
ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ สุรำษฎร์ธำนี ชุมพร
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน

กระทรวงศึกษำธิกำร

กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม

ประจ ำปีงบประมำณ พุทธศักรำช ๒๕๖๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี



บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี  

ที่  /๒๕๖๕ วันที่ ๑๘  สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี   

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ตามที่ข้าพเจ้า นายธนวัฒน์ สังข์ปลอด ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย ได้รับมอบหมายให้
รวบรวมการแสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มี     
ส่วนร่วมในการด าเนินการตามภารกิจของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ใน
ปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๖๕  พบว่า มีการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในภารกิจต่าง ๆ 
อย่างหลากหลาย

ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขอรายงานผลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ของโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ในปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ดังสิ่งที่แนบมาด้วย 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ

ลงชื่อ ....................................................
( นายธนวัฒน์  สังข์ปลอด )

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ ....................................................
( นางสาวสุกัญญา ทิพย์พินิจ)

รองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารทั่วไป
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ ....................................................
( นายบุญเลิศ ทองชล )

ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี



วันที่ 3 มีนาคม 2565
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี จัดการประชุมภาคี 4 ฝ่าย เพื่อ

พิจารณาหนังสือเรียนส าหรับการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2565 โดยการประชุมครั้งนี้มี
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน คณะผู้บริหาร ตัวแทนคณะครู ตัวแทนผู้ปกครอง ผู้แทน
ชุมชนและตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการประชุม โดยประชุมดังกล่าวด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย



วันที่ 28 เมษายน 2565
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ด าเนินการเตรียมความพร้อม

ส าหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมีการปรับปรุงห้องเรียน โต๊ะ เก้าอี้ 
อุปกรณ์การเรียน ตลอดจนการปรับปรุงทัศนียภาพให้มีความสวยงาม เหมาะสมส าหรับการเปิด
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ขอขอบคุณเทศบาลต าบลช้างขวา 
ที่ได้อนุเคราะห์สนับสนุนรถกระเช้าในการตัดแต่งกิ่งไม้ ตลอดจนการตกแต่งอาคารเรียนต่าง ๆ 
เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้



วันที่ 17 พฤษภาคม 2565
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ยินดีต้อนรับนายโชคดี ศรัทธาการ 

ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะ ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการลูกเสือ
จิตอาสาพระราชทาน การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา” ณ หอประชุม
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 

ในครั้งนี้ นายโชคดี ศรัทธาการ ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะ ได้ตรวจ
เยี่ยมโรงเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและสถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน โดยให้ค าแนะน า
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนในด้านต่าง ๆ แก่คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการขับเคล่ือนโรงเรียนต่อไป



วันที่ 17 - 20 พฤษภาคม 2565
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ขอขอบคุณ นางบุษรา นาวาทอง 

ครู กศน. ต าบลเขาวง อ าเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะ ที่ได้ให้เกียรติเป็น
วิทยากร “โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานใน
สถานศึกษา” ณ หอประชุม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 



วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี จัด “การประชุมคณะกรรมการ

เครือข่ายรถรับส่งนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1 ปี
การศึกษา 2565” ณ ห้องประชุมอาเซียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
เพื่อรับฟังค าช้ีแจงเกี่ยวกับเวลาและสถานที่ในการรับ–ส่งนักเรียน เพื่อความถูกต้องในการปฏิบัติ
และความเป็นระเบียบในช่วงเวลารับ–ส่งนักเรียน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการ
ปฏิบัติระหว่างโรงเรียนและเครือข่ายรถรับส่ง เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติในอนาคตต่อไป ซึ่ง
กิจกรรมดังกล่าวด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย



วันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2565
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี จัด “ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565” ณ หอประชุม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ      
สุราษฎร์ธานี เพื่อรับฟังค าช้ีแจงกฎระเบียบ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน การบริหารงานของฝ่าย
ต่าง ๆ ของโรงเรียน การมีส่วนร่วมในการดูแลนักเรียน และการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียน อีกทั้งรับฟังผลการด าเนินงานของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
ในรอบปีที่ผ่านมา ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าวด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย



วันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2565
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ยินดีต้อนรับอาจารย์ฤทัยชนก   

ห่วงจริง อาจารย์นิเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และนักศึกษา     
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ใน “กิจกรรมส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียน  
ที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี” ณ ห้องประชุม 
อาเซียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาส
ร่วมกันพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเพิ่มทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนและทักษะด้านต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นครูในอนาคตต่อไป





วันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2565
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ยินดีต้อนรับอาจารย์ฤทัยชนก   

ห่วงจริง อาจารย์นิเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และนักศึกษา     
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ใน “กิจกรรมส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียน  
ที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี” ณ ห้องประชุม 
อาเซียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาส
ร่วมกันพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเพิ่มทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนและทักษะด้านต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นครูในอนาคตต่อไป



วันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2565
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ยินดีต้อนรับอาจารย์ฤทัยชนก   

ห่วงจริง อาจารย์นิเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และนักศึกษา     
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ใน “กิจกรรมส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียน  
ที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี” ณ ห้องประชุม 
อาเซียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาส
ร่วมกันพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเพิ่มทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนและทักษะด้านต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นครูในอนาคตต่อไป





วันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2565
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ยินดีต้อนรับอาจารย์ฤทัยชนก   

ห่วงจริง อาจารย์นิเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และนักศึกษา     
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ใน “กิจกรรมส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียน  
ที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี” ณ ห้องประชุม 
อาเซียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาส
ร่วมกันพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเพิ่มทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนและทักษะด้านต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นครูในอนาคตต่อไป



วันที่ 13 สิงหาคม 2565
นายบุญเลิศ ทองชล ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 

ต้อนรับนายธานินทร์ นวลวัฒน์ นางสาวสิริจันทร์ จ่าแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายธีรวิทย์ สุทธินุ่น นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะเตียนทอง ว่าที่
ร้อยตรีหญิงยศกมล ช่วยบ ารุง ปลัดอ าเภอกาญจนดิษฐ์ และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ในงาน
แสดงความยินดีกับคุณครูประเสริฐพร พัฒนศิลป์ คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละ
ศึกษา ที่ได้รับรางวัล “ผู้ฝึกสอนดีเด่น ชาย” กีฬามวยไทยสมัครเล่น และเด็กชายสกุลก้อง    
ช่วยพยัคฆ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่คว้ารางวัล “แชมป์มวยอาชีพ จังหวัด      
สุราษฎร์ธานี รุ่น 39 กิโลกรัม” ณ ค่ายมวย ร.ร. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่
ร่วมแสดงความยินดีและให้ก าลังใจกับคุณครูประเสริฐพร พัฒนศิลป์ และเด็กชายสกุลก้อง    
ช่วยพยัคฆ์ ไว้ ณ โอกาสนี้



โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพฒันำกำร สุรำษฎร์ธำนี http://www.tupst.ac.th


