตรวจรับกำรปรับปรุงงำน 

เม.ย. – พ.ย. 
2564 

 ขั้นติดตำมและประเมินผล   
- ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
จำกกำรสังเกต สัมภำษณ์ 
และสรุปรำยงำนกำรปรับปรุง 
- ประเมินกำรปรับปรุง 
น ำข้อบกพร่องมำแก้ไขกำรด ำเนินงำนเป็นระยะและ
สรุปผลต่อฝ่ำยบริหำร 

ธ.ค. 2564 - 
ก.พ.2565 

18 
 
 

กิจกรรม ประปรุงห้องเรียน Winner 
ขั้นเตรียมกำร 
- วำงแผนและขออนุมัติโครงกำร 
- เสนอโครงกำรเพื่อขออนุมัติ 

1-30  มี.ค. 
2564 

ครูองค์พันเลิศ  
พนมวัน ณ อยุธยำ 

ขั้นด ำเนินกำร 
- แต่งต้ังคณะกรรมกำรรับผิดชอบโครงกำร 
- ติดต่อผู้รับเหมำเพื่อประเมินรำคำ 
- ด ำเนินกำรตำมข้ันตอน 
- ติดกำรตำมปรับปรุงเป็นระยะ 
- ตรวจรับกำรปรับปรุงงำน 

เม.ย. – พ.ย. 
2564 

ขั้นติดตำมและประเมินผล   
- ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
จำกกำรสังเกต สัมภำษณ์ 
และสรุปรำยงำนกำรปรับปรุง 
- ประเมินกำรปรับปรุง 

ธ.ค. 2564 - 
ก.พ.2565 
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งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

น ำข้อบกพร่องมำแก้ไขกำรด ำเนินงำนเป็นระยะและ
สรุปผลต่อฝ่ำยบริหำร 

19 กิจกรรม ปรับปรุงห้องกิจกำรนักเรียน 
ขั้นเตรียมกำร 
- วำงแผนและขออนุมัติโครงกำร 
- เสนอโครงกำรเพื่อขออนุมัติ 

1-30  มี.ค. 
2564 

ครูอนุจิตร จันทศรี 

ขั้นด ำเนินกำร 
- แต่งต้ังคณะกรรมกำรรับผิดชอบโครงกำร 
- ติดต่อผู้รับเหมำเพื่อประเมินรำคำ 
- ด ำเนินกำรตำมข้ันตอน 
- ติดกำรตำมปรับปรุงเป็นระยะ 
- ตรวจรับกำรปรับปรุงงำน 

เม.ย. – พ.ย. 
2564 

ขั้นติดตำมและประเมินผล   
- ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
จำกกำรสังเกต สัมภำษณ์ 
และสรุปรำยงำนกำรปรับปรุง 
- ประเมินกำรปรับปรุง 
น ำข้อบกพร่องมำแก้ไขกำรด ำเนินงำนเป็นระยะและ
สรุปผลต่อฝ่ำยบริหำร 

ธ.ค. 2564 - 
ก.พ.2565 

20 กิจกรรม ปรับปรุงห้องประชำสัมพันธ ์
ขั้นเตรียมกำร 
- วำงแผนและขออนุมัติโครงกำร 
- เสนอโครงกำรเพื่อขออนุมัติ 

1-30  มี.ค. 
2564 

ครูธฤตวัน ญำณวีร
ศักดิ์ 

ขั้นด ำเนินกำร 
- แต่งต้ังคณะกรรมกำรรับผิดชอบโครงกำร 
- ติดต่อผู้รับเหมำเพื่อประเมินรำคำ 
- ด ำเนินกำรตำมข้ันตอน 
- ติดกำรตำมปรับปรุงเป็นระยะ 
- ตรวจรับกำรปรับปรุงงำน 

เม.ย. – พ.ย. 
2564 

ขั้นติดตำมและประเมินผล   
- ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
จำกกำรสังเกต สัมภำษณ์ 
และสรุปรำยงำนกำรปรับปรุง 

ธ.ค. 2564 - 
ก.พ.2565 
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งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

- ประเมินกำรปรับปรุง 
น ำข้อบกพร่องมำแก้ไขกำรด ำเนินงำนเป็นระยะและ
สรุปผลต่อฝ่ำยบริหำร 

21 กิจกรรม ปรับปรุงห้องตอมพิวเตอร์ 
ขั้นเตรียมกำร 
- วำงแผนและขออนุมัติโครงกำร 
- เสนอโครงกำรเพื่อขออนุมัติ 

1-30  มี.ค. 
2564 

ครูปริตรตำ วำณิชย์
เจริญ 

ขั้นด ำเนินกำร 
- แต่งต้ังคณะกรรมกำรรับผิดชอบโครงกำร 
- ติดต่อผู้รับเหมำเพื่อประเมินรำคำ 
- ด ำเนินกำรตำมข้ันตอน 
- ติดกำรตำมปรับปรุงเป็นระยะ 
- ตรวจรับกำรปรับปรุงงำน 

เม.ย. – พ.ย. 
2564 

ขั้นติดตำมและประเมินผล   
- ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
จำกกำรสังเกต สัมภำษณ์ 
และสรุปรำยงำนกำรปรับปรุง 
- ประเมินกำรปรับปรุง 
น ำข้อบกพร่องมำแก้ไขกำรด ำเนินงำนเป็นระยะและ
สรุปผลต่อฝ่ำยบริหำร 

ธ.ค. 2564 - 
ก.พ.2565 

22. กิจกรรม ปรับปรุงร้ำนค้ำสวัสดิกำร 
ขั้นเตรียมกำร 
- วำงแผนและขออนุมัติโครงกำร 
- เสนอโครงกำรเพื่อขออนุมัติ 

1-30  มี.ค. 
2564 

ครูภัทธิรำ  จำรุศักดำ
เดช 

ขั้นด ำเนินกำร 
- แต่งต้ังคณะกรรมกำรรับผิดชอบโครงกำร 
- ติดต่อผู้รับเหมำเพื่อประเมินรำคำ 
- ด ำเนินกำรตำมข้ันตอน 
- ติดกำรตำมปรับปรุงเป็นระยะ 
- ตรวจรับกำรปรับปรุงงำน 

เม.ย. – พ.ย. 
2564 

ขั้นติดตำมและประเมินผล   
- ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
จำกกำรสังเกต สัมภำษณ์ 

ธ.ค. 2564 - 
ก.พ.2565 
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งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

และสรุปรำยงำนกำรปรับปรุง 
- ประเมินกำรปรับปรุง 
น ำข้อบกพร่องมำแก้ไขกำรด ำเนินงำนเป็นระยะและ
สรุปผลต่อฝ่ำยบริหำร 

 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  นำยบุรณิส  ด ำใหม่ 
งบประมำณ 
 453,650 บำท 
 
รำยละเอียดงบประมำณและกิจกรรมหลัก 

 
ท่ี 

กิจกรรม/รำยกำร 
เงินงบประมำณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

๑. ปรับปรุงระบบสำธำรณูปโภค - - 10,800 10,800 
๒. ปรับปรุงและซ่อมแซมห้องเรียน - - 10,800 10,800 
๓. ปรับปรุงระบบไฟฟ้ำและแสง

สว่ำง ภำยในโรงเรียน 
- - 9,000 9,000 

๔. ปรับปรุงทำงเท้ำและขอบ
ฟุตบำท 

- - 7,200 7,200 

5 ปรับปรุงป้ำยบอกทำงและ
อำคำรภำยในโรงเรียน 

- - 6,300 6,300 

6 ปรับปรุงบอร์ดประกำศและ
ประชำสัมพันธ์ภำยในโรงเรียน 

- - 7,200 7,200 

7 ปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ - - 3,600 3,600 
8 จัดท ำป้ำยจรำจรภำยในโรงเรียน - - 7,650 7,650 
9 จัดท ำหลังคำ (Cover Way) 

อำคำร 2 
- - 80,000 80,000 

10 จัดท ำป้ำยพระบรมฉำยำลักษณ์ - - 7,200 7,200 
11 จัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือช่ำง - - 7,200 7,200 
12 จัดท ำไม้กั้นประตูเข้ำออก

โรงเรียนอัตโนมัติ 
- - 36,000 36,000 

13 ปรับปรุงซ่อมแซมเสำธงชำติ - - 20,000 20,000 
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14 ซ่อมแซมระบบประปำบำดำล - - 18,000 18,000 
15 ต่อเติมหลังคำระหว่ำงโรงฝึกงำน - - 56,700 56,700 
16 ปรับภูมมิทัศน์ ส่ิงแวดล้อม - - 90,000 90,000 
17 ปรับปรุงห้องปฏิบัติกำร

นำฏศิลป์ 
- - 9,000 9,000 

18 ประปรุงห้องเรียน Winner - - 15,000 15,000 
19 ปรับปรุงห้องกิจกำรนักเรียน - - 13,500 13,500 
20 ปรับปรุงห้องประชำสัมพันธ ์ - - 4,500 4,500 
21 ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ - - 24,000 24,000 
22 ปรับปรุงร้ำนค้ำสวัสดิกำร - - 10,000 10,000 

รวมงบประมำณกำร   453,650 453,650 
 
 หมำยเหตุ  ถัวเฉล่ียทุกรำยกำร 
 
 
กำรประเมินผลสัมฤทธิ์โครงกำร 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำร
ประเมิน 

เคร่ืองมือ
ที่ใช ้

เชิงปริมำณ 
๑. นักเรียนและบุคลำกรของโรงเรียนโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษำ
พัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี ร้อยละ 100 ได้สภำพแวดล้อมภำยโน
โรงเรียนสะอำด ร่มรื่น สวยงำม มีควำมปลอดภัย มีบรรยำกำศท่ี
เอื้อ ต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 

 
100 

 
ควำมพึง
พอใจ 

 

 
แบบ

ประเมิน
กิจกรรม 

เชิงคุณภำพ 
1. ระดับคุณภำพของนักเรียนมีต่อโรงเรียนท่ีมีสภำพแวดล้อมท่ี
สะอำด สวยงำม ร่มรื่น เอื้อต่อกำรเรียนกำรสอนส่งผลให้ผู้เรียนทุก
คนเกิดเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
ดีมำก 

 
ควำมพึง
พอใจ 

 
แบบ

ประเมิน
กิจกรรม 
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ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. อำคำรสถำนท่ี อำคำรประกอบและส่ิงแวดล้อม  ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกของโรงเรียนและบริเวณ
โรงเรียนสะอำด ร่มรื่น ปลอดภัย และเอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในโรงเรียน 
 2. สภำพห้องเรียนและอำคำรสถำนท่ีได้รับกำรดูแลพร้อมใช้งำนได้อยู่เสมอ 
 3. สภำพแวดล้อมภำยในโรงเรียนให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 

 
 
 

ผู้เสนอโครงกำร                                 ผู้เห็นชอบโครงกำร 
 
 
ลงช่ือ.........................................................                   ลงช่ือ...................................................... 

                       (นำยบุรณิส   ด ำใหม่)                                   (นำงสำวสุกัญญำ   ทิพย์พินิจ) 
                       ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย                              รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนท่ัวไป 
 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงกำร 
 
 

                    ว่ำท่ี ร้อยเอก........................................................... 
                               (ภูพยงค์ คงชนะ) 

  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี 
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โครงกำร ส่งเสริมสุขภำพอนำมัย 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
 มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพผู้เรียน 
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

2)  มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ  อภิปรำย
แลกเปล่ียนควำมคิดเห็น  และแก้ปัญหำ 

   1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1)  กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดีตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด 
4)  สุขภำวะทำงร่ำงกำยและลักษณะจิตสังคม 

 มำตรฐำนท่ี 2 กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร 
2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
2.4 พัฒนำครูและบุคลกรให้มีควำมเช่ียวชำญทำงวิชำชีพ  

สนองกลยุทธ์ สพม.11  
กลยุทธ์ที่ 4 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง ส่งเสริมคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐำนควำม
เป็นไทย  
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล 
 กลยุทธ์ที่ 3 กระจำยโอกำสให้ประชำกรวัยเรียนในเขตบริกำรได้รับกำรศึกษำอย่ำงท่ัวถึงและเท่ำเทียม 
 กลยุทธ์ที่ 7 สร้ำงบรรยำกำศและจัดสภำพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข 
 
กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ    กลุ่มงำนอนำมัยโรงเรียน 
ผู้ประสำนโครงกำร/ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นำงสำวประภัสสร วิชัยดิษฐ์ 
ลักษณะโครงกำร    โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลำ     15 พฤษภำคม 256๔ ถึง 30 มีนำคม 256๕ 
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หลักกำรและเหตุผล     
      ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542  หมวด 1 บทท่ัวไปมำตรำ 6 ได้ก ำหนด 

กำรจัดกำรศึกษำต้องเป็นไปเพื่อพัฒนำคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่ำงกำยจิตใจ สติปัญญำ ควำมรู้ และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในกำรด ำรงชีวิตสำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุขหำกสถำนศึกษำใดมี
ระบบกำรบริหำรจัดกำรท่ีได้มำตรฐำนมีคุณภำพตำมเกณฑ์ตัวบ่งช้ีก็จะส่งผลให้สถำนศึกษำนั้นรู้ทิศทำงกำร
ด ำเนินงำน มีควำมคล่องตัวในกำรบริหำร และสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรปฏิบัติงำนบริหำรกำรจัดกำรอย่ำงมี
คุณภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ท่ีมีส่วนร่วมกับกำรจัดกำรศึกษำแต่โรงเรียนยังประสบปัญหำสุขภำพกำย
สุขภำพจิตของนักเรียน นักเรียนท่ีมีน้ ำหนักเกินเกณฑ์ ปัญหำสุขภำพในช่องปำกของนักเรียน ปัญหำกำรบริโภค
และเลือกซื้ออำหำรท่ีไม่ถูกหลักโภชนำกำรและกำรเกิดโรคจำกพำหะน ำโรค เช่น ยุงลำย ท ำให้เกิดผลกระทบต่อ
กำรเรียนรู้ของนักเรียนส่งผลถึงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน 

 ดังนั้นทำงโรงเรียนได้จัดท ำโครงกำรโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพขึ้น เพื่อพัฒนำให้คุณภำพของผู้เรียนดียิ่งขึ้น
เพื่อส่งเสริมสุขภำพกำย สุขภำพจิตของผู้เรียน ตลอดจนให้ผู้เรียนรู้จักบริโภคอำหำรท่ีปลอดภัยและเฝ้ำระวัง
อันตรำยจำกผลิตภัณฑ์และโรคต่ำง ๆ ท ำให้ผู้เรียนมีสุขภำพดี มีภำวะโภชนำกำรท่ีสมส่วน ปฏิบัติตำม   สุขบัญญัติ
อย่ำงถูกต้อง ส่งผลให้กำรเรียนรู้ของนักเรียน        
 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อให้นักเรียน คณะครูและบุคลำกรในโรงเรียน มีสุขภำพอนำมัยท่ีสมบูรณ์แข็งแรงได้รับบริกำรด้ำน
กำรปฐมพยำบำล อย่ำงถูกต้องรวดเร็ว   และได้รับกำรรักษำอย่ำงต่อเนื่อง 
  2. เพื่อให้นักเรียน คณะครูและบุคลำกรในโรงเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับพฤติกรรมสร้ำงสุขภำพ 
กำรป้องกันโรค   ดูแลด้ำนอนำมัยส่ิงแวดล้อม ด้ำนควำมปลอดภัย และสำมำรถน ำควำมรู้ท่ีได้รับไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ ำวันได้ 
  3. เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับกำรปกป้อง และคุ้มครองควำมปลอดภัย ท้ังด้ำนร่ำงกำย และจิตใจ โดย
นักเรียนจะได้รับกำรดูแลอย่ำงใกล้ชิด และสำมำรถอยู่ในสังคมได้อย่ำงปลอดภัยและมีควำมสุข  
  4. เพื่อสร้ำงควำมตระหนักในกำรรักษำควำมปลอดภัยของโรงเรียน โดยกำรให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ แก่ผู้ท่ี
รับผิดชอบ และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรรักษำควำมปลอดภัยในโรงเรียน 
 
เป้ำหมำย 

เชิงปริมำณ 
             1. นักเรียนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์
ธำนี ได้รับควำมรู้มีสุขอนำมัยท่ีดีและปลอดภัยจ ำนวน 1,189 คน 

เชิงคุณภำพ 
                  1. นักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในโรงเรียนมีควำมพึงพอใจในงำนอนำมัยโรงเรียน
อยู่ในระดับมำก 
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รำยละเอียดกิจกรรม 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรม ส่งเสริมสุขภำพอนำมัย และควำมปลอดภัย
ของผู้เรียน 
ขั้นเตรียมกำร 
   - จัดท ำโครงกำรและขออนุมัติโครงกำร 
   - แต่งต้ังคณะท ำงำน 
   - ประชุมช้ีแจง 
   - จัดท ำคู่มือว่ำด้วยควำมปลอดภัยใน 
   สถำนศึกษำ 
   - จัดท ำนโยบำยควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ 

 
 

มีนำคม 2564 

นำงสำวประภัสสร วิชัย
ดิษฐ์ 
นำยวรพล  ธำนีรัตน์ 

ขั้นด ำเนินกำร 
 - บริกำรด้ำนปฐมพยำบำล 
   - บริกำรดูแลควำมปลอดภัย 
   - จัดอบรมกำรปฐมพยำบำลเบ้ืองต้น 
   - จัดอบรมด้ำนกำรดูแลควำมปลอดภัย 
   - จัดอบรมกำรดับเพลิงขั้นต้นในสถำนศึกษำ 
   - ส ำรวจตรวจสอบควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ 
   - จัดหำอุปกรณ์ป้องกันอันตรำย 
   - จัดบอร์ดนิทรรศกำร 
   - ปรับปรุงห้องพยำบำล 
   - ส ำรวจตรวจสอบควำมสะอำดของห้องน้ ำ,ห้องส้วม 

 
พฤษภำคม 
2564 – 
กุมภำพันธ์ 

2565 

ขั้นติดตำมและประเมินผล   
   - ก ำกับ ดูแลและติดตำมกำรด ำเนินงำน 
   - ประเมินผลและสรุปผลกำรด ำเนินงำน  
   - รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 
กุมภำพันธ์

2565 

2. กิจกรรม โรงอำหำรสะอำด  นักเรียนปลอดภัย 
ขั้นเตรียมกำร 
   - จัดท ำโครงกำรและขออนุมัติโครงกำร 
   - แต่งต้ังคณะท ำงำน 
   - จัดประชุมช้ีแจงคณะกรรมกำร 
   - จัดท ำคู่มือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนสุขำภิบำลอำหำร 

 
พฤษภำคม  

2563 

นำงสำวประภัสสร วิชัย
ดิษฐ์ 
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ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นด ำเนินกำร 
 - จัดท ำป้ำยภำวะโภชนำกำร 
 - จัดท ำป้ำยนิเทศให้ควำมรู้,ข้อควรปฏิบัติ 
 - ปรับปรุงพัฒนำภูมิทัศน์โรงอำหำร 

พฤษภำคม 
2563 – 

มีนำคม 2564 

ขั้นติดตำมและประเมินผล   
   - ก ำกับ ดูแลและติดตำมกำรด ำเนินงำน 
   - ประเมินผลและสรุปผลกำรด ำเนินงำน  
   - รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

กุมภำพันธ์ 
2564 

3. กิจกรรม อย.น้อย  
ขั้นเตรียมกำร 
   - เตรียมยำและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอต่อควำมต้องกำร
ของนักเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  - ประชุมเพื่อจัดกิจกรรมท่ีก ำหนดไว้ 
  - แต่งต้ังคณะท ำงำน 

 
พฤษภำคม 63 

นำงสำวประภัสสร วิชัย
ดิษฐ์ 

ขั้นด ำเนินกำร 
 - ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยอนำมัย
ตำมท่ีได้ก ำหนดไว้ 

พฤษภำคม 63 
– มีนำคม 64 

ขั้นติดตำมและประเมินผล   
   - ก ำกับ ดูแลและติดตำมกำรด ำเนินงำน 
   - ประเมินผลและสรุปผลกำรด ำเนินงำน  
   - รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 
มีนำคม 64 

 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  นำงสำวประภัสสร วิชัยดิษฐ์ 
งบประมำณ 
 19,100 บำท 
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รำยละเอียดงบประมำณและกิจกรรมหลัก 
 

 
ท่ี 

กิจกรรม/รำยกำร 
เงินงบประมำณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

๑. โรงอำหำรสะอำด  นักเรียน
ปลอดภัย 

- 6,300 - 6,300 

๒. อย.น้อย - 6,300 - 6,300 
๓. ส่งเสริมสุขภำพอนำมัย และ

ควำมปลอดภัยของผู้เรียน 
- 6,300 - 6,300 

รวมงบประมำณกำร  19,100  19,100 
 หมำยเหตุ  ถัวเฉล่ียทุกรำยกำร 
 
กำรประเมินผลสัมฤทธิ์โครงกำร 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำร
ประเมิน 

เคร่ืองมือที่
ใช ้

เชิงปริมำณ 
๑. ร้อยละของนักเรียนได้รับควำมรู้มีสุขอนำมัยท่ีดีและปลอดภัย 
 

 
80 

 
กำรตรวจ 

 

 
แบบบันทึก
กำรตรวจ 

เชิงคุณภำพ 
1. ระดับคุณภำพนักเรียนมีมีควำมพึงพอใจในงำนอนำมัย
โรงเรียน 

 
ดีมำก 

ประเมิน
ควำมพึง
พอใจ 

แบบประเมิน
ควำมพึง
พอใจ 

 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.  นักเรียน  คณะครูและบุคลำกรในโรงเรียน  มีสุขภำพอนำมัยท่ีสมบูรณ์แข็งแรงได้รับบริกำร
ด้ำนกำรปฐมพยำบำล อย่ำงถูกต้องรวดเร็ว   และได้รับกำรรักษำอย่ำงต่อเนื่อง 
 2. นักเรียน  คณะครูและบุคลำกรในโรงเรียนมีควำมรู้  ควำมเข้ำใจ   เกี่ยวกับพฤติกรรมสร้ำง
เสริมสุขภำพ  กำรป้องกันโรค   ดูแลด้ำนอนำมัยส่ิงแวดล้อม ด้ำนควำมปลอดภัย และสำมำรถน ำควำมรู้ท่ี
ได้รับไปปฏิบัติในชีวิตประจ ำวันได้ 
 3. นักเรียนทุกคนได้รับกำรปกป้อง และคุ้มครองควำมปลอดภัย ท้ังด้ำนร่ำงกำย และจิตใจ โดย
นักเรียนจะได้รับกำรดูแลอย่ำงใกล้ชิด และสำมำรถอยู่ในสังคมได้อย่ำงปลอดภัยและมีควำมสุข  
 4. ทุกคนมีควำมตระหนักในกำรรักษำควำมปลอดภัยของโรงเรียน โดยกำรให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 

แก่ผู้ท่ีรับผิดชอบ และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรรักษำควำมปลอดภัยในโรงเรียน 
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ผู้เสนอโครงกำร                                 ผู้เห็นชอบโครงกำร 

 
 
ลงช่ือ.........................................................                   ลงช่ือ...................................................... 

                  (นำงประภัสสร   วิชัยดิษฐ์)                                 (นำงสำวสุกัญญำ   ทิพย์พินิจน์) 
                       ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร                              รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนท่ัวไป 
 
 

ผู้อนุมัติโครงกำร 
 
 

                    ว่ำท่ี ร้อยเอก........................................................... 
                               (ภูพยงค์ คงชนะ) 

  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี 
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โครงกำร ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มบริหำรงำนท่ัวไป 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
 มำตรฐำนท่ี ๑ คุณภำพผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

๑.๑.๑ มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 

๑.๑.๒ มีควำมรู้ทักษะพื้นฐำนและเจตคติท่ีดีต่องำนอำชีพ 

  ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน 

   ๑.๒.๑ กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดีตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด 
 มำตรฐำนท่ี ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

   ๒.๑ จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมท่ีเอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำง 

      มีคุณภำพ 

 มำตรฐำนท่ี  ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

   ๓.๑ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์ สพม.11  

กลยุทธ์ที่ ๑ สร้ำงโอกำส และลดควำมเหลือมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
 กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนำคุณภำพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสู่มำตรฐำนสำกล 

 กลยุทธ์ที่ ๔  จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง ส่งเสริมคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
บนพื้นฐำนควำมเป็นไทย 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ ๓ กระจำยให้ประชำกรวัยเรียนในเขตบริกำรได้รับกำรศึกษำอย่ำงท่ัวถึงและเท่ำเทียม  
กลยุทธ์ที่ ๕  กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำลโดยกำรมีส่วนร่วม 
   ของทุกภำคส่วน  
กลยุทธ์ที่ ๖  ส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรเรียนกำรสอนและกำรบริกำรจัดกำร 
กลยุทธ์ที่ ๗ สร้ำงบรรยำกำศและจัดสภำพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข 
 

กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหำรงำนท่ัวไป 
ผู้ประสำนโครงกำร/ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสัจจะ  นิลอรุณ 
ลักษณะโครงกำร    โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลำ     ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
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หลักกำรและเหตุผล     
      หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นหลักสูตรการศึกษาของประเทศ มีจุดประสงค์ท่ีจะ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น สามารถด ารงชีวิตอยู่กับผู้อื่นอย่างมีความสุข บนพื้นฐานของความเป็นไทย
และความเป็นสากล รวมท้ังมีความสามารถในการประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อตามความถนัด ความสนใจ และ
ความสามารถของแต่ละบุคคล 
 องค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมให้การจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพก็คือก ารท่ี
โรงเรียนมีสถานท่ีท่ีมีบรรยากาศร่มรื่น สวยงาม และมีอาคารเรียน อาคารประกอบ ระบบสาธารณูปโภคท่ีครบครัน 
สุขภาพอนามัยท่ีแข็งแรง สมบูรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ การได้รับความไว้วางใจจาก
ผู้ปกครองในการให้บุตร หลานเข้ามาศึกษาต่อของแต่ละปีการศึกษา การให้บริการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่อชุมชน 
การได้รับความร่วมมือ สนับสนุนของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน อีกท้ังการให้บริการชุมชนในด้านต่างๆ 
ได้เป็นอย่างดี  
 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อพัฒนำงำนฝ่ำยบริหำรทั่วไปในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

2. เพื่อกำรปฏิบัติกิจกรรมงำนในฝ่ำยบริหำรทั่วไปให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

เป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ 

  1. นักเรียนและบุคลำกรของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี  จ ำนวน ๑,๒๕๐ คน 
  2. บริเวณพื้นท่ี อำคำรเรียน อำคำรประกอบ และระบบสำธำรณูปโภคโรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ
พัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี มีควำมพร้อมในกำรใช้งำน และเพียงพอส ำหรับนักเรียน ชุมชน  

เชิงคุณภำพ 
  1. บริเวณพื้นท่ี อำคำรเรียน อำคำรประกอบ และระบบสำธำรณูปโภคโรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ
พัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี มีประสิทธิภำพในกำรใช้งำน ร้อยละ ๑๐๐ 
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รำยละเอียดกิจกรรม 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. กิจกรรม : กำรรับสมัครนักเรียน และกำรมอบตัว 
๑. ขั้นเตรียมกำร  
 -  ศึกษำนโยบำยและแนวปฏิบัติกำรรับนักเรียน  
 -  จัดท ำค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรรับนักเรียน 
 -  น ำเสนอโครงกำรต่อผู้บริหำร 

 
 

๑-๑๕ กุมภำพันธ์ 
๒๕๖๔ 

นำงสัจจะ นิลอรุณ 

๒. ขั้นด ำเนินกำร 
- จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อช้ีแจงขอบข่ำย 
  กำรท ำงำน และจัดท ำปฏิทินกำรรับสมัคนักเรียน 
- ด ำเนินกำรรับสมัครนักเรียน 
- กำรสอบ กำรประกำศผล กำรรำยงำนตัว และ 
  กำรมอบตัว 

 
๑๙ มีนำคม – ๙ 

พฤษภำคม ๒๕๖๔ 
 

นำงสัจจะ นิลอรุณ 
และคณะตำมค ำส่ัง 

๓.ขั้นติดตำมและประเมินผล 
- สรุปผลกำรรับนักเรียน 
- รำยงำนผลกำรรับนักเรียน และกำรมอบตัว 
ต่อผู้บริหำร และ สพม.๑๑ 

๑๖ พฤษภำคม 
๒๕๖๔ นำงสัจจะ นิลอรุณ 

น.ส.ฐิตินันท์ ปำนแดง 

๒. กิจกรรม :  กำรประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
              ขั้นพื้นฐำน 
๑. ขั้นเตรียมกำร  
 - น ำเสนอโครงกำรประชุมต่อผู้บริหำร 
 - จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อช้ีแจงขอบข่ำย 
   กำรท ำงำน และจัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 
-  มอบหมำยผู้รับผิดชอบ 

 
 

๑๖-๓๑ พฤษภำคม 
๒๕๖๔ 

นำงสัจจะ  นิลอรุณ 
ครูทุกคน 

น.ส.ฐิตินันท์ ปำนแดง 

๒. ขั้นด ำเนินกำร 
- จัดประชุมครั้งท่ี ๑ 
- จัดประชุมครั้งท่ี ๒ 
 

 
๔ กรกฏำคม 

๒๕๖๔ 
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๕ 

นำงสัจจะ นิลอรุณ 
น.ส.ฐิตินันท์ ปำนแดง 

๓.ขั้นติดตำมและประเมินผล 
- รำยงำนผลกำรประชุม 
- ประเมินควำมพึงพอใจ 

ทุกครั้งท่ีมีกำร
ประชุม 

นำงสัจจะ นิลอรุณ 
น.ส.ฐิตินันท์ ปำนแดง 

๓. 
. 
 

กิจกรรม : ธนำคำรโรงเรียน 
๑.ขั้นเตรียมกำร 
-ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินกิจกรรมกับนักเรียน

พ.ค. ๒๕๖๔ 
น.ส.ณิชำภัทร 
อภิบำลศักด์ิ 
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ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

ธนำคำรโรงเรียน ก ำหนดบทบำทและหน้ำท่ีของ
เจ้ำหน้ำท่ีธนำคำรโรงเรียน 
-เสนอแผนกำรจัดกิจกรรม 
-รับสมัครเจ้ำหน้ำท่ีธนำคำรโรงเรียน 
-จัดอบรมเจ้ำหน้ำท่ีธนำคำรโรงเรียน 
-ประชำสัมพันธ์กิจกรรมธนำคำรโรงเรียน 
-จัดซื้ออุปกรณ์ 
๒.ขั้นด ำเนินกำร 
-ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมธนำคำรโรงเรียน ตำมปฏิทิน
กำรท ำงำน 

พ.ค. ๒๕๖๔-มี.ค. 
๒๕๖๕ 

น.ส.ณิชำภัทร 
อภิบำลศักด์ิ 

๓.ขั้นติดตำมและประเมินผล 
-สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
-รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อผู้บริหำรโรงเรียน 

มี.ค. ๒๕๖๕ 
น.ส.ณิชำภัทร 
อภิบำลศักด์ิ 

๔. กิจกรรม : กำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำร 
             บริหำรจัดกำร 
๑.ขั้นเตรียมกำร  
-ศึกษำนโยบำยของโรงเรียน เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ และ 
สพฐ. ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรม 
-ศึกษำผลกำรด ำเนินกิจกรรมในปีท่ีผ่ำนมำ 

พ.ค. ๒๕๖๔-มี.ค. 
๒๕๖๕ 

น.ส.ณิชำภัทร 
อภิบำลศักด์ิ 

๒.ขั้นด ำเนินกำร 
-ประชุมคณะท ำงำนเพื่อช้ีแจงกิจกรรม และมอบหมำย
ภำระงำน 
-ด ำเนินงำนตำมกิจกรรม เก็บรวบรวมข้อมูล 

พ.ค. ๒๕๖๔-มี.ค. 
๒๕๖๕ น.ส.ณิชำภัทร 

อภิบำลศักด์ิ 

๓.ขั้นนิเทศ ติดตำม 
-นิเทศ ติดตำม อ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนิน
กิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตำมภำระงำนท่ี
ก ำหนด 

มิ.ย.๒๕๖๔-ก.พ. 
๒๕๖๕ น.ส.ณิชำภัทร 

อภิบำลศักด์ิ 

๔.ขั้นประเมินและรำยงำนผล 
-สรุป ประเมินโครงกำร/กิจกรรม 
-จัดท ำรำยงำนกิจกรรม น ำเสนอฝ่ำยบริหำร 

มี.ค. ๒๕๖๕ 
น.ส.ณิชำภัทร 
อภิบำลศักด์ิ 

๖. กิจกรรม : กำรจัดท ำวำรสำรประชำสัมพันธ์โรงเรียน 
๑.ขั้นเตรียมกำร  
- รับสมัครนักเรียน 

ม.ค.๒๕๖๔-ก.พ.
๒๕๖๕ 

น.ส.ธฤตวัน 
ญำณวีรศักดิ์ 
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ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

-ประชุมนัก เรียน ท่ี เกี่ ยวข้อ ง  และวำงแผนกำร
ด ำเนินงำน 

 ๒. ขั้นด ำเนินกำร 
-เสนอขออนุมัติโครงกำร/กิจกรรม 
-ด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม 

 ๓.ขั้นติดตำมประเมินผล 
-ประเมินกิจกรรม/โครงกำร 

 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  นำงสัจจะ นิลอรุณ 
งบประมำณ 
 38,750 บำท 
รำยละเอียดงบประมำณและกิจกรรมหลัก 
 

 
ท่ี 

กิจกรรม/รำยกำร 
เงินงบประมำณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

๑. กำรรับสมัครนักเรียน และกำร
มอบตัว 

- 8,100 - 8,100 

๒. กำรประ ชุมคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

- 18,050 - 18,050 

๓. ธนำคำรโรงเรียน - 4,500 - 4,500 
๔. กำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศเพื่อ

กำรบริหำรจัดกำร 
- 4,500 - 4,500 

5 กำรจัดท ำวำรสำรประชำสัมพันธ์
โรงเรียน 

- 3,600 - 3,600 

รวมงบประมำณกำร  38,750  38,750 
 หมำยเหตุ  ถัวเฉล่ียทุกรำยกำร 
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กำรประเมินผลสัมฤทธิ์โครงกำร 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำร
ประเมิน 

เคร่ืองมือที่
ใช ้

เชิงปริมำณ 
๑. ร้อยละของบริเวณพื้นท่ี อำคำรเรียน อำคำรประกอบ และ
ระบบสำธำรณูปโภคโรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ
พัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี มีประสิทธิภำพในกำรใช้งำน  

 
100 

 
กำรสังเกต 

 
 

 
แบบสังเกต 

เชิงคุณภำพ 
1. ระดับคุณภำพของนักเรียนต่อบริเวณพื้นท่ี อำคำรเรียน 
อำคำรประกอบ และระบบสำธำรณูปโภคโรงเรียนโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี 

 
ดีมำก 

 
กำร

สอบถำม 

 
แบบสอบถำม 

 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. กำรปฏิบัติกิจกรรมงำนในฝ่ำยบริหำรทั่วไปให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
2. สถำนศึกษำมีคุณภำพได้มำตรฐำนทำงกำรศึกษำ 

 
 

ผู้เสนอโครงกำร                                 ผู้เห็นชอบโครงกำร 
 

 
ลงช่ือ.........................................................                   ลงช่ือ...................................................... 

                  (นำงสัจจะ   นิลอรุณ)                                        (นำงสำวสุกัญญำ   ทิพย์พินิจ) 
                       ต ำแหน่ง ครูค.ศ.3                                     รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนท่ัวไป 
 
 

ผู้อนุมัติโครงกำร 
 

 
                    ว่ำท่ี ร้อยเอก........................................................... 

                               (ภูพยงค์ คงชนะ) 
  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี 
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โครงกำร เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
 มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพผู้เรียน 
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

2)  มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ  อภิปรำย
แลกเปล่ียนควำมคิดเห็น  และแก้ปัญหำ 

   1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1)  กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดีตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด 
4)  สุขภำวะทำงร่ำงกำยและลักษณะจิตสังคม 

 มำตรฐำนท่ี 2 กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร 
2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 

    2.4 พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

สนองกลยุทธ์ สพม.11  
กลยุทธ์ที่ 4 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐานความ

เป็นไทย  
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 3 กระจายโอกาสให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
 กลยุทธ์ที่ 7  สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข 

 
กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ    กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ผู้ประสำนโครงกำร/ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสาวจิราภา อินทพัฒน์ และนายวรพล ธานีรัตน์ 
ลักษณะโครงกำร    โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลำ     1 พฤษภำคม 2564 - 31 มีนำคม 2565 
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หลักกำรและเหตุผล     
     ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) มีแนวโน้มการแพร่ระบาดท่ี

เพิ่มมากขึ้น และประเทศไทยอาจเข้าสู่การระบาดในระยะท่ี 3 โดยองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของ
โรคดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ จึงได้ประกาศให้โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)  เป็นโรคติดต่อ
อันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 17 มีนาคม พ.ศ.2563 ได้
ก าหนดมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคดังกล่าว ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0211.3/ว1538 เรื่อง การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 
19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในเขตพื้นท่ีจังหวัด และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0211.3/ว1733 เรื่อง มาตรการป้องกัน และลดความเส่ียงในการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ื อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) เข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน 

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและลดความเส่ียงในการแพร่ระบาดเข้าสู่โรงเรียน ตลอดจนเพื่อป้องกันกลุ่มนักเรียน
ซึ่งเป็นกลุ่มเส่ียงท่ีง่ายต่อการติดเช้ือท่ีอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี จึงได้จัด
ให้มี เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เข้าสู่โรงเรียนขึ้น โดยบูรณาการร่วมกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เจ้าหน้าท่ีต ารวจ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษำค้นคว้ำ หำควำมรู้ใหม่ ๆ จำกกิจกรรมกำรแข่งขันทำงวิชำกำร 
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร 

 
เป้ำหมำย 

เชิงปริมำณ 
             1. เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  ของ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 

เชิงคุณภำพ 
                  1. นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนได้รับการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
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รำยละเอียดกิจกรรม 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
ขั้นเตรียมกำร 
- ร่วมกันประชุมวางแผน ก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 
เนื้อหาและรูปแบบวิธีการด าเนินงานโครงการ 
- แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
- ติดต่อประสานงานหน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อรว่มกันด าเนินงาน 
- จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหาร 
ขั้นด ำเนินกำร 
- รณรงค์เรื่องการป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-
๑๙) ด าเนินผลิตส่ือ ประชาสัมพันธ์เพื่อให้นักเรียน บุคลากรทางการศึกษารวม
ผู้ประกอบการในโรงเรียนท่ีเกี่ยวข้อง 
- สนับสนุนการด าเนินงานเฝ้าระวัง สอบสวนและควบคุมโรติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ป้องกันการติดเช้ือ ตามแนวทางใน
การสอบสวนโรคและควบคุมโรค ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
- การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
ขณะเปิดเรียน 
ขั้นติดตำมและประเมินผล   
- ก ากับ ดูแลและติดตามการด าเนินงาน 
- ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน  

 
เม.ย. 64 - 

มิ.ย. 64 

 
 
 
 
 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

ม.ีค. 65   

กลุ่มงานบริหาร
ท่ัวไป 

2. อสม.น้อย 
ขั้นเตรียมกำร 
- ประชุมรับทรำบนโยบำยจำกผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
- แต่งต้ังคณะกรรมตำมค ำส่ังรับผิดชอบแต่ละกิจกรรม 
- ประชุมกลุ่มสำระฯเพื่อแบ่งหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 
- ประชำสัมพันธ์โครงกำร / กิจกรรมให้นักเรียนทรำบ 
ขั้นด ำเนินกำร 
- ด ำเนินกำรตำมแผนท่ีวำงไว้ 
ขั้นติดตำมและประเมินผล   
- รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำร 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
 
 
 
 

นายวรพล ธานี
รัตน์ 
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ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  นางสาวจิราภา อินทพัฒน์ และนายวรพล ธานีรัตน์ 
งบประมำณ 
 146,500 บำท 
 
รำยละเอียดงบประมำณและกิจกรรมหลัก 

 
ท่ี 

กิจกรรม/รำยกำร 
เงินงบประมำณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

๑. เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

- 20,000 - 20,000 

๒. อสม.น้อย - 9,000 - 9,000 
รวมงบประมำณกำร  29,000  29,000 

 หมำยเหตุ  ถัวเฉล่ียทุกรำยกำร 
 
กำรประเมินผลสัมฤทธิ์โครงกำร 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำร
ประเมิน 

เคร่ืองมือที่
ใช ้

เชิงปริมำณ 
๑. ร้อยละของนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนได้รับการ
เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-๑๙) 

 
100 

 
การตรวจ 

 

 
แบบบันทึก
การตรวจ 

เชิงคุณภำพ 
1. ระดับคุณภำพของนักเรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถ ในกำร
พัฒนำตนเอง ร่วมแข่งขนัควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรภำยนอก
สถำนศึกษำ  

 
ดีมำก 

 
กำร

สอบถำม 

 
แบบสอบถำม 
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ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. นักเรียน  คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานีได้รับการเฝ้าระวัง

ป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  

 
 
 
 
 

ผู้เสนอโครงกำร                                 ผู้เห็นชอบโครงกำร 
 

 
ลงช่ือ.........................................................                   ลงช่ือ...................................................... 

                  (นำงสำวจิรำภำ อินทพัฒน์)                                        (นำงสำวสุกัญญำ   ทิพย์พินิจ) 
                       ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร                                รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนท่ัวไป 
 
 

ผู้อนุมัติโครงกำร 
 

 
                    ว่ำท่ี ร้อยเอก........................................................... 

                               (ภูพยงค์ คงชนะ) 
  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี 
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โครงกำร สถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
  มำตรฐำนท่ี ๑  คุณภำพของผู้เรียน 
      ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ สพม.11  
  กลยุทธ์ที่ 1  สร้ำงโอกำส และลดควำมเหล่ือมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนำคุณภำพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสู่มำตรฐำนสำกล 
 กลยุทธ์ที่ 4  จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง ส่งเสริมคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐำน 
                           ควำมเป็นไทย 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
กลยุทธ์ที่ 3  กระจำยโอกำสให้ประชำกรวัยเรียนในเขตบริกำรได้รับกำรศึกษำอย่ำงท่ัวถึงและเท่ำเทียม 
กลยุทธ์ที่ 5  กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล โดยกำรมีส่วนร่วมของทุก 
                 ภำคส่วน 
 

กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ    กลุ่มงำนบริหำรกิจกำรนักเรียน 
ผู้ประสำนโครงกำร/ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นำงสำวกำญจนำ   นุ่นด้วง 
ลักษณะโครงกำร    โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลำ     16 พฤษภำคม 2564 – 31 มีนำคม 2565 
 
หลักกำรและเหตุผล     

      ปัจจุบัน“ยำเสพติด” เป็นปัญหำส ำคัญในระดับชำติ ซึ่งทุกรัฐบำลมีนโยบำยเร่งด่วนในกำรแก้ไข
อย่ำงจริงจัง  นับวันปัญหำยำเสพติดยิ่งทวีควำมรุ่นแรงมำกขึ้น อันส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำประเทศ ท้ังด้ำน
เศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง และควำมมั่นคงของประเทศ พร้อมกันนี้กระทรวงศึกษำธิกำรซึ่งเล็งเห็นควำมส ำคัญของ
กำรเร่งแก้ปัญหำดังกล่ำว จึงเร่งรัดให้ทุกสถำนศึกษำร่วมกับชุมชน มุ่งเน้นกำรหำมำตรกำรในกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำ ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำคุณภำพของนักเรียน ให้เป็นผู้ท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และประกำรณ์ในกำร
ด ำรงชีวิต ได้รับกำรบ่มเพำะปลูกฝัง และสร้ำงจิตส ำนึก รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน สำมำรถปกป้องตนเอง 
ชุมชนและสังคมให้ห่ำงไกลจำกยำเสพติดมุ่งหวังให้สถำนศึกษำเป็น“โรงเรียนสีขำวปลอดยำเสพติด” 
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บุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนในสถำนศึกษำ ซึ่งมีครู  อำจำรย์ เป็นหลักส ำคัญในกำรด ำเนินกำรพัฒนำ

คุณภำพชีวิตของนักเรียน นักศึกษำ ให้เติบโตงดงำมเป็นบุคคลท่ีมีคุณค่ำของสังคม  กำรพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ 
ให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภำพท้ังด้ำนร่ำงกำย จิตใจ และสติปัญญำ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีคุณธรรมจริยธรรม  
ด ำเนินวิถีชีวิตท่ีเป็นสุขตำมท่ีสังคมมุ่งหวัง โดยผ่ำนกระบวนกำรทำงกำรศึกษำท่ีสถำนศึกษำทุกแห่งต้องด ำเนินกำร
จัดกำรศึกษำตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรท่ีต้องกำร ให้เยำวชน เป็นคนเก่ง คนดี ด ำรงตนให้อยู่ในสังคม
อย่ำงมีควำมสุข นอกจำกจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษำ ได้รับกระบวนกำรเรียนรู้แล้ว 
กำรป้องกันและช่วยเหลือแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ท่ีเกิดขึ้นจำกปัจจัยเส่ียงรอบสถำนศึกษำท่ีมีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับ
ยำเสพติด ร้ำนเกม กำรพนัน หนีเรียน  ทะเลำะวิวำท ก่ออำชญำกรรม เป็นปัญหำสังคมให้ผู้ปกครอง ครู อำจำรย์ 
ทุกคน ท่ีเกี่ยวข้อง ต้องเข้ำไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหำไม่ให้มีพฤติกรรมเส่ียง ซึ่งมำจำกปัจจัยเส่ียงและผลกระทบ
จำกแหล่งอบำยมุข 

กำรพัฒนำเยำวชนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เป็นคนท่ีสมบูรณ์ท้ังร่ำงกำยและจิตใจ มีคุณธรรม 
จริยธรรมและวัฒนธรรมในกำรด ำรงชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข  ห่ำงไกลจำกยำเสพติด ส่ือ
ลำมกอนำจำร เกมส์ออนไลน์ และกำรทะเลำะวิวำท  ซึ่งเป็นพฤติกรรมเบ่ียงเบนท่ีสังคมไม่ยอมรับ ถือเป็นกลยุทธ์ท่ี
ส ำคัญตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรที่ก ำหนดให้สถำนศึกษำทุกแห่งด ำเนินงำนโครงกำรสถำนศึกษำสีขำว 
ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข 

ดังนั้น กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียนเห็นว่ำกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำดังกล่ำวข้ำงต้น มีควำมจ ำเป็น
และส ำคัญอย่ำงเร่งด่วนท่ีต้องด ำเนินกำร โดยหวังว่ำโครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข จะ
ช่วยให้โรงเรียนสำมำรถพัฒนำนักเรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีควำมสุขได้ 
 
วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อป้องกันกำรแพรร่ะบำดของยำเสพติดและอบำยมุขในสถำนศึกษำ 
2.เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนกำรด ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดและอบำยมุขนอก

สถำนศึกษำให้มีกระบวนกำรท่ีเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และยั่งยืน 
3.เพื่อให้สถำนศึกษำเป็นแหล่งเรียนรู้ในกำรน ำไปพัฒนำและสร้ำงระบบกำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำ   

ยำเสพติด อบำยมุข ปัจจัยเส่ียงรอบสถำนศึกษำ ในทุกพื้นท่ี 
 
เป้ำหมำย 

เชิงปริมำณ 
             1. นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  
1 - 6 เข้ำร่วมโครงกำรสถำนศึกษำสีขำว 

เชิงคุณภำพ 
                  1. นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่อง
ของยำเสพติดและอบำยมุข 
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รำยละเอียดกิจกรรม 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมขับเคลื่อนห้องเรียนสีขำว 
ขั้นเตรียมกำร 
1. ขั้นเตรียมกำร 
   -เสนอกิจกรรมขับเคล่ือนห้องเรียนสีขำว 
ขั้นด ำเนินกำร 
 -แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและคณะกรรมกำร
ประเมินห้องเรียนสีขำว 
ขั้นติดตำมและประเมินผล   
-ประเมินควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนเดือนละ 1 
ครั้ง 

16 พ.ค.64 
- 

30 มี.ค.65 

นำงสำวกำญจนำ   
นุ่นด้วง 

2. กิจกรรมวันงดสูบบุหร่ีโลก 
1. ขั้นเตรียมกำร 
   -เสนอกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 
ขั้นด ำเนินกำร 
 -แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนวันงดสูบบุหรี่โลก 
ขั้นติดตำมและประเมินผล   
-สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

 
 

30 พ.ค.64 

นำงสำวกำญจนำ   
นุ่นด้วง 

3. กิจกรรมวันต่อต้ำนยำเสพติด 
1. ขั้นเตรียมกำร 
   -เสนอกิจกรรมวันต่อต้ำนยำเสพติด 
ขั้นด ำเนินกำร 
 -แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและคณะกรรมกำรวัน
ต่อต้ำนยำเสพติด 
ขั้นติดตำมและประเมินผล   
-ประเมินผลกำรจัดกรรมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

26 มิ.ย.64 นำงสำวกำญจนำ   
นุ่นด้วง 

4. กิจกรรมตรวจยำเสพติด 
1. ขั้นเตรียมกำร 
   -เสนอกิจกรรมตรวจยำเสพติด 
ขั้นด ำเนินกำร 
 -แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตรวจยำเสพติด 
ขั้นติดตำมและประเมินผล  
-สรุปผลกำรด ำเนินงำน  

16 พ.ค.64 
- 

30 มี.ค.65 

นำยอนุจิตร  จันทศรี 
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ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  นำงสำวกำญจนำ   นุ่นด้วง 
งบประมำณ 
 28,600 บำท 
 
รำยละเอียดงบประมำณและกิจกรรมหลัก 
 

 
ท่ี 

กิจกรรม/รำยกำร 
เงินงบประมำณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

๑. ขับเคล่ือนห้องเรียนสีขำว - 1,000 9,000 10,000 
๒. วันงดสูบบุหรี่โลก - - 5,000 5,000 
๓. วันต่อต้ำนยำเสพติด - - 5,000 4,000 
๔. ตรวจสำรเสพติด - - 9,600 9,600 

รวมงบประมำณกำร  1,000 27,600 28,600 
 
 หมำยเหตุ  ถัวเฉล่ียทุกรำยกำร 
 
กำรประเมินผลสัมฤทธิ์โครงกำร 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำร
ประเมิน 

เคร่ืองมือที่
ใช ้

เชิงปริมำณ 
๑. นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี 
ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 - 6 เข้ำร่วมโครงกำรสถำนศึกษำสี
ขำว 
 

 
100 

 
กำรสังเกต 

 
 

 
แบบสังเกต 

เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี 
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องของยำเสพติดและอบำยมุข 

 
ดีมำก 

 
กำร

สอบถำม 

 
แบบสอบถำม 
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ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฏร์ธำนี ป้องกันกำรแพร่ระบำดของยำเสพติดและอบำยมุข

ในสถำนศึกษำ 
2. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฏร์ธำนี ลดปัญหำกำรแพร่ระบำดของยำเสพติดและ

อบำยมุขท้ังในและนอกสถำนศึกษำ 
3. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฏร์ธำนี ส่งเสริมกระบวนกำรด ำเนินงำนป้องกันและแก้ไข

ปัญหำยำเสพติดและอบำยมุขนอกสถำนศึกษำให้มีกระบวนกำรท่ีเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และยั่งยืน 
4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฏร์ธำนี เป็นแหล่งเรียนรู้ในกำรน ำไปพัฒนำและสร้ำงระบบ

กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด อบำยมุข ปัจจัยเส่ียงรอบสถำนศึกษำ ในทุกพื้นท่ี 
 
 
 
 
 

ผู้เสนอโครงกำร                                 ผู้เห็นชอบโครงกำร 
 

 
ลงช่ือ.........................................................                   ลงช่ือ...................................................... 

                  (นำงสำวกำญจนำ   นุ่นด้วง)                                        (นำงปฐมำ  ชูศักดิ์) 
                       ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร                           รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 
 
 

ผู้อนุมัติโครงกำร 
 

 
                    ว่ำท่ี ร้อยเอก........................................................... 

                               (ภูพยงค์ คงชนะ) 
  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี 
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โครงกำร ประชำธิปไตยนักเรียน 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพผู้เรียน 

  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   1.2.1 กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดีตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด 
     1.2.2. ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย   

1.2.3. กำรยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย   
1.2.4. สุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิตสังคม 

สนองกลยุทธ์ สพม.11  
กลยุทธ์ที่ 1  สร้ำงโอกำส และลดควำมเหล่ือมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนำคุณภำพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสู่มำตรฐำนสำกล 
 กลยุทธ์ที่ 4  จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง ส่งเสริมคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐำน 
                           ควำมเป็นไทย 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
 กลยุทธ์ที่ 3  กระจำยโอกำสให้ประชำกรวัยเรียนในเขตบริกำรได้รับกำรศึกษำอย่ำงท่ัวถึงและเท่ำเทียม 
          กลยุทธ์ที่ 5  กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล โดยกำรมีส่วนร่วมของทุก 
                           ภำคส่วน 
กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ    งำนส่งเสริมประชำธิปไตย (กลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน) 
ผู้ประสำนโครงกำร/ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นำยณัฏฐพล    ใจห้ำว 
ลักษณะโครงกำร    โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลำ     16 พฤษภำคม 2564 – 30 มีนำคม 2565 
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หลักกำรและเหตุผล     
      สภำนักเรียนเป็นองค์กรหนึ่งของเยำวชนนักเรียนในสถำนศึกษำท่ีมีบทบำทหน้ำท่ีในกำรพัฒนำ

ระบอบประชำธิปไตยในโรงเรียนโดยกำรเป็นผู้น ำนักเรียนร่วมพัฒนำเยำวชนนักเรียนในโรงเรียนให้มีระเบียบวินัย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งเป็นคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ของเยำวชนไทยและนักเรียนในยุคปัจจุบัน
ประเทศไทย ในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีกำรจัดต้ังสภำนักเรียนในแต่ละโรงเรียน จะแยกจำกคณะกรรมกำร
นักเรียน โดยกำรจ ำลองเสมือนระบบนิติบัญญัติ และระบบบริหำร ของระบอบประชำธิปไตย โดยให้สภำนักเรียน
เปรียบเสมือน ฝ่ำยนิติบัญญัติ และ คณะกรรมกำรนักเรียน เสมือนเป็นฝ่ำยบริหำร ซึ่งในบำงโรงเรียนนั้น ยังใช้
ระบบคณะกรรมกำรนักเรียนอย่ำงเดียวอยู่ และมีกำรจัดต้ังสภำเด็กและเยำวชนแห่งประเทศไทย ซึ่งสมำชิก
ประกอบไปด้วย ประธำนสภำเด็กและเยำวชนของทุกจังหวัด ตำมมำตรำท่ี 32 ใน พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำร
พัฒนำเด็กและเยำวชนแห่งชำติ พ.ศ. 2550 สภำนักเรียน เป็นกิจกรรมหนึ่งของนักเรียน ท่ีช่วยปลูกฝังทัศนคติ 
ค่ำนิยมควำมเป็นประชำธิปไตย ให้กับนักเรียน เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชำติ เป็นต้นกล้ำ
ประชำธิปไตยท่ีมั่นคง เข้มแข็งของสังคมไทย กำรด ำเนินงำนสภำนักเรียนเปรียบเสมือนเวทีส ำหรับฝึกให้นักเรียน
เป็นนักประชำธิปไตยอย่ำงแท้จริง คือ รู้จักกำรเป็นผู้ให้ ผู้รับ ผู้น ำและผู้ตำมท่ีดี  มีควำมรับผิดชอบในหน้ำท่ี ช่วย
แบ่งเบำภำระของครูได้เป็นอย่ำงมำก อีกท้ังส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรปัจจุบันท่ีมุ่งเน้นควำมเป็นไทย 
ควำมเป็นพลเมืองท่ีดีของชำติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี เห็นควำมส ำคัญของระบบสภำ
นักเรียน จึงได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำระบบสภำนักเรียนขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนำศักยภำพนักเรียน ผู้น ำของนักเรียนโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้กำรส่งเสริมประชำธิปไตยละกำรอยู่ร่วมกันในสังคม 
3. เพื่อสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยกำรเรียนรู้ร่วมกนัในกำรพัฒนำผู้น ำในระบอบประชำธิปไตย 

 
เป้ำหมำย 

เชิงปริมำณ 
             1. นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี   
  เชิงคุณภำพ 
                  1. นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี มีควำมรักควำมสำมัคคี เรียนรู้
วัฒนธรรมองค์กรรว่มกันเป็นหนึง่เดียว 
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รำยละเอียดกิจกรรม 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1. 
 

กิจกรรม เลือกต้ังสภำนักเรียน 
ขั้นเตรียมกำร 
- ประชุมและวำงแผนกำรด ำเนินงำน 
ขั้นด ำเนินกำร 
ด ำเนินงำนตำมแผนกิจกรรม 
2.1 ประกำศรับสมัครผู้ประสงค์ลงสมัครรับ
เลือกตั้ง 
2.2 ประกำศรำยช่ือพร้อมหมำยเลขลงสมัคร
เลือกตั้ง 
2.3 ด ำเนินกำรหำเสียงเลือกต้ัง 
2.4 ก ำหนดวันเลือกตั้ง 
2.5 ด ำเนินกำรเลือกตั้ง 
2.6 นับคะแนนเลือกตั้งพร้อมประกำศผล 
2.7 แต่งต้ังคณะกรรมกำรสภำนักเรียน 
ประชุมสภำนักเรียนเพื่อสรุปกำรท ำงำนทุกเดือน 
ขั้นติดตำมและประเมินผล 
- สรุปรำยงำนผลกำรเข้ำร่วมกิจกรรม  

  1 กรกฎำคม – 30 
สิงหำคม 64 

ครูณัฏฐพล ใจห้ำว 
 

2. กิจกรรม ส่งเสริมศักยภำพผู้น ำนักเรียน 
ขั้นเตรียมกำร 
ประชุมและวำงแผนกำรด ำเนินงำน 
ขั้นด ำเนินกำร 
ด ำเนินงำนตำมแผนกิจกรรม 
2.1 จัดเตรียมอุปกรณ์และสถำนท่ีในกำรจัด
กิจกรรม 
2.2 ด ำเนินกิจกรรมอบรมนักเรียนแกนน ำสภำ
นักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร 
สุรำษฏร์ธำนี ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
ขั้นติดตำมและประเมินผล 
ติดตำมและประเมินผลสรุปกำรด ำเนินงำน 

16  พฤษภำคม  
2564 – 31 
มีนำคม 2565 
 

ครูณัฏฐพล ใจห้ำว 
 

3. กิจกรรม ส่งเสริมศักยภำพคณะกรรมกำรสภำ
นักเรียน 
ขั้นเตรียมกำร 

16  พฤษภำคม  
2564 – 31 
มีนำคม 2565 

ครูณัฏฐพล ใจห้ำว 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
ประชุมและวำงแผนกำรด ำเนินงำน 
ขั้นด ำเนินกำร 
ด ำเนินงำนตำมแผนกิจกรรม 
2.1 จัดเตรียมอุปกรณ์และสถำนท่ีในกำรจัด
กิจกรรม 
2.2 ด ำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภำพ
คณะกรรมกำรสภำนักเรียน โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฏร์ธำนี ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๖4 
ขั้นติดตำมและประเมินผล 
ติดตำมและประเมินผลสรุปกำรด ำเนินงำน 

 
 

4 กิจกรรมกิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมสภำนักเรียน 
ขั้นเตรียมกำร 
ส ำรวจปัญหำและเขียนกิจกรรม 
ขั้นด ำเนินกำร 
ข้ันด ำเนินกิจกรรมสนับสนุนงำนสภำนักเรียน 
ขั้นติดตำมและประเมินผล 
สรุปผลกำรด ำเนินกิจกรรม 

ก.พ. 64 – เม.ย. 65 ครูกัมพล  พินิจ 

5 กิจกรรม อบรม อสน 
ขั้นเตรียมกำร 
-ประชุมและวำงแผนกำรด ำเนินงำน 
ขั้นด ำเนินกำร 
ด ำเนินงำนตำมแผนกิจกรรม 
2.1 จัดเตรียมอุปกรณ์และสถำนท่ีในกำรจัด
กิจกรรม 
2.2 ด ำเนินกิจกรรมอบรมนักเรียนแกนน ำ 
ขั้นติดตำมและประเมินผล 
ติดตำมและประเมินผลสรุปกำรด ำเนินงำน 

16  พฤษภำคม  
2564 – 31 
มีนำคม 2565 
 

ครูกนกวรรณ  ไกร
ภูมิ 
 

 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  นำยณัฏฐพล ใจห้ำวและนำยสุทิศ  ช่วยด้วง 
งบประมำณ 
 140,000 บำท 
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รำยละเอียดงบประมำณและกิจกรรมหลัก 
 

 
ท่ี 

กิจกรรม/รำยกำร 
เงินงบประมำณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

๑. เลือกตั้งสภำกำรนักเรียน - 2,000 - 2,000 
๒. ส่งเสริมศักยภำพผู้น ำนักเรียน - 10,000 - 10,000 
๓. ส่งเสริมศักยภำพคณะกรรมกำร

สภำนักเรียน 
- 23,000 - 23,000 

๔. สนับสนุนกิจกรรมสภำนักเรียน - 5,000 - 5,000 
5 อบรม อสน. - 100,000 - 100,000 

รวมงบประมำณกำร  140,000  140,000 
 หมำยเหตุ  ถัวเฉล่ียทุกรำยกำร 
 
กำรประเมินผลสัมฤทธิ์โครงกำร 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำร
ประเมิน 

เคร่ืองมือที่
ใช ้

เชิงปริมำณ 
๑. ร้อยละของนักเรียนท่ีตัวแทนของโรงเรียน ได้พฒันำศักยภำพ
ควำมเป็นผู้น ำของนักเรียน 
2. ร้อยละของนักเรียนได้เรียนรู้กำรส่งเสริมประชำธิปไตยละ
กำรอยู่ร่วมกันในสังคม 
 

 
80 

 
กำรสังเกต 

 
 

 
แบบสังเกต 

เชิงคุณภำพ 
1. ระดับคุณภำพของนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ
พัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี มีควำมรักควำมสำมัคคี เรียนรู้
วัฒนธรรมองค์กรรว่มกันเป็นหนึง่เดียว 

 
ดีมำก 

 
กำรสังเกต 

 
 

 
แบบสังเกต 
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ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. นักเรียนผู้น ำจ ำนวน 25 คน ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี  ได้รับกำรพัฒนำ

ศักยภำพ 
2. นักเรียนท่ีเข้ำรับกำรฝึกอบรมสำมำรถน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ท่ีได้รับจำกกำรอบรมไปใช้ในกำรจัด

กิจกรรมของโรงเรียน 
3. นักเรียนสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยกำรเรียนรู้ร่วมกันในกำรพัฒนำผู้น ำในระบอบประชำธิปไตย 

 
 
 

ผู้เสนอโครงกำร                                 ผู้เห็นชอบโครงกำร 
 

 
ลงช่ือ.........................................................                   ลงช่ือ...................................................... 

                  (นำยณัฏฐพล   ใจห้ำว)                                        (นำงปฐมำ  ชูศักดิ์) 
                       ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย                                 รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
 
 

ผู้อนุมัติโครงกำร 
 
 

                    ว่ำท่ี ร้อยเอก........................................................... 
                               (ภูพยงค์ คงชนะ) 

  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี 
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โครงกำร โครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนลูกเสือ 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
  มำตรฐำนท่ี 2 กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร 
  2.4  พัฒนำครูและบุคลกรให้มีควำมเช่ียวชำญทำงวิชำชีพ 
สนองกลยุทธ์ สพม.11  

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่มืออำชีพ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำให้มีศักยภำพตำมสมรรถนะมำตรฐำน 

วิชำชีพ และจรรยำบรรณ 

 
กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ    กลุ่มงำนบริหำรกิจกำรนักเรียน 
ผู้ประสำนโครงกำร/ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นำงสำวภำริตำ พุฒนวน 
ลักษณะโครงกำร    โครงกำรใหม ่
ระยะเวลำ     16 พฤษภำคม 2564 – 31 มีนำคม 2565 
 
หลักกำรและเหตุผล     

      ตำมพระรำชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อบังคับคณะกรรมกำรบริหำรลูกเสือแห่งชำติ  ว่ำด้วย
กำรแต่งต้ังผู้บังคับบัญชำลูกเสือ  พ.ศ.๒๕๕๓  และข้อบังคับคณะกรรมกำรบริหำรลูกเสือแห่งชำติ  ว่ำด้วยกำร
แต่งต้ังผู้บังคับบัญชำลูกเสือ (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ.๒๕๕๓ และตำมยุทธศำสตร์กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของ
ลูกเสือ ของกระทรวงศึกษำธิกำร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ท่ีจะพัฒนำและส่งเสริม “กิจกรรมลูกเสือ”ให้เจริญ ก้ำวหน้ำ
เพื่อส่งผลให้นักเรียนและเยำวชนไทยมีทักษะชีวิตและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ อันจะส่งผลต่อควำมเจริญอย่ำง
ยั่งยืนของประเทศชำติสืบไป 
 ดังนั้น กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียนเล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของกำรพัฒนำกิจกรรมลูกเสือ  จึงได้จัดท ำ
โครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนลูกเสือขึ้น เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยของส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ  และเพื่อให้
ผู้บังคับบัญชำลูกเสือปฏิบัติหน้ำท่ีเป็นผู้บังคับบัญชำลูกเสือในหน่วยลูกเสือของตนเองอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
น ำไปสู่กำรพัฒนำตนเองของผู้บังคับบัญชำลูกเสือในกำรเสนอผลงำนด้ำนลูกเสือเพื่อขอรับเครื่องหมำยทำงลูกเสือท่ี
สูงขึ้น 
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วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.๒๕๕๑  และตำมข้อบังคับคณะกรรมกำร
บริหำรลูกเสือแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรแต่งต้ังผู้บังคับบัญชำลูกเสือ พ.ศ.๒๕๕๓ 

 2.  เพื่อฝึกอบรมผู้ก ำกับลูกเสือให้มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจจุดหมำย  วัตถุประสงค์และวิธีกำรในกำร
ฝึกอบรมเยำวชนแบบใหม่ตำมแนวปฏิบัติของส ำนักงำนลูกเสือโลก  และเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยตำมอุดมกำรณ์ของ
คณะลูกเสือแห่งชำติ 
 ๓.  เพื่อให้ผู้ก ำกับลูกเสือสำมำรถท ำหน้ำท่ีบริหำรกิจกำรลูกเสือในกลุ่มหรือกองลูกเสือของตนเองได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ 
 
เป้ำหมำย 

เชิงปริมำณ 
             1. จัดกำรฝึกอบรมผู้ก ำกับลูกเสือขั้นที่สูงขึ้น 
  เชิงคุณภำพ 

   1. ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมผู้ก ำกับลูกเสือขั้นท่ีสูงขึ้น มีทักษะควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำลูกเสือ
ได้ประสบกำรณ์เพื่อไปพัฒนำกำรฝึกอบรม กำรบริหำรงำนลูกเสือได้อย่ำงถูกต้องตำมพระรำชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.
๒๕๕๑ และตำมข้อบังคับคณะกรรมกำรบริหำรลูกเสือแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรแต่งต้ังผู้บังคับบัญชำลูกเสือ พ.ศ. 
๒๕๕๓ ส่งผลให้กิจกำรลูกเสือโรงเรียนของตนให้มีคุณภำพยิ่งขึ้น 

รำยละเอียดกิจกรรม 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. อบรมพัฒนำบุคลำกรด้ำนลูกเสอื 
ขั้นเตรียมกำร 
1. ขั้นเตรียมกำร 
   -เสนอกิจกรรมอบรมพัฒนำบุคลำกรด้ำนลูกเสือ 
ขั้นด ำเนินกำร 
  -แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและคณะกรรมกำร
อบรมพัฒนำบุคลำกรด้ำนลูกเสือ 
ขั้นติดตำมและประเมินผล   
 -ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมผู้ก ำกับลูกเสือขั้นที่สูงขึ้น มีทักษะ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำลูกเสือ 

16 พ.ค.64 
- 

30 มี.ค.65 

ครูภำริตำ พุฒนวน 
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ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  ครูภำริตำ พุฒนวน 
งบประมำณ 
 45,000 บำท 
 
รำยละเอียดงบประมำณและกิจกรรมหลัก 
 

 
ท่ี 

กิจกรรม/รำยกำร 
เงินงบประมำณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

๑. พัฒนำบุคลำกรด้ำนลูกเสือ  30,000 15,000 - 45,000 
รวมงบประมำณกำร 30,000 15,000  45,000 

 หมำยเหตุ  ถัวเฉล่ียทุกรำยกำร 
 
กำรประเมินผลสัมฤทธิ์โครงกำร 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำร
ประเมิน 

เคร่ืองมือที่
ใช ้

เชิงปริมำณ 
๑. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ
พัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี เข้ำร่วมโครงกำรอบรมพฒันำบุคลำกร
ด้ำนลูกเสือ 
 

 
100 

 
กำรสังเกต 

 
 

 
แบบสังเกต 

เชิงคณุภำพ 
1. ระดับคุณภำพของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี ผ่ำนกำรฝึกอบรมผู้
ก ำกับลูกเสือขั้นที่สูงขึ้น 

 
ดี 

 
กำรสังเกต 

 
 

 
แบบสังเกต 

 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

๑. ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมมีควำมรู้  มีควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำท่ีของผู้ก ำกับลูกเสือดียิ่งขึ้น 

๒. ผู้ผ่ำนกำรอบรมน ำควำมรู้ ไปฝึกอบรมลูกเสือในโรงเรียนของตนเองได้อย่ำงมีคุณภำพและประสิทธิภำพ
ยิ่งขึ้น 

๓. ผู้ผ่ำนกำรอบรมน ำควำมรู้ ไปพัฒนำตนเองด้ำนลูกเสือได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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ผู้เสนอโครงกำร                                 ผู้เห็นชอบโครงกำร 

 
 
ลงช่ือ.........................................................                   ลงช่ือ...................................................... 

                  (นำงสำวภำริตำ พุฒนวน)                                        (นำงปฐมำ  ชูศักดิ์) 
                       ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร                           รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงกำร 
 

 
                    ว่ำท่ี ร้อยเอก........................................................... 

                               (ภูพยงค์ คงชนะ) 
  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี 
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โครงกำร ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และค่ำยคุณธรรม 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
  มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพของผู้เรียน 
  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   1.2.1) กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดี ตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนดโดยไม่ขัดกับ
กฎหมำยและวัฒนธรรมอนัดีของสังคม 

1.2.3) กำรยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 
สนองกลยุทธ์ สพม.11  

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนำคุณภำพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสู่มำตรฐำนสำกล 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
      กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 

      กลยุทธ์ที่ 3  กระจำยโอกำสให้ประชำกรวัยเรียนในเขตบริกำรได้รับกำรศึกษำอย่ำงท่ัวถึงและเท่ำเทียม 

 
กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 
ผู้ประสำนโครงกำร/ผู้รับผิดชอบโครงกำร  ครูอนุจิตร จันทศรี  ครูดำรณี เรืองจันทร์  
ลักษณะโครงกำร    โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลำ     1 พฤษภำคม 2564- 30 มิถุนำยน 2564 
 
หลักกำรและเหตุผล     
      รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมุ่งเน้นท่ีจะพัฒนำผู้เรียน ให้เป็นคนดี มีวินัย มีควำมภำคภูมิใจในชำติ            มี
ควำมสำมำรถเช่ียวชำญ ได้ตำมควำมถนัดของแต่ละคนและยังต้องมีควำมรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม
และประเทศชำติด้วย ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำปีกำรศึกษำ 2542 หมวดท่ี 6 มำตรำท่ี 6 ก ำหนดไว้ว่ำ 
“กำรศึกษำต้องเป็นไปเพื่อพัฒนำคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่ำงกำยและจิตใจ สติปัญญำ ควำมรู้ และ
คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในกำรด ำรงชีวิตสำมำรถร่วมอยู่กับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข” 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฏร์ธำนี ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรปฐมนิเทศนักเรียนเข้ำใหม่
และค่ำยคุณธรรม เพื่อให้นักเรียนเข้ำใหม่ได้เข้ำใจแนวทำงกำรปฏิบัติภำยใต้กฎระเบียบของโรงเรียน และส่งเสริม
ให้นักเรียนเป็นคนดี มีควำมสุข มีควำมสำมำรถทำงสติปัญญำเพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม และด ำรงตน
อยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข  
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วัตถุประสงค์ 

1 เพื่อให้นักเรียนเข้ำใจหลักกำรจัดกำรศึกษำและแนวทำงกำรปฏิบัติตนภำยในโรงเรียนและรับทรำบ 
นโยบำยของโรงเรียน แนวทำงในกำรปฏิบัติท่ีตรงกัน  

2 เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมน ำหลักธรรมมำใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 
3.เพื่อให้นักเรียนสำมำรถด ำเนินชีวิตในสังคมได้อย่ำงสงบสุขและเป็นแบบอย่ำงท่ีดีให้แก่ผู้อื่น 

 
เป้ำหมำย 

เชิงปริมำณ 
   1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 และ 4 และนักเรียนเข้ำใหม่ เข้ำร่วมโครงกำรปฐมนิเทศ
นักเรียนใหม่และค่ำยคุณธรรม ร้อยละ 100 

เชิงคุณภำพ 
                1.นักเรียนเข้ำใจกำรจัดกำรศึกษำและแนวทำงกำรปฏิบัติตนภำยในโรงเรียนและรับทรำบ 
นโยบำยของโรงเรียน แนวทำงในกำรปฏิบัติท่ีตรงกัน  
                2.นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมน ำหลักธรรมมำใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 
                3.นักเรียนสำมำรถด ำเนินชีวิตในสังคมได้อย่ำงสงบสุขและเป็นแบบอย่ำงท่ีดีให้แก่ผู้อื่น 
 
รำยละเอียดกิจกรรม 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรม ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 
ขั้นเตรียมกำร 
-ประชุม วำงแผน ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 
-ประสำนงำนกลุ่มงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
ขั้นด ำเนินกำร 
-ทุกกลุ่มงำนวำงแผน อบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับงำนของแต่ละฝ่ำย 
- ด ำเนินกำรจัดท ำคู่มือนักเรียน 
- จัดปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และค่ำยคุณธรรม 
ขั้นติดตำมและประเมินผล   
-แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ 
-สรุปและรำยงำนผลกิจกรรม 

 
1 เม.ย.64 
-1 พ.ค.64 

 
 

พ.ค.64 
 
 
 
 

พ.ค.64 

ครูอนุจิตร จัน
ทศรี  ครูดำรณี 
เรืองจันทร์  

 

2. กิจกรรม ค่ำยคุณธรรมและจริยธรรม 
ขัน้เตรียมกำร 
-ประชุม วำงแผน ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมค่ำยคุณธรรมและจริยธรรม 
-ประสำนงำนกลุ่มงำนท่ีเกี่ยวข้อง 

 
1 เม.ย.64 
-1 พ.ค.64 

 

ครูอนุจิตร จัน
ทศรี  ครูดำรณี 
เรืองจันทร์  
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ขั้นด ำเนินกำร 
-ทุกกลุ่มงำนวำงแผน อบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับงำนของแต่ละฝ่ำย 
- จัดค่ำยคุณธรรม 
ขั้นติดตำมและประเมินผล   
-แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ 
-สรุปและรำยงำนผลกิจกรรม 

 
พ.ค.64 

 
 
 
 

พ.ค.64 

 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  ครูอนุจิตร จันทศรี  ครูดำรณี เรืองจันทร์  
งบประมำณ 
 245,1500 บำท 
 
รำยละเอียดงบประมำณและกิจกรรมหลัก 
 

 
ท่ี 

กิจกรรม/รำยกำร 
เงินงบประมำณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

๑. ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ - 185,150 - 185,150 
๒. ค่ำยคุณธรรม - 60,000 - 60,000 

รวมงบประมำณกำร  245,1500  245,1500 
 หมำยเหตุ  ถัวเฉล่ียทุกรำยกำร 
 
กำรประเมินผลสัมฤทธิ์โครงกำร 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำร
ประเมิน 

เคร่ืองมือที่
ใช ้

เชิงปริมำณ 
๑. ร้อยละของนักเรียนเข้ำใจกำรจัดกำรศึกษำ 
และแนวทำงกำรปฏิบัติตนภำยในโรงเรียนและรับทรำบ 
นโยบำยของโรงเรียน แนวทำงในกำรปฏิบัติท่ีตรงกัน  
2.นักเรียนมีควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติตนเข้ำร่วมค่ำยคุณธรรม
และสำมำรถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

 
100 

 
กำรสังเกต 

 
 

 
แบบสังเกต 

เชิงคุณภำพ 
1. ระดับคุณภำพของนักเรียนและครูมีควำมสัมพันธ์และเข้ำใจ
หลักกำรจัดกำรศึกษำให้กับนักเรียนอย่ำงมีควำมสุขต่อกำรเรียน 

 
ดีมำก 

 
กำร

สอบถำม 

 
แบบสอบถำม 
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ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.นักเรียนเข้ำใจกำรจัดกำรศึกษำและแนวทำงกำรปฏิบัติตนภำยในโรงเรียนและรับทรำบ นโยบำยของ
โรงเรียน แนวทำงในกำรปฏิบัติท่ีตรงกัน  
          2.นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมน ำหลักธรรมมำใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 
          3.นักเรียนสำมำรถด ำเนินชีวิตในสังคมได้อย่ำงสงบสุขและเป็นแบบอย่ำงท่ีดีให้แก่ผู้อื่น 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้เสนอโครงกำร                                 ผู้เห็นชอบโครงกำร 
 

 
ลงช่ือ.........................................................                   ลงช่ือ...................................................... 

                  (นำยอนุจิตร  จันทศรี)                                        (นำงปฐมำ  ชูศักดิ์) 
                       ต ำแหน่ง ครูค.ศ.1                            รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงกำร 
 

 
                    ว่ำท่ี ร้อยเอก........................................................... 

                               (ภูพยงค์ คงชนะ) 
  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี 
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โครงกำร ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

มำตรฐำนท่ี 1 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1.2.1) กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดีตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด 
  1.2.3) กำรยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 
  1.2.4) สุขภำพวะทำงร่ำงกำยและจิตสังคม 

สนองกลยุทธ์ สพม.11  
  กลยุทธ์ที่ 1  สร้ำงโอกำส และลดควำมเหล่ือมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนำคุณภำพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสู่มำตรฐำนสำกล 
 กลยุทธ์ที่ 4  จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง ส่งเสริมคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐำน 
                           ควำมเป็นไทย 
 กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
  กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล 
 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
 กลยุทธ์ที่ 3  กระจำยโอกำสให้ประชำกรวัยเรียนในเขตบริกำรได้รับกำรศึกษำอย่ำงท่ัวถึงและเท่ำเทียม 
 กลยุทธ์ที่ 6  ส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำร 

 
กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
ผู้ประสำนโครงกำร/ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นำยพรศักดิ์ ผกำกรอง 
ลักษณะโครงกำร    โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลำ     ตลอดปีกำรศึกษำ 
 
หลักกำรและเหตุผล     

ตามพระราชบัญญัติการศึกษา  ปีการศึกษา  2542  หมวดท่ี  6  ได้ก าหนดไว้ว่าการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ

พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ สติปัญญา  ความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรม 

ในการด ารงชีวิตสามารถร่วมอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ได้
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ด าเนินการตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและตระหนักถึงความจ าเป็นท่ีต้องด าเนินการให้ความ

ช่วยเหลือนักเรียนอย่างเร่งด่วนภายใต้สภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ วและหลากหลายในปัจจุบัน เพื่อ

ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี  มีความสุข มีความสามารถทางสติปัญญา ควบคู่ไปด้วยคุณธรรมจริยธรรม และ

สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตลอดจนส่งเสริมครู ผู้ปกครองและเพื่อนนักเรียนด้วยกันให้มี

ศักยภาพในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 

 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ได้ด าเนินงานในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาอย่าง

ต่อเนื่องสม่ าเสมอและจากการประเมินโครงการพบว่าการด าเนินการติดตามกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

สามารถช่วยเหลือนักเรียนในการแก้ปัญหาในด้านต่างๆ เช่น ด้านการเรียน ความปลอดภัยในสังคม ปัญหายาเสพ

ติด  ปัญหาทางเพศ  สิทธิเด็กและอื่นๆได้ดี  เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพท่ีสมบูรณ์ท้ังทางร่างกาย สังคมและ

สติปัญญา จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นคนท่ีสมบูรณ์ท้ังทาง

ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

        2. เพื่อจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณภาพและท่ัวถึง 

         3. เพื่อเสริมสร้างพัฒนาความรู้ความสามารถพัฒนาทางอารมณ์และพัฒนาจริยธรรมทางสังคมท่ีดีงาม 

         4. เพื่อสร้างสัมพันธภาพความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจอันดีระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง 

         5. เพื่อส่งเสริมให้ครูที่ปรึกษา ครูประจ าช้ัน บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง เพื่อนนักเรียนด้วยกันและ

หน่วยงานอื่นๆ มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
เป้ำหมำย 

เชิงปริมำณ 
1. นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี จ ำนวน 1,086 คนได้รับการ 

ช่วยเหลือย่างท่ัวถึงและเหมาะสมตามความเป็นจริง 

               2. มีแบบฟอร์มในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบเดียวกันท้ังโรงเรียนและง่ายต่อการ                 

น าไปใช้ 

                3. ครู ผู้ปกครอง เพื่อนนักเรียน และหน่วยงานอืน่ๆ ให้ความร่วมมือ ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

จนส่งผลให้ผู้เรียนมีค่านิยมท่ีดีงาม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
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เชิงคุณภำพ 

                1. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพจนเป็นคนท่ี
สมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 

รำยละเอียดกิจกรรม 

ท่ี กิจกรรมและข้ันตอน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมกำร(P) 

- ประชุมคณะครู ช้ีแจงก าหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย 
- เสนอโครงกำรเพื่อขออนุมัติ 

พ.ค. 63- มี.ค. 64 กลุ่มบริหำรงำนกิจกำร
นักเรียน 

2. ขั้นด ำเนินกำร(D) 
- แต่งต้ังคณะท ำงำน 
- ก าหนดเครื่องมือและจัดท าเครื่องมือ 
- ก าหนดแผนปฏิบัติงาน 
- ปฏิบัติตามแผน 

1. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภำคเรียนละ 1 ครั้ง

เพื่อช้ีแจงรำยละเอียดต่ำงๆท่ีเกี่ยวข้องกับ
นักเรียน, ด้ำนกำรเรียนกำรสอนม และด้ำนอื่นๆ
ท่ีเกี่ยวข้องกับนักเรียน และยังสร้ำงสัมพันธ์ภำพ
ท่ีดีระหว่ำงครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
2.กิจกรรมประชุมเครือข่ำยผู้ปกครอง 
- คัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 

ระดับห้องเรียน ห้องละ 5 คนและระดับโรงเรียน 

จ านวน 30 คน, ประชุมสัมมนาเครือข่าย

ผู้ปกครองนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจใน

บทบาทหน้าท่ีในการดูแลช่วยเหลือบุตรหลาน, 

วางแผนการด าเนินงานของกิจกรรมเครือข่าย

ผู้ปกครองนักเรียน,  ด าเนินการตามแผนท่ี

ก าหนดไว้  สรุปผลและรายงานผล   

 
พ.ค.63 
พ.ค.63 

 
 

มิ.ย.63 
 
 
 
 
 
 

ธ.ค.63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิ.ย.63 
 

 
 
 
 
 
ครูภำริตำ พุฒนวน 
 
 
 
 
 
 
ครูจงกล ศรีทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครูสุรชัย รำชโลจน์ 
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ท่ี กิจกรรมและข้ันตอน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
 

3. กิจกรรมประชุมเครือข่ำยรถรับส่ง 
- จัดประชุมเครือข่ำยรถรับส่งนักเรียน เพื่อ
ร่วมกันดูแลนักเรียนระหว่ำงกำรเดินทำงจำกบ้ำน
ถึงโรงเรียน และจัดท ำข้อมูลกำรใช้รถรับส่ง 
4. กิจกรรมเยี่ยมบ้ำนนักเรียน 
- แจ้งครูที่ปรึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1, 
และ มัธยมศึกษำปีท่ี 4 ให้ท ำกำรเยี่ยมบ้ำน
นักเรียนระหว่ำงเดือน มิถุนำยน-สิงหำคม ครูทุก 

คนออกเยี่ยมบ้านตามโครงการร้อยเปอร์เซ็นต์, 

จัดเตรียมเอกสารและแบบฟอร์มการเยี่ยมบ้าน 

น าข้อมูลจากการเยี่ยมบ้านมาคัดกรองนักเรียน

,แก้ไข ป้องกันปัญหาตามสภาพจริง, ติดตามผล, 

วัดผลประเมินผลและรายงานผล 

5. กิจกรรมอบรมวิทยุสังเครำะห์ควำมถ่ี
ประเภท 2 
- จัดอบรมวิทยุสังเครำะห์ควำมถี่ประเภท 2 
6. เพศวิถี 
- จัดอบรมเกี่ยวกับเพศวิถี 
7. กิจกรรมดูแลและส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน 

- ดูแลนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงในเรื่องของการ

เรียน,สารเสพติด ติดตามและก ากับดูแลตาม

ขั้นตอนท่ีทางฝ่ายก าหนดให้, ตรวจสารเสพติดกับ

นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง 

 
 
 

มิ.ย.63- ส.ค.63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 พ.ค.63-มี.ค.64 
 
 
 

พ.ค.63-มี.ค.64 
 

พ.ค.63-มี.ค.64 
 

 
 
 
ครูจงกล ศรีทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครูพรศักด์ิ ผกำกรอง 
 
 
 
ครูพรศักด์ิ ผกำกรอง 
 
ครูพรศักด์ิ ผกำกรอง 
 
 
 
 
 

3. ขั้นติดตามตรวจสอบ 
และประเมินผล (C) 
- รวบรวมแบบประเมินการด าเนินกิจกรรม 
- ประเมินผลความพึงพอใจและการตอบรับ 

ม.ค.64-มี.ค.64 กลุ่มบริหำรงำนกิจกำร
นักเรียน 
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4. ขั้นการน าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ด าเนินงาน (A) 
- น าผลจากการด าเนินกิจกรรมมาสรุปจุดดีและ
จุดด้อยเพื่อปรับปรุงพัฒนาการด าเนินกิจกรรมใน
ครั้งต่อไป 

ม.ค.64-มี.ค.64 กลุ่มบริหำรงำนกิจกำร
นักเรียน 

 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 
งบประมำณ 
 104,200 บำท 
 
รำยละเอียดงบประมำณและกิจกรรมหลัก 

 
ท่ี 

กิจกรรม/รำยกำร 
เงินงบประมำณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

๑. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง - 54,000 - 54,000 
๒. กิจกรรมประชุมเครือข่ำย

ผู้ปกครอง 
- 4,500 - 4,500 

๓. กิจกรรมประชุมเครือข่ำยรถรับส่ง - 2,700 - 2,700 
๔. กิจกรรมเย่ียมบ้ำนนักเรียน - 25,000 - 25,000 
5 กิจกรรมอบรมวิทยุสังเครำะห์

ควำมถ่ีประเภท 2 
- 

9,000 - 9,000 

6 เพศวิถี - 4,000 - 4,000 
7 กิจกรรมดูแลและส่งเสริม

พฤติกรรมนักเรียน 
- 

5,000 - 5,000 

รวมงบประมำณกำร  104,200  104,200 
 หมำยเหตุ  ถัวเฉล่ียทุกรำยกำร 
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กำรประเมินผลสัมฤทธิ์โครงกำร 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำร
ประเมิน 

เคร่ืองมือที่
ใช ้

เชิงปริมำณ 
1. ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุ
รำษฎร์ธำนี จ ำนวน 1,086 คนได้รับกำรช่วยเหลือย่ำงท่ัวถึง
และเหมำะสมตำมควำมเป็นจริง 
๒. ร้อยละของงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบเดียวกันท้ัง
โรงเรียนและง่ำยต่อกำรน ำไปใช้ 
๓. ร้อยละของครู ผู้ปกครอง เพื่อนนักเรียน และหน่วยงำนอืน่ๆ 
ให้ควำมร่วมมือ ในกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนจนส่งผลให้ผู้เรียน
มีค่ำนิยมท่ีดีงำม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

100 กำรสังเกต แบบสังเกต 

เชิงคุณภำพ 
๑. ร้อยละของนักเรียนได้รับกำรดูแลช่วยเหลือและสำมำรถ
พัฒนำตนเองได้ตำมศักยภำพจนเป็นคนท่ีสมบูรณ์ท้ังด้ำน
ร่ำงกำย อำรมณ์ สังคมและสติปัญญำ 
๒. ร้อยละของนักเรียนมีควำมฉลำดทำงอำรมณ์ รู้จักตนเองและ
ควบคุมตนเองได้ สำมำรถเรียนรู้ได้อย่ำงมี  ควำมสุข 
๓. ร้อยละของสัมพันธภำพต่อกันระหว่ำงครู ผู้ปกครอง เพื่อน
นักเรียนเป็นไปด้วยดีและอบอุ่น 

 
ดีมำก 

 
กำร

สอบถำม 

 
แบบสอบถำม 

 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
        1. นักเรียนได้รับกำรดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนำเต็มตำมศักยภำพเป็นคนท่ี สมบูรณ์ท้ังทำงร่ำงกำย 
อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ 
        2. มีกำรจัดและพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณภำพและท่ัวถึง 
        3. มีกำรเสริมสร้ำงพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถพัฒนำทำงอำรมณ์และพัฒนำจริยธรรมทำงสังคมท่ีดีงำม 
        4. มีกำรสร้ำงสัมพันธภำพควำมเข้ำใจ ควำมเห็นอกเห็นใจอันดีระหว่ำงครู นักเรียน และผู้ปกครอง 
        5. มีกำรส่งเสริมให้ครูที่ปรึกษำ ครูประจ ำช้ัน บุคลำกรในโรงเรียน ผู้ปกครอง เพื่อนนักเรียนด้วยกันและ
หน่วยงำนอื่นๆ มีส่วนร่วมในกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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ผู้เสนอโครงกำร                                 ผู้เห็นชอบโครงกำร 
 
ลงช่ือ.........................................................                   ลงช่ือ...................................................... 

                  (นำยพรศักดิ์ ผกำกรอง)                                        (นำงปฐมำ  ชูศักดิ์) 
                   ต ำแหน่ง ครูค.ศ.2                                รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
  
 

ผู้อนุมัติโครงกำร 
 

 
                    ว่ำท่ี ร้อยเอก........................................................... 

                               (ภูพยงค์ คงชนะ) 
  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี 
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โครงกำร ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

มำตรฐำนท่ี 2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน 
1)  กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดีตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด 
2)  ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 
3)  กำรยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 
4)  สุขภำวะทำงร่ำงกำยและลักษณะจิตสังคม 

สนองกลยุทธ์ สพม. 11  
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสู่มำตรฐำนสำกล  
กลยุทธ์ที่ 4 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง ส่งเสริมคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐำนควำม

เป็นไทย  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
กลยุทธ์ที่ 7  สร้ำงบรรยำกำศและจัดสภำพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข 
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมให้บุคลำกรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรด ำเนินชีวิต 

กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ    กลุ่มงำนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ผู้ประสำนโครงกำร/ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นำงสำวดำรณี  เรืองจันทร์ 
ลักษณะโครงกำร    โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลำ     พฤษภำคม 256๔ –  มีนำคม 256๕ 
หลักกำรและเหตุผล     

      ในปัจจุบันปัญหำกำรขำดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีควำมรุนแรง และมีควำม
หลำกหลำยมำกขึ้นกว่ำในอดีตท่ีผ่ำนมำ สำเหตุส่วนหนึ่งมำจำกสภำพแวดล้อม และเปล่ียนแปลงไปตำมกระแสกำร
พัฒนำทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรไร้พรมแดน และปัญหำกำรขำดคุณธรรมจริยธรรมของคน                
ในสังคม ยังส่งผลถึงเด็ก เยำวชน และประชำชนในสังคมอย่ำงหลีกเล่ียงไม่ได้   ให้หลงผิดและมีพฤติกรรม         ท่ี
เบ่ียงเบน ขำดระเบียบวินัย ซึ่งท ำให้ภูมิคุ้มกันของเด็กเยำวชนและประชำชนในสังคมท่ีจะต้ำนทำน              กับ
ปัญหำ  ต้องขำดควำมมั่นคงจนเกิดปัญหำต่ำงๆ ของสังคมตำมมำ เช่น ส ำหรับเด็กและเยำวชนได้แก่ ปัญหำกำรก่อ
เหตุทะเลำะวิวำท  ปัญหำกำรแพร่ระบำดของยำเสพติด    ปัญหำกำรมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน  ปัญหำ    ติดเกม 
ฯลฯ  



224 
 

 
งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี ได้เห็นควำมส ำคัญของปัญหำดังกล่ำว และได้
ด ำเนินกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน  ตำมโครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มำจนถึง
ปัจจุบัน จึงได้เล็งเห็นว่ำวิธีกำรจะแก้ไขปัญหำดังกล่ำวนั้น โดยกำรยึดหลักกำรพัฒนำโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม 
เพื่อสนองพระรำชกระแสรับส่ังของพระบำทสมเด็จ พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ท่ีว่ำ “ช่วยกันสร้ำงคนดี   
ให้บ้ำนเมือง” ท่ีมุ่งให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และจัดกิจกรรมฝึกทักษะท่ีจ ำเป็นให้แก่ครู นักเรียน ผู้บริหำรและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในโรงเรียน มุ่งให้ทุกคนในโรงเรียนรู้จักคุณค่ำของตนเอง รู้จักใช้ชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ มีคุณธรรมเป็นหลัก
ในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน รู้จักคิดอย่ำงมีเหตุผล มีน้ ำใจช่วยเหลือกัน มีควำมรักเป็นพื้นฐำนของกำรอยู่ร่วมกันใน
โรงเรียน มีควำมสำมัคคี ประพฤติตนเป็นตัวอย่ำงท่ีดี มีจิตสำธำรณะช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ บรรยำกำศ   ในโรงเรียน
น่ำอยู่ น่ำเรียน ทุกคนจะอยู่ในโรงเรียนอย่ำงมีควำมสุข โรงเรียนจะเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบดึงดูดให้ชุมชน 
ท้องถิ่นเข้ำมำเรียนรู้ กำรใช้ชีวิตอย่ำงมีคุณธรรม ชุมชนมีควำมสุข ประเทศชำติมีควำมสงบ ควำมเจริญอย่ำงยั่งยืน 

ดังนั้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี จึงมีภำรกิจในกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่เด็ก เยำวชนและประชำชนท่ัวไป ด้วยโครงกำรโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม ท่ีอำศัยกระบวนกำรทำง
กำรศึกษำซึ่งยึดหลักกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดยคำดหวังให้เด็กและเยำวชนเป็นผู้มีคุณธรรมน ำควำมรู้ 
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงมีควำมสุข     
 
วัตถุประสงค์ 
          1. เพื่อพัฒนำทักษะด้ำนต่ำงๆของผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน ด้วยกำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มำรยำท
ควำมเป็นไทยเน้นค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร วิถีกำรด ำเนินชีวิตชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง ห่ำงไกลยำเสพติด พร้อมท้ังตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคม 
ส่ิงแวดล้อม ประเทศชำติและโลก 
 2. พัฒนำคุณธรรม จริยธรรมของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้วยกำรส่งเสริมให้พัฒนำ ปรับปรุงตนเอง
ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม มำรยำทควำมเป็นไทยเน้นค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร วิถีกำรด ำเนินชีวิตชีวิต
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ห่ำงไกลยำเสพติด พร้อมท้ังตระหนักถึงกำรเป็นต้นแบบท่ีดีในด้ำนควำม
รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ผู้เรียน โรงเรียน ชุมชน สังคม ส่ิงแวดล้อม ประเทศชำติและโลก 
 
เป้ำหมำย 

เชิงปริมำณ 
  1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีพฒันำกำรด้ำนคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีเพิ่มข้ึนอย่ำงมั่นคง ยั่งยนืใน

ฐำนะพลเมืองดี 
  2. ร้อยละ 95 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีกำรพัฒนำ ปรับปรุงด้ำนคุณธรรม จริยธรรม

ท่ีดีเพิ่มข้ึนด้วยควำมตระหนักในจรรยำบรรณวิชำชีพและควำมถูกต้องดีงำม    เชิง
คุณภำพ 
   1. นักเรียนมีพัฒนำกำร ในระดับดีมำก ด้ำนคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีเพิ่มข้ึนอย่ำงมั่นคง ยั่งยนืใน
ฐำนะพลเมืองดี 
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   2. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีกำรพัฒนำ ปรับปรุงตนเองในระดับดีมำก ด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรมด้วยควำมตระหนักในจรรยำบรรณวิชำชีพและควำมถูกต้องดีงำม 
 
รำยละเอียดกิจกรรม 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผูรั้บผิดชอบ 

1. กิจกรรมปลูกธรรมกลำงใจ (อบรมคุณธรรม จริยธรรม) 
ขั้นเตรียมกำร 
- ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินกิจกรรม 
- แต่งต้ังค ำส่ังคณะกรรมกำรเนินงำน 
- ประชุมคณะกรรมกำรเนินงำนแต่ละฝ่ำยงำน 
ขั้นด ำเนินกำร 
- จัดเตรียมสถำนท่ี 
- ฝึกซ้อมนักเรียนคณะผู้ท ำงำน(Staff) 
- ฝึกซ้อมนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
- ด ำเนินกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
ขั้นติดตำมและประเมินผล   
- สอบถำมควำมพึงพอใจโดยใช้แบบประเมินควำมพึงพอใจ 
- ประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยใช้กำรประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในรำยวิชำหน้ำท่ีพลเมืองของทุก
ระดับช้ัน 
- รำยงำนผลสรุปกำรพัฒนำตนด้ำนคุณธรรม จริยธรรมจำก
กำรรำยงำนตนเองด้ำนคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
- รำยงำนผลกำรด ำ เนินงำน ในทุกฝ่ำยงำนของคณะ
ด ำเนินงำน 
- รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของกิจกรรม 

 
 

เมษำยน -
พฤษภำคม ๒๕๖๔ 

 
เมษำยน -

พฤษภำคม ๒๕๖๔ 
 
 
 

พฤษภำคม – 
มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

๑. ฝ่ำยงำนส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
๒. งำนระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
๓. สภำนักเรียน 
๔. นำงสำวดำรณี เรือง
จันทร์ 
 

2. กิจกรรมโครงงำนคุณธรรม (แกนน ำชมพูพันธุ์ธรรม)  
ขั้นเตรียมกำร 
- ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินกิจกรรม 
- แต่งต้ังค ำส่ังคณะกรรมกำรเนินงำน 
- ประชุมคณะกรรมกำรเนินงำนแต่ละฝ่ำยงำน 
ขั้นด ำเนินกำร 
- จัดเตรียมสถำนท่ี 
- จัดอบรมนักเรียนแกนน ำ 

 
 

เมษำยน -
พฤษภำคม ๒๕๖๔ 

 
เมษำยน -กันยำยน 

๒๕๖๔ 
และตุลำคม – 

๑. ฝ่ำยงำนส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
๒. สภำนักเรียน 
๓. ครูที่ปรึกษำทุก
ห้องเรียน 
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ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผูรั้บผิดชอบ 

- จัดกำรเสวนำแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
- ด ำเนินกิจกรรมโครงงำนคุณธรรม จริยธรรม 

มีนำคม ๒๕๖๕ 

 ขั้นติดตำมและประเมินผล   
- สอบถำมควำมพึงพอใจโดยใช้แบบประเมินควำมพึงพอใจ 
- ประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยใช้กำรประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในรำยวิชำหน้ำท่ีพลเมืองของทุก
ระดับช้ัน 
- รำยงำนผลสรุปกำรจัดท ำโครงงำนคุณธรรมจำกกำร
รำยงำนผลโรครงงำนคุณธรรมของห้องเรียนทุกระดับช้ัน  
- รำยงำนผลกำรด ำ เนินงำนในทุกฝ่ำยงำนของคณะ
ด ำเนินงำน 
- รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของกิจกรรม 

 
กันยำยน ๒๕๖๔ 

และ มีนำคม 
๒๕๖๕ 

 

 

๓. กิจกรรมสิกขำธรรม (สอบธรรมศึกษำ) 
ขัน้เตรียมกำร 
- ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินกิจกรรม 
- แต่งต้ังค ำส่ังคณะกรรมกำรเนินงำน 
- ประชุมคณะกรรมกำรเนินงำนแต่ละฝ่ำยงำน 
ขั้นด ำเนินกำร 
- จัดเตรียมสถำนท่ี 
- จัดเตรียมเอกสำรกำรสอบ 
- ฝึกซ้อมนักเรียนคณะผู้ท ำงำน(Staff) 
- ด ำเนินกิจกรรมกำรสอบธรรมศึกษำ 
ขั้นติดตำมและประเมินผล   
- สอบถำมควำมพึงพอใจโดยใช้แบบประเมินควำมพึงพอใจ 
- ประเมินผลสัมฤทธิ์กำรสอบธรรมศึกษำโดยใช้กำร
ประเมินผลกำรทดสอบ 
- รำยงำนผลกำรทดสอบ 
- รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในทุกฝ่ำยงำนของคณะ
ด ำเนินงำน 
- รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของกิจกรรม 

 
 
กันยำยน ๒๕๖๔ 

 
 
 

กันยำยน – 
ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 
 
 

ธันวำคม ๒๕๖๔ 

๑. ฝ่ำยงำนส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
๒. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
สังคมศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม 
๓. สภำนักเรียน 
๔. ครูผู้สอนทุกคน 
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ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  นำงสำวดำรณี  เรืองจันทร์ 
งบประมำณ 
 27,000 บำท 
 
รำยละเอียดงบประมำณและกิจกรรมหลัก 
 

 
ท่ี 

กิจกรรม/รำยกำร 
เงินงบประมำณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

๑. กิจกรรมปลูกธรรมกลำงใจ  1,000 2,000 2,000 5,000 
๒. กิจกรรมโครงงำนคุณธรรม  1,000 2,000 2,000 5,000 
๓. กิจกรรมสิกขำธรรม  - 2,000 3,000 5,000 
๔. กิจกรรมรักษ์ควำมเป็นไทยหัวใจ

ชำวเตรียม  
1,000 

3,000 3,000 7,000 

5 กิจกรรมชมพูล้อมรัก ชำติ ศำสน์ 
กษัตริย์และสถำบัน 

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

รวมงบประมำณกำร 4,000 11,000 12,000 27,000 
 หมำยเหตุ  ถัวเฉล่ียทุกรำยกำร 
 
กำรประเมินผลสัมฤทธิ์โครงกำร 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือที่
ใช ้

เชิงปริมำณ 
1. นักเรียนมีพัฒนำกำรด้ำนคุณธรรม จริยธรรมท่ีดี
เพิ่มข้ึนอย่ำงมั่นคง ยั่งยืนในฐำนะพลเมืองดี 
 
 
2. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีกำรพัฒนำ ปรับปรุง
ด้ำนคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีเพิ่มข้ึนด้วยควำมตระหนักใน
จรรยำบรรณวิชำชีพและควำมถูกต้องดีงำม 

 
90 

 
 
 

95 

 
ประเมินผล

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

 
ประเมินผลกำร
รำยงำนผลกำร

พัฒนำตน 
 

 
แบบประเมิน
คุณลักษณะ

อันพึง
ประสงค์ 

แบบรำยงำน
ตนเอง 

เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนมีพัฒนำกำร ด้ำนคุณธรรม จริยธรรมท่ีดี
เพิ่มข้ึนอย่ำงมั่นคง ยั่งยืนในฐำนะพลเมืองดี 

 
ดีมำก 

 

 
ประเมินผล

คุณลักษณะอันพึง

 
แบบประเมิน
คุณลักษณะ
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2. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีกำรพัฒนำ ปรับปรุง
ตนเอง ด้ำนคุณธรรม จริยธรรมด้วยควำมตระหนักใน
จรรยำบรรณวิชำชีพและกำรเป็นแบบอย่ำงของควำม
ถูกต้องดีงำม 

 
 

ดีมำก 

ประสงค์ 
 

ประเมินผลกำร
รำยงำนผลกำร
พัฒนำตนด้ำน

คุณธรรม 
จริยธรรม 

อันพึง
ประสงค์ 

แบบรำยงำน
ตนเองด้ำน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. นักเรียนท ำผิดกฎระเบียบของโรงเรียนน้อยลง ตระหนักในกำรปฎิบัติตนด้วยแนวทำงแห่งคุณธรรม 

จริยธรรมเพิ่มขึ้น เป็นสมำชิกท่ีดีขึ้นของทุกสถำบันในสังคมด้วยสุขกำยท่ีดีและสุขภำพจิตท่ีประกอบด้วยควำม
ถูกต้อง ดีงำม โดยมีพัฒนำกำร ในด้ำนคุณธรรม จริยธรรมท่ีเพิ่มข้ึนอย่ำงมั่นคง ยั่งยืนในฐำนะพลเมืองดี 

2. ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมโดดเด่น ด้ำนคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้นด้วยควำม
ตระหนักในจรรยำบรรณวิชำชีพและกำรเป็นแบบอย่ำงท่ีถูกต้องดีงำมด้วยกำรพัฒนำ ปรับปรุงตนเองในด้ำน
คุณธรรม จริยธรรมด้วยควำมตระหนักในจรรยำบรรณวิชำชีพ 

 
 
 

ผู้เสนอโครงกำร                                 ผู้เห็นชอบโครงกำร 
 

 
ลงช่ือ.........................................................                   ลงช่ือ...................................................... 

                  (นำงสำวดำรณี  เรืองจันทร์)                                        (นำงปฐมำ  ชูศักดิ์) 
                       ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร                        รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 
 
 

ผู้อนุมัติโครงกำร 
 

 
                    ว่ำท่ี ร้อยเอก........................................................... 

                               (ภูพยงค์ คงชนะ) 
  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี 
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โครงกำร พัฒนำและส่งเสริมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพผู้เรียน 

         1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน  
   1.1.6) มีควำมรู้ทักษะพื้นฐำนและเจตคติท่ีดีต่องำนอำชีพ 
         1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

   1.2.1)กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดีตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด 

สนองกลยุทธ์ สพม.11  
  กลยุทธ์ที่ 1 สร้ำงโอกำส และลดควำมเหล่ือมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสู่มำตรฐำนสำกล 
 กลยุทธ์ที่ 4 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง ส่งเสริมคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐำน 
ควำมเป็นไทย 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
กลยุทธ์ที่ 3 กระจำยโอกำสให้ประชำกรวัยเรียนในเขตบริกำรได้รับกำรศึกษำอย่ำงท่ัวถึงและ 

เท่ำเทียม 
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำร 
กลยุทธ์ที่ 7 สร้ำงบรรยำกำศและจัดสภำพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกำรเรียนเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข 
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมให้บุคลำกรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรด ำเนินชีวิต 
 

กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
ผู้ประสำนโครงกำร/ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นำงสำวกนกวรรณ    ไกรภูม ิ
ลักษณะโครงกำร    โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลำ     1 พฤษภำคม 2564- 31 มีนำคม 2565 
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หลักกำรและเหตุผล     
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน(กิจกรรมนักเรียน) ซึ่งประกอบไปด้วย ทัศนศึกษำ กิจกรรมลูกเสือ -เนตรนำรี 

นักศึกษำวิชำทหำร ชุมนุม/ชมรม และกิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์และรวมถึงกิจกรรมลดเวลำเรียน -
เพิ่มเวลำรู้ เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนำควำมสำมำรถของตนตำมศักยภำพ ท้ังด้ำนควำมรู้ ควำมคิด 
ควำมสำมำรถ คุณธรรม จริยธรรม มีศีลธรรม มีระเบียบวินัย มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม มีควำมเป็นผู้น ำพัฒนำ
ตนเองได้และส่งเสริมกำรท ำงำนเป็นหมู่คณะ  มีควำมสำมำรถคิดวิเครำะห์ได้ อยู่ในสังคมอย่ำงมีควำมสุข ซึ่งเป็น
แนวทำงหนึ่งท่ีจะสนองนโยบำยของชำติในกำรสร้ำงเยำวชนให้เป็นคนดี เก่ง และมีควำมสุข  
 

วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อพัฒนำควำมเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้ำน  ท้ังร่ำงกำย  อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ 

2. เพื่อฝึกภำวะผู้น ำให้แก่นักเรียน  กล้ำคิด  กล้ำท ำ และ กล้ำแสดงออกในส่ิงท่ีถูกต้อง 
3. เพื่อให้นักเรียนรู้จักบ ำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม  และเห็นคุณค่ำของ 

    กำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
4. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในกำรปฏิบัติกิจกรรมและอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่ำงมีควำมสุข 

 

เป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ   

   1. นักเรียนทุกคนได้เข้ำร่วมกิจกรรมตำมควำมสนใจ 100 % 
  2. นักเรียนได้เข้ำร่วมกิจกรรมในวนัส ำคัญๆทุกกิจกรรมร้อยละ 100 % 
 เชิงคุณภำพ   
   1. นักเรียนเห็นคุณค่ำของตนเอง  มีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม และค่ำนิยมอันพึงประสงค์ 
  2. นักเรียนมีทักษะในกำรจัดกำร  กำรท ำงำน  สำมำรถปรับตัวเข้ำกับสังคมได้เป็นอย่ำงดี 
  3. นักเรียนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
  4. นักเรียนมีจิตส ำนึก จิตอำสำ และปฏิบัติตำมวิถีทำงแห่งประชำธิปไตย 
  5. นักเรียนรู้จักกำรคิดวิเครำะห์ เป็นคนดี เก่ง และมีควำมสุขได้ด้วยกิจกรรม 
รำยละเอียดกิจกรรม 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ทัศนศึกษำ 
ขั้นเตรียมกำร 
- ประชุมปรึกษำบุคลำกรท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
- ส ำรวจสภำพปัจจุบัน ปัญหำ และ ควำมต้องกำร 
- ก ำหนดกิจกรรมและวิธีด ำเนินกำร 
- แต่งต้ังคณะกรรมกำรรับผิดชอบ 
ขั้นด ำเนินกำร 
- จัดซื้อจัดจ้ำงวัสดุอุปกรณ์ในกำรผลิตส่ือ  เอกสำรประกอบกำรเรียนกำร

 
ตลอดปี

กำรศึกษำ 
 
 
 

ตลอดปี
กำรศึกษำ 

นำงสำว
กนกวรรณ    
ไกรภูม ิ
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ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

สอน 
- ด ำเนินกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน/กิจกรรมตำมแผน 
- กิจกรรมเครื่องแบบ ระดับ ม.ต้น โดยกำรก ำหนดของฝ่ำยวิชำกำร           
- กิจกรรมชุมนุม/ชมรม ระดับ ม.ต้น/ปลำย โดยกำรเลือกเป็นสมำชิกตำม
ควำมสนใจ 
- กำรจัดนิทรรศกำรผลงำนของนักเรียนกิจกรรมชุมนุม/ชมรมวิชำกำร   
ขั้นติดตำมและประเมินผล   
-  แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ 
- สรุปผลกำรปฏิบัติงำน 

 
 
 
 
 
 

ตลอดปี
กำรศึกษำ 

2. กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนำรี 
ขั้นเตรียมกำร 
- ประชุมปรึกษำบุคลำกรท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
- ส ำรวจสภำพปัจจุบัน ปัญหำ และ ควำมต้องกำร 
- ก ำหนดกิจกรรมและวิธีด ำเนินกำร 
- แต่งต้ังคณะกรรมกำรรับผิดชอบ 
ขั้นด ำเนินกำร 
- จัดซื้อจัดจ้ำงวัสดุอุปกรณ์ในกำรผลิตส่ือ  เอกสำรประกอบกำรเรียนกำร
สอน 
- ด ำเนินกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน/กิจกรรมตำมแผน 
- กิจกรรมเครื่องแบบ ระดับ ม.ต้น โดยกำรก ำหนดของฝ่ำยวิชำกำร           
- กิจกรรมชุมนุม/ชมรม ระดับ ม.ต้น/ปลำย โดยกำรเลือกเป็นสมำชิกตำม
ควำมสนใจ 
- กำรจัดนิทรรศกำรผลงำนของนักเรียนกิจกรรมชุมนุม/ชมรมวิชำกำร   
ขั้นติดตำมและประเมินผล   
-  แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ 
- สรุปผลกำรปฏิบัติงำน 

 
ตลอดปี

กำรศึกษำ 
 
 
 

ตลอดปี
กำรศึกษำ 

 
 
 
 
 
 

ตลอดปี
กำรศึกษำ 

นำงสำว
กนกวรรณ ไกร
ภูมิ 

3. กิจกรรมแนะแนว 
ขั้นเตรียมกำร 
- ประชุมปรึกษำบุคลำกรท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
- ส ำรวจสภำพปัจจุบัน ปัญหำ และ ควำมต้องกำร 
- ก ำหนดกิจกรรมและวิธีด ำเนินกำร 
- แต่งต้ังคณะกรรมกำรรับผิดชอบ 
 

 
ตลอดปี

กำรศึกษำ 
 
 
 
 
 

นำงสำว
กนกวรรณ ไกร
ภูมิ 
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งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นด ำเนินกำร 
- จัดซื้อจัดจ้ำงวัสดุอุปกรณ์ในกำรผลิตส่ือ  เอกสำรประกอบกำรเรียนกำร
สอน 
- ด ำเนินกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน/กิจกรรมตำมแผน 
- กิจกรรมเครื่องแบบ ระดับ ม.ต้น โดยกำรก ำหนดของฝ่ำยวิชำกำร           
- กิจกรรมชุมนุม/ชมรม ระดับ ม.ต้น/ปลำย โดยกำรเลือกเป็นสมำชิกตำม
ควำมสนใจ 
- กำรจัดนิทรรศกำรผลงำนของนักเรียนกิจกรรมชุมนุม/ชมรมวิชำกำร   
ขั้นติดตำมและประเมินผล   
-  แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ 
- สรุปผลกำรปฏิบัติงำน 

ตลอดปี
กำรศึกษำ 

 
 
 
 
 
 

ตลอดปี
กำรศึกษำ 

4. กิจกรรมชุมนุม 
ขั้นเตรียมกำร 
- ประชุมปรึกษำบุคลำกรท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
- ส ำรวจสภำพปัจจุบัน ปัญหำ และ ควำมต้องกำร 
- ก ำหนดกิจกรรมและวิธีด ำเนินกำร 
- แต่งต้ังคณะกรรมกำรรับผิดชอบ 
ขั้นด ำเนินกำร 
- จัดซื้อจัดจ้ำงวัสดุอุปกรณ์ในกำรผลิตส่ือ  เอกสำรประกอบกำรเรียนกำร
สอน 
- ด ำเนินกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน/กิจกรรมตำมแผน 
- กิจกรรมเครื่องแบบ ระดับ ม.ต้น โดยกำรก ำหนดของฝ่ำยวิชำกำร           
- กิจกรรมชุมนุม/ชมรม ระดับ ม.ต้น/ปลำย โดยกำรเลือกเป็นสมำชิกตำม
ควำมสนใจ 
- กำรจัดนิทรรศกำรผลงำนของนักเรียนกิจกรรมชุมนุม/ชมรมวิชำกำร   
ขั้นติดตำมและประเมินผล   
-  แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ 
- สรุปผลกำรปฏิบัติงำน 

 
ตลอดปี

กำรศึกษำ 
 
 
 

ตลอดปี
กำรศึกษำ 

 
 
 
 
 
 

ตลอดปี
กำรศึกษำ 

นำงสำว
กนกวรรณ ไกร
ภูมิ 
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งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

5. กิจกรรมสำธำรณะประโยชน์ 
ขั้นเตรียมกำร 
- ประชุมปรึกษำบุคลำกรท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
- ส ำรวจสภำพปัจจุบัน ปัญหำ และ ควำมต้องกำร 
- ก ำหนดกิจกรรมและวิธีด ำเนินกำร 
- แต่งต้ังคณะกรรมกำรรับผิดชอบ 
ขั้นด ำเนินกำร 
- จัดซื้อจัดจ้ำงวัสดุอุปกรณ์ในกำรผลิตส่ือ  เอกสำรประกอบกำรเรียนกำร
สอน 
- ด ำเนินกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน/กิจกรรมตำมแผน 
- กิจกรรมเครื่องแบบ ระดับ ม.ต้น โดยกำรก ำหนดของฝ่ำยวิชำกำร           
- กิจกรรมชุมนุม/ชมรม ระดับ ม.ต้น/ปลำย โดยกำรเลือกเป็นสมำชิกตำม
ควำมสนใจ 
- กำรจัดนิทรรศกำรผลงำนของนักเรียนกิจกรรมชุมนุม/ชมรมวิชำกำร   
ขั้นติดตำมและประเมินผล   
-  แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ 
- สรุปผลกำรปฏิบัติงำน 

 
ตลอดปี

กำรศึกษำ 
 
 
 

ตลอดปี
กำรศึกษำ 

 
 
 
 
 
 

ตลอดปี
กำรศึกษำ 

นำงสำว
กนกวรรณ ไกร
ภูมิ 

6 กิจกรรมนักศึกษำวิชำทหำร 
ขั้นเตรียมกำร 
- ประชุมปรึกษำบุคลำกรท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
- ส ำรวจสภำพปัจจุบัน ปัญหำ และ ควำมต้องกำร 
- ก ำหนดกิจกรรมและวิธีด ำเนินกำร 
- แต่งต้ังคณะกรรมกำรรับผิดชอบ 
ขั้นด ำเนินกำร 
- จัดซื้อจัดจ้ำงวัสดุอุปกรณ์ในกำรผลิตส่ือ  เอกสำรประกอบกำรเรียนกำร
สอน 
- ด ำเนินกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน/กิจกรรมตำมแผน 
- กิจกรรมเครื่องแบบ ระดับ ม.ต้น โดยกำรก ำหนดของฝ่ำยวิชำกำร           
- กิจกรรมชุมนุม/ชมรม ระดับ ม.ต้น/ปลำย โดยกำรเลือกเป็นสมำชิกตำม
ควำมสนใจ 
- กำรจัดนิทรรศกำรผลงำนของนักเรียนกิจกรรมชุมนุม/ชมรมวิชำกำร   
ขั้นติดตำมและประเมินผล   

 
ตลอดปี

กำรศึกษำ 
 
 
 

ตลอดปี
กำรศึกษำ 

 
 
 
 
 
 

ตลอดปี
กำรศึกษำ 

นำงสำว
กนกวรรณ ไกร
ภูมิ 
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งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

-  แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ 
- สรุปผลกำรปฏิบัติงำน 

 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  นำงสำวกนกวรรณ ไกรภูม ิ
งบประมำณ 
 247,000 บำท 
 
รำยละเอียดงบประมำณและกิจกรรมหลัก 
 

 
ท่ี 

กิจกรรม/รำยกำร 
เงินงบประมำณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

๑. ทัศนศึกษำ - 120,000 - 120,000 
๒. กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนำรี - 37,500 37,500 75,000 
๓. กิจกรรมแนะแนว 2,000 10,000 23,000 35,000 
๔. กิจกรรมชุมนุม - 3,000 2,000 5,000 
5 กิจกรรมสำธำรณะประโยชน์ - 2,000 3,000 5,000 
6 กิจกรรมนักศึกษำวิชำทหำร - 5,000 2,000 7,000 

รวมงบประมำณกำร 2,000 177,500 67,500 247,000 
 หมำยเหตุ  ถัวเฉล่ียทุกรำยกำร 
 
กำรประเมินผลสัมฤทธิ์โครงกำร 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำร
ประเมิน 

เคร่ืองมือที่
ใช ้

เชิงปริมำณ 
1. ร้อยละของนักเรียนท่ีได้เข้ำร่วมกิจกรรมตำมควำมสนใจ  
2. ร้อยละของนักเรียนได้เข้ำร่วมกิจกรรมในวันส ำคัญ ๆ ทุก
กิจกรรม 

 
100 

 
กำรสังเกต 

 
 

 
แบบสังเกต 

เชงิคุณภำพ 
1. ร้อยละของนักเรียนเห็นคุณค่ำของตนเอง  มีวินัย  คุณธรรม  
จริยธรรม และค่ำนิยมอันพึงประสงค์ 

 
100 

 
กำร

สอบถำม

 
แบบสอบถำม 
แบบสังเกต 
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งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 

2. ร้อยละของนักเรียนมีทักษะในกำรจัดกำร  กำรท ำงำน  
สำมำรถปรับตัวเข้ำกับสังคมได้เป็นอย่ำงดี 
3. ร้อยละของนักเรียนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และปฏิบัติตน
ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
4.ร้อยละของนักเรียนมีจิตส ำนึก จิตอำสำ และปฏิบัติตำม
วิถีทำงแห่งประชำธิปไตย 
5. ร้อยละของนักเรียนรู้จักกำรคิดวิเครำะห์ เป็นคนดี เก่ง และ
มีควำมสุขได้ด้วยกิจกรรม 

กำรสังเกต 
 

 
 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. นักเรียนได้รับพฒันำควำมเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้ำน  ท้ังร่ำงกำย  อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ 

2. นักเรียนได้ฝึกภำวะผู้น ำให้แก่นักเรียน  กล้ำคิด  กล้ำท ำ และ กล้ำแสดงออกในส่ิงท่ีถูกต้อง 
3. นักเรียนรู้จักบ ำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม  และเห็นคุณค่ำของกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
4. นักเรียนมีทักษะในกำรปฏิบัติกิจกรรมและอยู่รว่มกับคนอื่นได้อย่ำงมีควำมสุข 

 
 

ผู้เสนอโครงกำร                                 ผู้เห็นชอบโครงกำร 
 

 
ลงช่ือ.........................................................                   ลงช่ือ...................................................... 

                  (นำงสำวกนกวรรณ    ไกรภูมิ)                                   (นำงปฐมำ  ชูศักดิ์) 
                       ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร                         รองผู้อ ำนวยกำรบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 
 
 

ผู้อนุมัติโครงกำร 
 

 
                    ว่ำท่ี ร้อยเอก........................................................... 

                               (ภูพยงค์ คงชนะ) 
  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี 
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งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 

 
 
 
 
 
 
โครงกำร พัฒนาบุคลากรพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพของผู้เรียน 

  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน 
มำตรฐำนท่ี 2 กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร 
  2.3  ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุก

กลุ่มเป้ำหมำย 
   2.4  พัฒนำครูและบุคลกรให้มีควำมเช่ียวชำญทำงวิชำชีพ 

มำตรฐำนท่ี 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
   3.3  มีกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก 
สนองกลยุทธ์ สพม.11  

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสู่มำตรฐำนสำกล  
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่มืออำชีพ  
กลยุทธ์ที่ 4 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง ส่งเสริมคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐำน       

 ควำมเป็นไทย  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำให้มีศักยภำพตำมสมรรถนะมำตรฐำน 

วิชำชีพ และจรรยำบรรณ 
กลยุทธ์ที่ 5  กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล โดยกำรมีส่วนร่วมของทุก

ภำคส่วน 

 
กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ    กลุ่มงานบริหารกิจการ 
ผู้ประสำนโครงกำร/ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางปฐมา  ชูศักดิ์,นายอนุจิตร  จันทศรี 
ลักษณะโครงกำร    โครงการใหม่/โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลำ     เมษายน  พ.ศ. 2564  -  มีนาคม 2565 
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หลักกำรและเหตุผล     
        

 โครงการพัฒนาบุคลากรพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) 
ได้จัดขึ้นด้วยแนวคิดท่ีว่านักเรียนนับว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีส าคัญยิ่ง จ าเป็นท่ีจะต้องได้รับการดูแลและคุ้มครอง 
เพื่อให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ รัฐบาลได้เห็นความส าคัญ จึงได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 
และในหมวด ๗ กล่าวถึง การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก
แห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้ปฏิบัติหน้าท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ลงวันท่ี ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ังบุคคลให้ปฏิบัติหน้าท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
ลงวันท่ี ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยให้มีอ านาจหน้าท่ีด าเนินการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
ตามมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ และตามระเบียบคณะกรรมการ
คุ้มครองเด็กแห่งชาติในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ลง
วันท่ี ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ นอกจากนี้ ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดต้ังศูนย์เสมา
รักษ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดได้จัดต้ังศูนย์เสมารักษ์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ลงวันท่ี ๓๐ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๖๑ โดยก าหนดให้เป็นศูนย์กลางในการประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในจังหวัด 
รองรับนโยบายและแนวทางการขับเคล่ือนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของคณะกรรมการ
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ท้ังระดับกระทรวง และระดับจังหวัด ตลอดจนภารกิจงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับกิจการนักเรียนและนักศึกษาท่ีจะต้องด าเนินการและบูรณาการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งในการ
ด าเนินงานดังกล่าวต้องมีความรู้ ความเข้าใจในข้อกฎหมายและทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ดังนั้นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี จึง
มีโครงการพัฒนาบุคลากรพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) โดยมี
วัตถุประสงค์  ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ให้มีขีด

ความสามารถเพิ่มขึ้น 
เป้ำหมำย 

เชิงปริมำณ 
      1. ร้อยละ 80 ของบุคลากร มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
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เชิงคุณภำพ 
          1. บุคลากร มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาได้ในระดับดี 
รำยละเอียดกิจกรรม 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรม พัฒนาบุคลากรพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
ขั้นเตรียมการ 
ประชุม วางแผน พัฒนาบุคลากร  
ขั้นด าเนินการ 
พัฒนาบุคลากรพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาและออกตรวจตามเทศกาลหรือ
ตามแผนการด าเนินการ 
ขั้นติดตามและประเมินผล   
ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานเจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

มิ.ย. อนุจิตร  จันทศรี 

 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  นางปฐมา  ชูศักดิ์,นายอนุจิตร  จันทศรี 
งบประมำณ 
 18,000 บำท 
รำยละเอียดงบประมำณและกิจกรรมหลัก 

 
ท่ี 

กิจกรรม/รำยกำร 
เงินงบประมำณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

๑. พัฒนาบุคลากรพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา 

- 18,000 - 18,000 

รวมงบประมำณกำร  18,000  18,000 
 หมำยเหตุ  ถัวเฉล่ียทุกรำยกำร 
 



239 
 

 
งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 

กำรประเมินผลสัมฤทธิ์โครงกำร 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำร

ประเมิน 
เคร่ืองมือที่

ใช ้
เชิงปริมาณ 
๑. บุคลากร มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีเป็นพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

 
80 
 

 
ส ารวจ 

 

 
แบบส ารวจ 

 
เชิงคุณภาพ 
1. บุคลากร มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีเป็นพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาได้ 

 
ระดับดี 

 

 
สอบถาม 

 

 
แบบสอบถาม 

 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. บุคลากรพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ให้มีขีดความสามารถ

เพิ่มข้ึน 

 
 
 
 

ผู้เสนอโครงกำร                                 ผู้เห็นชอบโครงกำร 
 

 
ลงช่ือ.........................................................                   ลงช่ือ...................................................... 

                  (นางปฐมา  ชูศักดิ์)                                        (นำงปฐมำ  ชูศักดิ์) 

    รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 
 
 

ผู้อนุมัติโครงกำร 
 

 
                    ว่ำท่ี ร้อยเอก........................................................... 

                               (ภูพยงค์ คงชนะ) 
  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี 
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โครงกำร พัฒนำระบบบริหำรงำนงบประมำณ 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

มำตรฐำนท่ี 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

  2.1 มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 
  2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพกำรศึกษำ 
สนองกลยุทธ์ สพม.11  

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
  กลยุทธ์ที่ 5 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล โดยกำรมีส่วนร่วมของ 
ทุกภำคส่วน 

กลยุทธ์ที่ ๘ ส่งเสริมให้บุคลำกรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรด ำเนินชีวิต 
 

กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ 
ผู้ประสำนโครงกำร/ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นำงสุภำพร สุวรรณละออง 
ลักษณะโครงกำร    โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลำ     พฤษภำคม 2564 - เมษำยน 2565 
 
หลักกำรและเหตุผล     
      กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี เพื่อรองรับกำร
กระจำยอ ำนำจ มีโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนประกอบด้วยกลุ่มงำนวิชำกำร กลุ่มงำนงบประมำณฯ กลุ่มงำนบริหำร
ท่ัวไป กลุ่มงำนบริหำรงำนบุคคล กำรด ำเนินกำรตำมแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
เพื่อใหก้ำรจัดกำรศึกษำเป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไข 
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2545 สนองนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
และนโยบำยของโรงเรียน งบประมำณจัดท ำเป็นปัจจัยส ำคัญท่ีจะขับเคล่ือนให้งำน/โครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆของ 
โรงเรียน สำมำรถด ำเนินไปด้วยควำมถูกต้อง เรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ อันจะส่งผลให้ผูเรียนมี 
ผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำ ซึ่งงำนกำรเงนิและบัญชีเป็นหน่วยงำน ท่ีมี
ภำรกิจหลัก ในกำรให้บริกำร อ ำนวยควำมสะดวก และบริหำรจัดกำรกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ดังนั้น เพื่อให้กำร
บริหำร จัดกำรของงำนกำรเงินและบัญชี เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ถูกต้องตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนำระบบกำรบริหำรงำนกำรเงิน บัญชี และสำมำรถด ำเนินงำนไดอย่ำงมี  
    ประสิทธิภำพ รวดเร็ว โปร่งใส และถูกต้องตำมระเบียบของทำงรำชกำร  
2 เพื่อพัฒนำงำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรและกำรลงทุนเพื่อกำรศึกษำ  
3. เพื่อจัดระบบกำรตรวจสอบ ก ำกับ ติดตำม และพัฒนำระบบกำรบริหำรงำน        

งบประมำณ  
เป้ำหมำย 

เชิงปริมำณ 
          1. ร้อยละของงำน/โครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆของโรงเรียน สำมำรถเนินกำรเบิกจ่ำย     
ไดตำม แผนปฏิบติักำรประจ ำปี 

เชิงคุณภำพ 
                     1. ระดับคุณภำพของงำน/โครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆของโรงเรียน สำมำรถด ำเนินกำรเบิกจ่ำยตำม 
แผนปฏิบัติกำร ไดอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวดเร็ว โปร่งใส และถูกต้องตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
  2. ระดับคุณภำพของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร 
รำยละเอียดกิจกรรม 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรม กำรเบิกจ่ำย 
ขั้นเตรียมกำร 
- ประชุมผู้รับผิดชอบ 
- ประชุมแต่งต้ังคณะด ำเนินกำร 
ขั้นด ำเนินกำร 
- กำรท ำเอกสำรขอเบิกงบประมำณ 
- ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงิน 
ขัน้ติดตำมและประเมินผล   
- ประเมินควำมพึงพอใจ 
- สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 
พฤษภำคม 

2564 
 
 

พ.ค.64 - 
เม.ย.65 

 
เม.ย. 65 

นำงสุภำพร 
สุวรรณละออง 

2. กิจกรรม กำรจัดท ำบัญชี 
ขั้นเตรียมกำร 
- ประชุมผู้รับผิดชอบ 
- ประชุมแต่งต้ังคณะด ำเนินกำร  
ขั้นด ำเนินกำร 
- กำรจัดท ำบัญชีกำรเงิน 
- กำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินและ งบกำรเงิน 

พฤษภำคม 
2564 

 
 

พ.ค.64 - 
เม.ย.65 

 
 

นำงสุภำพร 
สุวรรณละออง 
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ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

- กำรจัดท ำและจัดหำแบบพิมพ์ บัญชี ทะเบียนและรำยงำน 
ขั้นติดตำมและประเมินผล   
- ประเมินควำมพึงพอใจ 
- สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 
 

เม.ย. 65 

3. กิจกรรม พัฒนำแผนปฎิบัติรำชกำร 
ขั้นเตรียมกำร 
- ประชุมผู้รับผิดชอบ 
- ประชุมแต่งต้ังคณะด ำเนินกำร 
ขั้นด ำเนินกำร 
- ด ำเนินกำรพัฒนำแผนปฎิบัติรำชกำร 
ขั้นติดตำมและประเมินผล   
- ประเมินควำมพึงพอใจ 
- สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 
พฤษภำคม 

2564 
 
 

พ.ค.64 - 
เม.ย.65 

 
เม.ย. 65 

 
นำยองค์พันเลิศ  
พนมวัน ณ 
อยุธยำ 

4. กิจกรรม พัฒนำระบบแผนงำน 
ขั้นเตรียมกำร 
- ประชุมผู้รับผิดชอบ 
- ประชุมแต่งต้ังคณะด ำเนินกำร 
ขั้นด ำเนินกำร 
- ด ำเนินกำรพัฒนำระบบแผนงำน 
ขั้นติดตำมและประเมินผล   
- ประเมินควำมพึงพอใจ 
- สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 
พฤษภำคม 

2564 
 
 

พ.ค.64 - 
เม.ย.65 

 
เม.ย. 65 

 
นำงสำวนัฐพร  
เกื้อฉิม 

4. กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
กำรศึกษำ 2565 
ขั้นเตรียมกำร 
- ประชุมผู้รับผิดชอบ 
- ประชุมแต่งต้ังคณะด ำเนินกำร 
ขั้นด ำเนินกำร 
- ด ำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
กำรศึกษำ 2565 
ขั้นติดตำมและประเมินผล   
- ประเมินควำมพึงพอใจ 
- สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 
พฤษภำคม 

2564 
 
 

พ.ค.64 - 
เม.ย.65 

 
เม.ย. 65 

 
นำยองค์พันเลิศ  
พนมวัน ณ 
อยุธยำ 
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ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  นำงสุภำพร สุวรรณละออง 
งบประมำณ 
 149,150 บำท 
รำยละเอียดงบประมำณและกิจกรรมหลัก 
 

 
ท่ี 

กิจกรรม/รำยกำร 
เงินงบประมำณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

๑. กำรเบิกจ่ำย - - 7,020 7,020 
๒. กำรจัดท ำบัญชี - - 5,430 5,430 
๓. พัฒนำแผนปฎิบัติรำชกำร - 20,700 - 20,700 
๔. พัฒนำระบบแผนงำน - 98,000 - 98,000 
5 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดท ำ

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
กำรศึกษำ 2565 

- 18,000 - 18,000 

รวมงบประมำณกำร  136,700 15,450 149,150 
 หมำยเหตุ  ถัวเฉล่ียทุกรำยกำร 
 
กำรประเมินผลสัมฤทธิ์โครงกำร 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำร
ประเมิน 

เคร่ืองมือที่ใช้ 

เชิงปริมำณ 
๑. ร้อยละของงำน/โครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆของ โรงเรียน 
สำมำรถด ำเนินได้ 
 

 
100 

 
กำร

รำยงำน 
 

 
แบบรำยงำน 

เชิงคุณภำพ 
1. ระดับคุณภำพของงำน/โครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆของโรงเรียน 
สำมำรถด ำเนินกำรเบิกจ่ำยตำม แผนปฏิบัติกำร ไดอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ รวดเร็ว โปร่งใส และถูกต้องตำมระเบียบของทำง
รำชกำร 
2. ระดับคุณภำพของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีควำม
พึงพอใจต่อกำรให้บริกำร 

 
ดี 
 
 
 
ดี 

 
กำร

รำยงำน
โครงกำร 

 
กำร

ประเมิน 

 
แบบรำยงำน 

 
 
 

แบบประเมิน 
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ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  1. กำรบริหำรงำนกำรเงิน กำรบัญชี สำมำรถด ำเนินงำนไดอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวดเร็ว โปร่งใส 
ถูกต้องตำมระเบียบของทำงรำชกำร และเกิดประโยชนสูงสุดต่อรำชกำร 
 2. กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรและกำรลงทุนเป็นไปเพื่อกำรศึกษำ 
 3. บุคลำกรของโรงเรียนใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

 
 
 
 

ผู้เสนอโครงกำร                                 ผู้เห็นชอบโครงกำร 
 
 

 
ลงช่ือ.........................................................                   ลงช่ือ...................................................... 

                  (นำงสุภำพร สุวรรณละออง)                                (นำงสำวสุกัญญำ  ทิพย์พินิจ) 
                       ต ำแหน่ง ครูค.ศ.2                              รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 
 
 

ผู้อนุมัติโครงกำร 
 

 
                    ว่ำท่ี ร้อยเอก........................................................... 

                               (ภูพยงค์ คงชนะ) 
  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี 
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โครงกำร พัฒนำศักยภำพบุคลำกรภำยในองค์กร 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

มำตรฐำนท่ี 2 กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร 
 2.4 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเช่ียวชำญทำงวิชำชีพ 
 2.5 มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลังเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 

สนองกลยุทธ์ สพม.11  
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่มืออำชีพ 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำให้มีศักยภำพตำมสมรรถนะมำตรฐำน 
วิชำชีพ และจรรยำบรรณ 
 กลยุทธ์ที่ 5 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล โดยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำค
ส่วน 
 

กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
ผู้ประสำนโครงกำร/ผู้รับผิดชอบโครงกำร  ครูภำวิณี  แจ่มกระจ่ำง 
ลักษณะโครงกำร    โครงกำรต่อเนื่อง/โครงกำรใหม่ 
ระยะเวลำ     16 พฤษภำคม 2564-15 พฤษภำคม 2565 
 

หลักกำรและเหตุผล     
      ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ.2542  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.2545  มี

จุดมุ่งหมำยท่ีจะกระจำยอ ำนำจจำกส่วนกลำงลงสู่โรงเรียน  โดยแต่ละโรงเรียนสำมำรถบริหำรจัดกำรด้วยตนเอง  
และจำกกลยุทธ์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  ต้องกำรพัฒนำองค์ควำมรู้และสมรรถนะของครู
ผ่ำนกำรปฏิบัติจริงและกำรช่วยเหลืออย่ำงต่อเนื่องและเสริมสร้ ำงระบบแรงจูงใจในกำรท ำงำนสอดคล้องกับ
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  โดยให้มีกำรเสริมศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำ
ให้ทัดเทียมกับนำนำประเทศให้มีควำมรู้สู่สำกลบนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย    มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ มีกำร
พัฒนำทำงด้ำนหลักสูตร  กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรวัดผลประเมินผล  สำมำรถพัฒนำตนเองได้ตรงกับ
ควำมต้องกำร ท ำงำนร่วมกันเป็นทีม เรียนรู้ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข  และมีควำมพร้อมทุกด้ำนในกำรท่ีจะพัฒนำ
โรงเรียนและผู้เรียนของตนเองให้มีคุณภำพต่อไป  ทำงโรงเรียนโดยกลุ่มงำนบุคคล จึงได้จัดโครงกำรนี้ขึ้น 
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วัตถุประสงค์ 
      1.  เพื่อให้ข้ำรำชกำรครูและครูอัตรำจ้ำงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร  สุรำษฎร์ธำนี  มีควำมรู้
และควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำตนเอง สำมำรถพัฒนำตนเองได้ตรงกับควำมต้องกำร และควำมจ ำเป็น 
       2.  เพื่อให้ข้ำรำชกำรครูและครูอัตรำจ้ำงของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร  สุรำษฎร์ธำนี  
สำมำรถท ำงำนร่วมกันเป็นทีม เรียนรู้ร่วมกัน อย่ำงมีควำมสุข 
 
เป้ำหมำย 

เชิงปริมำณ 
             1. ข้ำรำชกำรครูและครูอัตรำจ้ำงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร  สุรำษฎร์ธำนี  จ ำนวน  
71  คน  ได้รับกำรพัฒนำตรงกับควำมสนใจ และควำมต้องกำรของตนเอง 

เชิงคุณภำพ 
             1. ข้ำรำชกำรครูและครูอัตรำจ้ำง มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง และ

อยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข  
 
รำยละเอียดกิจกรรม 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมพัฒนำบุคลำกรสู่ควำมเป็นเลิศ(คร้ังที่ 8) 
ขั้นเตรียมกำร 
-ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำน 
-แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
ขั้นด ำเนินกำร 
-ประสำนผู้เกี่ยวข้องแต่ละโรงเรียน 
-ด ำเนินกำรสัมมนำ 
-ศึกษำดูงำน 
ขั้นติดตำมและประเมินผล   
-ติดตำมประเมินผลและรำยงำนผล 
-สรุปผลกิจกรรม 

 
 

5/7/2564 
6-20/7/2564 

 
23-

26/7/2564 
22-

26/9/2564 
26-27/92564 

1-
12/10/2564 

 
 
 
ครูธนรรณพร  แสง
สว่ำง 
ครูสุมำลี ซุ้นสุวรรณ 

2. กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้ำงขวัญและก ำลังใจ 
ขั้นเตรียมกำร 
-ประชุม วำงแผนกำรด ำเนินกิจกรรม 
-แต่งต้ังค ำส่ัง ตำมกิจกรรมย่อย 
ขั้นด ำเนินกำร 
-ประชุม ช้ีแจงบุคลำกรท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 

1-14/5/2564 
 

16/5/2564-
15/5/2565 

 
 

กลุ่มงำนบุคคล 
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ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

-จัดท ำตำมแผนด ำเนินกำร/ค ำส่ังท่ีก ำหนดไว้ 
ขั้นติดตำมและประเมินผล   
-ประเมินควำมพึงพอใจ/ตรวจสอบกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 
-สรุปและรำยงำนกิจกรรม 

 
 

1-16/5/2565 

3. กิจกรรมพัฒนำระบบงำนกลุ่มงำนบุคคล 
ขั้นเตรียมกำร 
-ประชุม ช้ีแจง ส ำรวจควำมต้องกำร 
-แต่งต้ังค ำส่ังปฏิบัติงำนตำมควำมจ ำเป็น/ภำระงำน 
ขั้นด ำเนินกำร 
-ปฏิบัติหน้ำท่ีตำมค ำส่ัง/ภำระงำน 
-จัดซื้อ จัดหำวัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีจ ำเป็น 
ชั้นติดตำมและประเมินผล 
-สังเกต/ประเมินควำมพึงพอใจ 

 
1-14/5/2564 

 
 

16/5/2564-
15/5/2565 

 
1-16/5/2565 

 

 
ครูภำวิณี แจ่มกระ

จ่ำง 

4. กิจกรรมพัฒนำบุคลำกร 
ขั้นเตรียมกำร 
-ส ำรวจควำมต้องกำรกำรพัฒนำตนเองโดยกำรจัดท ำ ID 
Plan 
ขั้นด ำเนินกำร 
-ประชำสัมพันธ์โครงกำรกำรอบรม 
-บุคลำกรผู้สนใจเขียนค ำขอเพื่อเข้ำรับกำรอบรม 
-บุคลำกรผู้เข้ำรับกำรอบรมสรุปและรำยงำนกำรเข้ำรับ
กำรอบรม 
ขั้นติดตำมและประเมินผล 
-ตรวจสอบกำรเข้ำร่วมกำรอบรม 

 
16/5/2564-
15/5/2565 

 
1-16/5/2565 

 

 
ครูคุณำกร วำณิชย์
เจริญ 

5. กิจกรรมศึกษำดูงำนกลุ่มงำนบุคคล 
ขั้นเตรียมกำร 
-ประชุม ช้ีแจง 
-วำงแผนกำรด ำเนินกำร 
ขั้นด ำเนินกำร 
-แต่งต้ังค ำส่ังปฏิบัติงำน 
-ประชุม/ช้ีแจงตำมค ำส่ังปฏิบัติงำน 
ขั้นติดตำมและประเมินผล 
-ประเมินควำมพึงพอใจ 

 
 

16/5/2564-
15/5/2565 

 
1-16/5/2565 

 
 

 
 
ครูธนรรณพร แสง
สว่ำง 
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ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  กลุ่มงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี 
งบประมำณ 
 333,000 บำท 
 
รำยละเอียดงบประมำณและกิจกรรมหลัก 
 
ท่ี 

กิจกรรม/รำยกำร 
เงินงบประมำณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

๑. กิจกรรมพัฒนำบุคลำกรสู่ควำม
เป็นเลิศ    

- 100,000 80,000 180,000 

๒. กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติ 
สร้ำงขวัญและก ำลังใจ 

- - 13,500 13,500 

๓. กิจกรรมพัฒนำระบบงำนกลุ่มงำน
บุคคล 

- - 13,500 13,500 

๔. กิจกรรมพัฒนำบุคลำกร - 110,000 7,000 117,000 
๕. กิจกรรมศึกษำดูงำนกลุ่มงำนบุคคล 2,000 5,000 2,000 9,000 

รวมงบประมำณกำร 2,000 215,000 116,000 333,000 
 
 หมำยเหตุ  ถัวเฉล่ียทุกรำยกำร 
 
กำรประเมินผลสัมฤทธิ์โครงกำร 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำร
ประเมิน 

เคร่ืองมือที่
ใช ้

เชิงปริมำณ 
๑. ร้อยละของข้ำรำชกำรครูและครูอัตรำจ้ำงได้รับกำรพัฒนำ
ตรงกับควำมต้องกำรและจ ำเป็น 
 

90 ส ารวจ แบบส ารวจ 

เชิงคุณภาพ 
2. ระดับควำมพึงพอใจของของข้ำรำชกำรครูและครู 
อัตรำจ้ำงท่ีเข้ำร่วมกิจกรรม 

 
ดีมำก 

 
ประเมิน
ความพึง
พอใจ 

 
แบบประเมิน
ความ 
พึงพอใจ 
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ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ข้ำรำชกำรครูและครูอัตรำจ้ำงสำมำรถพัฒนำตนเอง  พัฒนำองค์กร  มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำร

เรียนกำรสอน  สอดคล้องกับภำรกิจและศักยภำพของสถำนศึกษำ และสำมำรถท ำงำนร่วมกันเป็นทีมอย่ำงมี
ควำมสุข 

 
 
 
 
 

ผู้เสนอโครงกำร                                 ผู้เห็นชอบโครงกำร 
 

 
ลงช่ือ.........................................................                   ลงช่ือ...................................................... 

                  (ครูภำวิณี  แจ่มกระจ่ำง)                                        (นำงสำวสุกัญญำ  ทิพย์พินิจ) 
                       ต ำแหน่ง ครูค.ศ.3         รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 
 

ผู้อนุมัติโครงกำร 
 

 
                    ว่ำท่ี ร้อยเอก........................................................... 

                               (ภูพยงค์ คงชนะ) 
  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี 

 

 

 

 


