
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  งานแผนงานและนโยบาย กลุ่มบริหารงบประมาณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 

ที่        งป......./๒๕๖4 วันที่  4    ตุลาคม   2564 

เร่ือง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 

  ตามที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
การศึกษา พ.ศ. 25๖3 ในภาคเรียนที่ 2 (พฤศจิกายน 2563 - มีนาคม 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี
การศึกษา พ.ศ. 25๖4 ในภาคเรียนที่ 1 (พฤษภาคม 2564 - กันยายน 2564) ซึ่งอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำโครงการและกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว จึงได้แจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 25๖4 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ให้กลุ่มแผนงานและนโยบายทราบ
ภายในสิ้นเดือนกันยายน 2564 นั้น 

ในการนี้กลุ่มแผนงานและนโยบายขอรายงานผลการดำเนินงานประจำงบประมาณ พ.ศ.2564 
รายละเอียดดังแนบ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 

                           (นายองค์พันเลิศ  พนมวัน ณ อยุธยา) 

                            หวัหนา้งานแผนงานและนโยบาย 
 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………. 

............................................................................................................................. ................................................. 

 

                            (นางสภุาพร สุวรรณละออง) 

                              หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ....................................................................................................... ............................ 

...................................................................................................... ........................................................................ 

  

                               (นางสาวสุกัญญา ทิพย์พินิจ) 

                                  รองผู้อำนวยการการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 

*
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………. 

............................................................................................................................. ................................................. 

 

                                            ว่าที่ ร้อยเอก 

                                                                   (ภพูยงค์   คงชนะ) 

                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี                                                                            

 .........../............./............  
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รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

(เดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564) 

ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 

โครงการ วัตถุประสงค์ วิธีดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ งบประมาณที่ใช้ 

 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

1. ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

1. เพื่อพัฒนานักเรียน
เป็นรายบุคคลตาม
ศักยภาพของนักเรียน 
 2. เพ่ือพัฒนานักเรียนที่
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ต่ำในกลุ่มสาระหลัก 
 3. เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ให้สูงขึ้น 
 4. เพื่อพัฒนานักเรียนที่
มีความสามารถทาง
วิชาการด้านต่าง ๆ ให้มี
ศักยภาพสูงขึ้น 
 

-  ทุกกลุ่มสาระจัดกิจกรรมที่
สง่เสริมให้นักเรียนได้พัฒนา
ความรู้ความสามารถด้านต่าง 
ๆ 
-  ทดสอบความรู้นักเรียนทุก
ระดับชั้นเพื่อแยกเป็น 3 กลุ่ม 
(เก่ง กลาง อ่อน) 
- ดำเนินการสอนเสริม กลุ่ม 
เก่ง และกลาง โดยวิทยากร
ภายนอก 
- ดำเนินการสอน กลุ่มอ่อน 
โดยครูในโรงเรียน 
- ดำเนินการสอนเสริม ม.6 
โดยวิทยากรจากหน่วยงานอื่น 

 

1. นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะ
กระบวนการเรียนรู้และมีการ
พัฒนาความรู้   ความสามารถใน
ด้านต่างๆ ตามศักยภาพของผู้เรียน
และมีทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 
2. นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ำในกลุ่มสาระหลักได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ 
3. นักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้
สูงขึ้น  
4. นักเรียนร้อยละ 90 มีการ
พัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้
และมีความรู้และทักษะที่จำเป็น
ตามหลักสูตร 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 
 

งบประมาณท่ีได้รับ
230,000 บาท 

งบประมาณทีใ่ช้ไป 

170,692 บาท 

งบประมาณคงเหลือ 

59,308 บาท 

เกิดการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม
สะเต็มศึกษา และการพัฒนา
สื่อการเรียนการสอน
ภาษาจีน และบางกิจกรรม
จัดได้เพียงบางส่วนเท่านั้น 
การแก้ปัญหาคือการวางแผน
จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์มากยิ่งขึ้น เน้น
การจัดกิจกรรมออนไลน์ 

 



โครงการ วัตถุประสงค์ วิธีดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ งบประมาณที่ใช้ 

 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

2. พัฒนา
ระบบงานวิชาการ 

1. เพื่อพัฒนางานวัดผล 
ประเมินผล งานพัฒนา
หลักสูตร ของโรงเรียน 
การนิเทศภายใน ให้ระบบ
การบริหารงานวิชาการให้
เกิดประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้รับบริการอย่างทั่วถึง 
2. เพื่อให้นักเรียนที่จะเข้า
เรียนระดับชั้นม.1 และ 
ม.4  ปีการศึกษา 2563 
ได้รับบริการอย่างทั่วถึง 
และเป็นธรรม 
3. เพื่อพัฒนางานวิชาการ
เข้าสู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล 
4. เพื่อให้ระบบการนิเทศ
ภายในมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นซึ่งจะทำให้การ
จัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

- งานทะเบียน 
- งานวัดผล 
- งานหลักสูตร 
- พัฒนาสำนักงานวิชาการ 
- พัฒนาวิชาการสู่
มาตรฐานสากล 
- งานการจัดการเรียนการสอน 
- งานนิเทศภายใน 
- งานรับนักเรียน  

1. งานวัดผล ประเมินผล งาน
พัฒนาหลักสูตร ของโรงเรียน การ
นิเทศภายใน ได้พัฒนาระบบการ
บริหารงานวิชาการให้เกิด
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ผู้รับบริการอย่างทั่วถึง 
2. นักเรียนที่จะเข้าเรียนระดับชั้น
ม.1 และ ม.4  ปีการศึกษา 2563 
ได้รับบริการอย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม 
3. งานวิชาการได้รับการพัฒนาเข้า
สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
4.ระบบการนิเทศภายในมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ซึ่งจะทำให้
การจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
5. วัสดุอุปกรณ์สำนักงานได้รับการ
จัดสรรเพียงพอต่อการดำเนินงาน
ของฝ่ายวิชาการ 
 

งบประมาณท่ีได้รับ
142,000 บาท 

งบประมาณทีใ่ช้ไป 

62,047 บาท 

งบประมาณคงเหลือ 

79,953 บาท 
 

กิจกรรมที่เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมวิจัยในชั้นเรียน งาน
ทะเบียน และงานวัดผล มี
งบประมาณไม่เพียงพอต่อ
การจัดกิจกรรม ส่วนกิจกรรม
พัฒนาวิชาการสู่
มาตรฐานสากลมีงบประมาณ
เหลือจ่ายจำนวนมากเพราะ
ไม่ได้นำนักเรียนไปแข่งขัน
จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโค
โรนา 2019 



โครงการ วัตถุประสงค์ วิธีดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ งบประมาณที่ใช้ 

 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

5. เพื่อจัดสรรวัสดุ

อุปกรณ์สำนักงานให้

เพียงพอต่อการ

ดำเนินงานของฝ่าย

วิชาการ 
 

3. พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
สถานศึกษา 

1. เพ่ือดำเนินการระบบ
การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

1. กำหนดมาตรฐานของ
สถานศึกษา 

2. จัดทำและดำเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

3. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
และใช้สารสนเทศในการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา  
4. ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานศึกษา 

5. นำผลการประเมินคุณภาพ
ทั้งภายในและภายนอกไปใช้

1. ครูที่มีส่วนร่วมในการจัดระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ร้อยละ 100  
2.โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยการมี
ส ่ วนร ่วมของคร ูและบ ุคลากร
ทางการศึกษา  นักเรียน  ผู้ปกครอง
และผู ้ที ่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาค
ส่วน 
 

งบประมาณท่ีได้รับ
17,000 บาท 

งบประมาณทีใ่ช้ไป 

39,225 บาท 

งบประมาณคงเหลือ 

-22,225 บาท 
 

ทางโรงเรียนมีนโยบายในการ
จัดอบรมงานประกันคุณภาพ
การศึกษา เนื ่องจากคุณครู
หลายท่านยังไม่เข้าใจในเรื่อง
ของงานประกัน ซึ ่งจัดเป็น
ระยะเวลา 2 ว ัน  ซ ึ ่ ง ใช้
งบประมาณเกินกว่าที่กำหนด
ไว้ในแผนปฏิบัติราชการ จึง
ได้ขออนุมัติเง ินสำรองจ่าย
เพิ ่มเต ิมจากผ ู ้อำนวยการ
โรงเร ียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
 



โครงการ วัตถุประสงค์ วิธีดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ งบประมาณที่ใช้ 

 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง    
6.จัดทำรายงานประจำปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน 

                         
4. พัฒนางาน
ห้องสมุด 

1. เพื่อให้มีหนังสือ 
วารสาร หนังสือพิมพ์ ที่
ทันสมัย หลากหลายและ
เพียงพอต่อการอ่านและ
การค้นคว้า 
2. เพื่อพัฒนาห้องสมุดให้
เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ 
สำหรับครู-นักเรียนและ
บุคคลทั่วไป 
3. เพ่ือพัฒนาสื่อ  
เทคโนโลยี  สารสนเทศ ที่
เหมาะสมต่อการศึกษา
ค้นคว้าในห้องสมุด 
 

1. จัดหาหนังสือพิมพ์-วารสาร 
2. จัดหาหนังสือส่งเสริมการ
อ่านและสื่อ 
3. จัดซื้ออุปกรณ์ระบบการยืม-
คืนหนังสือระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ,บัตรสมาชิกห้องสมุด 
4. ซ่อมแซมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
5. กิจกรรมเย็บเล่มเข้าปก
หนังสือ 
 
 

1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อย
ละ ๘๐ มีความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรม 
2.นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียนรัก
การอ่าน 
3. นักเรียนที่มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 
4. นักเรียนสามารถใช้แหล่งเรียนรู้
ตลอดจนสื่อต่างๆ รอบตัว 
5. นักเรียนสามารถสรุปความ
คิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และ
สื่อสารได้ด้วยตนเอง 
 

งบประมาณท่ีได้รับ
33,480 บาท 

งบประมาณทีใ่ช้ไป 

12,250 บาท 

งบประมาณคงเหลือ 

21,230 บาท 
 

นักเรียนบางส่วนขาดความ
ตระหนักในการอ่าน และไม่
สนใจในการร่วม กิจกรรมเกิด
จากการขาดการกระตุ้นหรือ
ปลูกฝังในการส่งเสริมการ
อ่านให้อยู่ในชีวิตประจำวัน 
ข้อเสนอแนะ โรงเรียนควร
กระตุ้น  ส่งเสริม และบูรณา
การกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การ อ่านไว้เป็นสวนหนึ่งใน
การจัดการเรียนการ
สอน และพัฒนากิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
ปลูกฝัง ส่งเสริมเด็กและ
เยาวชนเป็นผู้ใฝ่เรียน ใฝ่รู้จน
เป็นนิสัย 
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5. โครงการศูนย์
การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้าน
การศึกษา 
 

1. เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่าง
ถูกต้อง 
2. เพ่ือให้นักเรียน
สามารถปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
3. เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับ
นักเรียน ครู/บุคลากร
ทางการศึกษาผู้ปกครอง 
ชุมชน และหน่วยงานอื่น 
 

1. ขั้นเตรียมการ 
-  ประชุมวางแผนการดำเนิน
กิจกรรมกับหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
-  ประสานกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ทุกกลุ่มให้ออกแบบการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-  จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
2. ขั้นดำเนินการ 
-  ออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
และโครงการจดัการเรียนรู้ 
-  นำกิจกรรมย่อยไป
ดำเนินการจัดการเรียนรู้ 
-  ทำแบบทดสอบเพ่ือการวัด
และประเมินผลงานของ
นักเรียน 
3. ขั้นติดตามและประเมินผล 
-  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
-  ผลการวัดและประเมินผล
ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง
ได้อย่างถูกต้องร้อยละ 90 
๒. นักเรียนสามารถปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้
อย่างถูกต้องร้อยละ 90 
๓. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ใน
ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 100 
4. นักเรียน ครู/บุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้ปกครอง ใช้ประโยชน์จาก
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

งบประมาณท่ีได้รับ
10,000 บาท 

งบประมาณทีใ่ช้ไป 

10,000 บาท 

งบประมาณคงเหลือ 

0 บาท 
 

นักเรียนบางส่วนยังไม่เข้าใจ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ต้องให้นักเรียนได้
ฝึกคิดวิเคราะห์มากกว่านี้ 
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6. บริหารงาน
งบประมาณ 
(การเงินและบัญชี) 

1. เพ่ือให้สถานศึกษา
บริหารงานด้าน
งบประมาณมีความเป็น
อิสระ คล่องตัว โปร่งใส  
ตรวจสอบได้  
2. เพ่ือให้ได้ผลผลิต 
ผลลัพธ์ เป็นไปตาม
ข้อตกลงการให้บริหาร  
3. เพ่ือให้สถานศึกษา 
สามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่ได้อย่าง
เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 
4. ครูและนักเรียนมีความ
พึงพอใจในการใช้บริการ
ทางการเงินและบัญชี 
 

1. ขั้นเตรียมการ 
- ประชุมผู้รับผิดชอบ 
- ประชุมแต่งตั้งคณะ
ดำเนินการ 
2. ขั้นดำเนินการ 
- การทำเอกสารขอเบิก
งบประมาณ 
- ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน 
- การจัดทำบัญชีการเงิน 
- การจัดทำรายงานทางการเงิน
และ งบการเงิน 
- การจัดทำและจัดหาแบบ
พิมพ์ บัญชี ทะเบียนและ
รายงาน 
3. ขั้นติดตามและประเมินผล 
- ประเมินความพึงพอใจ 
- สรุปรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

1. ร้อยละ 100 ของครูและ
นักเรียนทุกคนมีความพึงพอใจใน
การใช้บริการทางการเงินและบัญชี 
2. สถานศึกษา บริหารงบประมาณ
ได้อย่างคล่องตัว โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
3. สถานศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
ทางการบริหารงบประมาณ  
4. การเงินการบัญชีของโรงเรียน
เป็นไปตามหลักการบริหาร
งบประมาณ และระเบียบของทาง
ราชการและการปฏิบัติงานการเงิน
ในโรงเรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

งบประมาณท่ีได้รับ
8,000 บาท 

งบประมาณทีใ่ช้ไป 

8,000 บาท 

งบประมาณคงเหลือ 

0 บาท 
 

- 

7. พัฒนา
แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ  

1. เพื่อให้โรงเรียนมีการ
บริหารงานโดยมีการ
กำหนดเป็นแผนงาน/
โครงการที่ชัดเจน 

1. จัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี 

1. ร้อยละ 80 ของการดำเนินงาน
ได้ตามแผนงาน/โครงการที่กำหนด
น้อย 

งบประมาณท่ีได้รับ
8,000 บาท 

งบประมาณทีใ่ช้ไป 

8,000 บาท 

งบประมาณคงเหลือ 

คุณครูบางส่วนยังขาดความ
เข้าใจในการเขียนโครงการ 
จึงควรจัดอบรมการเขียน
โครงการตามแผลกลยุทธ์
ให้แก่คุณครูก่อนจัดทำ



โครงการ วัตถุประสงค์ วิธีดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ งบประมาณที่ใช้ 

 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

สุราษฎร์ธานี 
 

2. เพื่อให้โรงเรียนได้
บริหารงานได้สอดคล้อง
สนองกับกลยุทธ์ที่กำหนด 
3. เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การนิเทศ  ติดตามและ
ประเมินผลการ
บริหารงานโรงเรียนได้
อย่างเป็นระบบ 
 

2. ร้อยละ 90 ของการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ
คุณภาพดีมาก 
3. ร้อยละ 90 ของการบริหารงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้อง
กับกลยุทธ์ที่กำหนด 
2. ร้อยละ 90 ของระบบการนิเทศ 
ติดตามงานอย่างต่อเนื่องและนำ
ข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการ
ปรับปรุงงานในปีต่อไป 

0 บาท 
 

แผนปฏฺบัติราชการประจำปี
ในปีถัดไป 

8. สร้างขวัญและ
กำลังใจและพัฒนา
ระบบกลุ่มงาน
บุคคล 

1. เพื่อเป็นการสร้างขวัญ
และกำลังใจให้แก่
บุคลากร 
2. เพื่อเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีซึ่งกัน
และกันระหว่างบุคลากร 
3. เพื่อให้บุคลากรเกิด
ความมั่นคงในสวัสดิการ 
4. เพื่อเป็นการสร้างความ
รัก ความห่วงใยของทาง
โรงเรียนต่อบุคลากร 

 

-  กิจกรรมยกย่องและเชิดชู
เกียรติ 
-  กิจกรรมพัฒนาระบบงาน
กลุ่มงานบุคคล 
-  กิจกรรมพัฒนาบุคคลากร 

1. ร้อยละ 100 ของบุคลากรมี
ขวัญและกำลังใจดีขึ้น มี
ความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน มี
ความรักความผูกพันต่อโรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
2. ร้อยละ 100 ของบุคลากรมี
ขวัญและกำลังใจเพิ่มยิ่งข้ึนและมี
ความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน 

งบประมาณท่ีได้รับ
25,000 บาท 

งบประมาณทีใ่ช้ไป 

25,000 บาท 

งบประมาณคงเหลือ 

0 บาท 
 

เนื่องจากโรงเรียนมีบุคลากร
ที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น
จำนวนมาก ทำให้
งบประมาณท่ีจัดสรรไว้ไม่
เพียงพอ 
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9. พัฒนาและ
ปรับปรุงอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ 

1. เพ่ือให้ครูและบุคลากร 
สามารถใช้อุปกรณ์ระบบ
มัลติมีเดียและสื่อการ
เรียนการสอนพร้อมใช้
งาน  
2. เพ่ือให้หน่วยงาน
ภายในและภายนอก
โรงเรียนได้ใช้ระบบ
มัลติมีเดียที่มี
ประสิทธิภาพและทันสมัย 
มากยิ่งขึ้น 
 

- วางแผนโครงการ 
- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ-
ครุภัณฑ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตามระเบียบการจัดหาพัสดุ 
-ตดิตามและประเมินผล การ
จัดชื้อจัด จ้างวัสดุ-ครุภัณฑ์ 

1. ข้าราชการครูและครูอัตราจ้าง 
ที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 95 
2. ข้าราชการครูและครูอัตราจ้างที่
เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับรอ้ยละ 90 
 

งบประมาณท่ีได้รับ
25,000 บาท 

งบประมาณทีใ่ช้ไป 

27,000 บาท 

งบประมาณคงเหลือ 

-2,000 บาท 

เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้
ต้องจัดการเรียนการสอน 
และกิจกรรมต่าง ๆ แบบ
ออนไลน์ ทำให้มีความ
จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่ง
ส่งผลให้งบประมาณท่ีได้รับ
การจัดสรรนั้นยังไม่เพียงพอ
ต่อการดำเนินการ จึงได้ขอ
อนุมัติงบสำรองจ่ายจาก
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ  
สุราษฎร์ธานี 

10. ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
(กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครอง) 

1. เพ่ือให้นักเรียนได้รับ

การดูแลช่วยเหลือและ

ส่งเสริมพัฒนาเต็มตาม

ศักยภาพเป็นคนที่สมบูรณ์

ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ 

สังคม และสติปัญญา          

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ    
ประชุมชี้แจงโครงการและ 

2. แต่งตั้งคณะทำงาน 

3. ดำเนินงานตามโครงการ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง) 
4. ประเมินผล 

5. สรุปผล รายงานผล 

ผู้ปกครองนักเรียนทั้งหมด  จำนวน  
๑,๒๙๕  คน 
ผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมประชุม  
จำนวน  ๙๓๖  คน 
ผู้ปกครองนักเรียนที่ไม่เข้าร่วม
ประชุม  จำนวน  ๓๕๙  คน 
 

งบประมาณท่ีได้รับ
54,000 บาท 

งบประมาณทีใ่ช้ไป 

21,082 บาท 

งบประมาณคงเหลือ 

32,918 บาท 

การเข้าระบบมีการขัดข้อง
บ้างเล็กน้อย  
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2. เพ่ือจัดและพัฒนา

ระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนให้มีคุณภาพและ

ทั่วถึง           

3. เพ่ือเสริมสร้างพัฒนา

ความรู้ความสามารถ

พัฒนาทางอารมณ์และ

พัฒนาจริยธรรมทางสังคม

ที่ดีงาม           

4. เพ่ือสร้างสัมพันธภาพ

ความเข้าใจ ความเห็นอก

เห็นใจอันดีระหว่างครู 

นักเรียน และผู้ปกครอง           

5. เพ่ือส่งเสริมให้ครูที่

ปรึกษา ครูประจำชั้น 

บุคลากรในโรงเรียน 

ผู้ปกครอง เพ่ือนนักเรียน

ด้วยกนัและ หน่วยงาน

อ่ืนๆ มีส่วนร่วมในการ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

6. รายงานผลการปฏิบัติงาน
โดยใช้แบบสอบถาม 



โครงการ วัตถุประสงค์ วิธีดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ งบประมาณที่ใช้ 

 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

11. ธนาคาร
โรงเรียน 

1. เพื่อให้นักเรียนทุกคนมี
ส่วนร่วมในการรู้จัก
ประหยัด อดออม และ
สามารถดำรงชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้ความสามารถ และ
มีประสบการณ์ในการ
ทำงาน สามารถนำไปใช้
ในชีวิตประจำวันได้ 
3. เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มี
วินัย  มีความรับผิดชอบ  
มีความซื่อสัตย์สุจริต  มี
ความเพียรพยายาม ขยัน 
อดทน  ละเอียด รอบคอบ
ในการทำงาน  และ
เสียสละเพ่ือส่วนรวม  
4. เปิดโอกาสให้นักเรียน
ฝึกทักษะการบริหาร การ
บริการ และการทำงาน
อย่างมีขั้นตอน 

1. ขั้นเตรียมการ 
- ประชุมวางแผนการดำเนิน
กิจกรรมกับนักเรียนธนาคาร
โรงเรียน กำหนดบทบาทและ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ธนาคาร
โรงเรียน 
- เสนอแผนการจัดกิจกรรมต่อ
ที่ประชุมผู้บริหาร 
- รับสมัครเจ้าหน้าที่ธนาคาร
โรงเรียนจำนวน 12 คน  
- อบรมเจ้าหน้าที่ธนาคาร
โรงเรียนประกอบด้วยนักเรียน
เป็นผู้ปฏิบัติงาน ทำหน้าที่
ผู้จัดการ พนักงานการเงิน 
พนักงานบัญชี พนักงานติดต่อ 
และพนักงานลงรายการเพ่ือให้
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
- ประชาสัมพันธ์โครงการ
ธนาคารโรงเรียน ให้นักเรียน
ทุกคนรู้ถึงวัตถุประสงค์ 
- จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ เพ่ือใช้ใน
กิจกรรมของธนาคารโรงเรียน 
2. ขั้นดำเนินการ 

1. นักเรียนร้อยละ 100  นักเรียน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ สุราษฎร์ธานี เข้าร่วม 
โครงการธนาคารโรงเรียน 
2. นักเรียนร้อยละ 100 ของ
นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ในปี
การศึกษา  2564 มีเงินออมเป็น
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อ  
3. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่
ปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียนมีทักษะ
การบริหาร การบริการและการ
ทำงานมีขั้นตอน ได้รับ
ประสบการณ์จากกระบวนการ
ทำงานของธนาคารโรงเรียน 
4. บุคลากรในโรงเรียนร้อยละ  
๑๐0 เข้าร่วมโครงการธนาคาร
โรงเรียน 
 

งบประมาณท่ีได้รับ
4,000 บาท 

งบประมาณทีใ่ช้ไป 

2,000 บาท 

งบประมาณคงเหลือ 

2,000 บาท 

เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้
นักเรียนไม่สามารถมา
โรงเรียนได้ จึงไม่สามารถฝาก
เงินกับธนาคารได้ 
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5. ส่งเสริมให้นักเรียนมี
เงินเก็บไว้ใช้จ่ายเมื่อยาม
จำเป็น 
6. ช่วยให้นักเรียน รู้จักใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

- ดำเนินการกิจกรรมธนาคาร
โรงเรียน (รับฝาก-ถอน) ตาม
ปฏิทินการทำงานของธนาคาร
โรงเรียน 
๓. ขั้นติดตามและประเมินผล 
- สรุปผลการดำเนินงานโดยทำ
แบบรายงานการจัดกิจกรรม 
และนำบัญชีรายรับ-รายจ่าย
ของธนาคารโรงเรียนรายงาน
ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนทราบ 

12. กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางวิชาการ 

1. เพื่อเผยแพร่ผลงาน
ของนักเรียนและครูสู่
ชุมชน 
2. เพื่อเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้แสดงความรู้
ความสามารถด้านต่าง ๆ 
 

1. ขั้นเตรียมการ 
- จัดทำโครงการและขออนุมัติ
โครงการ 
- แต่งตั้งคณะทำงาน 
- ประสานงานทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ จัดเตรียมผลงาน  
Best  practice   
- ประชุมปรึกษาหารือวาง
แผนการจัดนิทรรศการ 
2. ขั้นดำเนินการ 
- ประสานหน่วยงานต่าง ๆ  
- เชิญโรงเรียนในเขตพ้ืนที่
บริการร่วมงานนิทรรศการ 

1. ผู้เข้าชมมีความพึงพอใจต่อการ
จัดนิทรรศการร้อยละ  80 
2. ทุกกลุ่มสาระมีผลงาน Best  
practice  นำเสนอในงาน
นิทรรศการทางวิชาการของ
โรงเรียน 

งบประมาณท่ีได้รับ
80,000 บาท 

งบประมาณทีใ่ช้ไป 

30,000 บาท 

งบประมาณคงเหลือ 

50,000 บาท 

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ
(TUPST OPEN HOUSE) ไม่
สามารถจัดได้  
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- จัดนิทรรศการ 
3. ขั้นประเมิน 
- สรุปโครงการ 
- ประเมินโครงการ 

13. ค่ายสะเต็ม
ศึกษา 

1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ผ่านกิจกรรม หรือ
โครงงานที่มุ่งเน้นแก้ไข
ปัญหาที่พบเห็นในชีวิต
จริง 
2. เพื่อสร้างเสริม
ประสบการณ์ ทักษะชีวิต 
ความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือ
นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม 
3. เพื่อพัฒนาความรู้
ความเข้าใจ สามารถนำ
ความรู้หลายวิชามาบูรณา
การร่วมกันได้และนำไปใช้
ในการแก้ปัญหาในชีวิต
จริง 
4. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี

เจตคติที่ดีในการแก้ปัญหา

อย่างเป็นกระบวนการ 

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
2. ประชุมชี้แจงโครงการและ
แต่งตัง้คณะทำงาน 

3. ดำเนินงานตามโครงการจัด
ค่ายสะเต็มศึกษา 

ประเมินผล 

4. สรุปผล  รายงานผล 

1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อย
ละ 100  มีความพึงพอใจต่อการ
จัดกิจกรรม  
2. นักเรียนสนใจมีเจตคติที่ดีต่อ
วิทยาศาสตร์ ภาพรวมในการจัด
กิจกรรมในทุกด้านอยู่ในระดับดี
มาก   
 

งบประมาณท่ีได้รับ
20,000 บาท 

งบประมาณทีใ่ช้ไป 

20,000 บาท 

งบประมาณคงเหลือ 

0 บาท 

ปัญหาอุปสรรค  

งบประมาณไม่เพียงพอ 

วิธีแก้ไขปัญหา   

ตั้งงบประมาณในปีการศึกษา

ต่อไปให้มากขึ้น 
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14. ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์กลุ่ม
สาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ด้านการเรียนการสอน
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ 
2. เพ่ือสร้างทักษะในการ
แสวงหาความรู้ การคิด
วิเคราะห์และ
ประสบการณ์ตรงแก่ครู
และนักเรียน 
3. เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน
ให้สูงขึ้น 
 

-  ครูทุกคนในกลุ่มสาระจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียน
ได้พัฒนาความรู้ความสามารถ
ด้านต่าง ๆ 
-  ทดสอบความรู้นักเรียนทุก
ระดับชั้นเพื่อแยกเป็น 3 กลุ่ม 
(เก่ง กลาง อ่อน) 
- ดำเนินการสอนเสริม กลุ่ม 
เก่ง กลางและอ่อน 
- ดำเนินการสอนเสริมเพ่ิม
โอเน็ตวิชาสังคมช่วงพัก
กลางวันให้นักเรียนม.3 และม.
6 
- ดำเนินการฝึกซ้อม จัดแข่งขัน
ทักษะสังคมภายในโรงเรียน 
และเข้าร่วมการแข่งขันกับ
องค์กรภายนอก 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
2. ร้อยละ 70 ของนักเรียน
สามารถสอบวัดผลระดับท้องถิ่น
และระดับชาติสูงกว่าระดับ
มาตรฐานโรงเรียน 
3. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิชาสังคมศึกษาดีขึ้น 
4. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ รู้จักคิดวิเคราะห์มากข้ึน 
5. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาสังคมศึกษาท่ีสูงขึ้น 

งบประมาณท่ีได้รับ
17,500 บาท 

งบประมาณทีใ่ช้ไป 

17,000 บาท 

งบประมาณคงเหลือ 

500 บาท 

การแข่งขันบางรายการไม่

สามารถจัดได้และบาง

รายการปรับให้อยู่ในรูปแบบ

อนนไลน์ 

15. ค่าย
คณิตศาสตร์ 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนใช้ทักษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือเสริมสร้างความ

- กิจกรรม Happy  Time 
- กิจกรรมคณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจำวัน 
- กิจกรรมคณิตศาสตร์
สร้างสรรค ์

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เขา้ร่วมกิจกรรมร้อยละ 100 
1. นักเรียนที่เข้าร่วมค่าย
คณิตศาสตร์ ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพและฝึกทักษะ

งบประมาณท่ีได้รับ
20,000 บาท 

งบประมาณทีใ่ช้ไป 

20,000 บาท 

งบประมาณคงเหลือ 

0 บาท 

ต้องปรับรูปแบบ

กิจกรรมดดยจัดภายใน 1 วัน 

และลดจำนวนนักเรียน

ผู้เข้าร่วมโครงการเพ่ือลด
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สามัคคีในหมู่คณะและใช้
กระบวนการกลุ่มในการ
ทำงานให้บรรลุเป้าหมาย   
ร่วมกันได้ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนัก
ถึงความสำคัญของ
คณิตศาสตร์ และมีเจตคติ
ที่ดีต่อการเรียนรู้เรื่องราว
ต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับ
คณิตศาสตร์ 
4. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของครู ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
 

- กิจกรรมสนุกคิดกับ
คณิตศาสตร์ 
- กิจกรรม Math Rally      

กระบวนการทางคณิตศาสตร์จาก
ประสบการณ์ตรง 

ความเสี่ยงในการแพร่ระบาด

ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 

16. English 
camp 

1. เพ่ือฝึกทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารในสถานการณ์ต่าง 
ๆ ในสถานการณ์จริง โดย
วิทยากรชาวต่างชาติที่ใช้
ภาษาในการสื่อสาร 
2. เพ่ือให้นักเรียนเกิด
ความมั่นใจในการใช้
ภาษาอังกฤษ  

1. ประชุมครูในกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ วางแผนการ 
และรูปแบบการดำเนิน
กิจกรรม 

2. แต่งตั้งคณะทำงาน 

3. จัดกิจกรรม English Camp ณ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 

ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความ
พึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ
ค่ายภาษาอังกฤษ      (English 
Camp) ประจำปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ทั้ง 30 มี
ข้อคำถาม 7 ข้อ ซึ่งพบว่า มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจมากท่ีสุด 
ดังนี้ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ

งบประมาณท่ีได้รับ
20,000 บาท 

งบประมาณทีใ่ช้ไป 

20,000 บาท 

งบประมาณคงเหลือ 

0 บาท 

-  



โครงการ วัตถุประสงค์ วิธีดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ งบประมาณที่ใช้ 

 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

3. เพ่ือเสริมสร้าง
ประสบการณ์การใช้
ภาษาอังกฤษ 
 

4. รวบรวมแบบประเมินการ
ดำเนินกิจกรรม 

5. ประเมินผลความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรม 
English Camp และ ทีมวิทยากร 

6.นำผลจากการดำเนิน
กิจกรรมมาสรุปจุดดีและจุด
ด้อยเพื่อปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป 

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คิดเป็น
ร้อยละ 23 รองลงมาคือระยะเวลา
ในการจัดกิจกรรม, วิทยากรมี
ความรู้ความสามารถ สามารถให้
การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วย
ความเพลิดเพลิน สนุกสนาน คิด
เป็นร้อยละ 22 รองลงมาคือ 
กิจกรรมการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 19  
รองลงมาคือ นักเรียนสามารถนำ
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเรียนในชั้น
เรียนหรือในชีวิตประจำวันได้ คิด
เป็นร้อยละ 15 รองลงมาคือ
สถานที่มีความเหมาะสมได้ คิดเป็น
ร้อยละ 16 รูปแบบกิจกรรมมี
ความเหมาะสมและหลากหลายคิด
เป็นร้อยละ  15  ตามลำดับ 

17. เกษตรใน
โรงเรียน 

1. เพ่ือให้นักเรียนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ กับ
ครอบครัวและมีความสุข
จากการเรียน 
2. เพ่ือให้นักเรียนเกิดการ
ประกอบอาชีพและ

1. ขั้นตอนการวางแผนและ
แบ่งสายงานอาชีพ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการใน
การตรวจสอบและดูแลผลการ
ปฏิบัติ 
3. กิจกรรมงานเกษตร 

1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อย
ละ 85.50 มีความพึงพอใจต่อการ
จัดกิจกรรม 
2. นักเรียนสนใจมีเจตคติที่ดีต่อ
งานเกษตร อยู่ในระดับดีมาก 
 

งบประมาณท่ีได้รับ
10,000 บาท 

งบประมาณทีใ่ช้ไป 

10,000 บาท 

งบประมาณคงเหลือ 

0 บาท 

ปัญหาและอุปสรรค 

นักเรียนบางส่วนยังขาดความ
สนใจในเรื่องการเกษตร 
การแก้ปัญหา 



โครงการ วัตถุประสงค์ วิธีดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ งบประมาณที่ใช้ 

 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

ต้องการลดรายจ่าย และมี
รายได้เสริมให้ครอบครัว     
รวมทั้งยังได้ออกกำลังกาย
ไปในตัว สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคต
ต่อไปได้ 
3. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะ
กระบวนการในการ
ทำงานเป็นตัวอย่างแก่
ประชาชนทั่วไป ที่มี
ความคิดอยากทำโครงการ
ตามแนวทฤษฎีของท่าน
ในหลวง และสามารถ
แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวันได ้
 

-  ปลูกผักสวนครัว 
-  ปลูกข้าว 
-  ปลูกดาวเรือง 
-  ปลูกต้นทานตะวัน 
-  ปรับปรุงโรงเรือนเพาะชำ 
4. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
5. รวม 
6. สรุปผลการดำเนินโครงการ 
 

หาแนวทางเกษตรใหม่ๆเพ่ือ
ดึงดูดนักเรียนให้ความความ
สนใจ 
 

18.งานสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมี
จิตสำนึกอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชจากโรงเรียน
สู่ชุมชน 
2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม เป็น
ฐานของวิทยาการและ

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
2. ประชุมชี้แจงโครงการและ
แต่งตั้งคณะทำงาน 

3. ดำเนินงานตามโครงการ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

4. ประเมินผล 

5. สรุปผล  รายงานผล 

1. ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีจิตสำนึก

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชจากโรงเรียนสู่

ชุมชน 

2. น ักเร ียนม ีจ ิตสำน ึกในการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

 

งบประมาณท่ีได้รับ
10,000 บาท 

งบประมาณทีใ่ช้ไป 

10,000 บาท 

งบประมาณคงเหลือ 

0 บาท 

กลุ่มนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการไม่ต่อเนื่อง 



โครงการ วัตถุประสงค์ วิธีดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ งบประมาณที่ใช้ 

 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

ปัญญาการเรียนรู้บนฐาน     
งานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
3. เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ห้องงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน
และพ้ืนที่ศึกษา 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
รูปธรรม 
 

19. วันตรุษจีน 1. เพ่ือเปิดโลกทัศน์ทาง
การศึกษาภาษาจีนให้
กว้างขวางขึ้น  
2. เพ่ือเป็นการส่งเสริม
การพัฒนานักศึกษา 
เสริมสร้างศักยภาพ
ทางด้านภาษาจีนให้แก่
นักเรียนของ 

- ฝึกซ้อมกิจกรรมต่างๆ  
- กิจกรรมการแข่งขันตอบ
ปัญหา ความรู้ภาษาจีน 
- กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลง
จีน  
- กิจกรรมการแข่งขันเต้นนาฏ
ลีลา จีน(เต้นประกอบเพลงจีน) 
- กิจกรรมการแข่งขันปริศนา
คำทายจีน 

1. นักเรียนร้อยละ 90 เข้าร่วม
กิจกรรมวันตรุษจีน และได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับวันตรุษจีน 
2. คุณครูและนักเรียน และ
ผู้เกีย่วข้องมีความพึงพอใจใน
คุณภาพของกิจกรรม ได้รับความรู้ 
ประเพณีวัฒนธรรมเกี่ยวกับวัน
ตรุษจีนมากยิ่งขึ้น 

งบประมาณท่ีได้รับ
10,000 บาท 

งบประมาณทีใ่ช้ไป 

10,000 บาท 

งบประมาณคงเหลือ 

0 บาท 

กิจกรรมแข่งขันร้องเพลงจีน 
ใช้เวลาค่อนข้างนาน ทำให้
เวลาที่กำหนดไว้ไม่เพียงพอ  



โครงการ วัตถุประสงค์ วิธีดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ งบประมาณที่ใช้ 

 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

โรงเรียนซึ่งจะนำไปสู่การ
พัฒนาศักยภาพนักเรียน
ภาษาจีน  
3. เพ่ือเป็นการส่งเสริม
เผยแพร่ อนุรักษ์ และ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ประเพณีจีน 

20. ส่งเสริม
ศักยภาพด้าน
นาฏศิลป์ 

1. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักใช้
ความคิด การแสดงออก  
และความสามารถของ
ตนเอง 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีความ
ภาคภูมิใจในผลงานที่
ตัวเองได้สร้างสรรค์ 
3. เพ่ือเป็นการทำ
กิจกรรมส่งเสริมการแสดง
นาฏศิลป์ไทย 
 

1. ขั้นเตรียมการ 

- เขียนโครงการขออนุมัติ และ
แต่งตั้งคณะทำงาน 

- ประชุมการจัดกิจกรรม 
ระยะเวลา 1 วัน จำนวนครู 3 
คน 

2. ขั้นดำเนินการ 

- วิทยากรมาฝึกซ้อมการแสดง
นาฏศิลป์ไทย นักเรียนจำนวน 
30 คน 

- ฝึกซ้อมการแสดงนาฏศิลป์
ไทย 

3. ขั้นติดตามและประเมินผล 

- รายงานผลการดำเนินงาน 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนและครู 
เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการ
แสดงนาฏศิลป์ไทย 
2. ร้อยละ 60 ของนักเรียนมี
ทักษะความรู้ ความสามารถ 
สร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะ  
นาฏศิลป์ 

งบประมาณท่ีได้รับ
15,000 บาท 

งบประมาณทีใ่ช้ไป 

15,000 บาท 

งบประมาณคงเหลือ 

0 บาท 

- 

 
 


