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คำนำ 

แผนปฏิบัติประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี จัดทำขึ้น
เพื่อเป็นกรอบแนวทางการใช้งบประมาณในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาสภาพปัจจุบันของ
ท้องถิ่นและชุมชน อีกท้ังเพื่อสนองตอบต่อแนวนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนของหน่วยงานต้นสังกัด การพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีเน้นการปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้ของคน
ไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ และประการสุดท้ายคือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคของ
สังคม จากจุดเน้นของการปฏิรูปดังกล่าวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ได้นำมาเป็นหลักให้
บุคลากรในโรงเรียนใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการ / กิจกรรมเพื่อปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2565 

ทางโรงเรียนขอขอบคุณครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ส่วนราชการต่างๆท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนท่ีให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล ส่งเสริมสนับสนุนทุกๆด้านจน
ได้รับความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2565 เล่มนี้ จะ
ส่งผลท่ีดีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ขอขอบคุณทุกฝ่ายท่ีให้ความ
ร่วมมืออย่างดียิ่ง 
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บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖5 

ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

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

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี  มีมติเห็นชอบ 
และรับรองแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖5 ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ซึ่งเกิดจากการ
มีความส่วนร่วมของทุกฝ่าย ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร คณะครู ตลอดจนนักเรียน 
และเห็นว่ามีประโยชน์อย่างยิ่ง ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้นำไปใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารการจัดการของสถานศึกษาต่อไป     

 

 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ................................................................. 
                        (นายโกวิท  ศรีด่าน) 
           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

        โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี              
 
 
 
 
 



ค 
 

      งานแผนงานและนโยบาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

สารบัญ 

เร่ือง                       หน้า 
คำนำ…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  ก 
บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ……………………………………………………………………………………………..  ข 
สารบัญ………………………………………………………………………………………………………………………………………..  ค 
ส่วนท่ี ๑ บริบทของโรงเรียน 
 ข้อมูลท่ัวไป……………………………………………………………………………………………………………………… ๑ 
 ข้อมูลด้านบริหาร……………………………………………………………………………………………………………… 2 
 ข้อมูลนักเรียน………………………………………………………………………………………………………………….. ๓ 
 ข้อมูลบุคลากร……………………………………………………………………………………………………… …………. 4 
 ข้อมูลอาคารสถานท่ี…………………………………………………………………………………………………………. 6 
 โครงสร้างหลักสูตร……………………………………………………………………………………………………………  8 
 ผลการดำเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา……………………………………………………………………………………. ๙ 
ส่วนท่ี ๒ ทิศทางการพัฒนาการศึกษา……………………………………………………………………………………………..  ๑8 
ส่วนท่ี ๓ รายละเอียดและสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการ………………………………………………………………….  29 
ส่วนท่ี ๔ การกำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน……………………………………………………………………….  47 
 ภาคผนวก 
 โครงการสนับสนุนรายจ่ายประจำ………………………………………………………………….............………..  49
 โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการ…………………………………………………………………………………...…. 54 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ……………………………………........................................…… 59 
โครงการส่งเสริมความสามารถห้องเรียนพิเศษอุตสาหกรรมและคหกรรม……..………………………… 63 

 โครงการห้องเรียนพิเศษดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ.............................................................................  67 
โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีน CEP Chinese English Program………………………….……........ 73 
โครงการพัฒนาพฒันาศักยภาพห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์………………………………………........…… 78 
โครงการพัฒนาพฒันาวัสดุคุรุภัณฑ์ห้องเรียนพิเศษวิทย์ - คณิต………………………………..……………. 84 
โครงการโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน………………………………………………………........……… 88 
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มบริหารท่ัวไป…………………………..………..…... 96 
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านลูกเสือ…………………………………………………………………………….....….. 103 
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.)……………………………………………………....…… 107 

 



ง 
 

      งานแผนงานและนโยบาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

สารบัญ 

เร่ือง                       หน้า 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร............................................................................. 111 
โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา………………………...……….. ๑16 
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล…………………………………………………………………….................…… ๑20 
โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียน……………………….……………………………….……........................... 125 
โครงการพัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ…………………………………………………………............... ๑30 
โครงการโครงการพัฒนาและปรับปรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
ภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี……………………………………...........………  135 
โครงการพัฒนาคุณภาพด้านส่ือและเทคโนโลยี ……………………………………………….....……………….  139 
โครงการจัดซื้อ จัดจ้างซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการ…………………….  146 
โครงการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานท่ี……………………………………………………........…………….  150 
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย……………………………………………………………….………………………..  168 
โครงการโครงการอาชีพเพื่อทักษะกระบวนการดำเนินชีวิต...........................................................  174 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ....................................................................................  179 
โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาการ......................................................................................... 187 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิชาการ.........................................................................................  192 
โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ..........................................................................................  197 
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข..............................................................  204 
โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน.................................................................................................  209 
โครงการโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย......................................  215 
โครงการโครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน…………………………………........…………  223 
โครงการทัศนศึกษา........................................................................................................................  228 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยส่ือเทคโนโลยี................................................................................. 232 
โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)............................... 237 
โครงการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เพื่อการเรียนการสอนออนไลน์.................... 242 
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  
ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Science - Math Program : SMP)….................... 246 
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ (นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย).....................................................  252 
โครงการส่งเสริมการเรียนและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสาระศิลปะ.....................................................  256 
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และค่ายคุณธรรม.......................................................................... 261



1 
 

      งานแผนงานและนโยบาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

ส่วนท่ี 1  
 บริบทของโรงเรียน 

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

๑.๓  เปิดสอนต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ๑.๔  มีเขตพื้นท่ีบริการ มีเขตพื้นท่ีบริการอำเภอกาญจนดิษฐ์รวม  4  ตำบล  ๒9  หมู่บ้าน ได้แก่ 
 
 

อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน 
 
 
 
 

กาญจนดิษฐ์ 

ตะเคียนทอง บ้านดอนยาง  บ้านดอนชะอม  บ้านกะแดะแจะ  บ้านง่ามยวน  
บ้านบนไร่  บ้านหนองจิก บ้านดอนเค็จ  บ้านเฉงอะ   
บ้านห้วยหิน 

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

ทุ่งกง 
 

บ้านเขาแก้ว   บ้านทุ่งกง   บ้านดอนรัก 

ท่าทองใหม่ ท่าทองใหม่ 

 
 
 
 
 
 

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

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

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

ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2563 
2.2.3 นางสาวปัญชมญช์ุ ไชยบุรี วุฒิการศึกษาสูงสุด วุฒิ ค.ม. สาขา บริหารการศึกษา 

ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม 2565 

โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รองผู้อำนวยการอโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 

หัวหน้ากลุ่ม

บริหารวิชาการ 

หัวหน้ากลุ่มบริหาร

งบประมาณ 
หัวหน้ากลุ่ม

บริหารบุคคล 
หัวหน้ากลุ่ม

บริหารท่ัวไป 

หัวหน้ากลุ่มงาน

กิจการนักเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ  

๑ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

รองผู้อำนวยการอโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
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2.๓  ประวัติโดยย่อของโรงเรียน 
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี  เดิมช่ือโรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม ได้เปล่ียนช่ือ
เป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี  เมื่อวันท่ี ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗   ได้รับอนุญาตให้
จัดต้ังขึ้น เมื่อ พ.ศ.  ๒๕๑๕ ตามโครงการกระทรวงศึกษาธิการท่ีจะขยายการศึกษาระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ
ท่ัวถึงทุกอำเภอ โดยได้รับการเสนอแผนงานโครงการและติดตามผลไปยังกระทรวงศึกษาธิการของนายแคล้ว วิ
ทิพย์รอด  ศึกษาธิการอำเภอกาญจนดิษฐ์ และนายจำนง ทรงฤกษ์  ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จนกระท่ัง
ก่อต้ังโรงเรียนได้สำเร็จ ส่วนเรื่องท่ีดินท่ีก่อสร้างโรงเรียนในปัจจุบันได้รับความร่วมมือเสนอแนะจากนายสวัสด์ิ  
สุทธินุ่น   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๒ ตำบลตะเคียนทอง   สมัยนั้นมี นายอารี  นามอินทราภรณ์  นายวิญญู  ศรีสมปอง  
ปลัดอำเภอให้ใช้ท่ีสงวนของหมู่บ้านในเนื้อท่ี  ๓๐ ไร่ และได้มีผู้มีจิตศรัทธามอบให้อีก  ๕ ไร่   รวมเป็น  ๓๕  ไร่  
ในระยะแรกได้ขอใช้อาคารเรียนของโรงเรียนวัดนิกรประสาทช่ัวคราว  ต่อมาวันท่ี  ๒  กันยายน  พ.ศ.๒๕๑๖ ได้
ย้ายมาเรียน ณ เลขท่ี๗๐ หมู่ท่ี ๒ ตำบลตะเคียนทอง  อำเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จนกระท่ัง
ปัจจุบัน 
๓. ข้อมูลจำนวนห้องเรียนและจำนวนนักเรียน 
 ๓.๑  จำนวนห้องเรียนและจำนวนนักเรียนย้อนหลัง ๓ ปี  

ระดับชั้น 

จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน 
ปี

การศึกษา 
25๖2 

ปี
การศึกษา 
25๖3 

ปี
การศึกษา 
25๖4 

ปี
การศึกษา 
25๖2 

 

ปี
การศึกษา 
25๖3 

ปี
การศึกษา 
25๖4 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       
ม.๑ ๗ 8 8 ๒๖๐ 293 283 
ม.๒ 7 7 8 ๒๖๔ 251 286 
ม.๓ ๖ 7 7 ๒๒๓ 235 250 

รวม ๒๐ ๒2 ๒3 ๗๔๗ 779 819 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย       
ม.๔ ๔ 4 5 ๑๔๓ 128 206 
ม.๕ 3 4 4 ๑๐๑ 136 125 
ม.๖ 3 3 4 ๘๓ 98 135 

รวม ๑๐ ๑1 ๑3 ๓๒๗ 362 466 
รวมทั้งสิ้น 30 ๓3 36 ๑,๐๗๔ 1141 128 
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๔.  ข้อมูลบุคลากร 
 ปัจจุบันสถานศึกษามีครูและลูกจ้าง ดังนี้ 
 ๔.๑ จำนวนครู พนักงานราชการ และบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน  74  คน  แยกเป็น 
  ๔.๑.๑ ข้าราชการครู  60  คน 
  ๔.๑.๒ พนักงานราชการ  ๒  คน 
  ๔.๑.๓ บุคลากรทางการศึกษา  1  คน 
 ๔.๒ อัตราจ้าง (ครู)  จำนวน  7  คน  แยกเป็น 
      ๔.๒.๑   ครูอัตราจ้าง ครูวิกฤต            จำนวน  1    คน 
     ๔.๒.2   ครูจ้างสอน                        จำนวน  4    คน 
     ๔.๒.3   ครูผู้สอนชาวต่างชาติ  จำนวน  1    คน 
     ๔.๒.4   ครูปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์ จำนวน  1    คน 
 ๔.๓ ลูกจ้าง  จำนวน  4  คน  แยกเป็น 
  ๔.๓.๑ ลูกจ้างช่ัวคราวจากเงินงบประมาณ  4  คน 
 ๔.๔ จำนวนครู พนักงานราชการ และอัตราจ้างครูท่ีมีวุฒิ/วิชาเอก-โท 
  ๔.๔.๑ วุฒิทางการศึกษา 
 

ท่ี วุฒิการศึกษา ผู้บริหาร 
ข้าราชการครู 
และพนักงาน

ราชการ 

อัตราจ้างครู 
(จำนวน) 

ครู
ทรงคุณค่า 

รวม 

๑ ปริญญาเอก - - - - - 
๒ ปริญญาโท ๓ 1๐ - - 1๓ 
๓ ปริญญาตร ี - 54 5 - 59 
๔ ต่ำกว่าปริญญาตรี - - - - - 

รวมทั้งสิ้น ๓ 64 5 - 72 
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 ๔.๔.๒ วิชาเอก-โท 

ท่ี 
 

วิชาเอก – โท 
 

ข้าราชการครูและพนักงาน
ราชการ 

อัตราจ้าง 
รวม

ทั้งสิ้น วิชาเอก 
จำนวน 

วิชาโท 
จำนวน 

รวม 
วิชาเอก 
จำนวน 

วิชาโท 
จำนวน 

รวม 

1 ภาษาไทย 8 - 8 - - - 8 
2 คณิตศาสตร์ 9 - 9 - - - 9 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14 - 14 - - - 14 
4 สังคมศึกษา 7 - 7 - - - 7 
5 สุขศึกษาและพละศึกษา 3 - 3 1 - - 4 
6 ศิลปะ 5 - 5 1 - - 6 
7 ภาษาต่างประเทศ 10 - 10 1 - - 11 
8 การงานอาชีพ 6 - 2 - - - 2 
9 การแนะแนว 2 - 2 - - - 2 

รวม 64 - 64 3 - - 67 
 
๕.  ข้อมูลด้านอาคารสถานที่  แหล่งเรียนรู้และการใช้ 
 ๕.๑  อาคารเรียนและอาคารประกอบ  จำนวน   ๒๐   หลัง  ได้แก่  

๑) อาคารเรียน   จำนวน ๓ หลัง 
๒) หอประชุม   จำนวน ๑ หลัง  
๓) โรงอาหาร  จำนวน ๑ หลัง 
๔) โรงฝึกงาน  จำนวน ๒ หลัง 
๕) สนามมวย  จำนวน ๑ หลัง 
๖) บ้านพักครู  จำนวน ๙ หลัง   
๗) ห้องน้ำ  จำนวน ๓ หลัง 
8) ห้อง ศรร  จำนวน 1 หลัง 
9) อาคารห้องสมุด จำนวน 1 หลัง 

 ๕.๒  จำนวนห้องเรียนท้ังหมด  ๓9  ห้องเรียน  แบ่งเป็น 
  ช้ัน ม.๑-๖ =   ๘  : 8  :  8 :   6  :  5  :  4 
 ๕.๓  มีห้องสมุด ขนาด ๒๕๒ ตารางเมตร  มีหนังสือท้ังหมด ๔,๕๐๐ เล่ม  จำแนกเป็น  ๖ ประเภท    
 ๕.๔  โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ จำนวน ๒๑  เครื่อง  คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน 
จำนวน    ๑๓๕  เครื่อง  มีการติดต้ังอินเตอร์เน็ตเพื่อการค้นคว้าของนักเรียน มีจำนวน  ๑๕๖   เครื่อง   
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๕.๕  แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  ได้แก ่
  -  ห้องสมุด 
  -  ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
  -  ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
  -  ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย/สากล 
  -  ห้องปฏิบัติการศิลปะ 
  -  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (อินเตอร์เน็ต) 
  -  ห้องฝึกงาน 
  -  หอประชุม 
  -  ห้องโสตทัศนศึกษา 
  -  สวนพฤกษศาสตร์ 
  -  แปลงเกษตร 
  -  สนามเปตอง  สนามฟุตบอล  สนามบาสเกตบอล  สนามมวย 
 ๕.๖  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  ได้แก ่
  -  ห้องสมุดประชาชน 
  -  องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย/ช้างขวา 
  -  สถานีเพาะพันธุ์สัตว์น้ำชายฝ่ัง 
  -  ท่ีว่าการอำเภอกาญจนดิษฐ์ 
  -  สถานีอนามัยตำบลตะเคียนทอง 
  -  สำนักงานอนุรักษ์ป่าชายเลน อ.กาญจนดิษฐ์ 
  -  วัดคูหา/วัดนิกรประสาท/วัดวชิระประดิษฐ์/วัดพุฒิเจดีย์ 
  -  แหล่งสาธิตการเล้ียงผ้ึงบ้านบนไร ่
  -  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  -  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ( การนวดแผนโบราณ/ยาสมุนไพร/การทำกรงนก/การเล้ียงหอยนางรม/
การเล้ียงเป็ดเทศ) 
  -  บริษัท  CP  มหาชนจำกัด 
  -  ประเพณีท่ีสำคัญในท้องถิ่น ( การสวดหมู่บ้าน/การทำบุญเดือนสิบ/การผูกผ้า) 
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๖.  สภาพชุมชนโดยรวม 
 ๖.๑  สภาพชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะกึ่งเมือง  กึ่งชนบท อาชีพหลักของชุมชน คือ 
เกษตรกรรม, การประมง,รับจ้างและค้าขายเนื่องจากพื้นท่ีเป็นท่ีราบอยู่ใกล้ฝ่ังทะเลอ่าวไทย บริเวณสถานท่ี
ใกล้เคียงโรงเรียน ได้แก่ วัดนิกรประสาท, อบต.ตะเคียนทอง, วัดพุทธเจดีย์, อบต.ช้างขวา ประชาชนส่วนใหญ่นับ
ถือศาสนาพุทธ   ประเพณี/ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไป  คือ กิจกรรมลอยกระทง, สงกรานต์, 
ประเพณีทำบุญเดือนสิบ, ชักพระทอดผ้าป่าผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีท่ี ๖  รายได้เฉล่ีย  
ประมาณ  ๖๐,๐๐๐  บาท/คน/ปี 
 ๖.๒  โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
  ชุมชนโดยรอบของโรงเรียนเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท อาชีพหลักของชุมชนในละแวกใกล้
โรงเรียนมีรายได้ปานกลางและไม่ค่อยแน่นอน ซึ่งส่วนใหญ่จะทำสวนยางพารา สวนผลไม้ และทำประมง รายได้
มากน้อยขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศรอบ ๆ โรงเรียนมีแหล่งอบายมุขยาเสพติดบ้าง  ผู้ปกครองให้ความสนใจกับการ
ประกอบอาชีพของตนเองมากจนไม่ค่อยมีเวลาดูแลบุตรหลาน และส่งลูกมาอยู่โรงเรียนก็มักจะฝากหน้าท่ีท้ังหมด
ให้เป็นหน้าท่ีของครู ทำให้นักเรียนส่วนหนึ่งมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนการเชิญผู้ปกครองมาโรงเรียนเพื่อแก้ปัญหาด้าน
ต่างๆ ของนักเรียนไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเท่าท่ีควร ผู้ปกครองมีพื้นฐานการศึกษาระดับต่ำ ทำให้
มีข้อจำกัดในการช้ีแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมและการเรียนของนักเรียน 
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๗.  โครงสร้างหลักสูตร 
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี    จัดการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช   ๒๕๕๑   โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน  ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

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

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

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

สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

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

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

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

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

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

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

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

รวมเวลาเรียน
ระดับชั้น 

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

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

รวมเวลาเรียน
ทั้งหมด 

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

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ปีการศึกษา  25๖3 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 

เชิง
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

เชิง
คุณภาพ 

เชิงปริมาณ 
เชิง

คุณภาพ ร้อยละที่ได้ 
ร้อยละ

เปรียบเทียบ
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของ
ผู้เรียน 

70 ขึ้นไป ดี 75.48 สูงกว่า
เป้าหมาย
ร้อยละ 
5.48 

ดี 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 

70 ขึ้นไป ดี 80.59 สูงกว่า
เป้าหมาย
ร้อยละ 
10.59 

ดีเลิศ 

1)  มีความสามารถในการอ่าน   
การเขียน  การส่ือสารและการคิด
คำนวณ 

70 ขึ้นไป ดี 70.41 
 

สูงกว่า
เป้าหมาย
ร้อยละ 
0.41 

ดี 

2)  มีความสามารถในการ
วิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น  และ
แก้ปัญหา 

70 ขึ้นไป ดี 93.94 
 

สูงกว่า
เป้าหมาย
ร้อยละ 
13.94 

ยอดเยี่ยม 

3) มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

70 ขึ้นไป ดี 70.92 สูงกว่า
เป้าหมาย
ร้อยละ 
0.92 

ดี 

4)  มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ   
และการส่ือสาร 

70 ขึ้นไป ดี 86.91 สูงกว่า
เป้าหมาย
ร้อยละ 
6.91 

ดีเลิศ 
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      งานแผนงานและนโยบาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 

เชิง
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

เชิง
คุณภาพ 

เชิงปริมาณ 
เชิง

คุณภาพ ร้อยละที่ได้ 
ร้อยละ

เปรียบเทียบ
ค่าเป้าหมาย 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

70 ขึ้นไป ดี 75.00 สูงกว่า
เป้าหมาย
ร้อยละ 
5.00 

ดี 

6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและ
เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

80 ขึ้นไป ดีเลิศ 86.34 สูงกว่า
เป้าหมาย
ร้อยละ 
16.34 

ดีเลิศ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนักเรียน 

70 ขึ้นไป ดี 70.37 สูงกว่า
เป้าหมาย
ร้อยละ 
0.37 

ดี 

1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยม
ท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

70 ขึ้นไป ดี 92.28 สูงกว่า
เป้าหมาย
ร้อยละ 
22.28 

ยอดเยี่ยม 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

80 ข้ึนไป ดีเลิศ 12.09 ต่ำกว่า
เป้าหมาย
ร้อยละ 
67.91 

- 

3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

70 ขึ้นไป ดี 80.62 สูงกว่า
เป้าหมาย
ร้อยละ 
10.62 

 

ดีเลิศ 

4)  สุขภาวะทางร่างกายและ
ลักษณะจิตสังคม 

80 ข้ึนไป ดีเลิศ 96.49 สูงกว่า
เป้าหมาย
ร้อยละ 
16.49 

ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 

เชิง
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

เชิง
คุณภาพ 

เชิงปริมาณ 
เชิง

คุณภาพ ร้อยละที่ได้ 
ร้อยละ

เปรียบเทียบ
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและจัดการ 

- ดีเลิศ - - ยอดเยี่ยม 

2.1  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  
และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนด
ชัดเจน 

- ดีเลิศ - - 
 
 
 

ยอดเยี่ยม 

2.2  มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

- ดีเลิศ - - 
 
 

ยอดเยี่ยม 

2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ี
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย  

- ดีเลิศ - - 
 
 
 
 

ยอดเยี่ยม 

2.4  พัฒนาครูและบุคลกรให้มี
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

- ดีเลิศ - - 
 
 

ยอดเยี่ยม 

2.5  จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

- ดีเลิศ - - ยอดเยี่ยม 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหาร จัดการและการจัดการ
เรียนรู้  
 
 
 
 

- ดีเลิศ 
 

 
 

- - 
 
 
 

ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 

เชิง
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

เชิง
คุณภาพ 

เชิงปริมาณ 
เชิง

คุณภาพ ร้อยละที่ได้ 
ร้อยละ

เปรียบเทียบ
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเปน็สำคัญ 

80 ขึ้นไป ดีเลิศ 93.26 สูงกว่า
เป้าหมาย
ร้อยละ 
13.26 

ยอดเยี่ยม 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 
 
 

80 ขึ้นไป ดีเลิศ 97.57 สูงกว่า
เป้าหมาย
ร้อยละ 
17.57 

 

ยอดเยี่ยม 

3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ 

85 ขึ้นไป ดีเลิศ 92.50 
 

สูงกว่า
เป้าหมาย
ร้อยละ 
7.50 

 

ยอดเยี่ยม 

3.3  มีการบริหารจัดการช้ัน
เรียนเชิงบวก 

85 ขึ้นไป ดีเลิศ 96.62 สูงกว่า
เป้าหมาย
ร้อยละ 
9.62 

ดีเลิศ 

3.4 ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผล
มาพัฒนาผู้เรียน  
 

85 ขึ้นไป ดีเลิศ 85.81 สูงกว่า
เป้าหมาย
ร้อยละ 
0.81 

ดีเลิศ 

3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู ้

85 ขึ้นไป ดีเลิศ 93.81 สูงกว่า
เป้าหมาย

ร้อยละ 20 
 

ยอดเยี่ยม 
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 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อยูใ่นระดับ  ดีเยี่ยม  ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

๑. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานีมีการพัฒนาผู้เรียนท้ังด้านวิชาการ ด้าน 

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

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินงานตามโครงการยกระดับ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ โครงการ
ค่ายคณิตศาสตร์ โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โครงการสะเต็ม โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการสำหรับ
ห้องเรียนพิเศษ โครงการส่งเสริมโอกาสเปล่ียนท่ีเรียน โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างประเทศ โครงการปัน
น้ำใจสายใยเครือข่ายเตรียมพัฒน์ โครงการผลงานนักเรียน นวัตกรรมของครู/นักเรียน 

๒. ผลการดำเนินงาน 
ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการอ่าน การคิด การเขียน การวิเคราะห์ประเมินค่า สามารถนำไป 

ประยุกต์ใช้กับตนเองในชีวิตประจำวัน มีเรียนมีทักษะชีวิตท่ีดีขึ้น เช่น ผู้เรียนมีสุขนิสัยท่ีดี มีน้ำหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์ มีสุขภาพดี มีการเข้าร่วมกิจกรรมทำให้สุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านกีฬา กิจกรรมทักษะด้านทัศนศิลป์ 
นาฏศิลป์ ดนตรีไทย ดนตรีสากล กล้าแสดงออก เห็นคุณค่าในตัวเอง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามัคคีในหมู่คณะ 
มีจิตสาธารณะ รู้จักให้เกียรติบุคคลอื่น นักเรียนมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะในด้าน
ต่างๆ ต้ังแต่ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นท่ี และระดับชาติ มีการดำเนินงานตามระบบวงจรคุณภาพ ( PDCA ) 
กำหนดผู้รับผิดชอบ และดำเนินงานตามแผนท่ีวางไว้ ทำให้งานดำเนินไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการในกลุ่มสาระต่างๆ มีแนวโน้มสูงขึ้นตามลำดับ 

  3. จุดเด่น 
   ผู้เรียนสามารถเขียนเพื่อการส่ือสารได้ทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้
ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนอยู่ในระดับดีเย่ียม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความกตัญญู
กตเวที    มีความเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ เสียสละเพื่อส่วนรวม เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย รู้คุณค่าของ
ส่ิงแวดล้อม ตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อม มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต หา
อาชีพท่ีตนสนใจ แสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ การใช้ห้องสมุดท้ังในและนอกโรงเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น



14 
 

      งานแผนงานและนโยบาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

ได้ ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและจิตท่ีดี มีสุนทรียภาพการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการในระดับสหวิทยาเขต 
ระดับประเทศ และมีผลงานด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา นาฏศิลป์และกลุ่มสาระอื่นๆ ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นท่ี
ยอมรับของชุมชน เคารพกฎกติกา มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบหน้าท่ี เช่นการดูแลเขตรับผิดชอบ  การเข้าแถว
ซื้ออาหาร  เป็นต้น   

  4. จุดควรพัฒนา 
   ผู้เรียนยังต้องเร่งพัฒนาด้านการนำเสนอ การอภิปราย วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบ
ยอดให้คิดอย่างเป็นระบบและแบบองค์รวม พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชาติ รวมท้ังในด้านการใช้
ภาษาต่างประเทศในด้านการส่ือสารแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล รู้จักกล้าแสดงออกในส่ิงท่ีดีต่อไป 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 ๑. กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานีได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมา และร่วมกันวางแผนในการขับเคล่ือน กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในปัจจุบัน จัดหาทรัพยากร 
และจัดสรรงบประมาณ การกำหนดโครงสร้างการบริหารงานและมอบหมายภาระงานให้ผู้รับผิดชอบ ตามความ
ถนัดและความสามารถ ส่งเสริมและดำเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ โดยจัดให้มี
การนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลอย่างเป็นระบบ และสรุปผลการดำเนินงานโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และนำ
ผลการดำเนินงานมาปรับปรุงคุณภาพการศึกษาในรูปแบบของรายงานโครงการตามแผนประจำปีการศึกษา 
2562  
 ๒. ผลการพัฒนา   
  2.1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานีมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
จุดเน้นและยุทธศาสตร์ของโรงเรียนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตามแนวทางการปฏิรูปตาม
แผนการศึกษาชาติ 
  2.2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจำปี ท่ีมีความสอดคล้องกับการพัฒนาทุกกลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา
และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยมีผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รับทราบ
ในการพัฒนาและมีส่วนร่วมรับผิดชอบ 
  2.3 โรงเรียนมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเช่ียวชาญ  ตามมาตรฐาน
ตำแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นระบบ จัดทำโครงการ
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พัฒนาบุคลากร ส่งเสริมศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่บุคลากรให้สามารถทำงานได้อย่าง
เป็นระบบ 
  2.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี  จัดให้มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ             
อย่างเป็นระบบ ทันสมัย ปลอดภัย ผ่านการเก็บรวบรวม ตรวจสอบให้มีความถูกต้อง แม่นยำ เช่ือถือได้ สามารถนำ
ข้อมูลมาใช้ได้ทันเวลาแม้นอยู่ในสภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน มีระบบเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตภายในองค์กร การ
ติดต่อแลกเปล่ียนข้อมูลและระบบ LAN/Internet เช่ือต่อ เข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ทันที ส่ือสารผ่านการประชุม อบรม
สัมมนา ประกาศ คำส่ัง ระเบียบข้อบังคับปฏิบัติ หนังสือแจ้งเวียน Website ช่องทางสังคมออนไลน์ ให้ครูและ
บุคลากรได้ดำเนินงาน มีการติดตามจากผู้บริหาร และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ มีการสร้างความ
ผู้พันกับทุกคนในโรงเรียน 
  2.5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี มีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ อาคารสถานท่ีมีความเหมาะสมต่อการจัดการศึกษา มีการใช้พื้นท่ีในการจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสม            
มีการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา   
  2.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานีมีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาจากเครือข่าย ชุมชน และศิษย์เก่า ส่งผลให้สถานศึกษามีส่ือ และแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ  
  2.7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานีมีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ 
โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษา 

 ๓. จุดเด่น 
  โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี 
เช่น การประชุมให้ชุมชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเสนอแนะความต้องการของชุมชนท่ี
มีต่อโรงเรียน  การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย ท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ท่ีสอดคล้องกับผลการ
จัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาและเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 

 ๔. จุดควรพัฒนา 
  4.1 เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน 
  4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
ระดับคุณภาพ: ยอดเยี่ยม 
 ๑. กระบวนการพัฒนา   
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานีพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยพัฒนาครูให้จัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร
สถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ในการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการ
ช้ันเรียนเชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ท่ีดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมท้ัง ร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้และนำผลท่ีได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียน  เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีสามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสำหรับผู้ท่ีมีความจำเป็น และ
ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับการแก้ทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นำเสนอ
ผลงาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตได้  มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมท้ังภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียน ได้แสวงหาความรู้ด้วย ตนเองจากส่ือท่ี
หลากหลาย  ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก สามารถ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน
โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล ท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  และให้ข้อมูลย้อนกลับ 
แก่ผู้เรียน เพื่อนำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้  ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้ และประสบการณ์
รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

๒. ผลการพัฒนา  
ตารางแสดงผลการพัฒนาในมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ด้าน/ประเด็นการประเมิน 
ร้อยละ /  

ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 93.26 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

97.57 

3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 92.50 
3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 96.62 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 85.81 
3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู ้

93.81 
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๓. จุดเด่น 
  ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการเรียนการสอน  จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ จัดกระบวนการ PLC พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มเวลาและความสามารถ โดยจัดกิจกรรม
ให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงผ่านกระบวนการทำโครงงาน  มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการ
จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ครูทุกคนมีผลงานวิจัยในช้ันเรียน 

๔. จุดควรพัฒนา 
  ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และการให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง และส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองในส่ือ
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน 
 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
 

ตาราง สรุปผลการประเมินในภาพรวมรายมาตรฐาน 

มาตรฐาน 
ผลการประเมิน ระดับ

คุณภาพ มาตรฐาน ผลการประเมิน 
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน สูงกว่าร้อยละ 

80 ขึ้นไป 
92.94 ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ - ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็น
สำคัญ 

สูงกว่าร้อยละ 
80 ขึ้นไป 

93.26 ยอดเยี่ยม 
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      งานแผนงานและนโยบาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

ส่วนท่ี ๒ 
 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

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

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

วิสัยทัศน์ 
(Vision) 

 

พันธกิจ (Misson) 
 

เป้าประสงค์ (Goals) 
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      งานแผนงานและนโยบาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

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

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ และมาตรการดำเนินงาน 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

 
ท่ี 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมายปี 
2565 

(ร้อยละ) 

 
มาตรการการดำเนินงาน 

1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถ
ในการอ่านและเขียนได้ตามระดับช้ัน 

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

2. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถ
ในการส่ือสารภาษาไทยเหมาะสม
ตามระดับช้ัน 

100 

3. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถ
ในการส่ือสารภาษาต่างประเทศ
เหมาะสมตามระดับช้ัน 

100 

4. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคำนวณเหมาะสมตาม
ระดับช้ัน 

100 

5. ร้อยละของผู้เรียนคิดวิจารณญาณ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและนำไป

100 

กลยุทธ์
ดำเนินงาน 
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      งานแผนงานและนโยบาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

 
ท่ี 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมายปี 
2565 

(ร้อยละ) 

 
มาตรการการดำเนินงาน 

ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

  6. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

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

๗. ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้า
จากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีในด้าน
ความรู้ความเข้าใจทักษะต่างๆตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

100 

8. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในวิชาหลักจากการทดสอบระดับ 
ชาติมีคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 

- ภาษาไทย 60  

- คณิตศาสตร์ 44 

- วิทยาศาสตร์ 47 

- ภาษาอังกฤษ 44 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  

- ภาษาไทย 48 

- คณิตศาสตร์ 43 

- วิทยาศาสตร์ 44 

- สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 45 

- ภาษาอังกฤษ 43 

9. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ทักษะ
และเจตคติพร้อมท่ีจะศึกษาต่อใน
ระดับช้ันท่ีสูงขึ้นหรือมีวุฒิภาวะ
เหมาะสมกับวัย 

100 



21 
 

      งานแผนงานและนโยบาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

 
ท่ี 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมายปี 
2565 

(ร้อยละ) 

 
มาตรการการดำเนินงาน 

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

 
 
 

๕๐ 

 

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

 
 

๓5 

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

 
 

25 

13. ร้อยละของนักเรียนโรงเรียน
มาตรฐานสากลท่ีได้รับการสุ่มเข้า
โครงการ PISAมีคะแนนการสอบด้าน
การอ่านด้านคณิตศาสตร์และด้าน
วิทยาศาสตร์เฉล่ียไม่ต่ำกว่าคะแนน
เฉล่ียของนักเรียนระดับประเทศท่ีเข้า
ร่วมโครงการPISA ในปีเดียวกัน 

 
 

45 

14. ร้อยละของผู้เรียนมี
กระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้าง 

100 
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      งานแผนงานและนโยบาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

 
ท่ี 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมายปี 
2565 

(ร้อยละ) 

 
มาตรการการดำเนินงาน 

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

 
 

100 

 

16. ร้อยละของผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การจัดการเรียนการสอน 

 
100 

17. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการ
ประเมินจากสภาพจริง 

100 

 
กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาผู้เรียนใหเ้ป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 

 
ท่ี 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมายปี 
2565 

(ร้อยละ) 

 
มาตรการการดำเนินงาน 

๒. ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดีมี
คุณธรรม จริยธรรม 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีความ
ประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยมจิตสังคมและจิตสำนึกตามท่ี
สถานศึกษากำหนดปรากฏชัดเจน
โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม
อันดีของสังคม 

 
 

100 

- ปลูกฝังให้นักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม สำนึก
ในความเป็นไทย ใส่ใจ
ส่ิงแวดล้อมห่างไกลส่ิงเสพ
ติด และอบายมุข 

2. ร้อยละผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 

 
100 

3. ร้อยละผู้เรียนมีความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นในความเป็นไทยและเห็น
คุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและ 

 
100 
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      งานแผนงานและนโยบาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

 
ท่ี 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมายปี 
2565 

(ร้อยละ) 

 
มาตรการการดำเนินงาน 

  เห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย
และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมใน
ชีวิตประจำวัน 

  

4. ร้อยละของผู้เรียนยอมรับเหตุผล
ความคิดเห็นของผู้อื่นและมีมนุษย
สัมพันธ์ดี 

 
100 

5. ร้อยละของผู้เรียนมีวิธีการรักษา
สุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 

100 

6. ร้อยละของผู้เรียนรักษาอารมณ์
และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 

100 

7. ร้อยละของผู้เรียนมีวิธีการป้องกนั
ตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รักแก 

100 

8. ร้อยละผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการ
กระทำส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกัน
ด้วยดี ในครอบครัวชุมชน และสังคม 

 
100 

 
กลยุทธ์ที่ ๓  กระจายโอกาสให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

 
ท่ี 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมายปี 
2565 

(ร้อยละ) 

 
มาตรการการดำเนินงาน 

3. ประชากรวัยเรียนทุกคน
ในเขตบริการได้รับ
การศึกษาอย่างท่ัวถึง
และเท่าเทียม 

1. ร้อยละของประชากรในเขต
บริการได้รับการศึกษาตามวัยอย่างมี
คุณภาพ 

 
100 

- ส่งเสริมให้ประชากรใน
เขตบริการได้รับการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ 
- ให้นักเรียนมีความเท่า
เทียมในการใช้ทรัพยากร
และแหล่งเรียนรู้ของ
สถานศึกษา 

2.ร้อยละของนักเรียนมีความเท่า
เทียมกันในการใช้ทรัพยากรและ
แหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา 

 
100 
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      งานแผนงานและนโยบาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพตามสมรรถนะมาตรฐาน 
                วิชาชีพ และจรรยาบรรณ 

 
ท่ี 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมายปี 
2565 

(ร้อยละ) 

 
มาตรการการดำเนินงาน 

๔. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนได้รับการ
พัฒนาให้มีศักยภาพตาม
สมรรถนะมาตรฐาน
วิชาชีพ และ
จรรยาบรรณ 

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

 
 

100 

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

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความรู้และทักษะในการบริหารและ
จัดการห้องเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
100 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการเตรียมความพร้อมด้าน
ภาษา สังคมวัฒนธรรมของประเทศ
อาเซียน 

 
100 

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
จรรยาบรรณและเจตคติท่ีดีในการ
ประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐาน
วิชาชีพเพื่อเป็นครูมืออาชีพ 

 
100 

5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
การกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน
ท้ังด้านความรู้ ทักษะสมรรถนะและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
100 

6. ร้อยละครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใช้ส่ือเทคโนโลยีเหมาะสมกับ
การจัดการเรียนการสอน 

100 

  7. ร้อยละครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีการวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อการ

 
100 

- ส่งเสริมการนำระบบ
เทคโนโลยีมาใช้ในการ
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      งานแผนงานและนโยบาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

 
ท่ี 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมายปี 
2565 

(ร้อยละ) 

 
มาตรการการดำเนินงาน 

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

8. ร้อยละครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีการวัดและประเมินผลผู้เรียน
อย่างหลากหลายและเหมาะสม 

 
100 

9. ร้อยละครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้คำแนะนำครำปรึกษาและ
แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียน ท้ังด้านการ
เรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความ
เสมอภาค 

 
 

100 

10. ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาประพฤติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดีและเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สถานศึกษา 

 
100 

11. ร้อยละของโรงเรียนมี
ผลการวิจัย เพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษาด้านการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนการสอนอย่างน้อยปี
การศึกษาละ 1 เรื่อง 

 
100 

 
กลยุทธ์ที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 
ท่ี 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมายปี 
2565 

(ร้อยละ) 

 
มาตรการการดำเนินงาน 

๕. มีระบบบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน 

1. สถานศึกษามีวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และเป้าประสงค์ตรงกับวัตถุประสงค์
ของแผนการศึกษาชาติ สอดคล้อง 
กับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น 

 
100 

- บริหารจัดการโดยใช้
ระบบคุณภาพ 

 

  อย่างชัดเจน  - จัดระบบการจัดการ
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      งานแผนงานและนโยบาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

 
ท่ี 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมายปี 
2565 

(ร้อยละ) 

 
มาตรการการดำเนินงาน 

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

 
 
 
 

100 

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

3. ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
และมีเครือข่ายความร่วมมือในการ
ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 

 
 

100 

4. มีการกำกับติดตามและ
ประเมินผล การบริหารและการจัด
การศึกษาอย่างเหมาะสม ชัดเจน 
และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วม 

 
 

100 

 
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 

 
ท่ี 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมายปี 
2565 

(ร้อยละ) 

 
มาตรการการดำเนินงาน 

๖. มีการนำเทคโนโลยีมาใช้
ในการเรียนการสอนและ
การบริหารจัดการ 

1. ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการส่ือสาร 

 
100 

- ส่งเสริมให้ครูมีการนำ
เทคโนโลยีมาใช้ในการ
เรียนการสอนและการ
บริหารจัดการ 
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      งานแผนงานและนโยบาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

 
ท่ี 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมายปี 
2565 

(ร้อยละ) 

 
มาตรการการดำเนินงาน 

  จัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
100 

- ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
เทคโนโลยี สารสนเทศและ
การส่ือสารท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้และการบริหาร
จัดการ 

2. ร้อยละของผู้เรียนสามารถ
แสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศใน
การเรียนรู ้

 
100 

 
3. ร้อยละของผู้เรียนสามารถใช้
สารสนเทศ ออกแบบสร้างสรรค์
เสนองาน และส่ือสารเผยแพร่ได้ใน
ระดับดี 

 
100 

 

4. ร้อยละของผู้เรียนสามารถใช้ส่ือ
ดิจิตอลในการส่ือสารได้ 

100 
 

 
กลยุทธ์ที่ 7 สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนเรียนรู้อยา่งมีความสุข 

 
ท่ี 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมายปี 
2565 

(ร้อยละ) 

 
มาตรการการดำเนินงาน 

๗. มีบรรยากาศและจัด
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
การเรียนเรียนรู้อย่างมี
ความสุข 

1. สถานศึกษามีร้อยละการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการท่ี
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

 
๙5 

 

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

 
 

๙5 

 

  3. ร้อยละของการจัดห้องสมุดท่ี
ให้บริการส่ือ และเทคโนโลยี 

๑๐๐  

  สารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
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      งานแผนงานและนโยบาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

 
ท่ี 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมายปี 
2565 

(ร้อยละ) 

 
มาตรการการดำเนินงาน 

  4. ร้อยละของการจัดโครงการ
กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
และความปลอดภัยของผู้เรียน 

 
๑๐๐ 

 

 
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมให้บุคลากรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 

 
ท่ี 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมายปี 
2565 

(ร้อยละ) 

 
มาตรการการดำเนินงาน 

๘.  บุคลากรทุกคนนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการ
ดำเนินชีวิต 

1. ร้อยละของผู้เรียนและบุคลากร
ทางการศึกษาน้อมนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

 
๑๐๐ 

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

2. ร้อยละของผู้เรียนทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุขมีความ
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูล
กัน 

 
๑๐๐ 

3. ร้อยละของผู้เรียน ใช้วัสดุ 
อุปกรณ์อย่างคุ้มค่าไม่ส้ินเปลืองและ
สามารถนำความรู้ทางศิลปะ สร้าง
รายได้ให้ตนเองและครอบครัว 

 
๑๐๐ 

4. ร้อยละของผู้เรียนตระหนัก เห็น
คุณค่ารักและภาคภูมิใจในงานศิลปะ
ของท้องถิ่น และของชาติ มีส่วนร่วม
อนุรักษ์ และสืบสานงาน
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

 
 

๑๐๐ 
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ส่วนท่ี ๓ 
รายละเอียดและสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  พ.ศ.2565 

 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีการศึกษา ๒๕๖5
รายละเอียด ดังนี้ 

ลำดับที่ รายการ จำนวน คิดเป็นร้อยละ 

1. เงินอุดหนนุรายหัว 5,227,600 บาท 

1.1 เงินสำรองจ่าย 522,760 10.00% 
1.2 โครงการสนับสนุนรายจ่ายประจำ 2,339,000 44.74% 
1.3 เงินอุดหนุนเพื่อจัดทำโครงการตามกลยุทธ์ 

 

1.2.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 423,000 8.09% 
1.2.2 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 145,340 2.78% 
1.2.3 กลยุทธ์ที่ 3 กระจายโอกาสให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการ
ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 39,000 0.75% 
1.2.4 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาให้มีศักยภาพตามสมรรถนะมาตรฐาน วิชาชีพ และ
จรรยาบรรณ 423,000 8.09% 
1.2.5 กลยุทธ์ที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 180,000 3.44% 
1.2.6 กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการ
สอนและการบริหารจัดการ 554,000 10.60% 
1.2.7 กลยุทธ์ที่ 7 สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้อย่างมีความสุข 520,500 9.96% 
1.2.8 กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมให้บุคลากรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 81,000 1.55% 

รวมทั้งหมด (บาท)  5,227,600 100% 
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ลำดับที่ รายการ จำนวน คิดเป็นร้อยละ 

2. เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน1,311,290 บาท 

2.1 กิจกรรมวิชาการ 607,290 46.31% 
2.2 กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยวุกาชาด/ผู้บำเพ็ญ

ประโยชน์ 
387,000 

29.51% 
2.3 กิจกรรมทัศนศึกษา 202,000 15.40% 
2.4 กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร(ICT) 35,000 2.67% 
2.5 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 80,000 6.10% 
รวมทั้งหมด (บาท) 1,311,290 100% 

3. เงินรายได้สถานศึกษา 810,000 บาท 
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เงินอุดหนุนเพ่ือจัดทำโครงการตามกลยุทธ์ 

  
 

โครงการสนับสนุนรายจ่ายประจำ 

ลำดับ โครงการ กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับ ผู้รับผิดชอบ 
1 สนับสนุนรายจ่าย

ประจำ 
ค่าจ้าง 720,000 ครูสัจจะ นิลอรุณ 
ครูอัตราจ้างภาษาจีน 189,000*** 
งบลงทุน 164,000 
ค่าสาธารณูปโภค 750,000 
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 60,000 
น้ำมันเช้ือเพลิง 60,000 
ค่าถ่ายเอกสาร 200,000 
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 30,000 
วัสดุสำนักงาน 200,000 
วัสดุดูแลรักษาความสะอาด 60,000 ครูนันทพัทธ์  

เจริญแก้วประสงค์ 
ซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ประจำโรงเรียน 95,000 ครูชาติชาย จีนหีต 

รวม 1 โครงการ 10 กิจกรรม 2,339,000 - 
 
หมายเหตุ ***ใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 
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กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
ลำดับ โครงการ กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

2 พัฒนาระบบงาน
วิชาการ 

ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน 

34,000 ครูปวีณา โชติช่วง 

พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 38,000 ครูดรุณี เจริญรูป 

การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 10,000 ครูจารี พรหมสง 

พัฒนาสำนักงานวิชาการ 15,000 ครูสุมาลี ซุ้นสุวรรณ 

3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการ 

การจัดการเรียนรู้แบบเปิดช้ันเรียน 5,000 ครูปริญาพร อุปการแก้ว
ครูนฤมินทร์ ค่านคร 

ผลิตส่ือการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ 

7,000 ครูนฤมินทร์ ค่านคร 

พัฒนาห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 7,000 ครูดรุณี เจริญรูป,  
ครูกัมพล พินิจ 

จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์การทดลอง
วิทยาศาสตร์ 

10,000 ครูจารี พรหมสง 

พัฒนาส่ือการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา 

10,000 ครูสุภาวรรณ หวานแก้ว 

พัฒนาส่ือการสอนภาษาต่างประเทศ 5,000 ครูจงกล ศรีทอง 

พัฒนาส่ือการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

7,000 ครูประเสริฐ สร้อยศรี 

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านศิลปะ 10,000 ครูสุรชัย ลาชโรชน์ 

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านนาฏศิลป์ 25,000 ครูธนรรณพร แสงสว่าง 

ส่งเสริมการเรียนและพัฒนาศักยภาพด้าน
ดนตรีไทยและดนตรีสากล 

30,000 ครูประเสริฐ สร้อยศรี 

4 ส่งเสริมความสามารถ
ห้องเรียนพิเศษ
อุตสาหกรรมและคหกร
รม 

กิจกรรมค่ายสานสัมพันธ์ชาวอุตสาหกรรม 8,000 ครูบุรณิส ดำใหม่,  
ครูจรุงกัณรงค์ 

กิจกรรมการศึกษาดูงานนอกโรงเรียน 
ศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรม 

10,000 ครูธนิษราพร ทองเนียม, 
ครูนันทพัทธ์ เจริญแก้ว
ประสงค์ 

กิจกรรมแข่งขันโครงงานทางด้าน
อุตสาหกรรม 

2,000 ครูธนิษราพร ทองเนียม, 
ครูบุรณิส ดำใหม่ 
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กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
ลำดับ โครงการ กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมสานฝันอาชีพคหกรรม 8,000 ครูพัชรินทร์ เล่ียมแก้ว, 
ครูนิธิดา ทองใส 

กิจกรรมประกวดโครงงานอาชีพด้าน 
คหกรรม 

5,000 ครูธนิษราพร ทองเนียม, 
ครูพัชรินทร์เล่ียมแก้ว
,ครูนิธิดา ทองใส 

5 ห้องเรียนพิเศษดนตรี 
นาฏศิลป์ ศิลปะ 

กิจกรรมห้องเรียนพิเศษวิชาดนตรีสากล 20,000 ครูประเสริฐ สร้อยศรี 

กิจกรรมห้องเรียนพิเศษวิชาดนตรีไทย 10,000 ครูวรพล ธานีรัตน์ 

กิจกรรมห้องเรียนพิเศษวิชานาฏศิลป์ 4,000 ครูธนรรณพร แสงสว่าง 

กิจกรรมห้องเรียนพิเศษวิชาศิลปะ 8,000 ครูสุรชัย ลาชโรชน์ 

6 โครงการห้องเรียน
พิเศษภาษาจีน CEP 
Chinese English 
Program 

กิจกรรม Chinese day Camp 5,000 ครูพิมกมล สมบูรณ์ 

กิจกรรม Chinese Club 5,000 ครูพิมกมล สมบูรณ์ 

7 พัฒนาศักยภาพ
ห้องเรียนพิเศษ
คณิตศาสตร์ 

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์นักเรียนช้ัน  
ม.ปลาย 

20,000 ครูชัยพร เชิญรัตนรักษ์ 

ฝึกซ้อมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
คณิตศาสตร์ 

5,000 ครูชัยพร เชิญรัตนรักษ์ 

8 พัฒนาวัสดุคุรุภัณฑ์
ห้องเรียนพิเศษวิทย์-
คณิต 

จัดซื้อวัสดุคุรุภัณฑ์ห้องเรียนพิเศษวิทย์-
คณิต 

100,000 ครูภาวิณี แก้วกำเนิด 

รวม 8 โครงการ 28 กิจกรรม 423,000 - 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม  
ลำดับ โครงการ กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

9 โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 71,340 ครูพรศักดิ์ ผกากรอง 

กิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 5,000 ครูจรรยา รักษ์ดี 

กิจกรรมประชุมเครือข่ายรถรับส่ง 4,000 ครูสุรชัย ลาชโรจน์ 

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 50,000 ครูกาญจนา นุ่นด้วง 
กิจกรรมอบรมวิทยุสังเคราะห์ความถ่ี
ประเภท 2 6,000 ครูอนุจิตร จันทศรี 

เพศวิถีศึกษา 4,000 ครูจิรนันท์ สนยาแหละ 
กิจกรรมดูแลและส่งเสริมพฤติกรรม
นักเรียน 5,000 ครูอนุจิตร จันทศรี 

รวม 1 โครงการ 7 กิจกรรม 145,340 - 
 
 

กลยุทธ์ที่ 3 กระจายโอกาสให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

ลำดับ โครงการ กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

10 ส่งเสริมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการกลุ่ม
บริหารท่ัวไป 

รับนักเรียนปีการศึกษา 2565 7,000 ครูสัจจะ นิลอรุณ  

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ สุราษฎร์ธาน ี

18,000 ครูสัจจะ นิลอรุณ  

ธนาคารโรงเรียน 5,000 ครูณิชาภัทร อภิบาล
ศักดิ ์ 

พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการศึกษา 

5,000 ครูจรัญ พรหมสุวรรณ  

จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ 4,000 ครูกัญญ์กุลณัช ไกรนรา  

รวม 1 โครงการ 5 กิจกรรม 39,000           -    
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      งานแผนงานและนโยบาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

กลยุทธ์ที ่4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพตามสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพ  
และจรรยาบรรณ 

ลำดับ โครงการ กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับ ผู้รับผิดชอบ 
11 พัฒนาบุคลากรด้าน

ลูกเสือ 
พัฒนาบุคลากรด้านลูกเสือ 90,000  ครูประเสริฐพร  

 พัฒนศิลป ์ 
12 พัฒนาบุคลากรเพื่อ

การปฏิบัติงานเป็น
พนักงานเจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา 

พัฒนาบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานเป็น
พนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา 

40,000  ครูจรุง กัณรงค์  

13 พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรภายในองค์กร 

พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 150,000  ครูภาวิณี แจ่มกระจ่าง  

กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ  
สร้างขวัญและกำลังใจ 

15,000  ครูภาวิณี แจ่มกระจ่าง  

พัฒนาระบบกลุ่มงานบุคคล 15,000  ครูภาวิณี แจ่มกระจ่าง  

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 100,000  ครูภาวิณี แจ่มกระจ่าง  

ศึกษาดูงานกลุ่มงานบุคคล 13,000  ครูธนรรณพร แสงสว่าง  

รวม 3 โครงการ 7 กิจกรรม 423,000 - 
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      งานแผนงานและนโยบาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

กลยุทธ์ที ่5 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

ลำดับ โครงการ กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

14 พัฒนาระบบงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
สถานศึกษา 

พัฒนาระบบงานประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา 

18,000  ครูประเสริฐ สร้อยศรี  

15 โรงเรียน
มาตรฐานสากล 

กิจกรรมการประเมินคุณภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากลในระดับโรงเรียน (Sc QA) 

15,000  ครูปวีณา โชติช่วง  

กิจกรรมการประเมินโรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล 

5,000  ครูปวีณา โชติช่วง  

16 พัฒนาระบบงาน
ทะเบียน 

พัฒนาระบบงานทะเบียน 10,000  ครูพัชรินทร์ เล่ียมแก้ว  

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์งานทะเบียน 25,000  ครูกัมพล พินิจ  

จัดซื้อแบบพิมพ์ระเบียบผลการเรียน  
(ปพ.1) ประกาศนียบัตร (ปพ.2) 

20,000  ครูกัมพล พินิจ  

17 พัฒนาระบบ
บริหารงาน
งบประมาณ 

กิจกรรมการเบิกจ่าย 8,000  ครูสุภาพร  
 สุวรรณละออง  

กิจกรรมการจัดทำบัญชี 8,000  ครูนิธิดา ทองใส  
พัฒนาแผนปฏิบัติการ 8,000  ครูองค์พันเลิศ  

 พนมวัน ณ อยุธยา  
พัฒนาระบบงานงบประมาณ 8,000  ครูสุภาพร  

 สุวรรณละออง  
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีการศึกษา 2565 

30,000  ครูองค์พันเลิศ  
 พนมวัน ณ อยุธยา  

จัดซื้อวัสดุสำนักงานบริหารโรงเรียน 25,000  ครูสุภาวรรณ หวานแก้ว  

รวม 4 โครงการ 12 กิจกรรม  180,000  - 
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      งานแผนงานและนโยบาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

กลยุทธ์ที ่6 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
ลำดับ

ท่ี โครงการ กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับ ผู้รับผิดชอบ 
18 โครงการพัฒนาและ

ปรับปรุงอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ภายใน
โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ 
สุราษฎร์ธานี 

ติดต้ังและปรับปรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
ห้องอาเซียน 

20,000  ครูทิฐิกร บุญเช้ือ  

ติดต้ังและปรับปรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
หอประชุม 

16,000 

จัดซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 40,000 

ค่าบำรุงรักษาส่ือโสตทัศนูปกรณ์และ
อุปกรณ์เสริมอื่น ๆ 

5,000 

19 พัฒนาคุณภาพด้านส่ือ
และเทคโนโลยี  

กิจกรรมเดินสายใยแก้วนำแสงเส้นทาง
หอประชุมและอาคารโรงฝึกงาน 

40,000  ครูอนุจิตร จันทศรี  

กิจกรรมขยายระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย 
หอประชุมและอาคารโรงฝึกงาน 

30,000 

กิจกรรมติดต้ังระบบกล้องวงจรปิด
หอประชุมและอาคารโรงฝึกงาน 

30,000 

กิจกรรมจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คห้อง
คอมพิวเตอร์ 

80,000 

กิจกรรมเช่าอินเทอร์เน็ต 150,000 

กิจกรรมประกันภัยทรัพย์สินอุปกรณ์
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 

8,000 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 70,000 

20 จัดซื้อ จัดจ้าง
ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์สำหรับ
ห้องปฏิบัติการ 

จัดจ้างซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจำห้องปฏิบัติการ (ประมาณ
การงบประมาณ) 

35,000  ครูปริตตา  
วาณิชย์ปกรณ์  

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 30,000 

รวม 3 โครงการ 13 กิจกรรม 554,000               -    
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      งานแผนงานและนโยบาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

กลยุทธ์ที ่7 สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
ลำดับ โครงการ กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับ ผู้รับผิดชอบ 
21 ปรับปรุงและพัฒนา

อาคารสถานท่ี 
กิจกรรม ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค   20,000  ครูบุรณิส ดำใหม่  

กิจกรรม ปรับปรุงและซ่อมแซมห้องเรียน
และห้องพิเศษ 

20,000 

กิจกรรม ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 
ภายในโรงเรียน 

15,000 

กิจกรรม ปรับปรุงทางเท้าและขอบฟุตบาท 10,000 

กิจกรรม จัดทำสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน 
(จ่ัวหลังคา Cover Way อาคารเรียน 1) 

18,000 

กิจกรรม ปูประเบ้ืองกันล่ืนพื้นท่ีทางขึ้น
อาคารเรียน 1 

20,000 

กิจกรรม ปรับปรุงบอร์ดประกาศและ
ประชาสัมพันธ์ภายในโรงเรียน 

10,000 

กิจกรรม ปรับปรุงและต่อเติม 
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 

8,000 

กิจกรรม ปูประเบ้ืองกันล่ืนพื้นท่ีทางเท้า
บริเวณป้ายโรงเรียน (2 ด้าน) 

20,000 

กิจกรรม จัดทำไฟประกอบเวทีอาคาร
หอประชุม 

20,000 

กิจกรรม จัดทำป้ายเทิดพระเกียรติ 15,000 

จัดซื้ออุปกรณ์และซ่อมแซมเครื่องมือช่าง 15,000 

กิจกรรม จัดซื้อพรมอัดเรียบ พรมหลุยส์ 
และอุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรม ณ 
อาคารหอประชุม 

30,000 

ปรับปรุงซ่อมแซมเสาธงชาติประจำโรงเรียน 30,000 

ซ่อมแซมระบบประปา และระบบกรองน้ำ
บาดาล 

20,000 

กิจกรรม จัดซื้อผ้าคลุมโต๊ะพับหน้าขาว 
(ห้องอาเซียน) 

25,000 

กิจกรรม จัดทำตัวอักษร ปรัชญา คติพจน์ 
อัตลักษณ์ โรงเรียน (อาคารเรียน 1) 

15,000 
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      งานแผนงานและนโยบาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

กลยุทธ์ที ่7 สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
ลำดับ โครงการ กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานช่าง 10,000 

ปรับปรุงภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อม 100,000  ครูนันทพัทธ์ เจริญแก้ว
ประสงค์  

ปรับปรุงห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ 10,000  ครูธนรรณพร แสงสว่าง  

ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ห้องอาเซียนศึกษา 2 
ของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม   

40,000  ครูสุภาวรรณ  
หวานแก้ว  

ปรับปรุงห้องเรียน Winner 10,000  ครูจงกล ศรีทอง  

  งานสวนพฤษศาสตร์ 5,000  ครูศศิกรณ์ ศรีเขาล้าน  

22 ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย 

โรงอาหารสะอาด นักเรียนปลอดภัย 2,000  ครูประภัสสร วิชัยดิษฐ์  

อย.น้อย 22,500 

ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัย
ของผู้เรียน 

10,000 

รวม 3 โครงการ 26 กิจกรรม 520,500              -    
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      งานแผนงานและนโยบาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมให้บุคลากรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 
ลำดับ

ท่ี โครงการ กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับ ผู้รับผิดชอบ 
23 โครงการอาชีพเพื่อ

ทักษะกระบวนการ
ดำเนินชีวิต 

กิจกรรมการอบรมอาชีพ 3,000  ครูธนิษราพร ทองเนียม  

จัดซื้อวัสดุฝึกอาชีพ 40,000  ครูธนิษราพร ทองเนียม  

ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน 3,000  ครูนันทพัทธ์  
 เจริญแก้วประสงค์,  
 ครูนิธิดา ทองใส  

วัดแววนักธุรกิจ 5,000  ครูนิธิดา ทองใส  

ปุ๋ยหมักจากใบไม้ธรรมชาติ 5,000  ครูนันทพัทธ์  
 เจริญแก้วประสงค์  

โครงงานเกษตรในโรงเรียน 5,000  ครูนันทพัทธ์  
 เจริญแก้วประสงค์  

ตลาดนัดสร้างอาชีพ เตรียมพัฒน์รักษ์โลก  5,000  ครูพัชรินทร์ เล่ียมแก้ว  

โรงเรียนปลอดขยะ (ZERO WASTE 
SCHOOL) 

10,000  ครูธนิษราพร ทองเนียม  

สร้างจิตสำนึก สุขนิสัย รักษ์ความสะอาด 5,000  ครูธนิษราพร ทองเนียม  

รวม 1 โครงการ 9 กิจกรรม 81,000                -    
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      งานแผนงานและนโยบาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

กิจกรรมวิชาการ 
ลำดับ โครงการ กิจกรรม  งบประมาณที่ได้รับ   ผู้รับผิดชอบ  
24 ส่งเสริมความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ 
ศิลปหัตถกรรม 99,000 ครูจิราภา อินทพัฒน์, 

ครูดรุณี เจริญรูป  
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฎสุราษฎร์ธานี 5,000 ครูจิราภา อินทพัฒน์ 

มอ.วิชาการ 4,000 ครูจิราภา อินทพัฒน์ 

วชิรวิชาการ 10,000 ครูรัตติการณ์ ร่วมสนิท 

การแข่งขันวันรพี, วนัรัฐธรรมนูญ 2,000 ครูภณิดา ดำฝ้าย 

การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ 2,000 ครูสุภาวรรณ หวานแก้ว 

การแข่งขันเศรษฐศาสตร์ 2,000 ครูดารณี เรืองจันทร์ 

ASEAN ACTIVITIES 3,000 ครูดารณี เรืองจันทร์ 

ฝึกทักษะสุขศึกษาเพื่อการแข่งขันทักษะ
วิชาการ 

2,000 ครูณัฏฐพล ใจห้าว 

25 แลกเปล่ียนเรียนรู้ทาง
วิชาการ 

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (TUPST OPEN 
HOUSE) 

30,000 ครูดรุณี เจริญรูป  

นิทรรศการ OCOP และ OSOP 25,000 ครูดรุณี เจริญรูป  

ส่งเสริมโอกาสนักเรียนแลกเปล่ียน 20,000 ครูกนกวรรณ ไกรภูมิ  

ปันน้ำใจ สานสายใย ในเครือเตรียมพัฒน์ 15,000 ครูดรุณี เจริญรูป  

26 ส่งเสริมการเรียนรู้ทาง
วิชาการ 

ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 159,290 ครูสุภาภรณ์  
 เช่ือมกระโทก  

ค่ายคณิตศาสตร์ 20,000 ครูชัยพร เชิญรัตนรักษ์, 
ครูพุทธิกา กาญจนรักษ์  

สัปดาห์วิทยาศาสตร์  15,000 ครูจรัญ พรหมสุวรรณ               
ครูปวีณา โชติช่วง  

ค่ายสะเต็มศึกษา (นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น) 

20,000 ครูภาวิณี แก้วกำเนิด  

วันสุนทรภู่ วันภาษาไทย และสัปดาห์ 8,000 ครูรัตติการณ์ ร่วมสนิท  
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      งานแผนงานและนโยบาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

กิจกรรมวิชาการ 
ลำดับ โครงการ กิจกรรม  งบประมาณที่ได้รับ   ผู้รับผิดชอบ  

ห้องสมุด 

คลินิคหมอภาษา 8,000  ครูแววดาว สุขแก้ว  

พัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อ
การท่องเท่ียว 

10,000  ครูจงกล ศรีทอง  

English camp 17,000  ครูจงกล ศรีทอง  

Cristmas Day 10,000  ครูจงกล ศรีทอง  

ภาษาอังกฤษวันละคำ วันละประโยค (A 
word A sentence A day) 

3,000  ครูสุมาลี ซุ้นสุวรรณ  

วันตรุษจีน 10,000  ครูพิมกมล สมบูรณ์  

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาจีน 3,000  ครูพิมกมล สมบูรณ์  

27 ส่งเสริมกีฬาเพื่อความ
เป็นเลิศ 

ส่งเสริมกีฬารักบี้ฟุตบอลโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี และ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อความเป็นเลิศ 

20,000  ครูเจนณรงค์ อุดมลาภ  

ส่งเสริมกีฬาอำเภอและกีฬาจังหวัดเพื่อ
ความเป็นเลิศ 

10,000  ครูประเสริฐพร  
 พัฒนศิลป์  

ส่งเสริมกีฬาฟุตซอล จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เพื่อความเป็นเลิศ 

- - 

ส่งเสริมกีฬาฟุตบอล สพม.11 เพื่อความ
เป็นเลิศ 

- - 

ส่งเสริมกีฬามวยไทย เพื่อความเป็นเลิศ 15,000  ครูประเสริฐพร  
 พัฒนศิลป์  

ส่งเสริมกีฬาตะกร้อ เพื่อความเป็นเลิศ 10,000  ครูณัฏฐพล ใจห้าว  

จัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์กีฬา 10,000  ครูประเสริฐพร  
 พัฒนศิลป์  

การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
ประจำปีการศึกษา 2564 

40,000  ครูประเสริฐพร  
 พัฒนศิลป์  

รวม 4 โครงการ 33 กิจกรรม 607,290 - 
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      งานแผนงานและนโยบาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 

ลำดับ โครงการ กิจกรรม  งบประมาณที่ได้รับ   ผู้รับผิดชอบ  

28 โครงการสถานศึกษาสี
ขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข 

กิจกรรมขับเคล่ือนห้องเรียนสีขาว 8,000  ครูภาริตา พุฒนวน  

วันงดสูบบุหรี่โลก 4,000  ครูเจณนรงค์ อุดมลาภ  

วันต่อต้านยาเสพติด 4,000  ครูเจณนรงค์ อุดมลาภ  

ตรวจสารเสพติด 7,000  ครูอนุจิตร จันทศรี  

29 ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

กิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมสภานักเรียน 10,000  ครูกนกวรรณ ไกรภูมิ, 
ครูปกรัฐ ชัยสวัสด์ิ  

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน 2,000  ครูกนกวรรณ ไกรภูมิ,   
ครูปกรัฐ ชัยสวัสด์ิ  

กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้นำนักเรียน 20,000  ครูกนกวรรณ ไกรภูมิ, 
ครูปกรัฐ ชัยสวัสด์ิ  

กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพคณะกรรมการ
สภานักเรียน 

20,000  ครูณัฏฐพล ใจห้าว,  
ครูปกรัฐ ชัยสวัสด์ิ  

กิจกรรมอบรม กนส. 20,000  ครูกนกวรรณ ไกรภูมิ  

30 โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
และอนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทย 

กิจกรรมการนิเทศติดตาม ประเมินผลการ
ดำเนินโครงการในงานส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

15,000  ครูดารณี เรืองจันทร์  

กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 5,000  ครูดารณี เรืองจันทร์  

กิจกรรมสิกขาธรรม 8,000  ครูดารณี เรืองจันทร์  

กิจกรรมชมพูล้อมรัก ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
และสถานบัน (วันสำคัญต่าง ๆ) 

84,000  ครูดารณี เรืองจันทร์  

31 โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 70,000  ครูประเสริฐพร  
พัฒนศิลป์  

กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 30,000  ครูภาริตา พุฒนวน  

กิจกรรมแนะแนว 35,000  ครูกนกวรรณ ไกรภูมิ, 
ครูจรนันท์ สนยาแหละ  

กิจกรรมชุมนุม 5,000  ครูณัฏฐพล ใจห้าว,  
ครูปกรัฐ ชัยสวัสด์ิ  

กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 5,000  ครูจิรนันท์ สนยาแหละ  



44 
 

      งานแผนงานและนโยบาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 

ลำดับ โครงการ กิจกรรม  งบประมาณที่ได้รับ   ผู้รับผิดชอบ  

กิจกรรมนศท 5,000  ครูองค์พันเลิศ  
พนมวัน ณ อยุธยา  

วันปัจฉิมนิเทศ 30,000  ครูกนกวรรณ ไกรภูมิ  

รวม 4 โครงการ 22 กิจกรรม 387,000             -    
 

กิจกรรมทัศนศึกษา 

ลำดับ โครงการ กิจกรรม  งบประมาณที่ได้รับ   ผู้รับผิดชอบ  
32 โครงการทัศนศึกษา ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 
40,000  ครูสุภาวรรณ  

 หวานแก้ว  
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างประเทศ 12,000  ครูสุมาลี ซุ้นสุวรรณ  

ทัศนศึกษา 150,000  ครูสุมาลี ซุ้นสุวรรณ,  
ครูกนกวรรณ ไกรภูมิ  

รวม 1 โครงการ 3 กิจกรรม 202,000 - 

 

กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) 
ลำดับ โครงการ กิจกรรม  งบประมาณที่ได้รับ   ผู้รับผิดชอบ  
33 ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย

ส่ือเทคโนโลยี 
เรียนรู้เทคโนโลยีด้วยโปรแกรม GSP    15,000   ครูปริญญาพร อุปการ

แก้ว, ครูนัฐพร เกื้อฉิม  
การยกระดับการใช้ทักษะและกระบวนการ
ทางเทคโนโลยีเพื่อก้าวทันโลกยุค 4.0 

   20,000   ครูทิฐิกร บุญเช้ือ  

รวม 1 โครงการ 2 กิจกรรม    35,000  - 

 
 
 
 
 
 
 



45 
 

      งานแผนงานและนโยบาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 
19) 

ลำดับ โครงการ กิจกรรม  งบประมาณที่ได้รับ   ผู้รับผิดชอบ  
34 เฝ้าระวังและควบคุม

โรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID - 
19) 

เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID - 19) 

     60,000   ครูจิราภา อันทพัฒน์  

35 พัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
(CAI) เพื่อการเรียน
การสอนออนไลน ์

พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
(CAI) เพื่อการเรียนการสอนออนไลน ์

     20,000   ครูสุมาลี ซุ้นสุวรรณ  

รวม 2 โครงการ 2 กิจกรรม      80,000  - 
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      งานแผนงานและนโยบาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

เงินรายได้สถานศึกษา 

 
เงินรายได้สถานศึกษา 

ลำดับ โครงการ กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับ ผู้รับผิดชอบ 
36 จัดการเรียนการสอน

ตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ 
ห้องเรียนพิเศษ 
วิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร์ 
(Science - Math 
Program : SMP) 

กิจกรรมสอนเสริมศักยภาพนอกเวลาเรียน
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

30,000  ครูภาวิณี แก้วกำเนิด   

กิจกรรมค่ายบูรณาการวิชาการศึกษา
แหล่งเรียนรู้ภายนอก 

200,000 

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
(ภายในโรงเรียน) 

100,000 

กิจกรรมจ้างเจ้าหน้าท่ีประจำ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

110,000 

37 ค่ายวิทยาศาสตร์ 
(นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย) 

ค่ายวิทยาศาสตร์ (นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย) 

240,000  ครูจิราภา อินทพัฒน์, 
ครูศศิกรณ์ ศรีเขาล้าน 

38 ส่งเสริมการเรียนและ
พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
สาระศิลปะ 

ฝึกซ้อมดนตรีไทยและดนตรีสากลนอก
เวลาเรียน 

15,000  ครูประเสริฐ สร้อยศรี  

ส่งเสริมเอกลักษณ์ชาวเตรียมพัฒน์ 15,000  ครูประเสริฐ สร้อยศรี  

39 โครงการปฐมนิเทศ
นักเรียนใหม่และค่าย
คุณธรรม 

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 40,000  ครูอนุจิตร จันทศรี  

กิจกรรมค่ายคุณธรรมและจริยธรรม 60,000  ครูดารณี เรืองจันทร์  

รวม 4 โครงการ 9 กิจกรรม 810,000 -  
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      งานแผนงานและนโยบาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

ส่วนท่ี ๔ 
การกำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน 

 
โรงเรียนใช้มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียน/กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ/งาน 

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

1. การกำกับ ติดตาม 

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

ตลอดปี หัวหน้ากลุ่มงาน/กลุ่มสาระ/งาน ท่ี
รับผิดชอบ 

3. ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ปีละครั้ง กลุ่มบริหารนโยบายและแผน 
 

2. การตรวจสอบและรายงาน 

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

ภาคเรียนท่ี 2 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

7. พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
กรณีท่ีผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 

ภาคเรียนท่ี 2 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
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ภาคผนวก 
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โครงการ สนับสนุนรายจ่ายประจำ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑.๑.๑ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๑.๑.๒ มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

  ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน 
   ๑.๒.๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
 มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ๒.๑ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง 

      มีคุณภาพ 
 มาตรฐานท่ี  ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   ๓.๑ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร  

กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างโอกาส และลดความเหลือมล้ำทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ ๔  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

บนพื้นฐานความเป็นไทย 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ ๓ กระจายให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสัจจะ  นิลอรุณ และนางสุภาพร สุวรรณละออง 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 
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หลักการและเหตุผล     
      หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นหลักสูตรการศึกษาของประเทศ มีจุดประสงค์ท่ีจะ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น สามารถดำรงชีวิตอยู่กับผู้อื่นอย่างมีความสุข บนพื้นฐานของความเป็นไทย
และความเป็นสากล รวมท้ังมีความสามารถในการประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อตามความถนัด ความสนใจ และ
ความสามารถของแต่ละบุคคล 
 องค์ประกอบท่ีสำคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมให้การจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพก็คือการท่ี
โรงเรียนมีสถานท่ีท่ีมีบรรยากาศร่มรื่น สวยงาม และมีอาคารเรียน อาคารประกอบ ระบบสาธารณูปโภคท่ีครบครัน 
สุขภาพอนามัยท่ีแข็งแรง สมบูรณ์ ส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ การได้รับความไว้วางใจจาก
ผู้ปกครองในการให้บุตร หลานเข้ามาศึกษาต่อของแต่ละปีการศึกษา การให้บริการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่อชุมชน 
การได้รับความร่วมมือ สนับสนุนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อีกท้ังการให้บริการชุมชนในด้านต่างๆ 
ได้เป็นอย่างดี  
 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อสนับสนุนรายจ่ายสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 

2. เพื่อการปฏิบัติกิจกรรมงานในฝ่ายโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

  1. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี  จำนวน ๑,๓๕๐ คน 
  2. บริเวณพื้นท่ี อาคารเรียน อาคารประกอบ และระบบสาธารณูปโภคโรงเรียนโรงเรียน 
              เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี มีความพร้อมในการใช้งาน และเพียงพอสำหรับนักเรียน  
              ชุมชน  

เชิงคุณภาพ 
1. บริเวณพื้นท่ี อาคารเรียน อาคารประกอบ และระบบสาธารณูปโภคโรงเรียนโรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี มีประสิทธิภาพในการใช้งาน ร้อยละ ๑๐๐ 
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รายละเอียดกิจกรรม 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. ขั้นเตรียมการ  
-ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อแต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบ 

 
พฤษภาคม 

2565 

นางสัจจะ นิลอรุณ,  
นางสุภาพร สุวรรณละออง  

๒. ขั้นดำเนินการ 
- ดำเนินการปฏิบัติงานตามกิจกรรมต่าง ๆ 
- เบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบพัสดุ 

 
พฤษภาคม 

2565 - มีนาคม 
2566 

๓.ขั้นติดตามและประเมินผล 
- สรุปผลและรายงานผล 

31 มีนาคม 
2566 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นางสัจจะ นิลอรุณ และนางสุภาพร สุวรรณละออง 
 
งบประมาณ 
 2,339,000 บาท 
รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 

 
ท่ี 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

๑. ค่าจา้ง 720,000 - - 720,000 

๒. ครูอตัราจา้งภาษาจีน 189,000 - - 189,000 

๓. งบลงทนุ 50,000 50,000 64,000 164,000 

๔. ค่าสาธารณูปโภค - 750,000 - 750,000 

5 ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ ์ - 60,000 - 60,000 

6. น า้มนัเชือ้เพลิง - 60,000 - 60,000 
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ท่ี 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

7. ค่าถ่ายเอกสาร - 200,000 - 200,000 

8. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 30,000 - 30,000 

9. วสัดสุ านกังาน - - 200,000 200,000 

10. วสัดดุแูลรกัษาความสะอาด - - 60,000 60,000 

11. ซ่อมบ ารุงรถยนตส่์วนกลาง 

ประจ าโรงเรียน 

- 95,000 - 95,000 

รวมงบประมาณการ 959,000 1,245,000 324,000 2,339,000 
 หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียทุกรายการ 
 
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการ
ประเมิน 

เคร่ืองมือที่
ใช ้

เชิงปริมาณ 
๑. ร้อยละของบริเวณพื้นท่ี อาคารเรียน อาคารประกอบ และ
ระบบสาธารณูปโภคโรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ สุราษฎร์ธานี มีประสิทธิภาพในการใช้งาน  

 
100 

 
การสังเกต 

 
 

 
แบบสังเกต 

เชิงคุณภาพ 
1. ระดับคุณภาพของนักเรียนต่อบริเวณพื้นท่ี อาคารเรียน 
อาคารประกอบ และระบบสาธารณูปโภคโรงเรียนโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 

 
ดีมาก 

 
การ

สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. การปฏิบัติกิจกรรมงานในฝ่ายบริหารท่ัวไปให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานทางการศึกษา 
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ผู้เสนอโครงการ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
ลงช่ือ.........................................................                   ลงช่ือ...................................................... 

                   (นางสัจจะ นิลอรุณ)                                  (นางสาวสุกัญญา  ทิพย์พินิจ) 
              ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ                               รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

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

  ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ พัฒนาระบบงานวิชาการ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  2.1 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  ๒.2 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
        ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
สนองกลยุทธ์ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร  

กลยุทธ์ที่ 4  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐาน 
ความเป็นไทย 
 กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุมาลี  ซุ้นสุวรรณ  
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     ๑๗ พฤษภาคม 2565 – 3๑ มีนาคม 2565 
 
หลักการและเหตุผล      
  การบริหารจัดการเป็นกลไกพื้นฐานสำคัญท่ีจะทำให้ภารกิจของสถานศึกษาประสบความสำเร็จ
หรือมีประสิทธิภาพ ดังนั้นงานสำนักงานจะเป็นการบริหารงานของกลุ่มงานวิชาการให้ดำเนินไปด้วยความสะดวก
รวดเร็ว มีการเตรียมเอกสารท่ีสำคัญของงานวิชาการ การขออนุญาตนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีสำคัญของโรงเรียน 
รับหนังสือเข้าออก รวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิชาการ เช่น เกียรติบัตรของครู นักเรียน สถิติการเข้าสอน 
และรับสมัครนักเรียนภาคบังคับเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี การสนับสนุน
งานด้านการวัดผล ประเมินผลและงานหลักสูตรโรงเรียน การนิเทศภายในให้ดำเนินไปตามเป้าหมายของโรงเรียน
เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จในการบริหารงานวิชาการภายในเวลา 3 ปี เพื่อให้งานท่ีอยู่ในการดูแลได้รับความสนับสนุน
ด้านงบประมาณให้การดำเนินงานได้สะดวกและสำเร็จผล เกิดประโยชน์ต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการอย่างท่ัวถึง 
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วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อพัฒนางานวัดผล ประเมินผล งานพัฒนาหลักสูตร ของโรงเรียน การนิเทศภายใน ให้ระบบการ 
บริหารงานวิชาการให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการอย่างท่ัวถึง 
 ๒. เพื่อให้นักเรียนท่ีจะเข้าเรียนระดับช้ันม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้รับบริการอย่างท่ัวถึงและ
เป็นธรรม 
 ๓. เพื่อพัฒนางานวิชาการเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 ๔. เพื่อให้ระบบการนิเทศภายในมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งจะทำให้การจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ๕. เพื่อจัดสรรวัสดุอุปกรณ์สำนักงานให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของฝ่ายวิชาการ 
 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  ๑. งานสำนักงานวิชาการสามารถวางแผนปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม กับบริบท 
  ๒. งานวัดผลประเมินผลโรงเรียนมีการพัฒนางานให้มีระบบ รวดเร็ว มากขึ้น ร้อยละ ๘๐ 
  ๓. งานหลักสูตรโรงเรียนมีการพัฒนาระบบงานใหเ้ป็นระบบ และเป็นปัจจุบัน 
  ๔. ครูและนักเรียนได้รับการพัฒนางานวิชาการเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลร้อยละ ๘๐ 
 เชิงคุณภาพ 
  ๑. ระบบงานบริหารวิชาการได้รับการพัฒนาให้งานทำงานเป็นระบบรวดเร็ว มีความถูกต้อง 
 เพื่อพัฒนาเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลมีการนิเทศติดตามงานอยู่เสมอ 
 
รายละเอียดกิจกรรม 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. ส่งเสริมวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
ขั้นเตรียมการ 
- ประชุมรับทราบนโยบายจากผู้บริหารสถานศึกษา 
- แต่งต้ังคณะกรรมตามคำส่ังรับผิดชอบแต่ละกิจกรรม 
- ประชุมกลุ่มสาระฯเพื่อแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ขั้นดำเนินการ 
- จัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
ขั้นติดตามและประเมินผล 
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 
 

 
๑๗ พฤษภาคม 
2565 –  
3๑ มีนาคม 
2565 

 
ครูปวีณา โชติช่วง 
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๒. พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
ขั้นเตรียมการ 
- ประชุมรับทราบนโยบายจากผู้บริหารสถานศึกษา 
- แต่งต้ังคณะกรรมตามคำส่ังรับผิดชอบ 
- ประชุมกลุ่มสาระฯเพื่อแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ขั้นดำเนินการ 
- จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
- จัดอบรม 
ขั้นติดตามและประเมินผล 
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
พฤษภาคม 
2565 

 
ครูดรุณี  เจริญรูป 

๓. การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ขั้นเตรียมการ 
- ประชุมรับทราบนโยบายจากผู้บริหารสถานศึกษา 
- แต่งต้ังคณะกรรมการตามคำส่ังรับผิดชอบ 
- ประชุมกลุ่มสาระฯเพื่อแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ขั้นดำเนินการ 
- วัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ขั้นติดตามและประเมินผล 
- สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน 
 

 
๑๗ พฤษภาคม 
2565 –  
3๑ มีนาคม 
2565 

 
ครูจารี  พรหมสง 

๔. พัฒนาสำนักงานวิชาการ 
ขั้นเตรียมการ 
ขั้นเตรียมการ 
- ประชุมรับทราบนโยบายจากผู้บริหารสถานศึกษา 
- แต่งต้ังคณะกรรมตามคำส่ังรับผิดชอบ 
ขั้นดำเนินการ 
- ดำเนินกิจกรรมพัฒนาสำนักงานวิชาการ 
ขั้นติดตามและประเมินผล 
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
๑๗ พฤษภาคม 
2565 –  
3๑ มีนาคม 
2565 

 
ครูภณิดา ดำฝ้าย 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นางสุมาลี ซุ้นสุวรรณ และนางสาวพิชญาภา  ทองตัน 
งบประมาณ 
 97,000 บาท 
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รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 
 

ท่ี กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑. ส่งเสริมวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน 

7,200 13,400 13,400 34,000 

๒. พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 

10,000 20,000 8,000 38,000 

๓. การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

- - 10,000 10,000 

๔. พัฒนาสำนักงานวิชาการ - - 15,000 15,000 
รวมงบประมาณการ 17,200 33,400 46,400 97,000 

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจ่ายทุกรายการ 
 
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการ
ประเมิน 

เคร่ืองมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละของงานวัดผลประเมินผลโรงเรียนมีการพฒันางานให้มี
ระบบ รวดเร็ว มากขึ้น 
ร้อยละของงานหลักสูตรโรงเรียนมีการพัฒนาระบบงานให้เป็น
ระบบ และเป็นปัจจุบัน 
ร้อยละของครูและนักเรียนได้รับการพัฒนางานวิชาการเข้าสู่
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

 
80 

 
 

 

 
การสังเกต 

 

 
แบบสังเกต 

เชิงคุณภาพ 
ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบงานวิชาการของ
โรงเรียนมีความคล่องตัว สามารถให้บริการแก่บุคคลากรท้ังใน 
และนอกสถานศึกษาได้ 

 
ระดับดีมาก 

 
 

  

 
การ

สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. งานวัดผล ประเมินผล งานพัฒนาหลักสูตร ของโรงเรียน การนิเทศภายใน ได้พัฒนาระบบการ
บริหารงานวิชาการให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการอย่างท่ัวถึง 
 ๒. นักเรียนท่ีจะเข้าเรียนระดับช้ันม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้รับบริการอย่างท่ัวถึงและ 
เป็นธรรม 
 ๓. งานวิชาการได้รับการพัฒนาเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 ๔. ระบบการนิเทศภายในมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะทำให้การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
 ๕. วัสดุอุปกรณ์สำนักงานได้รับการจัดสรรเพียงพอต่อการดำเนินงานของฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 

  ผู้เสนอโครงการ        ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
 

 
 ลงช่ือ…………………………………………………           ลงช่ือ………………………………………………… 
          (นางสุมาลี  ซุ้นสุวรรณ)     (นางปฐมา  ชูศักดิ์) 
     หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ    รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

 
                    ว่าท่ี ร้อยเอก…………………………………………………… 

                               (ภูพยงค์ คงชนะ) 
  ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ     ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

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

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

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุมาลี ซุ้นสุวรรณ  
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     1 พฤษภาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 
 
หลักการและเหตุผล 

กระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีสำคัญท่ีสุด  เพื่อเสริมสร้าง พัฒนา หล่อหลอม   ปลูกฝังให้
เยาวชนท่ีเข้ารับการศึกษา มีลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรต้องการ  และสอดคล้องกับความต้องการของ
สังคม  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม  และมีการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้  และ
มุ่งเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติ  สามารถหาคำตอบและหาความรู้ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  จึง
จะทำให้การจัดการเรียนรู้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายท่ีต้องการ สามารถพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคลได้ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรท่ีกำหนด        
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      กลุ่มบริหารงานวิชาการได้เล็งเห็นถึงความความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ  โดยมุ่งส่งเสริมในทุกๆ ด้าน  และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด   
 
วัตถุประสงค์ 

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

เชิงปริมาณ 
   1. นักเรียนทุกระดับช้ันมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชา 2.5  ขึ้นไปร้อยละ 60 
  2. ทุกรายวิชามีผลการประเมิน 0, ร และ ม.ส.  ไม่เกิน ร้อยละ 3   
 3. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีส่ือการเรียนการสอนท่ีเพียงพอ ร้อยละ 70  
เชิงคุณภาพ   

   1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกรายวิชา 
 2. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน 

 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

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

พ.ค. 65 – มี.ค.66 
 

2. ข้ันดำเนินการ 
-  ทุกกลุ่มสาระจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ 
 

พ.ค. 65 – มี.ค.66 
 
 

3. ข้ันติดตามและประเมินผล 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
- จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
พ.ค. 65 – มี.ค.66 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นางสุมาลี ซุ้นสุวรรณ  
งบประมาณ 
  116,000 บาท 
รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 

กิจกรรม/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

แหล่งเงินงบประมาณ /จำนวน
เงิน 

รวม ผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ   

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      

การจัดการเรียนรู้แบบเปิดช้ันเรียน 
  

5,000 5,000 
ครูปริญาพร, 
ครูนฤมินทร์ 

พัฒนาห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 
  

7,000 7,000 
ครูดรุณี,  
ครูกัมพล 

ผลิตส่ือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   7,000 7,000 ครูนฤมินทร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      
จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์การทดลอง
วิทยาศาสตร์และปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 

  
10,000 10,000 ครูจารี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ      
พัฒนาส่ือการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา 

  
10,000 10000 ครูสุภาวรรณ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ      
พัฒนาส่ือการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ 

  
5,000 5,000 ครูจงกล 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ      
พัฒนาส่ือการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

  
7,000 7,000 ครูประเสริฐ 

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านศิลปะ   10,000 10,000 ครูสุรชัย  
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านนาฏศิลป์   25,000 25,000 ครูธนรรณพร 
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีไทย
และดนตรีสากล 

  
30,000 30,000 ครูประเสริฐ 

รวม   116,000 116,000  
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การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนทุกระดับช้ันมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุก
รายวิชา 2.5  ขึ้นไปร้อยละ 60 
2. ทุกรายวิชามีผลการประเมิน 0, ร และ ม.ส.  ไม่
เกิน ร้อยละ 3   
3. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีส่ือการเรียนการสอนท่ี
เพียงพอ ร้อยละ 70  
 

 
- การสอบถาม 
- ตรวจสอบความก้าวหน้าในการ
เรียน 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกรายวิชา 
2. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน 
 

 
- การสังเกต 
- สอบถามความพึงพอใจ 

 
- แบบสังเกต 
- แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนได้รับการพฒันาความสามารถทางวิชาการด้านต่าง ๆ ให้มีศักยภาพสูงขึ้น 
 
 
 ผู้เสนอโครงการ                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
  
ลงช่ือ...................................................                        ลงช่ือ...................................................... 

               (นางสุมาลี ซุ้นสุวรรณ)                                               (นางปฐมา  ชูศักดิ)์ 
                   ตำแหน่ง ครู คศ.3                                       รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 

    ผู้อนุมัติโครงการ 
 

         ว่าท่ี ร้อยเอก................................................ 
                    (ภูพยงค์ คงชนะ) 
                     ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ โครงงานส่งเสริมความสามารถห้องเรียนพิเศษอุตสาหกรรมและคหกรรม (กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ) 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 1.2.1.) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี ตามท่ีสถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

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

สนองกลยุทธ์ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร  
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาส และลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มงานวิชาการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ) 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  ครูธนิษราพร   ทองเนียม 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     พฤษภาคม 2565 - มีนาคม 2566 

หลักการและเหตุผล 
                    ด้วยทางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ได้มีการจัดต้ังโครงการห้องเรียน
ส่งเสริมความสามารถพิเศษข้ึน ด้วยตะหนักถึงความสำคัญของการศึกษา ในด้านของกระบวนการคิด การฝึกทักษะ 
และการฝึกในด้านของวิชาชีพ การส่งเสริมอาชีพและความถนัดของนักเรียนแต่ละบุคคล ซึ่งนักเรียนสามารถเลือก
เรียนตามความถนัดของตนเอง เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเต็มรูปแบบ ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดไว้ มาตราท่ี 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาท่ีพึงประสงค์ ด้านทักษะวิชาชีพ
และทักษะวิชาชีพและทักษะชีวติเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต และอยู่อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
2. เพื่อให้นักเรียนเกิดการประกอบอาชีพและสามารถนำไปสร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัว 
3. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการในการทำงานและกระบวนการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 

เป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ   
  1. นักเรียนทุกคนท่ีมีการเรียนการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษมี
ทักษะกระบวนการปฏิบัติงานทุกคน 

   2. นักเรียนเกิดการประกอบอาชีพและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคต 
 เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษ  
- ห้องเรียนส่งเสริมความสามารถด้านคหกรรม ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 80 คน  
- ห้องเรียนส่งเสริมความสารถพิเศษอุตสาหกรรม ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  
จำนวน 82 คน 
- ห้องเรียนส่งเสริมความสารถพิเศษอุตสาหกรรม ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
จำนวน 80 คน 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรมและขั้นตอน ระยะเวลา 

1. ข้ันเตรียมการ  
- ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรมกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ มี.ค. 65 – พ.ค.66 

2. ข้ันดำเนินการ 
-  คุณครูในกลุ่มสาระนำกิจกรรมย่อยไปดำเนินการจัดการเรียนรู้ 
-  คุณครูจัดทำแบบทดสอบเพื่อการวัดและประเมินผลงานของนักเรียน 

ก.ค. - ธ.ค.66 

3. นักเรียนมีการเรียนการสอน ตามกิจกรรมย่อยในกิจกรรมของห้องเรียนพิเศษ ก.ค. 65- ม.ค.66 
4. ข้ันติดตามและประเมินผล 
     -  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
     -  ผลการวัดและประเมินผล 
 

 
 ม.ค.66 - มี.ค.66 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นางสาวธนิษราพร  ทองเนียม 
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งบประมาณ  
  33,000  บาท 
 

กิจกรรม 
แหล่งเงินงบประมาณ /จำนวนเงิน 

รวม ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ขั้นตอนการวางแผนและแบ่ง
สายงานอาชีพ 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการในการ
ตรวจสอบและดูแลผลการปฏิบัติ 
3. กิจกรรมค่ายสานสัมพันธ์ชาว
อุตสาหกรรม 
4. กิจกรรมการศึกษาดูงานนอก
โ ร ง เรี ย น  ศึ ก ษ า ดู ง า น ด้ า น
อุตสาหกรรม 
5 . กิ จ ก ร รม แ ข่ ง ขั น โค ร ง ง าน
ทางด้านอุตสาหกรรม 
6.กิจกรรมสานฝันอาชีพคหกรรม 
 
8.กิจกรรมประกวดโครงงานอาชีพ
ด้านคหกรรม 
 
 

- 
 
- 
 

2,000 
 

4,000 
 
 

1,000 
 

2,000 
 
- 

- 
 
 
 

2,000 
 

3,000 
 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
 
 

4,000 
 

3,000 
 

 
1,000 
 

6,000 
 
- 

- 
 
- 
 

8,000 
 

10,000 
 
 

2,000 
 

8,000 
 

5,000 

ครูธนิษราพร  ทองเนียม 
 
ครูธนิษราพร  ทองเนียม 
 
ครูบุรณิส    ดำใหม่ 
ครูจรุง       กัณรงค์ 
ครูธนิษราพร  ทองเนียม 
ครูนันทพัทธ์  เจริญแก้วประสงค ์
 
ครูธนิษราพร  ทองเนียม 
ครูบุรณิส      ดำใหม่ 
ครูพัชรินทร์   เล่ียมแก้ว 
ครูนิธิดา  ทองใส 
ครูธนิษราพร  ทองเนียม 
ครูพัชรินทร์   เล่ียมแก้ว 
ครูนิธิดา  ทองใส 

 
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 

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

 
-การสอบถาม 
-ตรวจสอบความก้าวหน้าในการ
เรียน 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 

2. นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำในกลุ่มสาระ
หลักได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

- การสังเกต 
- ตรวจสอบความก้าวหน้า 

- แบบสังเกต 
- แบบรายงานการร่วม
กิจกรรม 



66 
 

      งานแผนงานและนโยบาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. ได้ประสบการณ์การทำงาน 

2. รู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม 

3. มองเห็นช่องทางประกอบอาชีพ 

4. ได้นำความรู้ท่ีได้รับมาใช้ในการประกอบอาชีพ 

5. มีการวางแผนและปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 

6. ได้เรียนรู้คุณธรรม จริยธรรมจากการปฏิบัติจริง 

7. ได้รับการพัฒนาให้เกิดกระบวนการคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น 

 
ผู้เสนอโครงการ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 

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

                  (นางสาวธนิษราพร ทองเนียม)                                (นางปฐมา ชูศักดิ์) 
                        ตำแหน่ง ครูคศ.1                                รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

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

        ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ ห้องเรียนพิเศษดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๔) มีความสามารถในการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร     
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจำวัน   
๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

สนองกลยุทธ์ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร  
 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาส และลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธ์ที่ ๗ สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนการสอน 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายประเสริฐ สร้อยศรี  
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     15 พฤษภาคม 2565 ถึง 30 มีนาคม 2566 
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หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2545 ได้กล่าวถึงแนวทางการจัดการศึกษาว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักการเรียนทุกคนมีความรู้  
ความสามารถ เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ขบวนการการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ พัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดยส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคมและสติปัญญา 
เน้นการฝึกปฏิบัติจริง ตอบสนองความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ ผู้เรียน การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยการปฏิบัติจะทำให้เกิดทักษะ และความสามารถในด้านต่างๆนั้น ทักษะ
การเล่นดนตรีสากล ดนตรีพื้นเมือง การแสดงดนตรี-นาฏศิลป์ ของโรงเรียนก็เป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีจะช่วยเสริมให้
นักเรียนได้แสดงออกซึ่งทักษะและความสามารถทางด้านนี้ นอกจากจะทําให้เกิดความภูมิใจยังฝึกให้นักเรียนเกิด
ความเพลิดเพลิน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชนอันจะส่งเสริมให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน   กระบวนการ
เรียนท่ีมีปัจจัยสำคัญคือผู้สอนต้องมีศักยภาพ  เข้าใจเป้าหมายของการจัดการศึกษา  และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  
ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีศักยภาพในการแข่งขันการและส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์  
ตลอดจนมีมาตรฐานการประเมินผลจากสภาพจริงท่ีดี  การจัดกิจกรรมการส่งเสริมแสดงเป็นกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์แก่การศึกษาศิลปะ  ดนตรี  และนาฏศิลป์  จึงจะสามารถทำให้คุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะมีการพัฒนาการศึกษายุคใหม่ตามมามาตรฐานสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมีความจำเป็นต้องพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้องกับการ
ปฏิรูปการศึกษาท่ีเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งมุ่งหวังผู้เรียนสามารถค้นคว้าด้วยตนเอง   อันได้แก่  ศิลปะ  
ดนตรี  และนาฏศิลป์  ให้มีการพัฒนาการของสุนทรียภาพท้ัง  สามด้าน  ให้สมบูรณ์ ดังกล่าว  ซึ่งสามารถเห็นได้
ชัดเจนจากการแสดงออกในโอกาสท่ีเหมาะสมและจากผลการเข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรมต่างๆของนาฏศิลป์
ไทย จึงจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องพัฒนาให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มขีดความสามารถเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกมา
ได้อย่างเต็มทีและเต็มความสามารถของนักเรียนและเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกอาชีพตามความถนัดของนักเรียน
ในอนาคต ดังนั้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี จึงได้จัดทําโครงการส่งเสริมการเรียนและ
พัฒนาศักยภาพด้านทัศนศิลป ์ ดนตรี นาฏศิลป ์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะทางด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและ  
นาฏศิลป ์ ในแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการให้สูงขึ้น นวัตกรรมและส่ือสารการสอนส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ แต่
ละวิชาจำเป็นต้องมีการพัฒนา และการใช้ส่ือการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ต้องมีการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนและสร้างนวตักรรมใหม่ๆ เพื่อนำไปสู่คุณภาพแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในปีต่อๆ ไป 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ 
2.  เพื่อให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนการสอนวิชาดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ 
3.  นักเรียนสามารถใช้ส่ือในการเรียนการสอนตามศักยภาพอย่างเพียงพอ 
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เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   
   นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานีร้อยละ ๘๐ ท่ีเรียนวิชาในกลุ่ม
ห้องเรียนพิเศษดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะทุกคน มีชุดกิจกรรมและส่ือ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
 เชิงคุณภาพ   
   นักเรียนห้องเรียนพิเศษดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาในกลุ่มห้องเรียน
พิเศษ เฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และมีความพึงพอใจ ในระดับดีมาก   
 
รายละเอียดกิจกรรม 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมห้องเรียนพิเศษวิชาดนตรีสากล 
ขั้นเตรียมการ 
 - เขียนโครงการขออนุมัติ และแต่งต้ังคณะทำงาน 
 

 
 

กุมภาพันธ์ 
2565 

นายประเสริฐ  
สร้อยศรีครูในกลุ่ม
สาระศิลปะ 
 

ขั้นดำเนินการ 
 - จัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์  ส่ือการเรียนการสอนท่ีใช้ใน
กลุ่มสาระศิลปะ 

 
 พฤษภาคม 

2565  

ขั้นติดตามและประเมินผล   
- รายงานผลการจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ และการใช้งานใน
กิจกรรมการเรียนการสอน 

 
กุมภาพันธ ์

๒๕๖6 

2. กิจกรรมห้องเรียนพิเศษวิชาดนตรีไทย 
เขียนโครงการขออนุมัติ และแต่งต้ังคณะทำงาน 
 

เดือนมีนาคม 
2565 

นายประเสริฐ สร้อย
ศรี 
นายวรพล  ธานีรัตน์ 
 

ขั้นดำเนินการ 
- ค่าอาหารนักเรียน จำนวน 40 คน  
- ค่าลงทะเบียนนักเรียน นักเรียน 40 คน  
 

เดือน พฤษภาคม 
2565 – 

กันยายน 2565 

 

ขั้นติดตามและประเมินผล   
 

กุมภาพันธ ์
๒๕๖6 

 
 

3. กิจกรรมห้องเรียนพิเศษวิชานาฏศิลป ์
ขั้นเตรียมการ 
- เขียนโครงการขออนุมัติ และแต่งต้ังคณะทำงาน 

 
เดือนมีนาคม 

2565 

นางสาวธนรรณพร 
แสงสว่าง 
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ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 

ขั้นดำเนินการ 
- ฝึกทักษะด้านนาฏศิลป์ให้กับนักเรียน จำนวน 40 คน
โดยวิทยากร 
- ฝึกซ้อมการแสดงนาฏศิลป์ในการแสดงโอกาสต่างๆ 
- เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและรายการต่างๆท่ีจัด
ขึ้น 
- จัดซื้อชุดการแสดงสำหรับการประกวดนาฏศิลป์ไทย
สร้างสรรค์ 
- จัดซื้อชุดการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 
- ฝึกซ้อมทักษะนาฏศิลป์นอกเวลาเรียน (หลังเลิกเรียน 
และช่วงวันเสาร์ – อาทิตย์) 
- นำนักเรียนจำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรมไหวค้รู ณ 
วิทยาลัยนาฏศิลป์ 

 
เดือน พฤษภาคม 

2565 – 
กันยายน 2565 

 

 ขั้นติดตามและประเมินผล   
- รายงานผลการดำเนินงาน 

 
มกราคม 2566 

 

4. กิจกรรมห้องเรียนพิเศษวิชาศิลปะ 
ขั้นเตรียมการ 
1. สำรวจสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) 
2. กำหนดเป้าหมาย มาตรการและแนวทางการ
ดำเนินงาน 
3. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) 
4. แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ 
5. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ 

ก.ค. 2565 - 
มี.ค.  2566 

นายสุรชัย  ลาช
โรจน์   

 ขั้นดำเนินการ 
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
2. ดำเนินงานตามกิจกรรมในโครงการท่ีขออนุมัติ 
3. จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน 

มี.ค.  2565-
มี.ค. 2566 

 

 ขั้นติดตามและประเมินผล   
1. ประชุมบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเพื่อประเมิน
การทำงาน 
2. ตรวจสอบผลการดำเนินงาน 

มี.ค.  2565-
มี.ค. 2566 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
งบประมาณ 174,000 บาท 
รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 
 

 
ท่ี 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

๑. กิจกรรมห้องเรียนพิเศษวิชา
ดนตรีสากล 

- - 20,000 20,000 

2. กิจกรรมห้องเรียนพิเศษวิชา
ดนตรีไทย 

- - 10,000 10,000 

3. กิจกรรมห้องเรียนพิเศษวิชา
นาฏศิลป์ 

- - 4,000 4,000 

4. กิจกรรมห้องเรียนพิเศษวิชา
ศิลปะ 

- - 8,000 8,000 

รวมงบประมาณการ - 
 

- 
 

42,000 42,000 

  หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียทุกรายการ 
 
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการ
ประเมิน 

เคร่ืองมือที่
ใช ้

เชิงปริมาณ 
    นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี
ร้อยละ ๘๐ ท่ีเรียนวิชาในกลุ่มห้องเรียนพิเศษดนตรี นาฏศิลป์ 
ศิลปะทุกคน มีชุดกิจกรรมและส่ือ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการ
สอนอย่างเพียงพอ 

 
80 

 

การสังเกต 
สอบถาม 

การสังเกต 
แบบสอบถาม 

เชิงคุณภาพ 
    นักเรียนห้องเรียนพิเศษดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาในกลุ่มห้องเรียนพิเศษ เฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 และมีความพึงพอใจ ในระดับดีมาก    

 
ดีมาก 

การเข้า
ร่วม

กิจกรรม
และการ
ใช้ส่ือ

อุปกรณ์ 

แบบบันทึก
การเข้าร่วม
กิจกรรม 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
              1.  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ 
              2.  เพื่อให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนการสอนวิชาดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ 
              3. นักเรียนสามารถใช้ส่ือในการเรียนการสอนตามศักยภาพอย่างเพียงพอ 

 
ผู้เสนอโครงการ                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

ลงช่ือ...................................................                         ลงช่ือ............ .......................................... 
       (นายประเสริฐ สร้อยศรี)                                                  (นางปฐมา  ชูศักด์ิ) 
          ตำแหน่ง ครู คศ.๓             รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

 
    ว่าท่ี ร้อยเอก 
                     (ภูพยงค์  คงชนะ) 

     ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



73 
 

      งานแผนงานและนโยบาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

 
 
 
 
 
 
โครงการ :โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีน CEP  Chinese English Program 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 

  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

  3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร  
 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาส และลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล 
          กลยุทธ์ที่ 4 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐานความ
เป็นไทย  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวพิมกมล สมบูรณ์  
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     ๑ พฤษภาคม ๒๕๖5 – ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖6 
หลักการและเหตุผล      
                 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสนับสนุนและส่งเสริม

สถานศึกษาให้มีการพัฒนาการสอนแบบเครือข่ายร่วมพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาท้ังระบบและ

เป็นกลไกขับเคล่ือนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพมาตราฐานสากล (Word Class Standard School)ซึ่งมุ่งเน้น

พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่ือสารสองภาษาล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์และ

ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ในฐานะมีการมีการบริหาร

จัดการระบบคุณภาพโรงเรียนตามเกณฑ์คุณภาพ OBEC QA และตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงมี
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วิสัยทัศน์สร้างคนคุณภาพด้วยครูมืออาชีพโดยมีพันธกิจคือพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่กับ

คุณธรรม เพื่อให้มีศักยภาพเป็นพลโลกและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 พร้อมท้ังพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ

จัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย โดยมุ่งเน้นนักเรียน

เป็นสำคัญสร้างภาคีเครือข่ายการจัดการจัดการเรียนรู้ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจดังกล่าว โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีน (CEP  

Chinese English Program) จึงจัดต้ังโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศห้องเรียนพิเศษภาษาจีน CEP ขึ้นเพื่อ

พัฒนาทักษะความสามารถทางภาษาจีนของนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีน เพื่อให้นักเรียนสามารถ

พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่กับคุณธรรมท่ีสามารถส่ือสารได้ทียบเคียงมาตรฐานสากล สามารถค้นพบ

ศักยภาพของตนเองจากการร่วมกิจกรรมท่ีหลากหลายโดยมุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ   

วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการส่ือสารทางภาษาจีนในการแลกเปล่ียน นำเสนอ ข้อมูลข่าวสารแสดง
ความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง สร้างบรรยากาศการเรียนรู้อันจะส่งผลให้นักเรียนท่ีมีเจตคติทีดี
ต่อการเรียนภาษาจีน  
3. เพื่อให้นักเรียนได้ทำงานเป็นทีม มีปฏิสัมพันธ์ ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบคุคล
อย่างเหมาะสม 
4.เพื่อให้ผู้เรียนได้เปิดโลกทัศน์และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
5.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาจีนและผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ท่ีเป็นสากล 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

                        1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาจีนดีขึ้น ร้อยละ 70 
                        2. ครูมีส่ือการเรียนการสอนท่ีพัฒนาความแตกต่าง ศักยภาพของผู้เรียน 

เชิงคุณภาพ 
                        1.นักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
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รายละเอียดกิจกรรม 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรม Chinese day Camp 
ขั้นเตรียมการ 
ประชุมครูในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ วางแผนการ 
และรูปแบบการดำเนินกิจกรรม 
เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติ 
ขั้นดำเนินการ 
แต่งต้ังคณะทำงาน 
ฝึกซ้อมนักเรียนสำหรับการดำเนินกิจกรรม กิจกรรมการ
แสดงออกของนักเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมทางด้าน
ภาษา ประเพณี และวัฒนธรรม 
ขั้นติดตามและประเมินผล 
รวบรวมแบบประเมินการดำเนินกิจกรรม  
รายงานผลการดำเนินงาน 
สรุปผลการประเมินและจัดทำรายงาน 

17 พฤษภาคม 
2565-  

31 มีนาคม 66  
 

 

 17 พฤษภาคม 
2565-  

31 มีนาคม 66  
 

มีนาคม 2566 

ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
 
 

 

 

 

2. กิจกรรม.Chinese Club 
ขั้นเตรียมการ 
ประชุมครูในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ วางแผนการ 
และรูปแบบการดำเนินกิจกรรม 
เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติ 
ขั้นดำเนินการ 
แต่งต้ังคณะทำงาน 
ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนห้องโครงการภาษาจีน ในเรื่อง
ของการทดสอบความรู้  
ขั้นติดตามและประเมินผล   
รวบรวมแบบประเมินการดำเนินกิจกรรม  
รายงานผลการดำเนินงาน 
สรุปผลการประเมินและจัดทำรายงาน 

17 พฤษภาคม 
2565-  

31 มีนาคม 66  
 

17 พฤษภาคม 
2565-  

31 มีนาคม 66  
 

มกราคม 2566 

 

ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
 
 

ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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งบประมาณ 
  10,000 บาท 
รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 

กิจกรรม/วิธีดำเนินงาน 
เงินงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมท่ี 1 Chinese day Camp 

กลุ่มเป้าหมาย :นักเรียนห้องโครงการภาษาจีน ระดับ มัธยมต้น และ มัธยมปลาย 
 - ค่าของรางวัลสำหรับนักเรียน - - 3000 ครูกลุ่มสาระการ

เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ - - 2000 

กิจกรรมท่ี 2 Chinese Club 

กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนห้องโครงการภาษาจีน ระดับ มัธยมต้น และ มัธยมปลาย 

- ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึก - - 2000 นางสาวจงกล ศรีทอง 
ครูกลุ่มสาระการ

เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

- ค่าของรางวัลสำหรับนักเรียน ค่าเบ้ียเล้ียงครู
และ นักเรียน 

- - 3000 

รวมงบประมาณการ - - 10,000  

 
 หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียทุกรายการ 
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการ
ประเมิน 

เคร่ืองมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
๑.ร้อยละของนักเรียนห้องโครงการภาษาจีนเข้าร่วมกิจกรรม            
 

 
100 

สังเกต แบบสังเกต
การเข้าร่วม
กิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในกิจกรรม 

 
80 

ความพึง
พอใจ 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เรียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมท่ีถูกต้อง เกิดค่านิยมท่ีดี 
          2. นักเรียนได้รับการส่งเสริมทางด้านทักษะการใช้ภาษาจีนและกล้าแสดงออก 
          3. นักเรียนได้มีทักษะการฟัง พูด การอ่านและการเขียนภาษาจีนสูงขึ้น 
          4. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนและอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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      ผู้เสนอโครงการ                                       ผู้เห็นชอบโครงการ  
 
ลงช่ือ.........................................................                   ลงช่ือ................................... ................... 

                  (นางสาวพิมกมล  สมบูรณ์)                                        (นางปฐมา  ชูศักด์ิ) 
                        ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง                              รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

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

  ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ พัฒนาศักยภาพห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การส่ือสารและการคิดคำนวณ 
2)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปล่ียนความ

คิดเห็น  และแก้ปัญหา 
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน 
1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

สนองกลยุทธ์ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร  
 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาส และลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา  

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ที่ 7  สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายชัยพร เชิญรัตนรักษ์ และคณะครูกลุ่มสาระการ 
                                                               เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     ๓ พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
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หลักการและเหตุผล            
               หลักสูตรการศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ได้ให้
ความสำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ว่าคณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์  ทำให้มนุษย์มี
ความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้
อย่าง ถี่ถ้วนรอบคอบ ทำให้สามารถคาดการณ์    วางแผน   ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
และคณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร์อื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง  
คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังช่วย
พัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์ มีความสมดุลท้ังทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์  สามารถคิดเป็น  ทำเป็น 
แก้ปัญหาเป็น  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข    

        กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในด้านการคิดอย่างเป็นระบบการ
วางแผนและดำเนินการตามหลักการและทฤษฎี โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์อย่างมีเหตุผล สามารถ
เช่ือมโยงความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างสร้างสรรค์ แต่การเรียนการสอนภายในห้องเรียน
ยังไม่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้สมบูรณ์ครบทุกมิติได้ ค่ายคณิตศาสตร์จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีเสริมสร้างประสบการณ์
และส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข ผู้เรียนได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมเชิงบูรณาการท่ีหลากหลาย 
ได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง พร้อมกับมิติทางสังคม ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จึงตระหนักถึง
ความสำคัญ ควรจัดให้มีกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ขึ้น 

         ดังนั้นการเรียนคณิตศาสตร์จะเรียนรู้เฉพาะในห้องเรียนอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ  ทางกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์จึงจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมความสามารถของนักเรียนใน
ห้องเรียนและแผนการเรียนคณิตศาสตร์ เพื่อเติมเต็มให้นักเรียนมีทักษะความรู้ตามหลักสูตรกำหนด อีกท้ังยัง
พัฒนาศักยภาพของนักเรียนตามความถนัดและสนใจ 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้เรียนใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          2. เพื่อให้นักเรียนใช้ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ในการพัฒนาความรู้ตามหลักสูตรและสร้างสรรค์ผลงาน 
          3. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของคณิตศาสตร์ และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ท่ี
สัมพันธ์กับคณิตศาสตร์ 
 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
         1. นักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น
 ร้อยละ 60 
 2. นักเรียนใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีๆ
 ประสิทธิภาพร้อยละ 60 
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เชิงคุณภาพ 
                  1. นักเรียนใช้ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ในการพัฒนาความรู้ตามหลักสูตรและสร้างสรรค์
 ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ตระหนักถงึความสำคัญของคณิตศาสตร์ และมีเจตคติท่ีดีต่อการ
เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ท่ีสัมพันธ์กับคณิตศาสตร์ 
 3. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 
รายละเอียดกิจกรรม 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรม ค่ายคณิตศาสตร์นักเรียนชั้น ม.ปลาย 
ขั้นเตรียมการ 

- ศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
และเสนอโครงการ 

ขั้นดำเนินการ 
เตรียมสถานท่ีวัสดุและส่ิงจำเป็นในการจัดและดำเนินงาน
ตามท่ีกำหนด 
 - กิจกรรม Happy  Time 
 - กิจกรรมคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
 - กิจกรรมคณิตศาสตร์สร้างสรรค์ 
 - กิจกรรมสนุกคิดกับคณิตศาสตร์ 
 - กิจกรรม Math Rally      
ขั้นติดตามและประเมินผล   

- ประสานงานและสรุปกิจกรรม 
- รายงานผลการดำเนินการและรายงานผู้บริหาร 

 
พ.ค.65 

 
 

มิ.ย - ธ.ค.65 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ีค 66 

นายชัยพร เชิญรัตน
รักษ์ และนางสาว
พุทธิกา กาญจนรักษ์ 
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ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

2. กิจกรรมฝึกซ้อมการแข่งทักษะทางวิชาการคณิตศาสตร์ 
ขั้นเตรียมการ 
ร่วมประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อวางแผนการจัด
กิจกรรม และแต่งต้ังคณะทำงานมอบหมายการจัด
กิจกรรม 
ขั้นดำเนินการ 
-  ฝึกซ้อมและดำเนินการแข่งทักษะทางวิชาการ
คณิตศาสตร์ 
ขั้นติดตามและประเมินผล   
- นักเรียนนำเสนอประสบการณ์ท่ีได้รับ 
- นักเรียน/ครูตอบแบบประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม   
- สรุปผลการดำเนินกิจกรรมเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนา 

 
พ.ค.64 

 
 
 
 

พ.ย 64 
 
 
 

ม.ีค 65 

นางสาวปริญาพร 
 อุปการแก้ว และ
นางสาวนัฐพร เกื้อฉิม 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นายชัยพร เชิญรัตนรักษ์ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
งบประมาณ 
  จำนวน 25,0๐๐ บาท 
 
รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 
 

 
ท่ี 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

๑. กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์   2,000 16,000 2,000 20,000 
๒. กิจกรรมฝึกซ้อมการแข่งทักษะทาง

วิชาการคณิตศาสตร์ 
 5,000 - 5,000 

รวมงบประมาณการ 2,000 21,000 2,000 25,000 
 หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียทุกรายการ 
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การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการ
ประเมิน 

เคร่ืองมือที่
ใช ้

เชิงปริมาณ 
1. ผู้เรียนใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ผู้เรียนใช้ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ในการพัฒนาความรู้ตาม
หลักสูตรและสร้างสรรค์ผลงาน 
3. ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของคณิตศาสตร์ และมีเจตคติ
ท่ีดีต่อการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ท่ีสัมพันธ์กับคณิตศาสตร์ 
 

 
80 

 
การ

สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ผู้เรียนใช้ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ในการพัฒนาความรู้ตาม
หลักสูตรและสร้างสรรค์ผลงาน 
3. ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของคณิตศาสตร์ และมีเจตคติ
ท่ีดีต่อการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ท่ีสัมพันธ์กับคณิตศาสตร์  

 
มาก 

 
การตอบ

แบบ
ประเมิน 

 
แบบประเมิน 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เรียนใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ผู้เรียนใช้ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ในการพัฒนาความรู้ตามหลักสูตรและสร้างสรรค์ผลงาน 
3. ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของคณิตศาสตร์ และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ท่ีสัมพันธ์
กับคณิตศาสตร์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



83 
 

      งานแผนงานและนโยบาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

ผู้เสนอโครงการ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

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

                  (นายชัยพร เชิญรัตนรักษ์)                                           (นางปฐมา  ชูศักดิ)์ 
                     ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ                รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

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

  ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ   โครงการพัฒนาวัสดุครุภัณฑ์ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

สนองกลยุทธ์ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร  
 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาส และลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา  

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล  
กลยุทธ์ที่ 4 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมบนพื้นฐาน
 ความเป็นไทย  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 

 กลยุทธ์ที่ 3กระจายโอกาสให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 

 กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 

 กลยุทธ์ที่ 7 สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข 

 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวภาวิณี  แก้วกำเนิด  
ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา       8 มีนาคม 2565 - 25 กุมภาพันธ์ 2566 
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หลักการและเหตุผล 
  

 การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้และทักษะได้เต็มศักยภาพ เป็น  
หัวใจสำคัญ ของการปฏิรูปการศึกษาการจัดการศึกษาท่ีคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน และสามารถ สนองตอบ
ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตรงตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒  มาตรา 24 (1) “จัด 
เนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่าง  
ระหว่างบุคคล” โดย เฉพาะผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ดังท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542ได้
บัญญัติไว้ในมาตรา 10วรรค 4 ว่า “การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบท่ี
เหมาะสมโดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น ”และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 มาตรา 22 
“การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมี  
ความสำคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ” 
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี ในฐานะสถานศึกษาของรัฐท่ีมีอำนาจหน้าท่ีในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จึงนำเสนอโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ      สุราษฎร์ธานีและสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 สุราษฎร์ธานี  ชุมพร เพื่อขอ
ความเห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น ต้ังแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๓ พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนสูงขึ้น เป็น ท่ีพึงพอใจของผู้ปกครอง ดังนั้นเพื่อส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาวัสดุครุภัณฑ์
ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ 
- คณิตศาสตร์ 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำหรับโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 

 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

๑. โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ มีวัสดุครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
เชิงคุณภาพ  
1. ครูและนักเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนในโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
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รายละเอียดกิจกรรม 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรม จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – 

คณิตศาสตร์ 
ขั้นเตรียมการ 

1. ประชุมแต่งต้ังกรรมการผู้รับผิดชอบตามคำส่ัง 
2. สำรวจความต้องการในการใช้วัสดุครุภันฑ์ 

ขั้นดำเนินการ 
    1. จัดซื้อและติดต้ังวัสดุครุภันฑ์ในห้องเรียนพิเศษ 
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
 
ขั้นติดตามและประเมินผล 

1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นระหว่างการ
ดำเนินงาน 

2. การประเมินผลการจัดใช้วัสดุครุภันฑ์ 
 

 
 

 
พฤษภาคม 2565 
 
 
มิถุนายน 2565 - 
กรกฎาคม 2565 
 
 
สิงหาคม 2565 
 

 
 
 
ครูภาวิณี  แก้วกำเนิด 
ครูทิฐิกร บุญเช้ือ 
 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวภาวิณี  แก้วกำเนิด 
งบประมาณ  100,000 บาท 
 
รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 
 
ท่ี 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ  

๑ กิจกรรมพัฒนาวัสดุครุภัณฑ์ห้องเรียนพิเศษวิทย์-
คณิต 

- ติดต้ังจอโปรเจอคเตอร์ 
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค 
- เครื่องปริ้น 
- ชุดลำโพงและไมค์ 
- อื่น ๆ 

10,000 -  90,000 100,000 

รวมงบประมาณการ 10,000 - 90,000 100,000 

 
 หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียทุกรายการ 



87 
 

      งานแผนงานและนโยบาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
๑. ร้อยละของโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร์ มีวัสดุครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน  

 
๑00 

 

 
สังเกต 

 

 
แบบสังเกต 

เชิงคุณภาพ 
1. ระดับคุณภาพของจัดการเรียนการสอนในโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร ์

 
ระดับดี 

 

 
สังเกต 

 
แบบสังเกต 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ มีวัสดุครุภัณฑ์ท่ีเพียงพอและสามารถจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
 

 
                          ผู้เสนอโครงการ                           ผู้เห็นชอบโครงการ 

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

                (นางสาวภาวิณี  แก้วกำเนิด)                                    (นางปฐมา ชูศักดิ์) 
   ตำแหน่ง ครู คศ.2          รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

 
                    ว่าท่ี ร้อยเอก...................... ..................................... 

                               (ภูพยงค์ คงชนะ) 
  ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

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

สนองกลยุทธ์ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร  
 กลยุทธ์ที่ 1  สร้างโอกาส และลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 4  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐาน 
                           ความเป็นไทย 
 กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายอนุจิตร  จันทศรี 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     ตลอดปีการศึกษา 
 
หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษา  ปีการศึกษา  2542  หมวดท่ี  6  ได้กำหนดไว้ว่าการศึกษาต้องเป็นไป
เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ สติปัญญา  ความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและ
วัฒนธรรม ในการดำรงชีวิตสามารถร่วมอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุ
ราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและตระหนักถึงความจำเป็นท่ีต้องดำเนินการ
ให้ความช่วยเหลือนักเรียนอย่างเร่งด่วนภายใต้สภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและหลากหลายในปัจจุบัน 
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี  มีความสุข มีความสามารถทางสติปัญญา ควบคู่ไปด้วยคุณธรรมจริยธรรม และ
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สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตลอดจนส่งเสริมครู ผู้ปกครองและเพื่อนนักเรียนด้วยกันให้มี
ศักยภาพในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินงานในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาอย่าง
ต่อเนื่องสม่ำเสมอและจากการประเมินโครงการพบว่าการดำเนินการติดตามกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สามารถช่วยเหลือนักเรียนในการแก้ปัญหาในด้านต่างๆ เช่น ด้านการเรียน ความปลอดภัยในสังคม ปัญหายาเสพ
ติด  ปัญหาทางเพศ  สิทธิเด็กและอื่นๆได้ดี  เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพท่ีสมบูรณ์ท้ังทางร่างกาย สังคมและ
สติปัญญา จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นคนท่ีสมบูรณ์ท้ังทาง
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

        2. เพื่อจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณภาพและท่ัวถึง 
        3. เพื่อเสริมสร้างพัฒนาความรู้ความสามารถพัฒนาทางอารมณ์และพัฒนาจริยธรรมทางสังคมท่ีดีงาม 
        4. เพื่อสร้างสัมพันธภาพความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจอันดีระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง 
        5. เพื่อส่งเสริมให้ครูท่ีปรึกษา ครูประจำช้ัน บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง เพื่อนนักเรียนด้วยกันและ
หน่วยงานอื่นๆ มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ     

- นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี จำนวน 1,186 คนได้รับการ
ช่วยเหลือย่างท่ัวถึงและเหมาะสมตามความเป็นจริง 

- มีแบบฟอร์มในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบเดียวกันท้ังโรงเรียนและง่ายต่อการ                 
นำไปใช้ 

- ครู ผู้ปกครอง เพื่อนนักเรียน และหน่วยงานอืน่ๆ ให้ความร่วมมือ ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
จนส่งผลให้ผู้เรียนมีค่านิยมท่ีดีงาม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพจนเป็นคนท่ีสมบูรณ์ท้ัง

ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
- นักเรียนมีความฉลาดทางอารมณ์ รู้จักตนเองและควบคุมตนเองได้ สามารถเรียนรู้ได้อย่างมี  

ความสุข 
- มีสัมพันธภาพต่อกันระหว่างครู ผู้ปกครอง เพื่อนนักเรียนเป็นไปด้วยดีและอบอุ่น 
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รายละเอียดกิจกรรม 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง 

ขั้นเตรียมการ 
-ประชุม วางแผน ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
-ประสานงานกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ขั้นดำเนินการ 
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้งเพื่อช้ีแจง
รายละเอียดต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับนักเรียน, ด้านการเรียน
การสอนม และด้านอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับนักเรียน และยัง
สร้างสัมพันธ์ภาพท่ีดีระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
ขั้นติดตามและประเมินผล   
-แบบสอบถามความพึงพอใจ 
-สรุปและรายงานผลกิจกรรม 

มิ.ย.65 
พ.ย.65 
 

ครูพรศักดิ์  
ผกากรอง 

 

2. กิจกรรม ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง  
ขั้นเตรียมการ 
-ประชุม วางแผน ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครอง 
-ประสานงานกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ขั้นดำเนินการ 
- คัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
ระดับห้องเรียน ห้องละ 5 คนและระดับโรงเรียน จำนวน 
3๓ คน, ประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนให้มี
ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีในการดูแลช่วยเหลือ
บุตรหลาน, 
วางแผนการดำเนินงานของกิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง
นักเรียน,  ดำเนินการตามแผนท่ีกำหนดไว้  สรุปผลและ
รายงานผล   
ขั้นติดตามและประเมินผล   
-แบบสอบถามความพึงพอใจ 
-สรุปและรายงานผลกิจกรรม 

มิ.ย.65  
พ.ย.65 

ครูจรรยา รักษ์ดี 

 

๓. กิจกรรม ประชุมเครือข่ายรถรับส่ง 
ขั้นเตรียมการ 

มิ.ย.65  
พ.ย.65 

ครูสุรชัย  ลาชโรจน์ 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
-ประชุม วางแผน ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมเครือข่าย
รถรับส่ง 
-ประสานงานกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ขั้นดำเนินการ 
- จัดประชุมเครือข่ายรถรับส่งนักเรียน เพื่อร่วมกนัดูแล
นักเรียนระหว่างการเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียน และ
จัดทำข้อมูลการใช้รถรับส่ง 
ขั้นติดตามและประเมินผล   
-แบบสอบถามความพึงพอใจ 
-สรุปและรายงานผลกิจกรรม 

๔. กิจกรรม เยี่ยมบ้านนักเรียน 
ขั้นเตรียมการ 
-ประชุม วางแผน ดำเนินการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 
-ประสานงานกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ขั้นดำเนินการ 
- แจ้งครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1, และ 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ให้ทำการเยี่ยมบ้านนักเรียนระหว่าง
เดือน มิถุนายน-สิงหาคม ครูทุก 
คนออกเยี่ยมบ้านตามโครงการร้อยเปอร์เซ็นต์, 
จัดเตรียมเอกสารและแบบฟอร์มการเยี่ยมบ้าน 
นำข้อมูลจากการเย่ียมบ้านมาคัดกรองนักเรียน,แก้ไข 
ป้องกันปัญหาตามสภาพจริง, ติดตามผล, 
วัดผลประเมินผลและรายงานผล 
ขั้นติดตามและประเมินผล   
-แบบสอบถามความพึงพอใจ 
-สรุปและรายงานผลกิจกรรม 
 

มิ.ย.65 -ส.ค.65 ครูกาญจนา นุ่นด้วง 

๕. กิจกรรม อบรมวิทยุสังเคราะห์ความถ่ีประเภท2 
ขั้นเตรียมการ 
-ประชุม วางแผน ดำเนินการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 
-ประสานงานกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ก.ค.65 -ต.ค.65 ครูอนุจิตร  จันทศรี 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นดำเนินการ 
แจ้งครูฝ่ายกิจการนักเรียนและฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ท่ี
จำเป็นต้องใช้วิทยุส่ือสาร ให้เข้ารับการอบรมการใช้วิทยุ
สังเคราะห์ความถ่ีแระเภท ๒ 
ขั้นติดตามและประเมินผล   
-แบบสอบถามความพึงพอใจ 
-สรุปและรายงานผลกิจกรรม 

6. กิจกรรม เพศวิถีศึกษา  
ขั้นเตรียมการ 
-ประชุม วางแผน ดำเนินการจัดกิจกรรมเพศวิถีศึกษา 
-ประสานงานกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ขั้นดำเนินการ 
- เพื่อสร้างการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา ให้เยาวชนรู้จักวางตัว
และปฎิบัติต่อเพศตรงข้ามอย่างเหมาะสม 
ขั้นติดตามและประเมินผล   
-แบบสอบถามความพึงพอใจ 
-สรุปและรายงานผลกิจกรรม 

มิ.ย.65 -ส.ค.66 ครูจิรนันท์   
สนยาแหละ 

7. กิจกรรม ดูแลและส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน 
ขั้นเตรียมการ 
-ประชุม วางแผน ดำเนินการจัดกิจกรรมดูแลและส่งเสริม
พฤติกรรมนักเรียน 
-ประสานงานกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ขั้นดำเนินการ 
- ดูแลนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงในเรื่องของการเรียน,สาร
เสพติด ติดตามและกำกับดูแลตามขั้นตอนท่ีทางฝ่าย
กำหนดให้, ตรวจสารเสพติดกับนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง 
ขั้นติดตามและประเมินผล   
-แบบสอบถามความพึงพอใจ 
-สรุปและรายงานผลกิจกรรม 

มิ.ย.65 -มี.ค.66 ครูอนุจิตร  จันทศรี 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นายอนุจิตร  จันทศรี 
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งบประมาณ 
  145,340 บาท 
รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 
 
 
ท่ี 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

๑. กิจกรรม  ประชุมผู้ปกครอง 
- อาหารว่างผู้ปกครอง  

 (71,340) 
 

 
(71,340) 

 
๒. กิจกรรม ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 

- อาหารว่างผู้ปกครอง 50 คน คนละ 35 บาท 
จำนวน 2 ภาคเรียน 
- เอกสารและเข้าเล่มสรุปกิจกรรม 

 (5,000) 
3,500 

 
1,500 

 

 

(5,000) 
3,500 

 
1,500 

 
๓. กิจกรรม ประชุมเครือข่ายรถรับส่ง 

- อาหารว่างผู้ปกครอง 50 คน คนละ 35 บาท 
จำนวน 2 ภาคเรียน 
- เอกสารและเข้าเล่มสรุปกิจกรรม 

 (4,000) 
3,500 

 
500 

 

 (4,000) 
3,500 

 
500 

 
๔. กิจกรรม เย่ียมบ้านนักเรียน 

- ค่าตอบแทนเย่ียมบ้านนักเรียนจำนวน 
1,500 คน  

(50,000) 
 

  
(50,000) 

 

๕. 
 

กิจกรรม อบรมวิทยุสังเคราะห์ความถ่ีประเภท
2 

(6,000) 
   

(6,000) 

6. กิจกรรม เพศวิถีศึกษา 
- ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของท่ีระลึก 
- ค่าจัดสถานท่ี 

(4,000) 
1,000 
3,000 

  
(4,000) 
1,000 
3,000 

7. กิจกรรม ดูแลและส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน  (5,000) 
 

 
(5,000) 

 
 
 หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียทุกรายการ 
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การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการ
ประเมิน 

เคร่ืองมือ
ที่ใช ้

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
ได้รับการช่วยเหลือย่างท่ัวถึงและเหมาะสมตามความเป็นจริง 
2.งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบเดียวกันท้ังโรงเรียนและ
ง่ายต่อการนำไปใช้ 
๓.ครู ผู้ปกครอง เพื่อนนักเรียน และหน่วยงานอื่นๆ ให้ความ
ร่วมมือ ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจนส่งผลให้ผู้เรียนมีค่านิยมท่ี
ดีงาม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 

 
1,๕๐๐ คน 

 
 

1 ระบบ 
 

ร้อยละ 100 

  

เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและสามารถพัฒนาตนเองได้
ตามศักยภาพจนเป็นคนท่ีสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา 
๒.นักเรียนมีความฉลาดทางอารมณ์ รู้จักตนเองและควบคุมตนเอง
ได้ สามารถเรียนรู้ได้อย่างมี  ความสุข 
๓.มีสัมพันธภาพต่อกันระหว่างครู ผู้ปกครอง เพื่อนนักเรียนเป็นไป
ด้วยดีและอบอุ่น  

 
ระดับดี 

 
 

ระดับดี 
 

ระดับดี 

  

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นคนท่ี สมบูรณ์ท้ังทางร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

2. มีการจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณภาพและท่ัวถึง 
3. มีการเสริมสร้างพัฒนาความรู้ความสามารถพัฒนาทางอารมณ์และพัฒนาจริยธรรมทางสังคมท่ีดีงาม 
4. มีการสร้างสัมพันธภาพความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจอันดีระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง 
5. มีการส่งเสริมให้ครูท่ีปรึกษา ครูประจำช้ัน บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง เพื่อนนักเรียนด้วยกนัและ

หน่วยงานอื่นๆ มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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ผู้เสนอโครงการ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
ลงช่ือ.........................................................                   ลงช่ือ.............................. ........................ 

                  (นายอนุจิตร  จันทศรี)                                       (นางสาวปัญชมญขุ์  ไชยบุรี) 
                       ตำแหน่ง ครูค.ศ 1                            รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

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

        ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑.๑.๑ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๑.๑.๒ มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

  ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน 
   ๑.๒.๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
 มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ๒.๑ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง 

      มีคุณภาพ 
 มาตรฐานท่ี  ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   ๓.๑ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร  

กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างโอกาส และลดความเหลือมล้ำทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ ๔  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

บนพื้นฐานความเป็นไทย 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ ๓ กระจายให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสัจจะ  นิลอรุณ 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 
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หลักการและเหตุผล     
      หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นหลักสูตรการศึกษาของประเทศ มีจุดประสงค์ท่ีจะ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น สามารถดำรงชีวิตอยู่กับผู้อื่นอย่างมีความสุข บนพื้นฐานของความเป็นไทย
และความเป็นสากล รวมท้ังมีความสามารถในการประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อตามความถนัด ความสนใจ และ
ความสามารถของแต่ละบุคคล 
 องค์ประกอบท่ีสำคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมให้การจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพก็คือการท่ี
โรงเรียนมีสถานท่ีท่ีมีบรรยากาศร่มรื่น สวยงาม และมีอาคารเรียน อาคารประกอบ ระบบสาธารณูปโภคท่ีครบครัน 
สุขภาพอนามัยท่ีแข็งแรง สมบูรณ์ ส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ การได้รับความไว้วางใจจาก
ผู้ปกครองในการให้บุตร หลานเข้ามาศึกษาต่อของแต่ละปีการศึกษา การให้บริการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่อชุมชน 
การได้รับความร่วมมือ สนับสนุนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อีกท้ังการให้บริการชุมชนในด้านต่างๆ 
ได้เป็นอย่างดี  
 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อพัฒนางานฝ่ายบริหารท่ัวไปในปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

2. เพื่อการปฏิบัติกิจกรรมงานในฝ่ายบริหารท่ัวไปให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

  1. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี  จำนวน ๑,๓๕๐ คน 
  2. บริเวณพื้นท่ี อาคารเรียน อาคารประกอบ และระบบสาธารณูปโภคโรงเรียนโรงเรียน 
              เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี มีความพร้อมในการใช้งาน และเพียงพอสำหรับนักเรียน  
              ชุมชน  

เชิงคุณภาพ 
2. บริเวณพื้นท่ี อาคารเรียน อาคารประกอบ และระบบสาธารณูปโภคโรงเรียนโรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี มีประสิทธิภาพในการใช้งาน ร้อยละ ๑๐๐ 
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รายละเอียดกิจกรรม 
 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. กิจกรรม : การรับสมัครนักเรียน และการมอบตัว 
๑. ขั้นเตรียมการ  
 -  ศึกษานโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน  
 -  จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการรับนักเรียน 
 -  นำเสนอโครงการต่อผู้บริหาร 

 
 

๑-๑๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๖ 

นางสัจจะ นิลอรุณ 

๒. ขั้นดำเนินการ 
- จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อช้ีแจงขอบข่าย 
  การทำงาน และจัดทำปฏิทินการรับสมัคนักเรียน 
- ดำเนินการรับสมัครนักเรียน 
- การสอบ การประกาศผล การรายงานตัว และ 
  การมอบตัว 

 
๑๙ มีนาคม – ๙ 

พฤษภาคม 
๒๕๖๖ 

 

นางสัจจะ นิลอรุณ 
และคณะตามคำส่ัง 

๓.ขั้นติดตามและประเมินผล 
- สรุปผลการรับนักเรียน 
- รายงานผลการรับนักเรียน และการมอบตัว 
ต่อผู้บริหาร และ สพม.๑๑ 

๑๖ พฤษภาคม 
๒๕๖๖ นางสัจจะ นิลอรุณ 

นางสาวฐิตินันท์ ปานแดง 

๒. กิจกรรม :  การประชุมคณะกรรมการการศึกษา 
              ขั้นพื้นฐาน 
๑. ขั้นเตรียมการ  
 - นำเสนอโครงการประชุมต่อผู้บริหาร 
 - จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อช้ีแจงขอบข่าย 
   การทำงาน และจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน 
-  มอบหมายผู้รับผิดชอบ 

 
 

๑๖-๓๑ 
พฤษภาคม 

๒๕๖๕ 

นางสัจจะ  นิลอรุณ 
ครูทุกคน 

น.ส.ฐิตินันท์ ปานแดง 

๒. ขั้นดำเนินการ 
- จัดประชุมครั้งท่ี ๑ 
- จัดประชุมครั้งท่ี ๒ 
 

๔ กรกฏาคม 
๒๕๖๕ 

๑๕ มีนาคม 
๒๕๖๕ 

นางสัจจะ นิลอรุณ 
น.ส.ฐิตินันท์ ปานแดง 
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ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๓.ขั้นติดตามและประเมินผล 
- รายงานผลการประชุม 
- ประเมินความพึงพอใจ 

ทุกครั้งท่ีมีการ
ประชุม 

นางสัจจะ นิลอรุณ 
น.ส.ฐิตินันท์ ปานแดง 

๓. 
. 
 

กิจกรรม : ธนาคารโรงเรียน 
๑.ขั้นเตรียมการ 
-ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรมกับนักเรียน
ธนาคารโรงเรียน กำหนดบทบาทและหน้าท่ีของ
เจ้าหน้าท่ีธนาคารโรงเรียน 
-เสนอแผนการจัดกิจกรรม 
-รับสมัครเจ้าหน้าท่ีธนาคารโรงเรียน 
-จัดอบรมเจ้าหน้าท่ีธนาคารโรงเรียน 
-ประชาสัมพันธ์กิจกรรมธนาคารโรงเรียน 
-จัดซื้ออุปกรณ์ 

๑๖ พ.ค. ๒๕๖๕ 

น.ส.ณิชาภัทร 
อภิบาลศักด์ิ 

๒.ขั้นดำเนินการ 
-ดำเนินการจัดกิจกรรมธนาคารโรงเรียน ตามปฏิทิน
การทำงาน 

พ.ค. ๒๕๖๕-มี.ค. 
๒๕๖๖ 

น.ส.ณิชาภัทร 
อภิบาลศักด์ิ 

๓.ขั้นติดตามและประเมินผล 
-สรุปผลการดำเนินงาน 
-รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารโรงเรียน 

ม.ีค. ๒๕๖๖ 
น.ส.ณิชาภัทร 
อภิบาลศักด์ิ 

๔. กิจกรรม : การจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ 
             บริหารจัดการ 
๑.ขั้นเตรียมการ  
-ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพื้นท่ีการศึกษา และ 
สพฐ. ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรม 
-ศึกษาผลการดำเนินกิจกรรมในปีท่ีผ่านมา 

พ.ค. ๒๕๖๕-มี.ค. 
๒๕๖๖ 

น.ส.ณิชาภัทร 
อภิบาลศักด์ิ 

๒.ขั้นดำเนินการ 
-ประชุมคณะทำงานเพื่อช้ีแจงกิจกรรม และมอบหมาย
ภาระงาน 

พ.ค. ๒๕๖๔-มี.ค. 
๒๕๖๖ 

น.ส.ณิชาภัทร 
อภิบาลศักด์ิ 
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ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

-ดำเนินงานตามกิจกรรม เก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.ขั้นนิเทศ ติดตาม 
-นิเทศ ติดตาม อำนวยความสะดวกในการดำเนิน
กิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานท่ี
กำหนด 

มิ.ย.๒๕๖๕-ก.พ. 
๒๕๖๖ น.ส.ณิชาภัทร 

อภิบาลศักด์ิ 

๔.ขั้นประเมินและรายงานผล 
-สรุป ประเมินโครงการ/กิจกรรม 
-จัดทำรายงานกิจกรรม นำเสนอฝ่ายบริหาร 

ม.ีค. ๒๕๖๖ 
น.ส.ณิชาภัทร 
อภิบาลศักด์ิ 

๖. กิจกรรม : การจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
๑.ขั้นเตรียมการ  
- รับสมัครนักเรียน 
-ประชุมนั ก เรียน ท่ี เกี่ ย วข้อ ง  และวางแผนการ
ดำเนินงาน ม.ค.๒๕๖๕-ก.พ.

๒๕๖๖ 

นางสาวกัญญ์กุลณัช ไกร
นรา 

 
 ๒. ขั้นดำเนินการ 

-เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
-ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

 ๓.ขั้นติดตามประเมินผล 
-ประเมินกิจกรรม/โครงการ 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นางสัจจะ นิลอรุณ 
 
งบประมาณ 
 39,000 บาท 
 
 
 
 



101 
 

      งานแผนงานและนโยบาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 
 
ท่ี 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

๑. การรับสมัครนักเรียน และการมอบตัว - 7,000 - 7,000 
๒. การประชุมคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 
- 18,000 - 18,000 

๓. ธนาคารโรงเรียน - 5,000 - 5,000 
๔. การจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจัดการ 
- 5,000 - 5,000 

5 การจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน - 4,000 - 4,000 
รวมงบประมาณการ  39,000  39,000 

 หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียทุกรายการ 
 
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการ
ประเมิน 

เคร่ืองมือที่
ใช ้

เชิงปริมาณ 
๑. ร้อยละของบริเวณพื้นท่ี อาคารเรียน อาคารประกอบ และ
ระบบสาธารณูปโภคโรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ สุราษฎร์ธานี มีประสิทธิภาพในการใช้งาน  

 
100 

 
การสังเกต 

 
 

 
แบบสังเกต 

เชิงคุณภาพ 
1. ระดับคุณภาพของนักเรียนต่อบริเวณพื้นท่ี อาคารเรียน 
อาคารประกอบ และระบบสาธารณูปโภคโรงเรียนโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 

 
ดีมาก 

 
การ

สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. การปฏิบัติกิจกรรมงานในฝ่ายบริหารท่ัวไปให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานทางการศึกษา 
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ผู้เสนอโครงการ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 

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

                   (นางสัจจะ นิลอรุณ)                                  (นางสาวสุกัญญา  ทิพย์พินิจ) 
              ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ                               รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

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

  ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ     โครงการพัฒนาบุคลากรด้านลูกเสือ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
  2.4  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
สนองกลยุทธ์ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร  
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ  
  สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพตามสมรรถนะมาตรฐาน 

วิชาชีพ และจรรยาบรรณ 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวภาริตา พุฒนวน  
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม ่

ระยะเวลา          16 พฤษภาคม 256๕ – 31 มีนาคม 256๖ 

หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  ว่าด้วยการ

แต่งต้ังผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  พ.ศ.๒๕๕๓  และข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  ว่าด้วยการแต่งต้ัง
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ.๒๕๕๓ และตามยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาของลูกเสือ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ท่ีจะพัฒนาและส่งเสริม “กิจกรรมลูกเสือ”ให้เจริญ ก้าวหน้าเพื่อส่งผลให้
นักเรียนและเยาวชนไทยมีทักษะชีวิตและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ อันจะส่งผลต่อความเจริญอย่างยั่ งยืนของ
ประเทศชาติสืบไป 
 ดังนั้น กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ จึงได้จัดทำ
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านลูกเสือขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และเพื่อให้
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือในหน่วยลูกเสือของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพและ
นำไปสู่การพัฒนาตนเองของผู้บังคับบัญชาลูกเสือในการเสนอผลงานด้านลูกเสือเพื่อขอรับเครื่องหมายทางลูกเสือท่ี
สูงขึ้น 
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วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.๒๕๕๑  และตามข้อบังคับคณะกรรมการ
บริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งต้ังผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ.๒๕๕๓ 

 2.  เพื่อฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือให้มีความรู้  ความเข้าใจจุดหมาย  วัตถุประสงค์และวิธีการในการ
ฝึกอบรมเยาวชนแบบใหม่ตามแนวปฏิบัติของสำนักงานลูกเสือโลก  และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามอุดมการณ์ของ
คณะลูกเสือแห่งชาติ 
 ๓.  เพื่อให้ผู้กำกับลูกเสือสามารถทำหน้าท่ีบริหารกิจการลูกเสือในกลุ่มหรือกองลูกเสือของตนเองได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  จัดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นท่ีสูงขึ้น 

เชิงคุณภาพ 
ผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นท่ีสูงขึ้น มีทักษะความรู้  ความสามารถทางวิชาลูกเสือได้

ประสบการณ์เพื่อไปพัฒนาการฝึกอบรม  การบริหารงานลูกเสือได้อย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.
๒๕๕๑ และตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งต้ังผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ. 
๒๕๕๓  ส่งผลให้กิจการลูกเสือโรงเรียนของตนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

รายละเอียดกิจกรรม 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. อบรมพัฒนาบุคลากรด้านลูกเสอื 
ขั้นเตรียมการ 
1. ขั้นเตรียมการ 
   -เสนอกิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากรด้านลูกเสือ 
ขั้นดำเนินการ 
  -แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการ
อบรมพัฒนาบุคลากรด้านลูกเสือ 
ขั้นติดตามและประเมินผล   
 -ผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นที่สูงขึ้น มีทักษะ
ความรู้  ความสามารถทางวิชาลูกเสือ 

16 พ.ค.6๕ 
- 

30 มี.ค.6๖ 

ครูภาริตา พุฒนวน 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กลุ่มงานกิจการนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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งบประมาณที่ใช้ 
 90,000 บาท 
รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 

 
กิจกรรม 

งบประมาณ  
รวม 

 
ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ลงทะเบียนอบรมพัฒนาบุคลากร
ด้านลูกเสือ 

20,000 - - 20,000 ครูภาริตา พุฒนวน 

จัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ฝึก - - 70,000 70,000  
รวม 90,000 

 
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 

ตัวบ่งช้ีความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านลูกเสือ 

 
100  

เชิงคุณภาพ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
ผ่านการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นที่สูงขึ้น  

 
 

ระดับดี 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้  มีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของผู้กำกับลูกเสือดียิ่งขึ้น 
๒. ผู้ผ่านการอบรมนำความรู้ ไปฝึกอบรมลูกเสือในโรงเรียนของตนเองได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น 
๓. ผู้ผ่านการอบรมนำความรู้ ไปพัฒนาตนเองด้านลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ผู้เสนอโครงการ                        ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

     ลงช่ือ...........................................                            ลงช่ือ................................................. 
            (นางสาวภาริตา พุฒนวน)                                   (นางสาวปัญชมญขุ์  ไชยบุรี) 
             ตำแหน่ง ครู คศ.๑                              รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 
                                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
 

             ว่าท่ี ร้อยเอก........................... ............................. 
                        (ภูพยงค์ คงชนะ) 
                           ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ พัฒนาบุคลากรพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 

  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
  2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
   2.4  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
สนองกลยุทธ์ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร  

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล  
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ  
กลยุทธ์ที่ 4 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐาน       

 ความเป็นไทย  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพตามสมรรถนะมาตรฐาน 

วิชาชีพ และจรรยาบรรณ 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มงานบริหารกิจการ 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายจรุง กัณรงค์ 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     พฤษภาคม 2565  -  มีนาคม 2566 
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หลักการและเหตุผล 

โครงการพัฒนาบุคลากรพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ได้จัดขึ้น
ด้วยแนวคิดท่ีว่านักเรียนนับว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีสำคัญยิ่ง จำเป็นท่ีจะต้องได้รับการดูแลและคุ้มครอง เพื่อให้
เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ รัฐบาลได้เห็นความสำคัญ จึงได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และใน
หมวด 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 โดยให้มีอำนาจหน้าท่ีดำเนินการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
ตามมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ และตามระเบียบคณะกรรมการ
คุ้มครองเด็กแห่งชาติในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ลง
วันท่ี ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ นอกจากนี้ ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดต้ังศูนย์เสมา
รักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดได้จัดต้ังศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ลงวันท่ี ๓๐ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๖๑ โดยกำหนดให้เป็นศูนย์กลางในการประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในจังหวัด 
รองรับนโยบายและแนวทางการขับเคล่ือนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของคณะกรรมการ
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ท้ังระดับกระทรวง และระดับจังหวัด ตลอดจนภารกิจงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับกิจการนักเรียนและนักศึกษาท่ีจะต้องดำเนินการและบูรณาการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งในการ
ดำเนินงานดังกล่าวต้องมีความรู้ ความเข้าใจในข้อกฎหมายและทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ดังนั้นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี จึง
มีโครงการพัฒนาบุคลากรพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.)  

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ให้มีขีดความสามารถ
เพ่ิมข้ึน 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 80 ของบุคลากร มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม

ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
1. บุคลากร มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤติ

นักเรียนและนักศึกษาได้ในระดับดี 
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รายละเอียดกิจกรรม 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรม พัฒนาบุคลากรพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
ขั้นเตรียมการ 
ประชุม วางแผน พัฒนาบุคลากร  
ขั้นดำเนินการ 
พัฒนาบุคลากรพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาและออกตรวจตามเทศกาลหรือ
ตามแผนการดำเนินการ 
ขั้นติดตามและประเมินผล   
ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานเจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

พฤษภาคม 
2565  -  
มีนาคม  
2566 

นายจรุง กัณรงค์ 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นายจรุง กัณรงค์ 
งบประมาณ 
 40,000 บาท 
 
รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 
 

 
ท่ี 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

๑. พัฒนาบุคลากรพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา 

- 40,000 - 40,000 

รวมงบประมาณการ  40,000  40,000 
 หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียทุกรายการ 
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การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการ

ประเมิน 
เคร่ืองมือที่

ใช ้
เชิงปริมาณ 
๑. บุคลากร มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีเป็นพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

 
80 

 

 
สำรวจ 

 

 
แบบสำรวจ 

 
เชิงคุณภาพ 
1. บุคลากร มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีเป็นพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาได้ 

 
ระดับดี  

 
สอบถาม 

 

 
แบบสอบถาม 

 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. บุคลากรพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ให้มีขีดความสามารถ
เพิ่มขึ้น 

 
 
 

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

                        (นายจรุง  กัณรงค์)                                     (นางสาวปัญชมญขุ์  ไชยบุรี) 
                    ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ                    รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

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

  ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลังเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

สนองกลยุทธ์ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพตามสมรรถนะมาตรฐาน 
วิชาชีพ และจรรยาบรรณ 

 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  ครูภาวิณี  แจ่มกระจ่าง 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     16 พฤษภาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 
 
หลักการและเหตุผล     

      ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.2545  มี
จุดมุ่งหมายท่ีจะกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่โรงเรียน  โดยแต่ละโรงเรียนสามารถบริหารจัดการด้วยตนเอง  
และจากกลยุทธ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ต้องการพัฒนาองค์ความรู้และสมรรถนะของครู
ผ่านการปฏิบัติจริงและการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องและเสริมสร้างระบบแรงจูงใจในการทำงานสอดคล้องกับ
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  โดยให้มีการเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ให้ทัดเทียมกับนานาประเทศให้มีความรู้สู่สากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย    มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ มีการ
พัฒนาทางด้านหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล  สามารถพัฒนาตนเองได้ตรงกับ
ความต้องการ ทำงานร่วมกันเป็นทีม เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  และมีความพร้อมทุกด้านในการท่ีจะพัฒนา
โรงเรียนและผู้เรียนของตนเองให้มีคุณภาพต่อไป  ทางโรงเรียนโดยกลุ่มงานบุคคล จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 
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วัตถุประสงค์ 
      1.  เพื่อให้ข้าราชการครูและครูอัตราจ้างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี  มีความรู้
และความเข้าใจในการพัฒนาตนเอง สามารถพัฒนาตนเองได้ตรงกับความต้องการ และความจำเป็น 
       2.  เพื่อให้ข้าราชการครูและครูอัตราจ้างของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุ ราษฎร์ธานี  
สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม เรียนรู้ร่วมกัน อย่างมีความสุข 
 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. ข้าราชการครูและครูอัตราจ้างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี   

จำนวน  71  คน  ได้รับการพัฒนาตรงกับความสนใจ และความต้องการของตนเอง 
เชิงคุณภาพ 
1. ข้าราชการครูและครูอัตราจ้าง มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  

และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  
 
รายละเอียดกิจกรรม 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ(คร้ังที่ 9) 

ขั้นเตรียมการ 
-ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
-แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ 
ขั้นดำเนินการ 
-ประสานผู้เกี่ยวข้องแต่ละโรงเรียน 
-ดำเนินการสัมมนา 
-ศึกษาดูงาน 
ขั้นติดตามและประเมินผล   
-ติดตามประเมินผลและรายงานผล 
-สรุปผลกิจกรรม 

 
 

5 ก.ค. 2565 
6 - 20 ก.ค. 2565 

 
23 – 26 ก.ค.2565 
22 – 26 ส.ค.2565 
26 – 27 ก.ย.2564 

 
 

1 – 12 ต.ค. 2565 

 
 
 
ครูธนรรณพร  แสงสว่าง 
ครูสุมาลี ซุ้นสุวรรณ 

2. กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจ 
ขั้นเตรียมการ 
-ประชุม วางแผนการดำเนินกิจกรรม 
-แต่งต้ังคำส่ัง ตามกิจกรรมย่อย 
ขั้นดำเนินการ 
-ประชุม ช้ีแจงบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
-จัดทำตามแผนดำเนินการ/คำส่ังท่ีกำหนดไว้ 
 

 
16 พ.ค. 2565 

-  
 31 มี.ค. 2566 

 
 
 

 

 
 

กลุ่มงานบุคคล 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นติดตามและประเมินผล   
-ประเมินความพึงพอใจ/ตรวจสอบการเข้าร่วม
กิจกรรม 
-สรุปและรายงานกิจกรรม 

3. กิจกรรมพัฒนาระบบงานกลุ่มงานบุคคล 
ขั้นเตรียมการ 
-ประชุม ช้ีแจง สำรวจความต้องการ 
-แต่งต้ังคำส่ังปฏิบัติงานตามความจำเป็น/ภาระงาน 
ขั้นดำเนินการ 
-ปฏิบัติหน้าท่ีตามคำส่ัง/ภาระงาน 
-จัดซื้อ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีจำเป็น 
ชั้นติดตามและประเมินผล 
-สังเกต/ประเมินความพึงพอใจ 

 
17 พ.ค. 2565 

-  
 31 มี.ค. 2566 

 

 
ครูภาวิณี แจ่มกระจ่าง 

4. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
ขั้นเตรียมการ 
-สำรวจความต้องการการพัฒนาตนเองโดยการจัดทำ 
ID Plan 
ขั้นดำเนินการ 
-ประชาสัมพันธ์โครงการการอบรม 
-บุคลากรผู้สนใจเขียนคำขอเพื่อเข้ารับการอบรม 
-บุคลากรผู้เข้ารับการอบรมสรุปและรายงานการเข้า
รับการอบรม 
ขั้นติดตามและประเมินผล 
-ตรวจสอบการเข้าร่วมการอบรม 

 
18 พ.ค. 2565 

-  
 31 มี.ค. 2566 

 

 
ครูคุณากร วาณิชย์เจริญ 

5. กิจกรรมศึกษาดูงานกลุ่มงานบุคคล 
ขั้นเตรียมการ 
-ประชุม ช้ีแจง 
-วางแผนการดำเนินการ 
ขั้นดำเนินการ 
-แต่งต้ังคำส่ังปฏิบัติงาน 
-ประชุม/ช้ีแจงตามคำส่ังปฏิบัติงาน 
ขั้นติดตามและประเมินผล 
-ประเมินความพึงพอใจ 

 
 

19 พ.ค. 2565 
-  

 31 มี.ค. 2566 
 
 

 
 
ครูธนรรณพร แสงสว่าง 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กลุ่มงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี 
งบประมาณ 
 239,000 บาท 
 
รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 
 
ท่ี 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

๑. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสู่ความ
เป็นเลิศ    

- 100,000 50,000 150,000 

๒. กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติ 
สร้างขวัญและกำลังใจ 

- - 15,000 15,000 

๓. กิจกรรมพัฒนาระบบงานกลุ่มงาน
บุคคล 

- - 15,000 15,000 

๔. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร - 80,000 20,000 100,000 
๕. กิจกรรมศึกษาดูงานกลุ่มงานบุคคล 2,000 8,000 3,000 13,000 

รวมงบประมาณการ 2,000 188,000 103,000 239,000 
 
 หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียทุกรายการ 
 
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการ
ประเมิน 

เคร่ืองมือที่
ใช ้

เชิงปริมาณ 
๑. ร้อยละของข้าราชการครูและครูอัตราจ้างได้รับการพัฒนา
ตรงกับความต้องการและจำเป็น 
 

90 สำรวจ แบบสำรวจ 

เชิงคุณภาพ 
2. ระดับความพึงพอใจของของข้าราชการครูและครู 
อัตราจ้างท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

 
ดีมาก 

 
ประเมิน
ความพึง
พอใจ 

 
แบบประเมิน
ความ 
พึงพอใจ 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ข้าราชการครูและครูอัตราจ้างสามารถพัฒนาตนเอง  พัฒนาองค์กร  มีความสามารถในการจัดการ

เรียนการสอน  สอดคล้องกับภารกิจและศักยภาพของสถานศึกษา และสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมี
ความสุข 

 
 
 

 
ผู้เสนอโครงการ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 

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

                    (นางภาวิณี  แจ่มกระจ่าง)                                  (นางสาวสุกัญญา  ทิพย์พินิจ) 
                 ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ                             รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

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

  ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ  พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

   ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
สนองกลยุทธ์ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร  
 กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล 
          กลยุทธ์ที่ ๔ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐาน 
ความเป็นไทย 
          กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
 กลยุทธ์ที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายประเสริฐ สร้อยศรี 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     15 พฤษภาคม 2565 ถึง 30 เมษายน 2566 
 
หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.๒๕62 ได้กำหนด       
ความมุ่งหมายและหลักการในด้านคุณภาพการศึกษาตามหมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา อีก
ท้ังกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓           หมวด ๒ ข้อ 
๑๔ กำหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จากผลการประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษา พ.ศ. 2554 ผลการประเมินกลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน ตัวบ่งช้ีท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับคุณภาพ 
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ต้องปรับปรุง ทำให้ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ให้มีมาตรฐาน เพื่อให้การบริหารจัดการของ
โรงเรียนฯ เป็นไปตามกฎกระทรวงอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อดำเนินการระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   
      ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ ๑๐๐ มีส่วนร่วมในการจัดระบบงานประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
          เชิงคุณภาพ   
      โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  นักเรียน  ผู้ปกครอง และผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน  
 
รายละเอียดการดำเนินการตามโครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรม  
ขั้นเตรียมการ 
 - เขียนขออนุมั ติดำเนินโครงการ และแต่ง ต้ัง
คณะทำงาน 
 

 
 

เดือนพฤษภาคม 
2565 

 

 
นายประเสริฐ สร้อยศรี 

ขั้นดำเนินการ 
 - กำหนดมาตรฐานของสถานศึกษาและเป้าหมาย
ตัวชี้วัดของสถานศึกษา 
- จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา 
- จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 
เดือน พฤษภาคม 

2565  
พฤษภาคม 

2565– มีนาคม 
2566 

พฤษภาคม 
2565– มีนาคม 

2566 

 
นายประเสริฐ สร้อยศรี 

 
นางสาวปริตตา วาณิชย์ปกรณ์ 

นายกัมพล พินิจ 
 

นางสาวปริตตา วาณิชย์ปกรณ์ 
นายพีรธรรม เพชระ 

 
ขั้นติดตามและประเมินผล 
- ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตาม

 
พฤษภาคม 

 
นางสาวชลิตา สุวรรณนุรักษ์ 
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ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

มาตรฐานศึกษา 
 
- จัดทำรายงานประจำปีท่ีเป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 
 

2565– มีนาคม 
2566 

เดือนเมษายน 
๒๕๖6 

 

นายวรพล ธานีรัตน ์
 
นางสาวปริตตา วาณิชย์ปกรณ์ 
นางสาวภณิดา ดำฝ้าย 
 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นายประเสริฐ สร้อยศรี 
 
งบประมาณ 
 18,000 บาท 
 
รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 
 

 
ท่ี 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

๑. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เข้าเล่ม
งานประกันคุณภาพ 

- - 12,000 12,000 

๒. จัดซื้ อ ตู้ เก็บเอกสารงานประกัน
คุณภาพสถานศึกษา 

- 6,000 - 6,000 

รวมงบประมาณการ - 6,000 12,000 18,000 
  
 หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียทุกรายการ 
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การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการฯ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
วิธีการ
ประเมิน 

เคร่ืองมือที่
ใช ้

เชิงปริมาณ 
๑. ร้อยละของครูท่ีมีส่วนร่วมในการจัดทำระบบงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

 
๑๐๐ 

การสังเกต 
สอบถาม 

แบบสอบถาม 

เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนมีระบบงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนผู้ปกครองและผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วน
เสียทุกภาคส่วน 

 
ดีมาก 

 
การเข้า
ร่วม

กิจกรรม 

 
แบบบันทึก
การเข้าร่วม
กิจกรรม 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบครบวงจร  มีการพัฒนาครู
บุคลากรทางการศึกษา  ผู้เรียน  การจัดการเรียนรู้ท่ีทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 
ผู้เสนอโครงการ                            ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

ลงช่ือ................................................                      ลงช่ือ................................................. .................. 
       (นายประเสริฐ  สร้อยศรี)                                                  (นางปฐมา  ชูศักดิ์) 
         ตำแหน่ง ครู                    รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 

 
 

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

                     (ภูพยงค์  คงชนะ) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ โรงเรียนมาตรฐานสากล 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 

  2.1 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.2 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

  3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

สนองกลยุทธ์ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร  
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 5  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของทุก

ภาคส่วน 
 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    บริหารงานวิชาการ 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวปวีณา โชติช่วง และนายจรัญ พรหมสุวรรณ  
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม ่
ระยะเวลา     15 พฤษภาคม 2564 – 30 มีนาคม 2565 
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หลักการและเหตุผล            
  โรงเรียนมาตรฐานสากลเป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นำมาใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ยกระดับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผู้เรียนมี
ศักยภาพและความสามารถทัดเทียมกับผู้เรียนนานาประเทศ หรือมาตรฐานของประเทศท่ีมีคุณภาพการศึกษาสูง มี
ความสามารถในการร่วมมือทำงานและแข่งขันกับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) 
มีการพัฒนาการหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล เพื่อให้ได้ผู้เรียนท่ีมี
คุณภาพ คือ เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะ (Learner Profile) เทียบเคียงมาตรฐานสากล (World 
class standard) และมีศักยภาพเป็นพลโลก (World citizen)สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพเยาวชนสำหรับยุคศตวรรษท่ี 21  

การให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง “ Independent Study : IS” นับเป็นวิธีการที่มี ประสิทธิภาพวิธีหน่ึงที่ใช้กันอย่าง
กว้างขวางในการพัฒนาผู้เรียน เพราะเป็นการเปิดโลกกว้างให้ผู้เรียนได้ ศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระในเรื่องหรือประเด็นที่ตนสนใจ เริ่ม
ต้ังแต่การกำหนดประเด็นปัญหา ซึ่งอาจเป็น Public Issue และ Global Issue และดำเนินการค้นคว้าแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย มีการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือนำไปสู่การสรุปองค์ความรู้ จากน้ันก็หาวิธีการ ที่
เหมาะสมในการสื่อสารนำเสนอให้ผู้อื่นได้รับทราบ และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าไปทำ  ประโยชน์แก่สาธารณะ 
ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีเป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงต่อเน่ืองกันตลอดแนว ภายใต้ “การศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS)” ซึ่ง
จัดแบ่งเป็นสาระการเรียนรู้ 3 สาระ ประกอบด้วย IS1 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation) 

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation) และ IS3 การนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (Social Service 
Activity) 

 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ใช้ระบบการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ มุ่งจัดการ
ศึกษาเพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยจัดให้มีวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( Independent Study : IS) เป็น
วิชาเพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) และจากผล
การดำเนินงานในปีการศึกษา 2563 พบว่า ครูผู้สอนไม่ให้ความสำคัญและขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( Independent Study : IS) และจากการสำรวจผลงานของนักเรียนที่เรียนในรายวิชาการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลงาน คิดเป็นร้อยละ 
70 ส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 86.03 ของนักเรียนทั้งหมดที่เรียนในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมนิคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ในระดับโรงเรยีน(Sc 
QA) และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ในระดับโรงเรียน  
2. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

          1. โรงเรียนมีความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ในระดับโรงเรียน ครบท้ัง 
7 หมวด ร้อยละ 100 
          2. นักเรียนส่งผลงานในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ร้อยละ 100 
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เชิงคุณภาพ 
           1. โรงเรียนมีความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ในระดับดีขึ้นไป ท้ัง 7 
หมวด 
           2. ผลงานของนักเรียนในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมีระดับคุณภาพ 3 ขึ้นไป 
 
รายละเอียดกิจกรรม 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา รางวัลคุณภาพ
ระดับโรงเรียน 
ขั้นเตรียมการ 
   1)  จัดประชุมครูเพื่อช้ีแจงรายละเอียด เเละวางแผน 
การขอรับการประเมิน 
ขั้นดำเนินการ 
   1)  จัดเตรียมเอกสารเพื่อขอรับการประเมิน 
ขั้นติดตามและประเมินผล   

1) สรุปผลการดำเนินงาน และรายงาน 

15 พฤษภาคม 
2565 – 30 

มีนาคม 2566 

นางสาวปวีณา       
โชติช่วง และ
นายจรัญ พรหม
สุวรรณ   

๒ กิจกรรมการประเมินโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

ขั้นเตรียมการ 
1) จัดประชุมครูเพื่อช้ีแจงรายละเอียด และวางแผน 

ขอรับการประเมิน 
2) สำรวจความสนใจของครูท่ีต้องการเข้าร่วม  

รับการประเมิน 
ขั้นดำเนินการ 
   1)  จัดเตรียมเอกสารเพื่อขอรับการประเมิน 
ขั้นติดตามและประเมินผล   

1) สรุปผลการดำเนินงาน และรายงาน 

15 พฤษภาคม 
2565 – 30 

มีนาคม 2566 

นางสาวปวีณา       
โชติช่วง และ
นายจรัญ พรหม
สุวรรณ   

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นางสาวปวีณา โชติช่วง และนายจรัญ พรหมสุวรรณ   
 
งบประมาณ 
  20,000 บาท 
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รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 
 

 
ท่ี 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมการประเมินคุณภาพ
โรงเรียนมาตรฐานสากล ในระดับ
โรงเรียน (Sc QA)   

- 8,000 7,000 15,000 

๒ กิจกรรมการประเมินโรงเรียน
คุณภาพประจำตำบล 

- - 5,000 5,000 

รวมงบประมาณการ - 8,000 12,000 20,000 
 หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียทุกรายการ 
 
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการ
ประเมิน 

เคร่ืองมือ
ที่ใช ้

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของจำนวนหมวดท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์
รางวัลคุณภาพ 
2. ร้อยละของนักเรียนส่งผลงานในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

 
การสำรวจ 

 
การสำรวจ 

 
แบบ

สำรวจ 
แบบ

สำรวจ 
เชิงคุณภาพ 
1. ระดับคุณภาพของการประเมินคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 
2. ระดับคุณภาพของผลงานในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง  

 
ระดับดี 

 
ระดับดี 

 
การ

ตรวจสอบ
คุณภาพ 
Rubric 

 
แบบ

ตรวจสอบ
คุณภาพ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. โรงเรียนมีความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 
2. นักเรียนมีผลงานในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
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ผู้เสนอโครงการ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
ลงช่ือ.........................................................                   ลงช่ือ............................. ......................... 

                  (นางสาวปวีณา โชติช่วง)                                           (นางปฐมา ชูศักดิ์) 
                                   ครู                                         รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

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

  ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ พัฒนาระบบงานทะเบียน 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารจัดการ 

   2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

สนองกลยุทธ์ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร  
กลยุทธท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 

 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายกัมพล  พินิจ 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     ตลอดปีการศึกษา 2565 
 
หลักการและเหตุผล 

การจัดทำงานทะเบียนและระเบียนสะสมนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการพัฒนา
งานทะเบียนสู่ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสำคัญต่อสถานศึกษาอย่างมาก หมายถึงข้อมูลประวัติของ
นักเรียนท้ังโรงเรียนซึ่งสามารถใช้ตรวจสอบข้อมูลด้านต่างๆ  รวมถึงเอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีสำคัญ    ท่ีจัดขึ้น
เพื่อประกอบการปฏิบัติงานด้านการประเมินผลการเรียนซึ่งจะต้องบันทึกข้อมูลการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนไว้ 
แล้วนำข้อมูลมาเก็บเป็นหลักฐานและใช้ในการตรวจสอบ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อฝ่ายต่าง ๆ หน่วยงานอื่นท่ี
ต้องการข้อมูลผลการศึกษาแต่ผู้เรียนในสถานศึกษา และชุมชน หรือหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 ดังนั้นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ตระหนักถึงการพัฒนาระบบงานทะเบียน งาน
วัดผลประเมินผลจึงจัดทำโครงการพัฒนาระบบงานทะเบียน งานวัดผลประเมินผลขึ้น เพื่อจะได้มีเอกสารท่ีมี
คุณภาพและสามารถจัดเก็บอย่างเป็นระบบต่อไป 



126 
 

      งานแผนงานและนโยบาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้การดำเนินงานจัดทำงานทะเบียน งานวัดผลและประเมินผล 
ของนักเรียนเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 

 2. เพื่อพัฒนาระบบงานทะเบียน งานวัดผลและประเมินผล สู่ระบบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 3. เพื่อบริการข้อมูลผลการเรียนแก่ผู้เรียนในสถานศึกษา และชุมชน หรือหน่วยงานอื่น 
เป้าหมาย  

เชิงปริมาณ  
1. ดำเนินงานทะเบียนและระเบียนนักเรียนอย่างถูกต้องเป็นระบบร้อยละ 100 

และสามารถบริการให้ข้อมูลแสดงผลการเรียนแก่นักเรียนในโรงเรียน และชุมชน 
หรือหน่วยงานอืน่ ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

เชิงคุณภาพ 
1. พัฒนางานทะเบียนและระเบียนนักเรียนได้ดำเนินงานตามระเบียบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้น

ฐานอย่างถูกต้องและแม่นยำ 
 

รายละเอียดกิจกรรม 
กิจกรรมและข้ันตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมพัฒนาระบบงานทะเบียน 
ขั้นเตรียมการ 
- ศึกษานโยบายของโรงเรียน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาและสพฐ.ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
- ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปีท่ีผ่านมา 
ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 
- ประชุมคณะทำงานเพื่อช้ีแจงโครงการฯ 
และมอบหมายภาระงานดำเนินงานตามโครงการฯ  

 
 

พ.ค.2565 

        
 

กัมพล  พินิจ 

ขั้นดำเนินการ  
- ดำเนินกิจกรรมพัฒนาระบบงานทะเบียน 
- ดำเนินกิจกรรมพัฒนาระบบงานวัดผลและประเมินผล 

พ.ค. 2565 
 

กัมพล  พินิจ 

ขั้นสรุปและประเมินผล  
- ผู้รับผิดชอบโครงการฯ  นิเทศติดตามการดำเนินงาน 
และคอยอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็
นไปตามภาระงานท่ีโครงการฯ กำหนด               
- สรุปประเมินโครงการฯ 

ก.ค. 2565 

 
 
 

กัมพล  พินิจ 
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กิจกรรมและข้ันตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
- จัดทำรายงานโครงการฯ  นำเสนอฝ่ายบริหาร 
 

2. กิจกรรมจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์งานทะเบียน 
ขั้นเตรียมการ 
- ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพื้นท่ีการศึกษาและ สพฐ.ในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
- ประชุมคณะทำงานเพื่อช้ีแจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน
ดำเนินงานตามโครงการฯ  

 
 
พ.ค.2565 

         
 

กัมพล  พินิจ 

ขั้นดำเนินการ  
- ดำเนินโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 

ก.ค.. 2565 
 

กัมพล  พินิจ 

ขั้นสรุปและประเมินผล  
- ผู้รับผิดชอบโครงการฯ  นิเทศติดตามการดำเนินงาน และคอยอำนวย
ความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระ
งานท่ีโครงการฯ กำหนด               
- สรุปประเมินโครงการฯ 
- จัดทำรายงานโครงการฯ  นำเสนอฝ่ายบริหาร 
 

ส.ค. 2565 

 
 
 

กัมพล  พินิจ 

3. กิจกรรมจัดซ้ือแบบพิมพ์ระเบียบผลการเรียน (ปพ.1) 
ประกาศนียบัตร (ปพ.2) 
ขั้นเตรียมการ 
- ศึกษานโยบายของโรงเรียน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาและสพฐ.ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
- ศึกษาผลการดำเนินโครงการ ฯ ในปีท่ีผ่านมา 
ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 
- ประชุมคณะทำงานเพื่อช้ีแจงโครงการฯ 
และมอบหมายภาระงานดำเนินงานตามโครงการฯ  

 
 
 
พ.ค.2565 

        
 
 

นฤมิต  มีชัย 

ขั้นดำเนินการ  
- ดำเนินจัดซื้อแบบพิมพ์ระเบียบผลการเรียน (ปพ.1) ประกาศนียบัตร 
(ปพ.2) 

พ.ค. 2565 
 

นฤมิต  มีชัย 
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กิจกรรมและข้ันตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นสรุปและประเมินผล  
- ผู้รับผิดชอบโครงการฯ  นิเทศติดตามการดำเนินงาน 
และคอยอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็
นไปตามภาระงานท่ีโครงการฯ กำหนด               
- สรุปประเมินโครงการฯ 
- จัดทำรายงานโครงการฯ  นำเสนอฝ่ายบริหาร 
 

 ม.ิย. 2565 

 
 
 

นฤมิต  มีชัย 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นายกัมพล  พินิจ 
งบประมาณ 
 55,000 บาท 
 
รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 
 

 
ท่ี 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

๑. กิจกรรมพัฒนาระบบงานทะเบียน - - 10,000 10,000 
2. กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

งานทะเบียน 
- - 25,000 25,000 

3. กิจกรรมจัดซื้อแบบพิมพ์ระเบียบผล
การเรียน (ปพ.1) ประกาศนียบัตร 
(ปพ.2) 

- - 20,000 20,000 

รวมงบประมาณการ   55,000 55,000 
 
.   
 
 
 
 
 



129 
 

      งานแผนงานและนโยบาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
ร้อยละของการดำเนินงานทะเบียนและระเบียนนกั

เรียนมีความถูกต้องเป็นระบบและสามารถบริการให้  
ข้อมูลแสดงผลการเรียนแก่นักเรียนในโรงเรียน 
และชุมชน หรือหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
100 

การสังเกต แบบสังเกต 

ด้านคุณภาพ 
ระดับคุณภาพของงานทะเบียนและระเบียนนักเรยีนในก
ารให้บริการนักรียน  

ระดับดี 
ประเมิน 

ความพึงพอใจ 
แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานีมีระบบงานทะเบียนท่ีมีคุณภาพ 
สามารถบริหารจัดการได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ 
 
  ผู้เสนอโครงการ                  ผู้เห็นชอบโครงการ    

 
ลงช่ือ  .........................................                                        ลงช่ือ............................. ......   
           (นายกัมพล  พินิจ)                      (นางสาวสุกัญญา  ทิพย์พินิจ) 

         ตำแหน่ง ครู ค.ศ. 1       รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
  
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

ว่าท่ี ร้อยเอก.................................................... 
  (ภูพยงศ์ คงชนะ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร  

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
  กลยุทธ์ที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของ 
ทุกภาคส่วน 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุภาพร สุวรรณละออง 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     พฤษภาคม 2565 - เมษายน 2566 
 
หลักการและเหตุผล     
      การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี เพื่อรองรับการ
กระจายอำนาจ มีโครงสร้างการบริหารงานประกอบด้วยกลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานงบประมาณฯ กลุ่มงานบริหาร
ท่ัวไป กลุ่มงานบริหารงานบุคคล การดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำปี งบประมาณ 2565 
เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไข 
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2545 สนองนโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และนโยบายของโรงเรียน งบประมาณจัดทำเป็นปัจจัยสำคัญท่ีจะขับเคล่ือนให้งาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆของ 
โรงเรียน สามารถดำเนินไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้ผู เรียนมี 
ผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษา ซึ่งงานการเงินและบัญชีเป็นหน่วยงาน ท่ีมี
ภารกิจหลัก ในการให้บริการ อำนวยความสะดวก และบริหารจัดการการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนั้น เพื่อให้การ
บริหาร จัดการของงานการเงินและบัญชี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานการเงิน บัญชี และสามารถดำเนินงานไดอย่างมี ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 

โปร่งใส และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ  
2. เพื่อพัฒนางานการบริหารจัดการทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  
3. เพื่อจัดระบบการตรวจสอบ กำกับ ติดตาม และพัฒนาระบบการบริหารงานงบประมาณ  

 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน สามารถเนินการเบิกจ่ายไดตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี 

เชิงคุณภาพ 
1. ระดับคุณภาพของงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน สามารถดำเนินการเบิกจ่ายตาม 
แผนปฏิบัติการ ไดอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 

  2. ระดับคุณภาพของผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
 
รายละเอียดกิจกรรม 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรม การเบิกจ่าย 
ขั้นเตรียมการ 
- ประชุมผู้รับผิดชอบ 
- ประชุมแต่งต้ังคณะดำเนินการ 
ขั้นดำเนินการ 
- การทำเอกสารขอเบิกงบประมาณ 
- ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน 
ขั้นติดตามและประเมินผล   
- ประเมินความพึงพอใจ 
- สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

 
พฤษภาคม 

2565 
 
 

พ.ค.65 - 
เม.ย.66 

 
เม.ย. 66 

นางสุภาพร 
สุวรรณละออง 

2. กิจกรรม การจัดทำบัญชี 
ขั้นเตรียมการ 
- ประชุมผู้รับผิดชอบ 
- ประชุมแต่งต้ังคณะดำเนินการ  
ขั้นดำเนินการ 
- การจัดทำบัญชีการเงิน 
- การจัดทำรายงานทางการเงินและ งบการเงิน 

พฤษภาคม 
2564 

 
 

พ.ค.65 - 
เม.ย.66 

 

นางสุภาพร 
สุวรรณละออง 
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ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

- การจัดทำและจัดหาแบบพิมพ์ บัญชี ทะเบียนและรายงาน 
ขั้นติดตามและประเมินผล   
- ประเมินความพึงพอใจ 
- สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

 
 
 

เม.ย. 66 
3. กิจกรรม พัฒนาแผนปฎิบัติราชการ 

ขั้นเตรียมการ 
- ประชุมผู้รับผิดชอบ 
- ประชุมแต่งต้ังคณะดำเนินการ 
ขั้นดำเนินการ 
- ดำเนินการพัฒนาแผนปฎิบัติราชการ 
ขั้นติดตามและประเมินผล   
- ประเมินความพึงพอใจ 
- สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

 
พฤษภาคม 

2565 
 
 

พ.ค.65 - 
เม.ย.66 

 
เม.ย. 66 

 
นายองค์พันเลิศ  
พนมวัน ณ 
อยุธยา 

4. กิจกรรม พัฒนาระบบแผนงาน 
ขั้นเตรียมการ 
- ประชุมผู้รับผิดชอบ 
- ประชุมแต่งต้ังคณะดำเนินการ 
ขั้นดำเนินการ 
- ดำเนินการพัฒนาระบบแผนงาน 
ขั้นติดตามและประเมินผล   
- ประเมินความพึงพอใจ 
- สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

 
พฤษภาคม 

2565 
 
 

พ.ค.65 - 
เม.ย.66 

 
เม.ย. 66 

 
นางสาวนัฐพร  
เกื้อฉิม 

5. กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
การศึกษา 2565 
ขั้นเตรียมการ 
- ประชุมผู้รับผิดชอบ 
- ประชุมแต่งต้ังคณะดำเนินการ 
ขั้นดำเนินการ 
- ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
การศึกษา 2565 
ขั้นติดตามและประเมินผล   
- ประเมินความพึงพอใจ 

 
พฤษภาคม 

2565 
 
 

พ.ค.66 - 
เม.ย.66 

 
เม.ย. 66 

 
นายองค์พันเลิศ  
พนมวัน ณ 
อยุธยา 
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ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

- สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
6. กิจกรรม จัดซ้ือวัสดุสำนักงานบริหารโรงเรียน 

ขั้นเตรียมการ 
- ประชุมผู้รับผิดชอบ 
- ประชุมแต่งต้ังคณะดำเนินการ 
ขั้นดำเนินการ 
- ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
ขั้นติดตามและประเมินผล   
- ประเมินความพึงพอใจ 
- สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

 
พฤษภาคม 

2564 
 
 

พ.ค.65 - 
มี.ค. 66 

 
เม.ย. 66 

 
นางสุภาวรรณ 
หวานแก้ว 
 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นางสุภาพร  สุวรรณละออง 
งบประมาณ 
 87,000 บาท 
รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 
 

 
ท่ี 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

๑. การเบิกจ่าย - - 8,000 8,000 
๒. การจัดทำบัญชี - - 8,000 8,000 
๓. พัฒนาแผนปฎิบัติราชการ - 8,000 - 8,000 
๔. พัฒนาระบบแผนงาน - 8,000 - 8,000 
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ

แผนปฏิบัติราชการประจำปี
การศึกษา 2565 

- 30,000 - 30,000 

6. จัดซื้อวัสดุสำนักงานบริหาร
โรงเรียน 

- - 25,000 25,000 

รวมงบประมาณการ  46,000 41,000 87,000 
 หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียทุกรายการ 
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การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการ
ประเมิน 

เคร่ืองมือที่
ใช ้

เชิงปริมาณ 
๑. ร้อยละของงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆของ โรงเรียน 
สามารถดำเนินได้ 
 

 
100 

 
การ

รายงาน 
 

 
แบบรายงาน 

เชิงคุณภาพ 
1. ระดับคุณภาพของงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 
สามารถดำเนินการเบิกจ่ายตาม แผนปฏิบัติการ ไดอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส และถูกต้องตามระเบียบของทาง
ราชการ 
2. ระดับคุณภาพของผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจต่อการให้บริการ  

 
ดี 
 
 
 
ดี 

 
การ

รายงาน
โครงการ 

 
การ

ประเมิน 

 
แบบรายงาน 

 
 
 

แบบประเมิน 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. การบริหารงานการเงิน การบัญชี สามารถดำเนินงานไดอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส 
ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และเกิดประโยชนสูงสุดต่อราชการ 
 2. การบริหารจัดการทรัพยากรและการลงทุนเป็นไปเพื่อการศึกษา 
 3. บุคลากรของโรงเรียนใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

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

                  (นางสุภาพร  สุวรรณละออง)                                   (นางสาวสุกัญญา  ทิพย์พินิจ) 
                       ตำแหน่ง ครูชำนาญการ                            รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

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

  ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ  โครงการพัฒนาและปรับปรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ       
สุราษฎร์ธานี 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปละแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

สนองกลยุทธ์ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร  
          กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาส และลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายทิฐิกร  บุญเช้ือ     
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     15 พฤษภาคม 2565 ถึง 30 เมษายน 2566 

 

หลักการและเหตุผล 
ในศตวรรษแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์ท่ีมีความทันสมัยมา  

ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ เช่น การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (Computer 
Assisted Instruction) การเรียนในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ (eLearning) การเรียนแบบ School Online (VDO 
streaming) เรียนโดยใช้การส่ือสารทางไกล (Distance Learning) ภายใต้ความเช่ือเกี่ยวกับศักยภาพของ
เทคโนโลยี ในปัจจุบันท่ีจะให้ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ ท่ีมีอยู่ มากมาย หรือในโลกแห่งความรู้ (World 
Knowledge)  

ซึ่งผู้เรียนมีความสามารถท่ีจะเรียนเวลาใด สถานท่ีใด หรือ แม้กระท่ังจะเรียนรู้กับใครก็ได้ตามความสนใจ
ของ แต่ละคน จึงเกิดการเรียนรู้มากขึ้น ในด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  

งานโสตทัศนศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดทำโครงการขึ้นโดยมีแนวคิดส่งเสริมและ 
สนับสนุนการจัดอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เพื่อนำเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาสนับสนุน ซึ่งถือได้ว่า เป็นภารกิจใน  การ
พัฒนาคุณภาพนักเรียน ครูและบุคลากร ในเรื่องการใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ท่ีทันสมัย  เพื่อให้ทันต่อกระแส
โลกาภิ วัฒ น์ และการก้ าวไป สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล WORLD-CLASS STANDARD SCHOOL อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ครูและบุคลากร สามารถใช้อุปกรณ์ระบบมัลติมีเดียและส่ือการเรียนการสอนพร้อมใช้งาน  
2. เพื่อให้หน่วยงานภายในและภายนอกโรงเรียนได้ใช้ระบบมัลติมีเดียท่ีมีประสิทธิภาพและทันสมัย 
มากยิ่งขึ้น 

 
เป้าหมาย     

เชิงปริมาณ    
1. ระบบภาพและเสียง สำหรับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรูปแบบต่าง ๆ มีประสิทธิภาพใน
ระดับร้อยละ 80 ข้ึนไป 
2. มีศักยภาพในการให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ได้ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

เชิงคุณภาพ    
1.นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนและหน่วยงานภายนอกได้ใช้ระบบมัลติมีเดียท่ีมี

ประสิทธิภาพและทันสมัยมากยิ่งขึ้น 
 
ขั้นตอนดำเนินงาน 

กิจกรรมและข้ันตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ (Plan)  
วางแผนโครงการ 

พฤษภาคม 2565 

นายทิฐิกร บุญเช้ือ 
คณะทำงาน 

2. ขั้นดำเนินการ (Do)  
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ-ครุภัณฑ์ ในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องตามระเบียบการจัดหาพัสดุ 

มิถุนายน – ธันวาคม 2565 

3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)  
ติดตามและประเมินผล การจัดช้ือจัด จ้างวัสดุ-
ครุภัณฑ์ 

มกราคม 2566 

4. ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act)  
สรุปและรายงานผล มีนาคม 2566 

 
สถานที่ในการดำเนินกิจกรรม 
 หอประชุม ห้องอาเซียน และสถานท่ีต้ังอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  ภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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งบประมาณที่ใช้ 

กิจกรรม 
แหล่งเงินงบประมาณ /จำนวนเงิน 

รวม ค่าตอบแท
น 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ติดต้ังและปรับปรุงอุปกรณ์ 
โสตทัศนูปกรณ์ห้องอาเซียน 

1. ปรับปรุงระบบการวางสายไฟ               
สายภาพและสายเสียง 

2. ติดต้ังจอโปรเจ็คเตอร์แบบมอเตอร์ 
3. ติดต้ังฉากกั้นเครื่องเสียงห้องยาว 4 เมตร 

2. ติดต้ังและปรับปรุงอุปกรณ์หอประชุม 
1. ติดต้ังชุดลำโพง 15 นิ้ว จำนวน 2 ตัว 
2. ปรับปรุงท่ีจัดวางชุดเครื่องเสียง 

 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 

16,000 
 

 20,000 
 
 
 
 
 
16,000 

3. จัดซ้ืออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
1. โดรน DJI Mini SE พร้อมใบอนุญาต 
2. คอมพิวเตอร์ประจำห้องโสต 
3. Visualizer  
4. ถ่านไมค์ลอย 
5. ชุดถ่านชาร์ต 
6. ชุดไมค์ลอย เอฟเฟกส์ในตัว  
7. ชุดเครื่องเสียงเคล่ือนท่ี 15 นิ้ว+ไมค์ลอยคู่ 

(Bluetooth)  
8. ตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์ 2 ช้ัน 
9. ขาต้ังกล้อง 
10. สาย HDMI 20 เมตร 
11. สาย USB to USB 
12. กล้อง webcam Logitech 
13. Converter HDMI Extender 60M By 

UTP CAT5e/6 

 
 

 
 

40,000 40,000 

4.ค่าบำรุงรักษาสื่อโสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์ 
เสริมอื่น ๆ 

 5,000  5,000 

รวมงบประมาณ - 41,000 40,000 81,000 
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การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ ค่าเป้าหมาย 

ด้านปริมาณ 
1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถท่ีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการส่ือสารและจัดการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. จำนวนวัสดุ-อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา
เพียงพอต่อการเรียนการสอน 

 
-การสอบถาม 
-ตรวจสอบ
ความก้าวหน้าในการ
เรียน 
 
- การสังเกต 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 
 
 
 
-แบบสังเกต 

 
ร้อยละ 80 

 
 
 
 

ร้อยละ 80 
ด้านคุณภาพ 
1. ระดับคุณภาพของเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการส่ือสารและจัดการ
เรียนรู้และการบริหารจัดการ 

 
- การสังเกต 

 
-แบบสังเกต 

 
ร้อยละ 80 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ     
1. หอประชุม ห้องอาเซียน และสถานท่ีต้ังอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการ สุราษฎร์ธานี   มีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ท่ีพร้อมใช้งานและทันสมัยมากขึ้น 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสารและจัดการเรียนรู้และ

การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

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

                   (นายทิฐิกร  บุญเช้ือ)                                        (นางสาวสุกัญญา  ทิพย์พินิจ) 
                       ตำแหน่ง ครูค.ศ.2                                   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

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

  ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ พัฒนาคุณภาพด้านส่ือและเทคโนโลยี 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

สนองกลยุทธ์ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร  
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาส และลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 

 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    งานส่ือและเทคโนโลยี 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายอนุจิตร  จันทศรี 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     เมษายน  พ.ศ. 2565  -  มีนาคม 2566 

หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ได้ตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญในการนำ

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในด้านการจัดการศึกษา จะเห็นได้จากนโยบายด้านการศึกษาได้กำหนดให้จัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม ซึ่งปรากฏในจุดเน้น ให้เพิ่มศักยภาพ
นักเรียนในด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นหนึ่งในสองของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ (Excellence)และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 หมวด 9 ว่าด้วยเทคโนโลยีการศึกษา มาตรา 66 “ผู้เรียน   มีสิทธิได้รับการ
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พัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกท่ีทำได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียง
พอท่ีจะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต” 

ดังนั้นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี จึงมีหน้าท่ีดำเนินการจัดการศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐ ด้วยการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
โดยมุ่งพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี เรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ ได้อย่างหลากหลายต่อเนื่องและทันสมัย  โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 

 
วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อให้ผู้เรียนท่ีมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการส่ือสาร เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมใน
ด้านการเรียนรู้การส่ือสารได้ 

2.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ 
3.เพื่อให้ผู้เรียนท่ีมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการทำงานอย่างสร้างสรรค์ 
 

เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1.ร้อยละ 80 ของผู้เรียนและบุคลากร มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการส่ือสาร เพื่อ
การพัฒนาตนเองได้ 

2.ร้อยละ 80 ของผู้เรียนและบุคลากร มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศ  

3.ร้อยละ 80 ของผู้เรียนและบุคลากร มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการทำงานอย่าง
สร้างสรรค์ 

เชิงคุณภาพ  
1.ผู้เรียนและบุคลากร มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการส่ือสาร เพื่อการพัฒนาตนเอง

ได้ในระดับดี 
2.ผู้เรียนและบุคลากร มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศในระดับดี 
3.ผู้เรียนและบุคลากร มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการทำงานอย่างสร้างสรรค์ในระดับ

ดี 
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รายละเอียดกิจกรรม 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรม เดินสายใยแก้วนำแสงเส้นทางหอประชุมและ
อาคารโรงฝึกงาน 
ขั้นเตรียมการ 
ประชุม วางแผน สำรวจจุดติดต้ังอุปกรณ์ กำหนด
คุณลักษณะของอุปกรณ์ คัดเลือกบริษัทรับจ้างดำเนินการ
ติดต้ังอุปกรณ์และเดินสายใยแก้วนำแสง 
ขั้นดำเนินการ 
เดินสายใยแก้วนำแสงเส้นทางห้องเครือข่าย-หอประชุม 
และห้องเครือข่าย-อาคารโรงฝึกงาน 
ขั้นติดตามและประเมินผล   
ตรวจสอบการติดต้ังอุปกรณ์และการเดินสายใยแก้วนำ
แสง 

มิ.ย. อนุจิตร  จันทศรี 

2. กิจกรรม ขยายระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย หอประชุมและ
อาคารโรงฝึกงาน 
ขั้นเตรียมการ 
ประชุม วางแผน สำรวจจุดติดต้ังอุปกรณ์ กำหนด
คุณลักษณะของอุปกรณ์ คัดเลือกบริษัทรับจ้างดำเนินการ
ติดต้ังอุปกรณ์ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย 
ขั้นดำเนินการ 
ติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายบริเวณหอประชุมให้
สามารถรองรับผู้ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 200 คน และ
ติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายบริเวณอาคารโรงฝึกงานให้
สามารถรองรับผู้ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 50 คน 
ขั้นติดตามและประเมินผล   
ตรวจสอบการติดต้ังอุปกรณ์และระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย 

ก.ค. อนุจิตร  จันทศรี 

3. กิจกรรม ติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดหอประชุมและอาคาร
โรงฝึกงาน 
ขั้นเตรียมการ 
ประชุม วางแผน สำรวจจุดติดต้ังอุปกรณ์ กำหนด
คุณลักษณะของอุปกรณ์ คัดเลือกบริษัทรับจ้างดำเนินการ
ติดต้ังระบบกล้องวงจรปิด 
ขั้นดำเนินการ 

ก.ค. อนุจิตร  จันทศรี 
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ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ติดต้ังกล้องวงจรปิดบริเวณหอประชุมจำนวน 4 จุด 
และบริเวณโรงฝึกงานจำนวน 3 จุด 
ขั้นติดตามและประเมินผล   
ตรวจสอบการติดต้ังระบบกล้องวงจรปิด 

4. กิจกรรม จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คห้องคอมพิวเตอร์ 
ขั้นเตรียมการ 
ประชุม วางแผน กำหนดคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค คัดเลือกบริษัทคู่สัญญาเพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค 
ขั้นดำเนินการ 
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับการเรียนการสอน
จำนวน 20 เครื่อง 
ขั้นติดตามและประเมินผล   
ตรวจสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 

ต.ค. อนุจิตร  จันทศรี 

5. กิจกรรม เช่าอินเตอร์เน็ต 
ขั้นเตรียมการ 
ประชุม วางแผน กำหนดคุณลักษณะและจัดร่าง TOR 
และสัญญาเช่าอินเตอร์เน็ต 
ขั้นดำเนินการ 
เช่าอินเตอร์เน็ตระยะเวลา 1ปี เบิกจ่ายค่าเช่า
อินเตอร์เน็ตรายเดือนเป็นระยะเวลา 12 เดือน 
ขั้นติดตามและประเมินผล 
ตรวจสอบเงื่อนไขการเช่าใช่อินเตอร์เน็ตทุกเดือนก่อน
เบิกจ่ายรายเดือน 

ตลอดปี งานการเงิน 

6. กิจกรรม ประกันภัยทรัพย์สินอุปกรณ์เทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ต 
ขั้นเตรียมการ 
ประชุม วางแผน จัดร่าง TOR ประกันภัย กำหนด
อุปกรณ์และวงเงินประกนัภัย 
ขั้นดำเนินการ 
จัดซื้อประกันภัยทรัพย์สินอุปกรณ์เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต 
ขั้นติดตามและประเมินผล   
ตรวจสอบสัญญากรมธรรม์ประกันภัย 

ก.ค. อนุจิตร  จันทศรี 
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ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

7 กิจกรรม จัดซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(หมด MA เมื่อ 
16/12/64) 
ขั้นเตรียมการ 
ประชุม วางแผน จัดร่าง TOR กำหนดคุณลักษณะ 
อุปกรณ์ 
ขั้นดำเนินการ 
จัดซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
ขั้นติดตามและประเมินผล   
ตรวจรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

ก.ย. อนุจิตร  จันทศรี 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นายอนุจิตร  จันทศรี 
 
งบประมาณ 
  408,000 (ส่ีแสนแปดพันบาทถ้วน) 
 
รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 

 
ท่ี 

กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

๑. กิจกรรม เดินสายใยแก้วนำแสง
เส้นทางหอประชุมและอาคาร
โรงฝึกงาน    

40,000 - - 40,000 

๒. กิจกรรม ขยายระบบ
อินเตอร์เน็ตไร้สาย หอประชุม
และอาคารโรงฝึกงาน 

30,000 - - 30,000 

๓. กิจกรรม ติดต้ังระบบกล้อง
วงจรปิดหอประชุมและอาคาร
โรงฝึกงาน 

10,000 - 20,000 30,000 

๔. กิจกรรม จัดซื้อคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คห้องคอมพิวเตอร์ 

- - 80,000 80,000 

๕. กิจกรรม เช่าอินเตอร์เน็ต 150,000 - - 150,000 
๖. กิจกรรม ประกันภัยทรัพย์สิน 8,000 - - 8,000 
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ท่ี 

กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

อุปกรณ์เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต 
๗. จัดซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่าย   70,000 70,000 

รวมงบประมาณการ 238,000 - 170,000 408,000 
 หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียทุกกิจกรรมและทุกรายการ และสามารถโยกงบประมาณตามลำดับความสำคัญโดย
คณะกรรมการ ICT 
 
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่า
เป้าหมาย 

วิธีการ
ประเมิน 

เคร่ืองมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
๑. ผู้เรียนและบุคลากร มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและ
การส่ือสาร เพื่อการพัฒนาตนเองได้ 
๒. ผู้เรียนและบุคลากร มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในการ
สืบค้นข้อมูลสารสนเทศ 
๓. ผู้เรียนและบุคลากร มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการ
ทำงานอย่างสร้างสรรค์ 

 
80 

 
80 

 
80 

 
สำรวจ 

 
สำรวจ 

 
สำรวจ 

 

 
แบบสำรวจ 

 
แบบสำรวจ 

 
แบบสำรวจ 

เชิงคุณภาพ 
1. .ผู้เรียนและบุคลากร มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและ
การส่ือสาร เพื่อการพัฒนาตนเองได้ 
2. ผู้เรียนและบุคลากร มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในการ
สืบค้นข้อมูลสารสนเทศ 
3. ผู้เรียนและบุคลากร มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการ
ทำงานอย่างสร้างสรรค์ 

 
ระดับดี 

 
ระดับดี 

 
ระดับดี 

 
สอบถาม 

 
สอบถาม 

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.ผู้เรียนท่ีมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการส่ือสาร เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการ
เรียนรู้การส่ือสารได้ 

2.ผู้เรียนมีความรู้และ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ 
3.ผู้เรียนท่ีมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการทำงานอย่างสร้างสรรค์ 
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ผู้เสนอโครงการ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
ลงช่ือ.........................................................                   ลงช่ือ........................ .............................. 

                  (นายอนุจิตร  จันทศรี)                                       (นางสาวสุกัญญา  ทิพย์พินิจ) 
                          ตำแหน่ง ครู                                      รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

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

  ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ จัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

สนองกลยุทธ์ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร  
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาส และลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 

 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวปริตตา วาณิชย์ปกรณ์  
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     เมษายน  พ.ศ. 2565  -  มีนาคม 2566 

หลักการและเหตุผล 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ประเด็นท่ี 3 การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม ข้อ 3.1 การปรับเปล่ียนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนา
ทักษะสำหรับศตวรรษท่ี 21 ได้กำหนดเป้าหมายให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564 ท่ีมีเป้าหมายเพื่อ
เตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดำรงชีวิตสำหรับโลกศตวรรษท่ี 21 ซึ่งหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาล
ด้านการศึกษา คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ Coding ให้จัดการเรียนการสอนเพื่อ
ฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน และพัฒนาครูให้มีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษและ
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ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ประกอบกับนโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ในการพัฒนาคนสู่
ศตวรรษท่ี 21 โดยสนับสนุนให้เด็กไทยได้เรียน Coding ให้เด็กมีความสามารถพร้อมรับมือกับโลกในยุคดิจิทัล 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จึงได้เสนอหลักสูตรวิทยาการคำนวณ       
ต่อกระทรวงศึกษาธิการ จนได้ประกาศใช้ในหลักสูตรอย่างเป็นทางการในปี 2561 และเป็นวิชาบังคับในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) เขตพื้นท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 
ได้รับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนำมาขยายผลสู่โรงเรียนในสังกัด ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัด
ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้ผลลัพธ์เกิดกับผู้เรียนอย่างเป็น
รูปธรรม 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ในฐานะหน่วยงานขับเคล่ือนนโยบายด้านการศึกษาสู่
การปฏิบัติ โดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดทำโครงการจัดซื้อ 
จัดจ้างซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านวัสดุ อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ท่ีมีอยู่ในห้องปฏิบัติการ 5 ห้อง มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประมาณ 200 เครื่อง ให้พร้อมใช้สำหรับ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนท่ีใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
พื้นฐานความรู้ ความสามารถให้ก้าวทันในโลกยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการ 

2. เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

เป้าหมาย     
เชิงปริมาณ    
1. ร้อยละ 90 ของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้รับการซ่อมแซมให้ใช้งานได้ 

เชิงคุณภาพ    
นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนได้ใช้คอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ขั้นตอนดำเนินงาน 

กิจกรรมและข้ันตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan)  
วางแผนโครงการ 

พฤษภาคม 2565 

นางสาวปริตตา 
วาณิชย์ปกรณ์, 
นางสาวฐิตาภา 

สายัณห์ 
และคณะทำงาน  

2. ขั้นดำเนินการ (Do)  
ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างซ่อมแซมวัสดุ-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใน
ส่วนท่ีเกี่ยวข้องตามระเบียบการจัดหาพัสดุ 

มิถุนายน – ธันวาคม 
2565 

3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)  
ติดตามและประเมินผล การจัดช้ือจัด จัดจ้างซ่อมแซมวัสดุ-
ครุภัณฑ์ 

มกราคม 2566 
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กิจกรรมและข้ันตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

4. ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act)  
สรุปและรายงานผล มีนาคม 2566 

สถานที่ในการดำเนินกิจกรรม 

 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คณิตศาสตร์(อาคาร๑ ช้ัน ๓), ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภาษาต่างประเทศ๑ 
(อาคาร๓ ช้ัน ๓) ,ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภาษาต่างประเทศ๒ (อาคาร๑ ช้ัน ๒)  ,ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์๑ (อาคาร๒ ช้ัน ๒) ,ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์วิทยาศาสตร์๒ (อาคาร๒ ช้ัน ๑) ภายในโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 

งบประมาณที่ใช้ 

กิจกรรม 

แหล่งเงินงบประมาณ /จำนวนเงิน 

รวม 
ค่าตอบแทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. จัดจ้างซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำ
ห้องปฏิบัติการ (ประมาณการงบประมาณ) 

  35,000 
  

2. จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

1. Power supply (750 บาท x 10) 
2. Battery for UPS (1,000 บาท x 9) 
3. Mainboard  (1,600 บาท x 5) 
4. RAM (500 บาท x 10 ) 
5. ถ่าน Mainboard (100 บาท x 20 ) 
6. Harddisk (1,700 บาท x 5) 

หมายเหตุ ขอซื้อสำรองอุปกรณ์ตามความจำเป็น 

  
30,000 

 

รวมงบประมาณ - 35,000 30,000 65,000 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ ค่า
เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการได้รับการ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ 

 

-ตรวจสอบ
ความก้าวหน้า 

 

- แบบสังเกต 

 

ร้อยละ 90 

ด้านคุณภาพ 

นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนได้ใช้คอมพิวเตอร์
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

-การสอบถาม 

 

-
แบบสอบถาม 

 

ร้อยละ 80 

 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ     

1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี มีคอมพิวเตอร์ท่ี
พร้อมใช้งานและทันสมัยมากขึ้น 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ และการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
  

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

               (นางสาวปริตตา วาณิชย์ปกรณ์)                                (นางสาวสุกัญญา  ทิพย์พินิจ) 
                        ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย              รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

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

  ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ ปรับปรุงพัฒนาอาคารและสถานท่ี 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 

  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.1.5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   1.1.6) มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน 

  1.2.1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร  
 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาส และลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา  

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล  
กลยุทธ์ที่ 4 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐานความ

เป็นไทย  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ 7  สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ นายบุรณิส  ดำใหม่  
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่ 
ระยะเวลา    เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 
หลักการและเหตุผล            

สถานศึกษามีภารกิจหลัก คือ การจัดการศึกษาแก่ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ท้ังในและนอกห้องเรียนโดย     
มีการบริหารจัดการด้านอาคารสถานท่ีให้มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย มีกิจกรรมด้านการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศท่ีเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน รวมท้ังต้องมีการบริหารจัดการ
ด้านวัสดุสำนักงาน ส่ือ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการดำเนินงาน โดยให้ครู นักเรียน และชุมชนมี
ส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและเนื่องจากอาคารเรียน และส่ิงแวดล้อม ของโรงเรียนโรงเรียนเตรียม
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      งานแผนงานและนโยบาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

อุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี อยู่ในสภาพชำรุด สมควรได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพ ใช้งานได้
ดี และมีวัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีต้องจัดหาเพิ่มเติม จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 

ฝ่ายอาคารและสถานท่ีจึงจัดโครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารและสถานท่ี เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการ
เรียนรู้ให้มีลักษณะท่ีเหมาะแก่การให้บริการแก่นักเรียน ครู และผู้ปกครองท่ีเข้ารับการบริการ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้อาคารสถานท่ี อาคารประกอบและส่ิงแวดล้อม  ส่ิงอำนวยความสะดวกของโรงเรียนและบริเวณ
โรงเรียนสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 
 2. เพื่อให้สภาพห้องเรียนและอาคารสถานท่ีได้รับการดูแลพร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ 
 3. เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
   1. สภาพแวดล้อมภายโนโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีความปลอดภัย มีบรรยากาศท่ีเอื้อ 
ต่อการจัดการเรียนรู้ 

 2. อาคารเรียน อยู่ในสภาพดี ปลอดภัยและเหมาะสมต่อการจัดการ เรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 3. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 
เชิงคุณภาพ 
              ๑. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีสะอาด สวยงาม ร่มรื่น เอื้อต่อการเรียนการสอนส่งผลให้ผู้เรียน
ทุกคนเกิดเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          ๒. อาคารเรียนและอาคารประกอบทุกห้องมีคุณภาพพร้อมใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

          ๓.  ครูใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
          ๔.  การบริหารสถานศึกษาและการปฏิบัติงานของบุคลากรเกิดความคล่องตัว 
รายละเอียดกิจกรรม 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรม ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 
ขั้นเตรียมการ 
- วางแผนและขออนุมัติโครงการ 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

มี.ค. 2565 
นายนันทพัทธ์ เจริญแก้วประสงค์ 

นายบุรณิส  ดำใหม่ 
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      งานแผนงานและนโยบาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นดำเนินการ 
- แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ 
- ดำเนินการตามข้ันตอน 
- ติดการตามปรับปรุงเป็นระยะ 
- ตรวจรับการปรับปรุงงาน 

เม.ย. 2565 – 
ม.ค. 2566 

ขั้นติดตามและประเมินผล   
- ติดตามผลการดำเนินงาน 
จากการสังเกต สัมภาษณ์ 
และสรุปรายงานการปรับปรุง 
- ประเมินการปรับปรุง 
นำข้อบกพร่องมาแก้ไขการดำเนินงานเป็นระยะและ
สรุปผลต่อฝ่ายบริหาร 

ก.พ. 2566 

2. กิจกรรม ปรับปรุงและซ่อมแซมห้องเรียนและห้องพิเศษ 
ขั้นเตรียมการ 
- วางแผนและขออนุมัติโครงการ 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

มี.ค. 2565 

นายนันทพัทธ์ เจริญแก้วประสงค์ 
นายบุรณิส  ดำใหม่ 

ขั้นดำเนินการ 
- แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ 
- ดำเนินการตามข้ันตอน 
- ติดการตามปรับปรุงเป็นระยะ 
- ตรวจรับการปรับปรุงงาน 

เม.ย. 2565 – 
ม.ค. 2566 

ขั้นติดตามและประเมินผล   
- ติดตามผลการดำเนินงาน 
จากการสังเกต สัมภาษณ์ 
และสรุปรายงานการปรับปรุง 
- ประเมินการปรับปรุง 
นำข้อบกพร่องมาแก้ไขการดำเนินงานเป็นระยะและ
สรุปผลต่อฝ่ายบริหาร 
 

ก.พ. 2566 



153 
 

      งานแผนงานและนโยบาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

3. กิจกรรม ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ภายใน
โรงเรียน 
ขั้นเตรียมการ 
- วางแผนและขออนุมัติโครงการ 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

มี.ค. 2565 

นายบุรณิส  ดำใหม่ 

ขั้นดำเนินการ 
- แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ 
- ดำเนินการตามข้ันตอน 
- ติดการตามปรับปรุงเป็นระยะ 
- ตรวจรับการปรับปรุงงาน 

เม.ย. 2565 – 
ม.ค. 2566 

ขั้นติดตามและประเมินผล   
- ติดตามผลการดำเนินงาน 
จากการสังเกต สัมภาษณ์ 
และสรุปรายงานการปรับปรุง 
- ประเมินการปรับปรุง 
นำข้อบกพร่องมาแก้ไขการดำเนินงานเป็นระยะและ
สรุปผลต่อฝ่ายบริหาร 

ก.พ. 2566 

4. กิจกรรม ปรับปรุงทางเท้าและขอบฟุตบาท 
ขั้นเตรียมการ 
- วางแผนและขออนุมัติโครงการ 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

1-30  มี.ค. 
2565 

นายนันทพัทธ์ เจริญแก้วประสงค์ 
นายบุรณิส  ดำใหม่ 

ขั้นดำเนินการ 
- แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ 
- ดำเนินการตามข้ันตอน 
- ติดการตามปรับปรุงเป็นระยะ 
- ตรวจรับการปรับปรุงงาน 

เม.ย. – พ.ย. 
2565 
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      งานแผนงานและนโยบาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นติดตามและประเมินผล   
- ติดตามผลการดำเนินงาน 
จากการสังเกต สัมภาษณ์ 
และสรุปรายงานการปรับปรุง 
- ประเมินการปรับปรุง 
นำข้อบกพร่องมาแก้ไขการดำเนินงานเป็นระยะและ
สรุปผลต่อฝ่ายบริหาร 
 
 
 

ธ.ค. 2565 - 
ก.พ.2566 

5. กิจกรรม จัดทำสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน (จั่วหลังคา 
Cover Way อาคารเรียน 1) 
ขั้นเตรียมการ 
- วางแผนและขออนุมัติโครงการ 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

1-30  มี.ค. 
2565 

นายบุรณิส  ดำใหม่ 

ขั้นดำเนินการ 
- แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ 
- ดำเนินการตามข้ันตอน 
- ติดการตามปรับปรุงเป็นระยะ 
- ตรวจรับการปรับปรุงงาน 

เม.ย. – พ.ย. 
2565 

ขั้นติดตามและประเมินผล   
- ติดตามผลการดำเนินงาน 
จากการสังเกต สัมภาษณ์ 
และสรุปรายงานการปรับปรุง 
- ประเมินการปรับปรุง 
นำข้อบกพร่องมาแก้ไขการดำเนินงานเป็นระยะและ
สรุปผลต่อฝ่ายบริหาร 

ธ.ค. 2565 - 
ก.พ.2566 

6. กิจกรรม ปูประเบื้องกันลื่นพืน้ที่ทางขึ้นอาคารเรียน 1 
ขั้นเตรียมการ 
- วางแผนและขออนุมัติโครงการ 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

1-30  มี.ค. 
2565 นายนันทพัทธ์ เจริญแก้วประสงค์ 

นายบุรณิส  ดำใหม่ 
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      งานแผนงานและนโยบาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นดำเนินการ 
- แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ 
- ดำเนินการตามข้ันตอน 
- ติดการตามปรับปรุงเป็นระยะ 
- ตรวจรับการปรับปรุงงาน 

เม.ย. – พ.ย. 
2565 

ขั้นติดตามและประเมินผล   
- ติดตามผลการดำเนินงาน 
จากการสังเกต สัมภาษณ์ 
และสรุปรายงานการปรับปรุง 
- ประเมินการปรับปรุง 
นำข้อบกพร่องมาแก้ไขการดำเนินงานเป็นระยะและ
สรุปผลต่อฝ่ายบริหาร 

ธ.ค. 2565 - 
ก.พ.2566 

7. กิจกรรม ปรับปรุงบอร์ดประกาศและประชาสัมพันธ์
ภายในโรงเรียน 
ขั้นเตรียมการ 
- วางแผนและขออนุมัติโครงการ 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

1-30  มี.ค. 
2565 

นายนันทพัทธ์ เจริญแก้วประสงค์ 
นายบุรณิส  ดำใหม่ 

ขั้นดำเนินการ 
- แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ 
- ดำเนินการตามข้ันตอน 
- ติดการตามปรับปรุงเป็นระยะ 
- ตรวจรับการปรับปรุงงาน 

เม.ย. – พ.ย. 
2565 

ขั้นติดตามและประเมินผล   
- ติดตามผลการดำเนินงาน 
จากการสังเกต สัมภาษณ์ 
และสรุปรายงานการปรับปรุง 
- ประเมินการปรับปรุง 
นำข้อบกพร่องมาแก้ไขการดำเนินงานเป็นระยะและ
สรุปผลต่อฝ่ายบริหาร 

ธ.ค. 2565 - 
ก.พ.2566 
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      งานแผนงานและนโยบาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

8. กิจกรรม ปรับปรุงและต่อเติมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 
ขั้นเตรียมการ 
- วางแผนและขออนุมัติโครงการ 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

1-30  มี.ค. 
2566 

นายนันทพัทธ์ เจริญแก้วประสงค์ 
นายบุรณิส  ดำใหม่ 

ขั้นดำเนินการ 
- แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ 
- ดำเนินการตามข้ันตอน 
- ติดการตามปรับปรุงเป็นระยะ 
- ตรวจรับการปรับปรุงงาน 

เม.ย. – พ.ย. 
2565 

ขั้นติดตามและประเมินผล   
- ติดตามผลการดำเนินงาน 
จากการสังเกต สัมภาษณ์ 
และสรุปรายงานการปรับปรุง 
- ประเมินการปรับปรุง 
นำข้อบกพร่องมาแก้ไขการดำเนินงานเป็นระยะและ
สรุปผลต่อฝ่ายบริหาร 

ธ.ค. 2565 - 
ก.พ.2566 

9. กิจกรรม ปูประเบื้องกันลื่นพืน้ที่ทางเท้าบริเวรปา้ย
โรงเรียน (2 ด้าน) 
ขั้นเตรียมการ 
- วางแผนและขออนุมัติโครงการ 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

1-30  มี.ค. 
2566 

นายนันทพัทธ์ เจริญแก้วประสงค์ 
นายบุรณิส  ดำใหม่ ขั้นดำเนินการ 

- แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ 
- ดำเนินการตามข้ันตอน 
- ติดการตามปรับปรุงเป็นระยะ 
- ตรวจรับการปรับปรุงงาน 

เม.ย. – พ.ย. 
2565 
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      งานแผนงานและนโยบาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นติดตามและประเมินผล   
- ติดตามผลการดำเนินงาน 
จากการสังเกต สัมภาษณ์ 
และสรุปรายงานการปรับปรุง 
- ประเมินการปรับปรุง 
นำข้อบกพร่องมาแก้ไขการดำเนินงานเป็นระยะและ
สรุปผลต่อฝ่ายบริหาร 

ธ.ค. 2565 - 
ก.พ.2566 

10. กิจกรรม จัดทำไฟประกอบเวทีอาคารหอประชุม 
ขั้นเตรียมการ 
- วางแผนและขออนุมัติโครงการ 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

1-30  มี.ค. 
2566 

นายบุรณิส  ดำใหม่ 

ขั้นดำเนินการ 
- แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ 
- ติดต่อผู้รับเหมาเพื่อประเมินราคา 
- ดำเนินการตามข้ันตอน 
- ติดการตามปรับปรุงเป็นระยะ 
- ตรวจรับการปรับปรุงงาน 
 
 

เม.ย. – พ.ย. 
2565 

ขั้นติดตามและประเมินผล   
- ติดตามผลการดำเนินงาน 
จากการสังเกต สัมภาษณ์ 
และสรุปรายงานการปรับปรุง 
- ประเมินการปรับปรุง 
นำข้อบกพร่องมาแก้ไขการดำเนินงานเป็นระยะและ
สรุปผลต่อฝ่ายบริหาร 

ธ.ค. 2565 - 
ก.พ.2566 

11. กิจกรรม จัดทำป้ายเทิดพระเกียรติ 
ขั้นเตรียมการ 
- วางแผนและขออนุมัติโครงการ 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

1-30  มี.ค. 
2566 นายนันทพัทธ์ เจริญแก้วประสงค์ 

นายบุรณิส  ดำใหม่ 
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      งานแผนงานและนโยบาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นดำเนินการ 
- แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ 
- ติดต่อผู้รับเหมาเพื่อประเมินราคา 
- ดำเนินการตามข้ันตอน 
- ติดการตามปรับปรุงเป็นระยะ 
- ตรวจรับการปรับปรุงงาน 

เม.ย. – พ.ย. 
2565 

ขั้นติดตามและประเมินผล   
- ติดตามผลการดำเนินงาน 
จากการสังเกต สัมภาษณ์ 
และสรุปรายงานการปรับปรุง 
- ประเมินการปรับปรุง 
นำข้อบกพร่องมาแก้ไขการดำเนินงานเป็นระยะและ
สรุปผลต่อฝ่ายบริหาร 

ธ.ค. 2565 - 
ก.พ.2566 

12. กิจกรรม จัดซ้ืออุปกรณ์และซ่อมแซมเคร่ืองมือช่าง 
ขั้นเตรียมการ 
- วางแผนและขออนุมัติโครงการ 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

1-30  มี.ค. 
2566 

นายบุรณิส  ดำใหม่ 

ขั้นดำเนินการ 
- แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ 
- ดำเนินการตามข้ันตอน 
- ติดการตามปรับปรุงเป็นระยะ 
- ตรวจรับการปรับปรุงงาน 

เม.ย. – พ.ย. 
2565 

ขั้นติดตามและประเมินผล   
- ติดตามผลการดำเนินงาน 
จากการสังเกต สัมภาษณ์ 
และสรุปรายงานการปรับปรุง 
- ประเมินการปรับปรุง 
นำข้อบกพร่องมาแก้ไขการดำเนินงานเป็นระยะและ
สรุปผลต่อฝ่ายบริหาร 

ธ.ค. 2565 - 
ก.พ.2566 

13. กิจกรรม จัดซ้ือพรมอัดเรียบ พรมหลุยส์ และอุปกรณ์
ประกอบการจัดกิจกรรม ณ อาคารหอประชุม 
ขั้นเตรียมการ 

1-30  มี.ค. 
2566 

นายนันทพัทธ์ เจริญแก้วประสงค์ 
นายบุรณิส  ดำใหม่ 
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      งานแผนงานและนโยบาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

- วางแผนและขออนุมัติโครงการ 

- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
ขั้นดำเนินการ 
- แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ 
- ติดต่อผู้รับเหมาเพื่อประเมินราคา 
- ดำเนินการตามข้ันตอน 
- ติดการตามปรับปรุงเป็นระยะ 
- ตรวจรับการปรับปรุงงาน 

เม.ย. – พ.ย. 
2565 

ขั้นติดตามและประเมินผล   
- ติดตามผลการดำเนินงาน 
จากการสังเกต สัมภาษณ์ 
และสรุปรายงานการปรับปรุง 
- ประเมินการปรับปรุง 
นำข้อบกพร่องมาแก้ไขการดำเนินงานเป็นระยะและ
สรุปผลต่อฝ่ายบริหาร 

ธ.ค. 2565 - 
ก.พ.2566 

14. กิจกรรม ปรับปรุงซ่อมแซมเสาธงชาติ 
ขั้นเตรียมการ 
- วางแผนและขออนุมัติโครงการ 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

1-30  มี.ค. 
2566 

นายนันทพัทธ์ เจริญแก้วประสงค์ 
นายบุรณิส  ดำใหม่ 

ขั้นดำเนินการ 
- แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ 
- ติดต่อผู้รับเหมาเพื่อประเมินราคา 
- ดำเนินการตามข้ันตอน 
- ติดการตามปรับปรุงเป็นระยะ 
- ตรวจรับการปรับปรุงงาน 

เม.ย. – พ.ย. 
2565 
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      งานแผนงานและนโยบาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นติดตามและประเมินผล   
- ติดตามผลการดำเนินงาน 
จากการสังเกต สัมภาษณ์ 
และสรุปรายงานการปรับปรุง 
- ประเมินการปรับปรุง 
นำข้อบกพร่องมาแก้ไขการดำเนินงานเป็นระยะและ
สรุปผลต่อฝ่ายบริหาร 

ธ.ค. 2565 - 
ก.พ.2566 

15. กิจกรรม ซ่อมแซมระบบประปา และระบบกรองน้ำ
บาดาล 
ขั้นเตรียมการ 
- วางแผนและขออนุมัติโครงการ 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

1-30  มี.ค. 
2565 

นายนันทพัทธ์ เจริญแก้วประสงค์ 
นายบุรณิส  ดำใหม่ 

ขั้นดำเนินการ 
- แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ 
- ติดต่อผู้รับเหมาเพื่อประเมินราคา 
- ดำเนินการตามข้ันตอน 
- ติดการตามปรับปรุงเป็นระยะ 
- ตรวจรับการปรับปรุงงาน 

เม.ย. – พ.ย. 
2565 

ขั้นติดตามและประเมินผล   
- ติดตามผลการดำเนินงาน 
จากการสังเกต สัมภาษณ์ 
และสรุปรายงานการปรับปรุง 
- ประเมินการปรับปรุง 
นำข้อบกพร่องมาแก้ไขการดำเนินงานเป็นระยะและ
สรุปผลต่อฝ่ายบริหาร 

ธ.ค. 2565 - 
ก.พ.2566 

16. กิจกรรม จัดซ้ือผ้าคลุมโต๊ะพับหน้าขาว (ห้องอาเซียน) 
ขั้นเตรียมการ 
- วางแผนและขออนุมัติโครงการ 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

1-30  มี.ค. 
2565 นายนันทพัทธ์ เจริญแก้วประสงค์ 

นายบุรณิส  ดำใหม่ 
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      งานแผนงานและนโยบาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

 ขั้นดำเนินการ 
- แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ 
- ติดต่อผู้รับเหมาเพื่อประเมินราคา 
- ดำเนินการตามข้ันตอน 
- ติดการตามปรับปรุงเป็นระยะ 
- ตรวจรับการปรับปรุงงาน 

เม.ย. – พ.ย. 
2565 

 ขั้นติดตามและประเมินผล   
- ติดตามผลการดำเนินงาน 
จากการสังเกต สัมภาษณ์ 
และสรุปรายงานการปรับปรุง 
- ประเมินการปรับปรุง 
นำข้อบกพร่องมาแก้ไขการดำเนินงานเป็นระยะและ
สรุปผลต่อฝ่ายบริหาร 

ธ.ค. 2565 - 
ก.พ.2566 

17. กิจกรรม จัดทำตัวอักษร ปรัชญา คติพจน์ อัตลักษณ์ 
โรงเรียน (อาคารเรียน 1) 
ขั้นเตรียมการ 
- วางแผนและขออนุมัติโครงการ 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

1-30  มี.ค. 
2565 

นายบุรณิส  ดำใหม่ 
 ขั้นดำเนินการ 

- แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ 
- ติดต่อผู้รับเหมาเพื่อประเมินราคา 
- ดำเนินการตามข้ันตอน 
- ติดการตามปรับปรุงเป็นระยะ 
- ตรวจรับการปรับปรุงงาน 

เม.ย. – พ.ย. 
2565 
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      งานแผนงานและนโยบาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

 ขั้นติดตามและประเมินผล   
- ติดตามผลการดำเนินงาน 
จากการสังเกต สัมภาษณ์ 
และสรุปรายงานการปรับปรุง 
- ประเมินการปรับปรุง 
นำข้อบกพร่องมาแก้ไขการดำเนินงานเป็นระยะและ
สรุปผลต่อฝ่ายบริหาร 

ธ.ค. 2565 - 
ก.พ.2566 

 

18. กิจกรรม ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานช่าง 
ขั้นเตรียมการ 
- วางแผนและขออนุมัติโครงการ 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

1-30  มี.ค. 
2565 

นายบุรณิส  ดำใหม่ 

 ขั้นดำเนินการ 
- แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ 
- ติดต่อผู้รับเหมาเพื่อประเมินราคา 
- ดำเนินการตามข้ันตอน 
- ติดการตามปรับปรุงเป็นระยะ 
- ตรวจรับการปรับปรุงงาน 

เม.ย. – พ.ย. 
2565 

 ขั้นติดตามและประเมินผล   
- ติดตามผลการดำเนินงาน 
จากการสังเกต สัมภาษณ์ 
และสรุปรายงานการปรับปรุง 
- ประเมินการปรับปรุง 
นำข้อบกพร่องมาแก้ไขการดำเนินงานเป็นระยะและ
สรุปผลต่อฝ่ายบริหาร 

ธ.ค. 2565 - 
ก.พ.2566 

19. กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
ขั้นเตรียมการ 
- วางแผนและขออนุมัติโครงการ 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

1-30  มี.ค. 
2565 นายนันทพัทธ์ เจริญแก้วประสงค์ 
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      งานแผนงานและนโยบาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

 ขั้นดำเนินการ 
- แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ 
- ติดต่อผู้รับเหมาเพื่อประเมินราคา 
- ดำเนินการตามข้ันตอน 
- ติดการตามปรับปรุงเป็นระยะ 
- ตรวจรับการปรับปรุงงาน 

เม.ย. – พ.ย. 
2565 

 ขั้นติดตามและประเมินผล   
- ติดตามผลการดำเนินงาน 
จากการสังเกต สัมภาษณ์ 
และสรุปรายงานการปรับปรุง 
- ประเมินการปรับปรุง 
นำข้อบกพร่องมาแก้ไขการดำเนินงานเป็นระยะและ
สรุปผลต่อฝ่ายบริหาร 

ธ.ค. 2565 - 
ก.พ.2566 

20. กิจกรรม ปรับปรุงห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ 
ขั้นเตรียมการ 
- วางแผนและขออนุมัติโครงการ 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

1-30  มี.ค. 
2565 

นางสาวธนรรณพร แสง
สว่าง 

 

 ขั้นดำเนินการ 
- แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ 
- ติดต่อผู้รับเหมาเพื่อประเมินราคา 
- ดำเนินการตามข้ันตอน 
- ติดการตามปรับปรุงเป็นระยะ 
- ตรวจรับการปรับปรุงงาน 

เม.ย. – พ.ย. 
2565 

 ขั้นติดตามและประเมินผล   
- ติดตามผลการดำเนินงาน 
จากการสังเกต สัมภาษณ์ 
และสรุปรายงานการปรับปรุง 
- ประเมินการปรับปรุง 
นำข้อบกพร่องมาแก้ไขการดำเนินงานเป็นระยะและ
สรุปผลต่อฝ่ายบริหาร 

ธ.ค. 2565 - 
ก.พ.2566 
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ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

21. กิจกรรม ปรับปรุงห้องเรียน Winner 
ขั้นเตรียมการ 
- วางแผนและขออนุมัติโครงการ 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

1-30  มี.ค. 
2565 

นายองค์พันเลิศ 
พนมวัน ณ อยุธยา 

 ขั้นดำเนินการ 
- แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ 
- ติดต่อผู้รับเหมาเพื่อประเมินราคา 
- ดำเนินการตามข้ันตอน 
- ติดการตามปรับปรุงเป็นระยะ 
- ตรวจรับการปรับปรุงงาน 

เม.ย. – พ.ย. 
2565 

 ขั้นติดตามและประเมินผล   
- ติดตามผลการดำเนินงาน 
จากการสังเกต สัมภาษณ์ 
และสรุปรายงานการปรับปรุง 
- ประเมินการปรับปรุง 
นำข้อบกพร่องมาแก้ไขการดำเนินงานเป็นระยะและ
สรุปผลต่อฝ่ายบริหาร 

ธ.ค. 2565 - 
ก.พ.2566 

22. กิจกรรม แหล่งเรียนรู้ห้องอาเซียนศึกษา 2 ของกลุ่ม
สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ขั้นเตรียมการ 
- วางแผนและขออนุมัติโครงการ 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

1-30  มี.ค. 
2565 

นางสุภาวรรณ หวานแก้ว 

 ขั้นดำเนินการ 
- แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ 
- ติดต่อผู้รับเหมาเพื่อประเมินราคา 
- ดำเนินการตามข้ันตอน 
- ติดการตามปรับปรุงเป็นระยะ 
- ตรวจรับการปรับปรุงงาน 

เม.ย. – พ.ย. 
2565 
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ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

 ขั้นติดตามและประเมินผล   
- ติดตามผลการดำเนินงาน 
จากการสังเกต สัมภาษณ์ 
และสรุปรายงานการปรับปรุง 
- ประเมินการปรับปรุง 
นำข้อบกพร่องมาแก้ไขการดำเนินงานเป็นระยะและ
สรุปผลต่อฝ่ายบริหาร 

ธ.ค. 2565 - 
ก.พ.2566 

 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นาย บุรณิส  ดำใหม่ 
 
งบประมาณ 
  481,000 บาท 
 
รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 
 

 
ท่ี 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

๑. กิจกรรม ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค     20,000 20,000 
๒. กิจกรรม ปรับปรุงและซ่อมแซมห้องเรียน

และห้องพิเศษ 
  20,000 20,000 

๓. กิจกรรม ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 
ภายในโรงเรียน 

  15,000 15,000 

๔. กิจกรรม ปรับปรุงทางเท้าและขอบฟุตบาท   10,000 10,000 
๕. กิจกรรม จัดทำสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน 

(จ่ัวหลังคา Cover Way อาคารเรียน 1) 
  18,000 18,000 

6. กิจกรรม ปูประเบ้ืองกันล่ืนพื้นท่ีทางขึ้น
อาคารเรียน 1 

  20,000 20,000 

7. กิจกรรม ปรับปรุงบอร์ดประกาศและ
ประชาสัมพันธ์ภายในโรงเรียน 

  10,000 10,000 

8. กิจกรรม ปรับปรุงและต่อเติมซุ้มเฉลิมพระ
เกียรต ิ

  8,000 8,000 
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ท่ี 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

9. กิจกรรม ปูประเบ้ืองกันล่ืนพื้นท่ีทางเท้า
บริเวณป้ายโรงเรียน (2 ด้าน) 

  20,000 20,000 

10. กิจกรรม จัดทำไฟประกอบเวทีอาคาร
หอประชุม 

  20,000 20,000 

11. กิจกรรม จัดทำป้ายเทิดพระเกียรติ   15,000 15,000 
12. จัดซื้ออุปกรณ์และซ่อมแซมเครื่องมือช่าง   15,000 15,000 
13. กิจกรรม จัดซื้อพรมอัดเรียบ พรมหลุยส์ 

และอุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรม ณ 
อาคารหอประชุม 

  30,000 30,000 

14. ปรับปรุงซ่อมแซมเสาธงชาติประจำโรงเรียน   30,000 30,000 
15. ซ่อมแซมระบบประปา และระบบกรองน้ำ

บาดาล 
  20,000 20,000 

16. กิจกรรม จัดซื้อผ้าคลุมโต๊ะพับหน้าขาว 
(ห้องอาเซียน) 

  25,000 25,000 

17. กิจกรรม จัดทำตัวอักษร ปรัชญา คติพจน์ 
อัตลักษณ์ โรงเรียน (อาคารเรียน 1) 

  15,000 15,000 

18. ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานช่าง   10,000 10,000 
19. ปรับปรุงภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อม   100,000 100,000 
20. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์   10,000 10,000 
21. ปรับปรุงห้องเรียน Winner   10,000 10,000 
22. แหล่งเรียนรู้ห้องอาเซียนศึกษา 2 ของกลุ่ม

สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  40,000 40,000 

รวมงบประมาณการ    481,000 
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การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการ
ประเมิน 

เคร่ืองมือ
ที่ใช ้

เชิงปริมาณ 
นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ร้อยละ 100 ได้สภาพแวดล้อมภายโน
โรงเรียนสะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีความปลอดภัย มีบรรยากาศท่ี
เอื้อ ต่อการจัดการเรียนรู้ 
 
 

 
100 

ความพึง
พอใจ 

แบบ
ประเมิน
กิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยลความพึงพอใจต่อโรงเรียนท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีสะอาด 
สวยงาม ร่มรื่น เอื้อต่อการเรียนการสอนส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนเกิด
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
100 

ความพึง
พอใจ 

แบบ
ประเมิน
กิจกรรม 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. อาคารสถานท่ี อาคารประกอบและส่ิงแวดล้อม  ส่ิงอำนวยความสะดวกของโรงเรียนและบริเวณ
โรงเรียนสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 
 2. สภาพห้องเรียนและอาคารสถานท่ีได้รับการดูแลพร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ 
 3. สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 

 
ผู้เสนอโครงการ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 

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

                    (นายบุรณิส ดำใหม่)                                         (นางสาวสุกัญญา ทิพย์พินิจ) 
                        ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย                                  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

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

          ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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ชื่อโครงการ  ส่งเสริมสุขภาพอนามัย  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

2)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

   1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
4)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.4  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
   

สนองกลยุทธ์ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร  
กลยุทธ์ที่ 4 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐานความ
เป็นไทย  
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 3 กระจายโอกาสให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
 กลยุทธ์ที่ 7  สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มงานอนามัยโรงเรียน 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวประภัสสร วิชัยดิษฐ์ 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     15 พฤษภาคม 2565 ถึง 30 มีนาคม 2566 
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หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  หมวด 1 บทท่ัวไปมาตรา 6 ได้กำหนด การจัดการ

ศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขหากสถานศึกษาใดมีระบบการ
บริหารจัดการท่ีได้มาตรฐานมีคุณภาพตามเกณฑ์ตัวบ่งช้ีก็จะส่งผลให้สถานศึกษานั้นรู้ทิศทางการดำเนินงาน มี
ความคล่องตัวในการบริหาร และสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานบริหารการจัดการอย่างมีคุณภาพ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดกับผู้ท่ีมีส่วนร่วมกับการจัดการศึกษาแต่โรงเรียนยังประสบปัญหาสุขภาพกายสุขภาพจิตของ
นักเรียน นักเรียนท่ีมีน้ำหนักเกินเกณฑ์ ปัญหาสุขภาพในช่องปากของนักเรียน ปัญหาการบริโภคและเลือกซื้อ
อาหารท่ีไม่ถูกหลักโภชนาการและการเกิดโรคจากพาหะนำโรค เช่น ยุงลาย ทำให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียนส่งผลถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

 ดังนั้นทางโรงเรียนได้จัดทำโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพขึ้น เพื่อพัฒนาให้คุณภาพของผู้เรียนดียิ่งขึ้น
เพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตของผู้เรียน ตลอดจนให้ผู้เรียนรู้จักบริโภคอาหารท่ีปลอดภัยและเฝ้าระวัง
อันตรายจากผลิตภัณฑ์และโรคต่าง ๆ ทำให้ผู้เรียนมีสุขภาพดี มีภาวะโภชนาการท่ีสมส่วน ปฏิบัติตาม   สุขบัญญัติ
อย่างถูกต้อง ส่งผลให้การเรียนรู้ของนักเรียน        
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียน  คณะครูและบุคลากรในโรงเรยีน  มีสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณ์แข็งแรงได้รับบริการด้าน
การปฐมพยาบาล อย่างถูกต้องรวดเร็ว   และได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง 
2. เพื่อให้นักเรียน  คณะครูและบุคลากรในโรงเรยีนมีความรู้  ความเข้าใจ   เกี่ยวกับพฤติกรรมสร้าง
สุขภาพ  การป้องกันโรค   ดูแลด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม ด้านความปลอดภัย และสามารถนำความรู้  ท่ี 
ได้รับไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ 
3. เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการปกป้อง และคุ้มครองความปลอดภัย ท้ังด้านร่างกาย และจิตใจ   โดย
นักเรียนจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข  
4. เพื่อสร้างความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้ท่ี
รับผิดชอบ และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   
   นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
ได้รับความรู้มีสุขอนามัยท่ีดีและปลอดภัยจำนวน 1,292 คน 
 เชิงคุณภาพ   
   นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีความพึงพอใจในงานอนามัยโรงเรียนอยู่ใน
ระดับมาก 
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รายละเอียดกิจกรรม 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัย
ของผู้เรียน 
ขั้นเตรียมการ 
   - จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 
   - แต่งต้ังคณะทำงาน 
   - ประชุมช้ีแจง 
 

 
 

เดือนมีนาคม 
2565 

นางสาวประภัสสร 
วิชัยดิษฐ์ 
นายวรพล  ธานีรัตน์ 

ขั้นดำเนินการ 
   - บริการด้านปฐมพยาบาล 
   - บริการดูแลความปลอดภัย 
   - จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
   - จัดบอร์ดนิทรรศการ 
   - ปรับปรุงห้องพยาบาล 

 
เดือน พฤษภาคม 

2565 – 
กุมภาพันธ์ 

2566 

ขั้นติดตามและประเมินผล   
   - กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงาน 
   - ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน  
   - รายงานผลการดำเนินงาน 

 
เดือนกุมภาพันธ ์

2566 

2. กิจกรรม โรงอาหารสะอาด  นักเรียนปลอดภัย 
ขั้นเตรียมการ 
   - จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 
   - แต่งต้ังคณะทำงาน 
   - จัดประชุมช้ีแจงคณะกรรมการ 

 
พฤษภาคม  

2565 

นางสาวประภัสสร 
วิชัยดิษฐ์ 

ขั้นดำเนินการ 
 - จัดทำป้ายภาวะโภชนาการ 
 - จัดทำป้ายนิเทศให้ความรู้,ข้อควรปฏิบัติ 
 - ปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์โรงอาหาร 

พฤษภาคม  
2565 

พฤษภาคม  
2565 

พฤษภาคม 
2565 – 

มีนาคม 2566 
ขั้นติดตามและประเมินผล   
   - กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงาน 

กุมภาพันธ์ 
2566 
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   - ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน  
   - รายงานผลการดำเนินงาน 

3. กิจกรรม อย.น้อย  
ขั้นเตรียมการ 
   - เตรียมยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  - ประชุมเพื่อจัดกิจกรรมท่ีกำหนดไว้ 
  - แต่งต้ังคณะทำงาน 

 
พฤษภาคม 

2565 

นางสาวประภัสสร 
วิชัยดิษฐ์ 

ขั้นดำเนินการ 
 - ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานของฝ่ายอนามัย
ตามท่ีได้กำหนดไว้ 

พฤษภาคม 
2565 – 

มีนาคม 2566 

ขั้นติดตามและประเมินผล   
   - กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงาน 
   - ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน  
   - รายงานผลการดำเนินงาน 

 
มีนาคม 66 

 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นายวรพล  ธานีรัตน ์
งบประมาณ 
 34,500 บาท 
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รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 
 

 
ท่ี 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

๑. 
 

กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และ
ความปลอดภัยของผู้เรียน 
จัดอบรมด้านการดูแลความปลอดภัยการ
ใช้เครื่อง AMR 
ปรับปรุงห้องพยาบาล 
จัดซื้อเครื่องช่ังน้ำหนัก 
จัดซื้อตู้เก็บยา 

3,000 

 

 

1,000 3,000 10,000 

2. กิจกรรม โรงอาหารสะอาด  นักเรียน
ปลอดภัย 
จัดทำป้ายภาวะโภชนาการ 
จัดทำป้ายนิเทศให้ความรู้,ข้อควรปฏิบัติ 
ปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์โรงอาหาร 

- - 2,๐00 2,๐00 

3. กิจกรรม อย.น้อย 
๑. จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 
๒. ตรวจสุขภาพนักเรียน – ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
๓. ตรวจสอบฉลากอาหารและยา 
๔. ปรับเปล่ียนภูมิทัศน์ห้องพยาบาล 

- - 
 

 

 

22,500 22,500 

รวมงบประมาณการ 3,000 1,000 27,500 34,500 
หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียทุกรายการ 
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการ
ประเมิน 

เคร่ืองมือ
ที่ใช ้

เชิงปริมาณ 
๑. ร้อยละของนักเรียนได้รับความรู้มีสุขอนามัยท่ีดีและปลอดภัย 

 
80 

 

ประเมิน 
 

แบบ
บันทึกการ

ตรวจ 
เชิงคุณภาพ 
1. ระดับคุณภาพนักเรียนมีมีความพึงพอใจในงานอนามัยโรงเรียน 

 
ดีมาก 

ประเมิน
ความพึง
พอใจ 

แบบ
ประเมิน 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  นักเรียน  คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน  มีสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณ์แข็งแรงได้รับบริการ

ด้านการปฐมพยาบาล อย่างถูกต้องรวดเร็ว   และได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง 
 2. นักเรียน  คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้  ความเข้าใจ   เกี่ยวกับพฤติกรรมสร้าง
เสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค   ดูแลด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม ด้านความปลอดภัย และสามารถนำความรู้ท่ี
ได้รับไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ 
 3. นักเรียนทุกคนได้รับการปกป้อง และคุ้มครองความปลอดภัย ท้ังด้านร่างกาย และจิตใจ โดย
นักเรียนจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข  
 4. ทุกคนมีความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจ 
แก่ผู้ท่ีรับผิดชอบ และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน  
 

 
 

 
ผู้เสนอโครงการ                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

ลงช่ือ...................................................                         ลงช่ือ....................... ............................... 
     (นางสาวประภัสสร วิชัยดิษฐ์)           (นางสาวสุกัญญา  ทิพย์พินิจ) 
           ตำแหน่ง ครู คศ.2              รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
 

 
      ผู้อนุมัติโครงการ 

 
    ว่าท่ี ร้อยเอก 
                     (ภูพยงค์  คงชนะ) 

     ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ/กิจกรรม  โครงงานอาชีพเพื่อทักษะกระบวนการดำเนินชีวิต 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 1.2.1.) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี ตามท่ีสถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

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

สนองกลยุทธ์ สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 
กลยุทธ์ที่ 4 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
บนพื้นฐานความเป็นไทย  
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมให้บุคลากรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มงานวิชาการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ) 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  ครูธนิษราพร   ทองเนียม 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     พฤษภาคม 2565 - มีนาคม 2566 
 
หลักการและเหตุผล 

โครงงานอาชีพมีวัตถุประสงค์หลากหลายประการ เช่น ต้องการให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานท่ีจำเป็น
เกี่ยวกับความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามกระบวนการ ประหยัด ปลอดภัย และได้
ประโยชน์ โดยรู้จักวิเคราะห์และวางแผนการทำงาน สามารถปรับปรุงและพัฒนางานมีวิสันทัศน์ท่ีกว้างไกล รักการ
ทำงาน ซึ่งเป็นรากฐานของการดำรงชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้รวมท้ังมีคุณธรรมในการทำงาน สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ เป็นต้น นักเรียนจะต้องศึกษาและฝึกปฏิบัติจริงเพิ่มเติม โดยอาศัยความรู้พื้นฐานจากรายวิชาอื่น ๆ 
ในหมวดวิชาการงานและอาชีพ นักเรียนมีสิทธิเสรีภาพอย่างเต็มท่ีในการตัดสินใจเลือกอย่างฉลาด ท่ีจะดำเนินงาน
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ตามความถนัดและความสนใจของตน ในส่วนท่ีเกี่ยวกับโรงเรียนและครูอาจารย์นั้น จะได้ประโยชน์อย่างยิ่งจาก
การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงตามจุด หมายของหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท้ังใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน ซึ่งจะก่อให้เกิดการประสานสัมพันธ์อย่างแน่นเหนียว ระหว่างนักเรียนและครูอาจารย์
ประจำวิชาต่าง ๆ รวมท้ังการใช้เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์อย่างคุ้มค่า นอกจากนี้ในส่ิงท่ี
เกี่ยวกับท้องถิ่นและชุมชนย่อมจะได้ประโยชน์อย่างมากมาย ในแง่ของการให้นักเรียนได้มีโอกาสร่วมพัฒนาอาชีพ
ต่าง ๆ ในท้องถิ่นซึ่งเป็นผลพลอยได้ท่ีตามมาก็คือ ทำให้นักเรียนเกิดความรักความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง
ด้วย 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
2. เพื่อให้นักเรียนเกิดการประกอบอาชีพและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตต่อไปได้ 
3. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการในการทำงานและกระบวนการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 

 
เป้าหมาย 
  เชิงคุณภาพ   
   1. นักเรียนทุกคนท่ีมีการเรียนการจัดการเรียนการสอนในโครงงานอาชีพมีทักษะกระบวนการ
ปฏิบัติงานทุกคน 
   2. นักเรียนเกิดการประกอบอาชีพและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคต 
 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

กิจกรรมและข้ันตอน ระยะเวลา 
1. ขั้นเตรียมการ  

- ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรมกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
-  ประสานกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มให้จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดกิจกรรมโครงงาน
อาชีพ 

มี.ค. 65 – พ.ค.66 
 
 
 

2. ขั้นดำเนินการ 
-  คุณครูในกลุ่มสาระมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ และโครงการจัดการเรียนรู้ 
-  คุณครูในกลุ่มสาระนำกิจกรรมย่อยไปดำเนินการจัดการเรียนรู้ 
-  คุณครูจัดทำแบบทดสอบเพื่อการวัดและประเมินผลงานของนักเรียน 
 

ก.ค. - ธ.ค.66 

3. นักเรียนมีการเรียนการสอน ตามกิจกรรมย่อยในโครงงานอาชีพ ก.ค. 65- ม.ค.66 
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4. ขั้นติดตามและประเมินผล 
     -  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
     -  ผลการวัดและประเมินผล 
 

 
 ม.ค.66 - มี.ค.66 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นางสาวธนิษราพร  ทองเนียม 
งบประมาณ  
  81,000  บาท 
 

กิจกรรม 
แหล่งเงินงบประมาณ /จำนวนเงิน 

รวม ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

ขั้นเตรียมการ 
1. ขั้นตอนการวางแผนและแบ่ง
สายงานอาชีพ 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการในการ
ตรวจสอบและดูแลผลการปฏิบัติ 
ขั้นดำเนินการ 
3. กิจกรรมการอบรมอาชีพ 
4. จัดซื้อวัสดุฝึกอาชีพ 
- วัสดุฝึกงานคหกรรม 
- วัสดุฝึกงานไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ 
- วัสดุฝึกงานโลหะ 
- วัสดุฝึกงานเกษตร 
5.กิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้
นอกโรงเรียน 
- แหล่งเรียนรู้งานเกษตร 
- แหล่งเรียนรู้งานธุรกิจ 
6. กิจกรรมวัดแววนักธุรกิจ 
7. กิจกรรมปุ๋ยหมักจากใบไม้
ธรรมชาติ 
8. โครงงานเกษตรในโรงเรียน 
9. ตลาดนัดสร้างอาชีพ เตรียม
พัฒน์รักษ์โลก 

 
 
 
 
 
 
3,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,500 
1,500 
5,000 
5,000 

 
5,000 
5,000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
10,000 
10,000 
10,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3,000 
 

10,000 
10,000 
10,000 
10,000 

 
 

1,500 
1,500 
5,000 
5,000 

 
5,000 
5,000 

 

 
ครูธนิษราพร  ทองเนียม 
 
ครูธนิษราพร  ทองเนียม 
 
 
ครูธนิษราพร  ทองเนียม 
 
ครูธนิษราพร  ทองเนียม
ครูบุรณิส      ดำใหม่ 
ครูธนิษราพร  ทองเนียม 
ครูนันทพัทธ์ เจริญแก้ว
ประสงค์ 
 
ครูนันทพัทธ์ 
ครูนิธิดา    ทองใส 
ครูนิธิดา     ทองใส 
ครูนันทพัทธ์ เจริญแก้ว
ประสงค์ 
 
ครูพัชรินทร์ เล่ียมแก้ว 
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10. โรงเรียนปลอดขยะ (ZERO 
WASTE SCHOOL) 
11. สร้างจิตสำนึก สุขนิสัย รักษ์
ความสะอาด 
ขั้นติดตามและประเมินผล 
สรุปผลการดำเนินโครงการ 
 

5,000 5,000 
 

5,000 

10,000 
 

5,000 

ครูธนิษราพร  ทองเนียม 
 
ครูธนิษราพร  ทองเนียม 
 

 
 
 
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 
 

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

 
-การสอบถาม 
-ตรวจสอบความก้าวหน้าในการ
เรียน 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 

2. นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำในกลุ่มสาระ
หลักได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

- การสังเกต 
- ตรวจสอบความก้าวหน้า 

- แบบสังเกต 
- แบบรายงานการร่วม
กิจกรรม 

  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. ได้ประสบการณ์การทำงาน 

2. รู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม 

3. มองเห็นช่องทางประกอบอาชีพ 

4. ได้นำความรู้ท่ีได้รับมาใช้ในการประกอบอาชีพ 

5. มีการวางแผนและปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 

6. ได้เรียนรู้คุณธรรม จริยธรรมจากการปฏิบัติจริง 

7. ได้รับการพัฒนาให้เกิดกระบวนการคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น 
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ผู้เสนอโครงการ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
ลงช่ือ.......................................................                     ลงช่ือ............... ............................... 

                  (นางสาวธนิษราพร ทองเนียม)                            (นางสาวสุกัญญา  ทิพย์พินิจ) 
                        ตำแหน่ง ครูคศ.1                                  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

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

  ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
สนองกลยุทธ์ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร  

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวจิราภา  อินทพัฒน์ และนางสาวดรุณี  เจริญรูป 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     ตลอดปีการศึกษา 2565 
 
หลักการและเหตุผล    
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความ
สมดุลท้ังด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติท่ีจำเป็น
ต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่า
ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ 
 จากการท่ีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการของ
หน่วยงานภายนอกสถานศึกษาต่าง ๆ  ส่งผลให้ผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพมี
ความรู้เป็นสากล รู้เท่าทันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการและปรากฏการณ์ต่างๆ สามารถปรับวิธีการคิดและ
วิธีการทำงานได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ตลอดปีการศึกษา 2565 ดังนั้นเพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเอง
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า หาความรู้ใหม่ ๆ จากกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ 
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 

 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
             1. จำนวนนักเรียนท่ีเข้าแข่งขัน สามารถพัฒนาตนเองให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 

เชิงคุณภาพ 
             1. นักเรียนมีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเองรว่มแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ
ภายนอกสถานศึกษา 
 

รายละเอียดกิจกรรม 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ศิลปหัตถกรรม 
ขั้นเตรียมการ 
- ประชุมรับทราบนโยบายจากผู้บริหารสถานศึกษา 
- แต่งต้ังคณะกรรมตามคำส่ังรับผิดชอบแต่ละกิจกรรม 
- ประชุมกลุ่มสาระฯเพื่อแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
- ประชาสัมพันธ์โครงการ / กิจกรรมให้นักเรียนทราบ 
ขั้นดำเนินการ 
- แต่ละกลุ่มสาระคัดเลือกนักเรียนแต่ละรายการท่ีมีความสามารถศักยภาพ 
สอดคล้องกับรายการแข่งขัน 
- นักเรียนทำการฝึกซ้อมภายใต้การควบคุมดูแล ของครูในแต่ละกลุ่มสาระ
ท่ีได้รับมอบหมาย 
- ประชุมสรุปปัญหาก่อนดำเนินการแข่งขันในวันจริง 
ขั้นติดตามและประเมินผล   
- แบบสอบถาม 
- การสังเกต 
- ผลการแข่งขัน / รางวัล ท่ีนักเรียนได้รับ 

 
กรกฎาคม 

65 
 
 
 
 

สิงหาคม 
65 – 

มกราคม 
66 

 
 
 
 

กุมภาพันธ์ 
66 

นางสาวจิราภา 
อินทพัฒน์ และ
นางสาวดรุณี  
เจริญรูป 

2. สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ขั้นเตรียมการ 
- ประชุมรับทราบนโยบายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

กรกฎาคม 
65 

 

นางสาวจิราภา 
อินทพัฒน ์
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      งานแผนงานและนโยบาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

- แต่งต้ังคณะกรรมตามคำส่ังรับผิดชอบแต่ละกิจกรรม 
- ประชุมกลุ่มสาระฯเพื่อแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
- ประชาสัมพันธ์โครงการ / กิจกรรมให้นักเรียนทราบ 
ขั้นดำเนินการ 
- แต่ละกลุ่มสาระคัดเลือกนักเรียนแต่ละรายการท่ีมีความสามารถศักยภาพ 
สอดคล้องกับรายการแข่งขัน 
- นักเรียนทำการฝึกซ้อมภายใต้การควบคุมดูแล ของครูในแต่ละกลุ่มสาระ
ท่ีได้รับมอบหมาย 
- ประชุมสรุปปัญหาก่อนดำเนินการแข่งขันในวันจริง 
ขั้นติดตามและประเมินผล   
- แบบสอบถาม 
- การสังเกต 
- ผลการแข่งขัน / รางวัล ท่ีนักเรียนได้รับ 

 
 
 
 

สิงหาคม 
65 

 
 
 
 
 
 

กันยายน 
65 

3. มอ.วิชาการ 
ขั้นเตรียมการ 
- ประชุมรับทราบนโยบายจากผู้บริหารสถานศึกษา 
- แต่งต้ังคณะกรรมตามคำส่ังรับผิดชอบแต่ละกิจกรรม 
- ประชุมกลุ่มสาระฯเพื่อแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
- ประชาสัมพันธ์โครงการ / กิจกรรมให้นักเรียนทราบ 
ขั้นดำเนินการ 
- แต่ละกลุ่มสาระคัดเลือกนักเรียนแต่ละรายการท่ีมีความสามารถศักยภาพ 
สอดคล้องกับรายการแข่งขัน 
- นักเรียนทำการฝึกซ้อมภายใต้การควบคุมดูแล ของครูในแต่ละกลุ่มสาระ
ท่ีได้รับมอบหมาย 
- ประชุมสรุปปัญหาก่อนดำเนินการแข่งขันในวันจริง 
ขั้นติดตามและประเมินผล   
- แบบสอบถาม 
- การสังเกต 
- ผลการแข่งขัน / รางวัล ท่ีนักเรียนได้รับ 

 
กรกฎาคม 

65 
 
 
 
 
 

สิงหาคม 
65 

 
 
 
 
 

กันยายน 
65 

นางสาวจิราภา 
อินทพัฒน ์

4. วชิรวิชาการ 
ขั้นเตรียมการ 

 
ตุลาคม 65 

นางสาวรัตติ
การณ์ ร่วมสนิท 
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      งานแผนงานและนโยบาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

- ประชุมรับทราบนโยบายจากผู้บริหารสถานศึกษา 
- แต่งต้ังคณะกรรมตามคำส่ังรับผิดชอบแต่ละกิจกรรม 
- ประชุมกลุ่มสาระฯเพื่อแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
- ประชาสัมพันธ์โครงการ / กิจกรรมให้นักเรียนทราบ 
ขั้นดำเนินการ 
- แต่ละกลุ่มสาระคัดเลือกนักเรียนแต่ละรายการท่ีมีความสามารถศักยภาพ 
สอดคล้องกับรายการแข่งขัน 
- นักเรียนทำการฝึกซ้อมภายใต้การควบคุมดูแล ของครูในแต่ละกลุ่มสาระ
ท่ีได้รับมอบหมาย 
- ประชุมสรุปปัญหาก่อนดำเนินการแข่งขันในวันจริง 
ขั้นติดตามและประเมินผล   
- แบบสอบถาม 
- การสังเกต 
- ผลการแข่งขัน / รางวัล ท่ีนักเรียนได้รับ 

 
 
 
 

 
 

 
พฤศจิกายน 

65 
 

 
 

ธันวาคม 
65 

5. การแข่งขันวันรพี,วันรัฐธรรมนูญ 
ขั้นเตรียมการ 
-  ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
-  ประสานครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้จัดกิจกรรมส่งเสริมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
ขั้นดำเนินการ 
-  ครูทุกคนในกลุ่มสาระจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้
ความสามารถด้านต่าง ๆ 
-  ทดสอบความรู้นักเรียนทุกระดับช้ันเพื่อแยกเป็น 3 กลุ่ม (เก่ง กลาง 
อ่อน) 
- ดำเนินการสอนเสริม กลุ่ม เก่ง กลางและอ่อน 
- ดำเนินการฝึกซ้อม จัดแข่งขันทักษะสังคมภายในโรงเรียน และเข้าร่วม
การแข่งขันกับองค์กรภายนอก 
ขั้นติดตามและประเมินผล   
- จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
- จากผลการแข่งขันรายการต่างๆ 
- รายงานผล 

 
กรกฎาคม 

65 
 
 
 

สิงหาคม 
65 – 

ธันวาคม 
65 

 
 
 
 
 

ธันวาคม 
65 

นางสาวภณิดา 
ดำฝ้าย 
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      งานแผนงานและนโยบาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

6 การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ 
ขั้นเตรียมการ 
-  ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
-  ประสานครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้จัดกิจกรรมส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน 
 
ขั้นดำเนินการ 
-  ครูทุกคนในกลุ่มสาระจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ 
ความสามารถด้านต่าง ๆ 
-  ทดสอบความรู้นักเรียนทุกระดับช้ันเพื่อแยกเป็น 3 กลุ่ม (เก่ง กลาง 
อ่อน) 
- ดำเนินการสอนเสริม กลุ่ม เก่ง กลางและอ่อน 
- ดำเนินการฝึกซ้อม จัดแข่งขันทักษะสังคมภายในโรงเรียน และเข้าร่วม
การแข่งขันกับองค์กรภายนอก 
ขั้นติดตามและประเมินผล   
- จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
- จากผลการแข่งขันรายการต่างๆ 
- รายงานผล 

 
มิถุนายน 

65 
 
 
 

กรกฎาคม 
65 – 

สิงหาคม 
65 

 
 
 
 
 
 

กันยายน 
65  

นางสาว 
สุภาวรรณ 
หวานแก้ว 

7 การแข่งขันเศรษฐศาสตร์ 
ขั้นเตรียมการ 
-  ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
-  ประสานครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้จัดกิจกรรมส่งเสริมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
ขั้นดำเนินการ 
-  ครูทุกคนในกลุ่มสาระจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้
ความสามารถด้านต่าง ๆ 
-  ทดสอบความรู้นักเรียนทุกระดับช้ันเพื่อแยกเป็น 3 กลุ่ม (เก่ง กลาง 
อ่อน) 
- ดำเนินการสอนเสริม กลุ่ม เก่ง กลางและอ่อน 
- ดำเนินการฝึกซ้อม จัดแข่งขันทักษะสังคมภายในโรงเรียน และเข้าร่วม
การแข่งขันกับองค์กรภายนอก 
ขั้นติดตามและประเมินผล   
- จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

 
ตลอดปี

การศึกษา 
2565 

นางสาวดารณี 
เรืองจันทร์   
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      งานแผนงานและนโยบาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

- จากผลการแข่งขันรายการต่างๆ 
- รายงานผล 

8 ASEAN ACTIVITIES   
ขั้นเตรียมการ 
-  ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
-  ประสานครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้จัดกิจกรรมส่งเสริมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
ขั้นดำเนินการ 
-  ครูทุกคนในกลุ่มสาระจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้
ความสามารถด้านต่าง ๆ 
-  ทดสอบความรู้นักเรียนทุกระดับช้ันเพื่อแยกเป็น 3 กลุ่ม (เก่ง กลาง 
อ่อน) 
- ดำเนินการสอนเสริม กลุ่ม เก่ง กลางและอ่อน 
- ดำเนินการฝึกซ้อม จัดแข่งขันทักษะสังคมภายในโรงเรียน และเข้าร่วม
การแข่งขันกับองค์กรภายนอก 
ขั้นติดตามและประเมินผล   
- จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
- จากผลการแข่งขันรายการต่างๆ 
- รายงานผล 

 นางสาวดารณี 
เรืองจันทร์ 

9 ฝึกทักษะสุขศึกษาเพื่อการแข่งขันทักษะวิชาการ 
ขั้นเตรียมการ 
-  ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ประสานครู
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้จัดกิจกรรมส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ขั้นดำเนินการ 
- ครูทุกคนในกลุ่มสาระจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ 
ความสามารถด้านต่าง ๆ 
-  ทดสอบความรู้นักเรียนทุกระดับช้ันเพื่อแยกเป็น 3 กลุ่ม (เก่ง กลาง 
อ่อน) 
- ดำเนินการสอนเสริม กลุ่ม เก่ง กลางและอ่อน 
- ดำเนินการฝึกซ้อม จัดแข่งขันทักษะสุขศึกษาภายในโรงเรียน และเข้า
ร่วมการแข่งขันกับองค์กรภายนอก 
ขั้นติดตามและประเมินผล   
- จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

ตลอดปี
การศึกษา 
2565 

นายณัฏฐพล ใจ
ห้าว 
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      งานแผนงานและนโยบาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

- จากผลการแข่งขันรายการต่างๆ 
- รายงานผล 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นางสาวจิราภา อินทพัฒน์ และนางสาวดรุณี  เจริญรูป 
งบประมาณ 
 129,000 บาท 
รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 
 

 
ท่ี 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ผู้รับผิดชอบ 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

1. 
 

ศิลปหัตถกรรม   
- 29,000 70,000 99000 

นางสาวจิราภา อินทพัฒน์ 
นางสาวดรุณี  เจริญรูป 

2. สัปดาห์วิทยาศาสตร์  
ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

- 3,000 2,000 5,000 
นางสาวจิราภา อินทพัฒน์ 

3. มอ.วิชาการ - 3,000 1,000 4,000 นางสาวจิราภา อินทพัฒน์ 
4. วชิรวิชาการ - 7,000 3,000 10,000 นางสาวรัตติการณ์ ร่วมสนิท 
5 วันรพี,วนัรัฐธรรมนูญ - 1,000 1,000 2,000 นางสาวภณิดา  ดำฝ้าย 
6 เพชรยอดมงกฎ - 2,000 - 2,000 นางสุภาวรรณ  หวานแก้ว 
7 เศรษฐศาสตร์ - 1,000 1,000 2,000 นางสาวดารณี  เรืองจันทร์ 
8 ASEAN ACTIVITIES   - 1,000 2,000 3,000 นางสาวดารณี  เรืองจันทร์ 
9 ฝึกทักษะสุขศึกษาเพื่อการ

แข่งขันทักษะทางวิชาการ 
 

- 2,000 2,000 
นายณัฏฐพล  ใจห้าว 

รวมงบประมาณการ  47,000 82,000 129,000  
 หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียทุกรายการ 
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      งานแผนงานและนโยบาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละนักเรียนท่ีเข้าแข่งขัน สามารถพัฒนาตนเองให้มีความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 

 
80 

 
การสังเกต 

 
 

 
แบบสังเกต 

เชิงคุณภาพ 
1. ระดับคุณภาพของนักเรียนมีความรู้ความสามารถ ในการ
พัฒนาตนเอง ร่วมแข่งขนัความเป็นเลิศทางวิชาการภายนอก
สถานศึกษา 

 
ดีมาก 

 
การสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนมีความสามารถในการพัฒนาตนเอง มีทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาการสร้างองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 
2. นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้และนำไปใช้ในการคิดแก้ปัญหาในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
3. สถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานทางการศึกษา 

 
ผู้เสนอโครงการ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 

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

                  (นางสาวจิราภา อินทพัฒน์)                                        (นางปฐมา  ชูศักดิ์) 
                       ตำแหน่ง ครูชำนาญการ                             รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

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

  ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ     แลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาการ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การส่ือสารและการคิดคำนวณ 
2)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปล่ียน

ความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน 
1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

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

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ ๓  กระจายโอกาสให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่า 
                เทียม 

 กลยุทธ์ที่ 6  ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
      กลยุทธ์ที่ ๗  สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
      กลยุทธ์ที่ 8  ส่งเสริมให้บุคลากรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวดรุณี  เจริญรูป 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     16 พฤษภาคม 2565  - 30 มีนาคม 2566 
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หลักการและเหตุผล 
 กระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นกระบวนการท่ีสำคัญท่ีสุด ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อ
เสริมสร้าง พัฒนา หล่อหลอม ปลูกฝังให้เยาวชนท่ีเข้ารับการศึกษา มีลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรต้องการ 
และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม และมีการ  บูรณาการ
ระหว่างกลุ่มสาระฯ และมุ่งเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติ  สามารถหาคำตอบและหาความรู้ต่างๆ ได้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  จึงจะทำให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย ท่ีต้องการและสามารถพัฒนา
นักเรียนได้ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตรท่ีกำหนดไว้ กลุ่มบริหารงานวิชาการได้เล็งเห็นถึงความ
ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งส่งเสริมในทุกๆ ด้าน และ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียนและครูสู่ชุมชน 
 2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ 
 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
           1. ทุกกลุ่มสาระมีผลงาน Best  practice  นำเสนอในงานนิทรรศการทางวิชาการของ
โรงเรียน ร้อยละ  ๑๐๐ 
           เชิงคุณภาพ 
 2. ผู้เข้าชมมีความพึงพอใจต่อการจัดนิทรรศการร้อยละ  ๙0 
  
รายละเอียดกิจกรรม  

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (TUPST OPEN HOUSE) 
ขั้นเตรียมการ 

  

 - แต่งต้ังคณะทำงาน 
- ประสานงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดเตรียม
ผลงานในกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ(TUPST OPEN 
HOUSE) 
- ประชุมปรึกษาหารือวางแผนการจัดนิทรรศการ 
ขั้นดำเนินการ 
- ประสานหน่วยงานต่าง ๆ  
- เชิญโรงเรียนในเขตพื้นท่ีบริการร่วมงานนิทรรศการ 

 
พฤษภาคม  2565 

 
 
 
 

พฤษภาคม  2565 -
มีนาคม  2566 

 
นางสาวดรุณี  เจริญรูป 
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ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

- จัดนิทรรศการ  
ขั้นประเมิน 
- สรุปโครงการ 
- ประเมินโครงการ 

 

2. นิทรรศการ OCOP และ OSOP 
ขั้นเตรียมการ 
- แต่งต้ังคณะทำงาน 
- ประสานงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดเตรียม
ผลงานและคัดเลือกผลงาน BEST PRACTICE  
- ประชุมปรึกษาหารือวางแผนการจัดนิทรรศการ 
ขั้นดำเนินการ 
- ร่วมกิจกรรมนิทรรศการ OCOP และ OSOP ณ 
โรงเรียนเตรียมอึดมศึกษาพัฒนาการ  
ขั้นประเมิน 
- สรุปโครงการ 
- ประเมินโครงการ 

พฤษภาคม  2565 -
มีนาคม  2566 

 

นางสาวดรุณี  เจริญรูป 

3. ส่งเสริมโอกาสนักเรียนแลกเปลี่ยน 
ขั้นเตรียมการ 
- แต่งต้ังคณะทำงาน 
- ประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกนักเรียน 
ขั้นดำเนินการ 
- ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการนักเรยีน
แลกเปล่ียน  
- ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน 
- ส่งนักเรียนไปยังโรงเรียนแลกเปล่ียน  
ขั้นประเมิน 
- สรุปโครงการ 
- ประเมินโครงการ 

พฤษภาคม  2565 -
มีนาคม  2566 

 

นางสาวกนกวรรณ  
ไกรภูม ิ

4. ปันน้ำใจ สานสายใย ในเครือเตรียมพัฒน ์
ขั้นเตรียมการ 
- แต่งต้ังคณะทำงาน 
ขั้นดำเนินการ 
- ประกาศข่าวสารแก่นักเรียนท่ีสนใจ  

พฤษภาคม  2565 -
มีนาคม  2566 

 

นางสาวดรุณี เจริญรูป 
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ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

- ดำเนินการจัดกิจกรรม 
ขั้นประเมิน 
- สรุปโครงการ 
- ประเมินโครงการ 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นางสาวดรุณี  เจริญรูป 
งบประมาณ 
  90,000 บาท 
 
รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 
 

กิจกรรม/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เงินงบประมาณ  

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ(TUPST 
OPEN HOUSE) 

 30,000  30,000 

นิทรรศการ OCOP และ OSOP  25,000  25,000 

ส่งเสริมโอกาสนักเรียน
แลกเปล่ียน 

 20,000  20,000 

ปันน้ำใจ สานสายใย ในเครือ
เตรียมพัฒน ์

 15,000  15,000 

รวม  90,000  90,000 
 
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
-  ร้อยละของการเผยแพร่ผลงานของ
นักเรียนและครูสู่ชุมชน 

 
90 สอบถาม แบบสอบถาม 
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เชิงคุณภาพ 
- ระดับคุณภาพของผลงานของนักเรียน
และครูท่ีเผยแพร่สู่ชุมชน 

 
ระดับดี สอบถาม แบบสอบถาม 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนและครูได้มีโอกาสได้แสดงความรู้ความสามารถ 
  2. นักเรียนและครูเกิดความภาคภูมิใจ 
  3. ชุมชนให้การยอมรับโรงเรียนและให้การสนับสนุน 
 

       
 
 
 ผู้เสนอโครงการ                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

  ลงช่ือ...................................................                               ลงช่ือ............................... ....................... 
             (นางสาวดรุณี  เจริญรูป)                                                  (นางปฐมา  ชูศักดิ์) 
                ตำแหน่ง ครู คศ.๑                                         รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

 
                                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

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

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

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

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุมาลี ซุ้นสุวรรณ  
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     1 พฤษภาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 
 
หลักการและเหตุผล 

กระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีสำคัญท่ีสุด  เพื่อเสริมสร้าง พัฒนา หล่อหลอม   ปลูกฝังให้
เยาวชนท่ีเข้ารับการศึกษา มีลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรต้องการ  และสอดคล้องกับความต้องการของ
สังคม  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม  และมีการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้  และ
มุ่งเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติ  สามารถหาคำตอบและหาความรู้ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  จึง
จะทำให้การจัดการเรียนรู้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายท่ีต้องการ สามารถพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคลได้ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรท่ีกำหนด        
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      กลุ่มบริหารงานวิชาการได้เล็งเห็นถึงความความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ  โดยมุ่งส่งเสริมในทุกๆ ด้าน  และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด   
 
วัตถุประสงค์ 

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

เชิงปริมาณ 
   1. นักเรียนทุกระดับช้ันมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชา 2.5  ขึ้นไปร้อยละ 60 
  2. ทุกรายวิชามีผลการประเมิน 0, ร และ ม.ส.  ไม่เกิน ร้อยละ 3   
 3. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีส่ือการเรียนการสอนท่ีเพียงพอ ร้อยละ 70  
เชิงคุณภาพ   

   1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกรายวิชา 
 2. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน 

 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

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

พ.ค. 65 – มี.ค.66 
 

2. ข้ันดำเนินการ 
-  ทุกกลุ่มสาระจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ 
 

พ.ค. 65 – มี.ค.66 
 
 

3. ข้ันติดตามและประเมินผล 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
- จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
พ.ค. 65 – มี.ค.66 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นางสุมาลี ซุ้นสุวรรณ  
งบประมาณ 
  116,000 บาท 
รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 

กิจกรรม/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
แหล่งเงินงบประมาณ /จำนวนเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ   

ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
1. กิจกรรมวางทุกงาน อ่านทุกคน 
2. กิจกรรมตะกร้าหนังสือความรู้ 
3. กิจกรรมยอดนักอ่าน 
4. กิจกรรมหนังสือทำมือ 
5. กิจกรรมบอร์ดความรู้คู่ห้องสมุด 
6. กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
7. กิจกรรมคืนกำไรให้นักอ่าน 
8. กิจกรรมจัดหาหนังสือพิมพ์-
วารสาร 
9. กิจกรรมจัดหาหนังสือส่งเสริม
การอ่านและส่ือ 
10. จัดซื้ออุปกรณ์ระบบการยืม-
คืนหนังสือระบบห้องสมุด
อัตโนมัต,ิบัตรสมาชิกห้องสมุด 
11. จัดทำตู้เฉลิมพระเกียรติมุม
พระมหากษัตริย ์
12. ติดฟิมล์กระจกห้องสมุดใหม่ 
13. ติดม่านกันแสงห้องสมุดใหม่ 
14.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (ALL 
IN ONE) 
จำนวน 5 ตัว 

10,000 49,290 100,000 159,290 ครูสุภาภรณ์ 

ค่ายคณิตศาสตร์ 5,000 10,000 5,000 20,000 ครูชัยพร, 
ครูพุทธิกา 

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2,000 3000 10,000 15,000 ครูดรุณี,  
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กิจกรรม/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
แหล่งเงินงบประมาณ /จำนวนเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ   

ค่ายสะเต็มศึกษา (นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น) 

 10,000 10,000 20,000 ครูภาวิณี 

วันสุนทรภู่ วันภาษาไทย และ
สัปดาห์ห้องสมุด 

  8,000 8,000 ครูรัตติการณ์ 

คลินิคหมอภาษา   8,000 8,000 ครูแววดาว 
พัฒนาทักษะการส่ือสาร

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียว 

 10,000  10,000  ครูจงกล  

English camp  17,000  17,000  ครูจงกล  

Cristmas Day  10,000  10,000  ครูจงกล  

ภาษาอังกฤษวันละคำ วันละ

ประโยค (A word A sentence A 

day) 

  3,000 3,000  ครูสุมาลี  

วันตรุษจีน  5,000 5,000 10,000  ครูพิมกมล  

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาจีน  3,000  3,000  ครูพิมกมล  

รวม 17,000 117,290 149,000 283,290  
 
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนทุกระดับช้ันมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุก
รายวิชา 2.5  ขึ้นไปร้อยละ 60 
2. ทุกรายวิชามีผลการประเมิน 0, ร และ ม.ส.  ไม่
เกิน ร้อยละ 3   
3. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีส่ือการเรียนการสอนท่ี
เพียงพอ ร้อยละ 70  

 
- การสอบถาม 
- ตรวจสอบความก้าวหน้าในการ
เรียน 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกรายวิชา 
2. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน 

 
- การสังเกต 
- สอบถามความพึงพอใจ 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนได้รับการพฒันาความสามารถทางวิชาการด้านต่าง ๆ ให้มีศักยภาพสูงขึ้น 
 
 
 ผู้เสนอโครงการ                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
ลงช่ือ...................................................                        ลงช่ือ................................. ..................... 

               (นางสุมาลี ซุ้นสุวรรณ)                                               (นางปฐมา  ชูศักดิ)์ 
                   ตำแหน่ง ครู คศ.3                                       รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 

    ผู้อนุมัติโครงการ 
 

         ว่าท่ี ร้อยเอก........................ ........................ 
                    (ภูพยงค์ คงชนะ) 
                     ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
3.4 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

สนองกลยุทธ์ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร  
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายประเสริฐพร พัฒนศิลป์     
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ       พฤษภาคม พ.ศ.256๕  ถึง  มีนาคม พ.ศ.256๖ 
 
หลักการและเหตุผล 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตามนโยบายในการจัด
การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 นั้น จำเป็นต้องพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน โดยคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน ด้วย
หลักการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ท้ังในด้านวิชาการและด้านคุณธรรม ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาท่ีมุ้งเน้นพัฒนาผู้เรียน
อย่างรอบด้าน ท้ังนี้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง  

กิจกรรมกีฬาเป็นหนึ่งในกิจกรรมท่ีสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางด้านร่างกาย และจิตใจ มีคุณธรรม
จริยธรรม ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีการฝึกฝน มีความสามัคคี และมีความอดทน ซึ่งทำให้ผู้เรียน ได้แสดง
ศักยภาพในด้านกีฬา โดยประยุกต์ใช้กับความรู้ทางด้านวิชาการ ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากิจกรรมกีฬาเป็นกิจกรรมท่ีมี
ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬาของนักเรียนโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ  
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วัตถุประสงค ์
1. เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางด้านการกีฬา ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกล

ยาเสพติด    
 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ให้รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย          
 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านการกีฬา และพัฒนาคุณของการกีฬาใน
ระดับท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่ในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป  
 4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักในการเล่นกีฬา และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา 

 

 
เป้าหมาย    

เชิงปริมาณ 
    1. จัดกิจกรรมแข่งขันด้านกีฬา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
               2. นักเรียนมีการพฒันาทักษะทางด้านการกีฬา พัฒนาจากระดับท้องถิ่นสู่ระดับท่ีสูงขึ้น 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนในโรงเรียน มีการพัฒนาทักษะทางด้านการกีฬาได้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล 
2. ส่งเสริมให้นักเรียน นักกีฬา มีคุณธรรมจริยธรรมท่ีพึงประสงค์ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  
    มีน้ำใจของการเป็นนักกีฬา 
3. สามารถพัฒนานักกีฬา  ให้เข้าร่วมแข่งขันจากระดับท้องถิ่น  เข้าสู่ระดับจังหวัด 

 
รายละเอียดกิจกรรม 
 

ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรม ส่งเสริมกีฬาอำเภอและกีฬาจังหวัด  
เพื่อความเปน็เลิศ 
ขั้นเตรียมการ 
     - เสนอกิจกรรม ส่งเสริมกีฬาอำเภอและ 
กีฬาจังหวัด เพื่อความเป็นเลิศ 
ขั้นดำเนินการ 
     - แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
     - นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 
ขั้นติดตามและประเมินผล   
     - ประเมินผลการจัดกรรมและรายงานผล 
การดำเนินงาน 

พฤษภาคม 256๕ 
ถึง 

มีนาคม 256๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพล

ศึกษา 

2 กิจกรรม ส่งเสริมกีฬาฟุตซอลจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
เพื่อความเปน็เลิศ 

พฤษภาคม 256๕ 
ถึง 

นายประเสริฐพร 
พัฒนศิลป ์
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ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ 
     - เสนอกิจกรรม ส่งเสริมกีฬาฟุตซอล 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อความเป็นเลิศ 
ขั้นดำเนินการ 
     - แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
     - นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 
ขั้นติดตามและประเมินผล   
     - ประเมินผลการจัดกรรมและรายงานผล 
การดำเนินงาน 

มีนาคม 256๖ 

3 กิจกรรม ส่งเสริมกีฬาฟุตบอล สพม.11  
เพื่อความเปน็เลิศ 
ขั้นเตรียมการ 
     - เสนอกิจกรรม ส่งเสริมกีฬาฟุตบอล สพม.11  
เพื่อความเป็นเลิศ 
 
ขั้นดำเนินการ 
     - แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
     - นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 
ขั้นติดตามและประเมินผล   
     - ประเมินผลการจัดกรรมและรายงานผล 
การดำเนินงาน 
 

พฤษภาคม 256๕ 
ถึง 

มีนาคม 256๖ 

นายประเสริฐพร 
พัฒนศิลป ์

4 กิจกรรม ส่งเสริมกีฬามวยไทย เพื่อความเป็นเลศิ 
ขั้นเตรียมการ 
     - เสนอกิจกรรม ส่งเสริมกีฬามวยไทย  
เพื่อความเป็นเลิศ 
ขั้นดำเนินการ 
     - แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
     - นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 
ขั้นติดตามและประเมินผล   
     - ประเมินผลการจัดกรรมและรายงานผล 
การดำเนินงาน 
 

พฤษภาคม 256๕ 
ถึง 

มีนาคม 256๖ 

นายประเสริฐพร  
พัฒนศิลป ์
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ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

5 กิจกรรม ส่งเสริมกีฬาตะกร้อ เพื่อความเป็นเลิศ 
ขั้นเตรียมการ 
     - เสนอกิจกรรม ส่งเสริมกีฬาตะกร้อ  
เพื่อความเป็นเลิศ 
ขั้นดำเนินการ 
     - แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
     - นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 
ขั้นติดตามและประเมินผล   
     - ประเมินผลการจัดกรรมและรายงานผล 
การดำเนินงาน 
 

พฤษภาคม 256๕ 
ถึง 

มีนาคม 256๖ 
นายณัฎฐพล  ใจห้าว 

6 กิจกรรมส่งเสริมกีฬารักบี้ฟุตบอล เพือ่ความเป็น
เลิศ 
ขั้นเตรียมการ 
     - เสนอกิจกรรม ส่งเสริมกีฬารักบี้ฟุตบอล 
เพื่อความเป็นเลิศ 
ขั้นดำเนินการ 
     - แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
     - นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 
ขั้นติดตามและประเมินผล   
     - ประเมินผลการจัดกรรมและรายงานผล 
การดำเนินงาน 

พฤษภาคม 256๕ 
ถึง 

มีนาคม 256๖ 

นายเจณนรงค์  
อุดมลาภ 

7 การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 
2564 
ขั้นเตรียมการ 
    - เสนอกิจกรรม แข่งขันกีฬาภายใน 
    - ต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบการดำเนินการ 

    - รับสมัครนักเรียนท่ีสนใจเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

    - ออกระเบียบการแข่งขัน/จับสลากแบ่งสายการ
แข่งขัน/โปรแกรมการแข่งขัน 

พฤษภาคม 25๖๕ 
ถึง 

กรกฎาคม 256๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพล

ศึกษา 



201 
 

      งานแผนงานและนโยบาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

    - ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน 

ขั้นดำเนินการ 
     - นักเรียนและคณะครูเตรียมและฝึกซ้อมขบวน
พาเหรด 
    - นักเรียนและคณะครูฝึกซ้อมกีฬา 
    - ดำเนินการแข่งขันกีฬาภายใน 
ขั้นติดตามและประเมินผล   
     - ประเมินผลการจัดกรรมและรายงานผล 
การดำเนินงาน 
 
 

8 กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุ – อุปกรณ์กีฬา 
ขั้นเตรียมการ 
    - ประชุมปรึกษาบุคลากรท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
    - สำรวจสภาพปัจจุบัน ปัญหา และ ความ
ต้องการอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอน 
    - กำหนดกิจกรรมและวิธีดำเนินการ 
    - แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ 
ขั้นดำเนินการ 
    - จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ 
   - ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน/กิจกรรมตาม
แผน 
ขั้นติดตามและประเมินผล   
     - ประเมินผลการจัดกรรมและรายงานผล 
การดำเนินงาน 
 

พฤษภาคม 256๕ 
ถึง 

มีนาคม 256๖ 

นายประเสริฐพร  
พัฒนศิลป ์

 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
งบประมาณที่ใช้ 
          105,0๐๐ บาท  
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รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 
 

 
 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

ท่ี กิจกรรม 
แหล่งเงินงบประมาณ /จำนวนเงิน 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. 
กิจกรรมส่งเสริมกีฬาอำเภอและกีฬาจังหวัด 
เพื่อความเป็นเลิศ 

- 10,000 - 10,000 

2. 
กิจกรรมส่งเสริมกีฬาฟุตซอลจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี เพื่อความเป็นเลิศ 

- - - - 

3. 
กิจกรรมส่งเสริมกีฬาฟุตบอล สพม.11  
เพื่อความเป็นเลิศ 

- - - - 

4. 
กิจกรรมส่งเสริมกีฬามวยไทย 
 เพื่อความเป็นเลิศ 

- 1๕,000 - 1๕,000 

5. กิจกรรมส่งเสริมกีฬาตะกร้อ เพื่อความเป็นเลิศ - ๑๐,000 - ๑๐,000 

6. 
กิจกรรมส่งเสริมกีฬารักบี้ฟุตบอล  
เพื่อความเป็นเลิศ 

- 20,000 - 20,000 

7. 
การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ประจำปี
การศึกษา 2564 

- 40,000 - 40,000 

8. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์กีฬา - - 10,000 10,000 
รวม 95,000 10,000 105,000 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการ
ประเมิน 

เคร่ืองมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
1. ร้อยละนักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะกระบวนการ
เรียนรู้และมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถในด้าน
ต่าง ๆ ตามศักยภาพของผู้เรียนและมีทักษะท่ีจำเป็น
ตามหลักสูตร 

80 - การ
สอบถาม 
- ตรวจสอบ
ความก้าวหน้า
ในการเรียน 

- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 

ด้านคุณภาพ 
1. ระดับคุณภาพของทักษะทางด้านกีฬาของนักเรียน 

ระดับดี - การทดสอบ 

- ประเมิน
สภาพจริง 

- แบบทดสอบการปฏิบัติ 

- แบบบันทึกผลการ
ปฏิบัติงาน 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ     
 

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

 
 

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

ตำแหน่ง ครู คศ.2                                 รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

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

   ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ     สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
  ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร  
 กลยุทธ์ที่ 1  สร้างโอกาส และลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 4  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐาน 
                           ความเป็นไทย 
  สนองกลยุทธ์โรงเรียน 

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

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวภาริตา พุฒนวน  
ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลา          16 พฤษภาคม 256๕ – 31 มีนาคม 256๖ 
 
หลักการและเหตุผล 

     ปัจจุบัน“ยาเสพติด” เป็นปัญหาสำคัญในระดับชาติ ซึ่งทุกรัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขอย่าง
จริงจัง  นับวันปัญหายาเสพติดยิ่งทวีความรุ่นแรงมากขึ้น อันส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ท้ังด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง และความมั่นคงของประเทศ พร้อมกันนี้กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของการเร่ง
แก้ปัญหาดังกล่าว จึงเร่งรัดให้ทุกสถานศึกษาร่วมกับชุมชน มุ่งเน้นการหามาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ให้เป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประการณ์ในการ
ดำรงชีวิต ได้รับการบ่มเพาะปลูกฝัง และสร้างจิตสำนึก รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน สามารถปกป้องตนเอง 
ชุมชนและสังคมให้ห่างไกลจากยาเสพติดมุ่งหวังให้สถานศึกษาเป็น“โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด” 
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บุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา ซึ่งมีครู  อาจารย์ เป็นหลักสำคัญในการดำเนินการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ให้เติบโตงดงามเป็นบุคคลท่ีมีคุณค่าของสังคม  การพัฒนานักเรียน นักศึกษา 
ให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพท้ังด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรม  
ดำเนินวิถีชีวิตท่ีเป็นสุขตามท่ีสังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาท่ีสถานศึกษาทุกแห่งต้องดำเนินการ
จัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีต้องการ ให้เยาวชน เป็นคนเก่ง คนดี ดำรงตนให้อยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข นอกจากจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับกระบวนการเรียนรู้แล้ว 
การป้องกันและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจากปัจจัยเส่ียงรอบสถานศึกษาท่ีมีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด ร้านเกม การพนัน หนีเรียน  ทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม เป็นปัญหาสังคมให้ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ 
ทุกคน ท่ีเกี่ยวข้อง ต้องเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาไม่ให้มีพฤติกรรมเส่ียง ซึ่งมาจากปัจจัยเส่ียงและผลกระทบ
จากแหล่งอบายมุข 

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

ดังนั้น กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนเห็นว่าการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น มีความจำเป็น
และสำคัญอย่างเร่งด่วนท่ีต้องดำเนินการ โดยหวังว่าโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข จะ
ช่วยให้โรงเรียนสามารถพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุขได้ 

 
วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อป้องกันการแพรร่ะบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา 
2.เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขนอก

สถานศึกษาให้มีกระบวนการท่ีเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และยั่งยืน 
3.เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ในการนำไปพัฒนาและสร้างระบบการป้องกนัและแก้ไขปัญหา   

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

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมขับเคลื่อนห้องเรียนสีขาว 
ขั้นเตรียมการ 
1. ขั้นเตรียมการ 
   -เสนอกิจกรรมขับเคล่ือนห้องเรียนสีขาว 
ขั้นดำเนินการ 
 -แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการ
ประเมินห้องเรียนสีขาว 
ขั้นติดตามและประเมินผล   
-ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานเดือนละ 1 
ครั้ง 

16 พ.ค.6๕ 
- 

30 มี.ค.6๖ 

ครูภาริตา 

2. กิจกรรมวันงดสูบบุหร่ีโลก 
1. ขั้นเตรียมการ 
   -เสนอกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 
ขั้นดำเนินการ 
 -แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานวันงดสูบบุหรี่โลก 
ขั้นติดตามและประเมินผล   
-สรุปผลการดำเนินงาน 

 
 

30 พ.ค.6๕ 

ครูเจนณรงค์ 

 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 
1. ขั้นเตรียมการ 
   -เสนอกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 
ขั้นดำเนินการ 
 -แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการวัน
ต่อต้านยาเสพติด 
ขั้นติดตามและประเมินผล   
-ประเมินผลการจัดกรรมและรายงานผลการดำเนินงาน 

26 มิ.ย.6๕ ครูเจนณรงค์ 

 กิจกรรมตรวจยาเสพติด 
1. ขั้นเตรียมการ 
   -เสนอกิจกรรมตรวจยาเสพติด 
ขั้นดำเนินการ 
 -แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานตรวจยาเสพติด 
ขั้นติดตามและประเมินผล  
-สรุปผลการดำเนินงาน  

16 พ.ค.6๕ 
- 

30 มี.ค.6๖ 

ครูอนุจิตร 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กลุ่มงานกิจการนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
 
งบประมาณที่ใช้ 
 23,000 บาท  
รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 

 
กิจกรรม 

งบประมาณ  
รวม 

 
ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ขับเคล่ือนห้องเรียนสีขาว - 1,000 7,000 8,000 ครูภาริตา 
วันงดสูบบุหรี่โลก - - 4,000 4,000 ครูเจนณรงค์ 
วันต่อต้านยาเสพติด - - 4,000 4,000 ครูเจนณรงค์ 
ตรวจสารเสพติด - - 7,000 7,000 ครูอนุจิตร  
      

รวม 23,000 
 
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 

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

 
100  

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ สุราษฎร์ธานี มีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องของยาเสพติดและอบายมุข 

 
 

ระดับดี 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฏร์ธานี ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุข
ในสถานศึกษา 

2. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฏร์ธานี ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและ
อบายมุขท้ังในและนอกสถานศึกษา 
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3. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฏร์ธานี ส่งเสริมกระบวนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและอบายมุขนอกสถานศึกษาให้มีกระบวนการท่ีเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และยั่งยืน 

4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฏร์ธานี เป็นแหล่งเรียนรู้ในการนำไปพัฒนาและสร้างระบบ
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข ปัจจัยเส่ียงรอบสถานศึกษา ในทุกพื้นท่ี 
 

 
     ผู้เสนอโครงการ                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

     ลงช่ือ...........................................                                       ลงช่ือ....................... .......................... 
          (นางสาวภาริตา  พุฒนวน)                                              (นางสาวปัญชมญช์ุ  ไชยบุรี) 
             ตำแหน่ง ครู คศ.๑                                            รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 
 
                                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
 

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

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 

  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
     1.2.2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   

1.2.3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย   
1.2.4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

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

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
กลยุทธ์ที่ 3  กระจายโอกาสให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและ        
เท่าเทียม 

          กลยุทธ์ที่ 5  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของทุก 
                           ภาคส่วน 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    งานส่งเสริมประชาธิปไตย (กลุ่มงานกิจการนักเรียน) 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวกนกวรรณ ไกรภูมิ  
ลักษณะโครงการ         โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา             16 พฤษภาคม 256๕ – 30 มีนาคม 256๖ 
หลักการและเหตุผล 

สภานักเรียนเป็นองค์กรหนึ่งของเยาวชนนักเรียนในสถานศึกษาท่ีมีบทบาทหน้าท่ีในการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยการเป็นผู้นำนักเรียนร่วมพัฒนาเยาวชนนักเรียนในโรงเรียนให้มีระเบียบวินัยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งเป็นคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ของเยาวชนไทยและนักเรียนในยุคปัจจุบันประเทศ
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ไทย ในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการจัดต้ังสภานักเรียนในแต่ละโรงเรียน จะแยกจากคณะกรรมการนักเรียน 
โดยการจำลองเสมือนระบบนิติบัญญั ติ และระบบบริหาร ของระบอบประชาธิปไตย โดยให้สภานักเรียน
เปรียบเสมือน ฝ่ายนิติบัญญัติ และ คณะกรรมการนักเรียน เสมือนเป็นฝ่ายบริหาร ซึ่งในบางโรงเรียนนั้น ยังใช้
ระบบคณะกรรมการนักเรียนอย่างเดียวอยู่ และมีการจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ซึ่งสมาชิก
ประกอบไปด้วย ประธานสภาเด็กและเยาวชนของทุกจังหวัด ตามมาตราท่ี 32 ใน พระราชบัญญัติส่งเสริมการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 สภานักเรียน เป็นกิจกรรมหนึ่งของนักเรียน ท่ีช่วยปลูกฝังทัศนคติ 
ค่านิยมความเป็นประชาธิปไตย ให้กับนักเรียน เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ เป็นต้นกล้า
ประชาธิปไตยท่ีมั่นคง เข้มแข็งของสังคมไทย การดำเนินงานสภานักเรียนเปรียบเสมือนเวทีสำหรับฝึกให้นักเรียน
เป็นนักประชาธิปไตยอย่างแท้จริง คือ รู้จักการเป็นผู้ให้ ผู้รับ ผู้นำและผู้ตามท่ีดี มีความรับผิดชอบในหน้าท่ี ช่วย
แบ่งเบาภาระของครูได้เป็นอย่างมาก อีกท้ังส่งเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรปัจจุบันท่ีมุ่งเน้นความเป็นไทย 
ความเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี เห็นความสำคัญของระบบสภา
นักเรียน จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบสภานักเรียนขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน ผู้นำของนักเรียนโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้การส่งเสริมประชาธิปไตยละการอยู่ร่วมกันในสังคม 
3. เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกนัในการพัฒนาผู้นำในระบอบประชาธิปไตย 

 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี   
 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี มีความรักความสามัคคี เรียนรู้
วัฒนธรรมองค์กรรว่มกันเป็นหนึง่เดียว 
 
รายละเอียดกิจกรรม  

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. 
 

ชื่อกิจกรรมเลือกต้ังสภานักเรียน 
ขั้นเตรียมการ 
- ประชุมและวางแผนการดำเนินงาน 
ขั้นดำเนินการ 
ดำเนินงานตามแผนกิจกรรม 

  1 กรกฎาคม – 30 
สิงหาคม 6๕ 

ครูกนกวรรณ ไกรภูมิ
, ครูปกรัฐ ชัยสวัสด์ิ 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2.1 ประกาศรับสมัครผู้ประสงค์ลงสมัครรับ
เลือกตั้ง 
2.2 ประกาศรายช่ือพร้อมหมายเลขลงสมัคร
เลือกตั้ง 
2.3 ดำเนินการหาเสียงเลือกต้ัง 
2.4 กำหนดวันเลือกตั้ง 
2.5 ดำเนินการเลือกตั้ง 
2.6 นับคะแนนเลือกตั้งพร้อมประกาศผล 
2.7 แต่งต้ังคณะกรรมการสภานักเรียน 
ประชุมสภานักเรียนเพื่อสรุปการทำงานทุกเดือน 
ขั้นติดตามและประเมินผล 
- สรุปรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม  

2. กิจกรรม ส่งเสริมศักยภาพผู้นำนักเรียน 
ขั้นเตรียมการ 
ประชุมและวางแผนการดำเนินงาน 
ขั้นดำเนินการ 
ดำเนินงานตามแผนกิจกรรม 
2.1 จัดเตรียมอุปกรณ์และสถานท่ีในการจัด
กิจกรรม 
2.2 ดำเนินกิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำสภา
นักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
สุราษฏร์ธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ขั้นติดตามและประเมินผล 
ติดตามและประเมินผลสรุปการดำเนินงาน 

16  พฤษภาคม  
256๕ – 31 
มีนาคม 256๖ 
 

ครูกนกวรรณ ไกรภูมิ
, ครูปกรัฐ ชัยสวัสด์ิ 
 

3. กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพคณะกรรมการสภา
นักเรียน 
ขั้นเตรียมการ 
ประชุมและวางแผนการดำเนินงาน 
ขั้นดำเนินการ 
ดำเนินงานตามแผนกิจกรรม 
2.1 จัดเตรียมอุปกรณ์และสถานท่ีในการจัด
กิจกรรม 

16  พฤษภาคม  
256๕ – 31 
มีนาคม 256๖ 
 
 

ครูณัฏฐพล ใจห้าว, 
ครูปกรัฐ ชัยสวัสด์ิ 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2.2 ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ
คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฏร์ธานี ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖4 
ขั้นติดตามและประเมินผล 
ติดตามและประเมินผลสรุปการดำเนินงาน 
 

4 กิจกรรมสนับสนนุกิจกรรมสภานักเรียน 
ขั้นเตรียมการ 
สำรวจปัญหาและเขียนกิจกรรม 
ขั้นดำเนินการ 
ข้ันดำเนินกิจกรรมสนับสนุนงานสภานักเรียน 
ขั้นติดตามและประเมินผล 
สรุปผลการดำเนินกิจกรรม 

ก.พ. 6๕ – เม.ย. 6๖ ครูกนกวรรณ ไกรภูมิ
, ครูปกรัฐ ชัยสวัสด์ิ 
 

4 กิจกรรมอบรม อสน. 
ขั้นเตรียมการ 
ประชุมและวางแผนการดำเนินงาน 
ขั้นดำเนินการ 
ดำเนินการจัดอบรม อสน. 
ขั้นติดตามและประเมินผล 
สรุปผลการดำเนินกิจกรรม 

16  พฤษภาคม  
256๕ – 31 
มีนาคม 256๖ 
 

ครูกนกวรรณ ไกรภูมิ
, ครูปกรัฐ ชัยสวัสด์ิ 
 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นางสาวกนกวรรณ  ไกรภูม ิ
งบประมาณที่ใช้ 
 ๘๕,100  บาท   
รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 
ท่ี กิจกรรม วัสดุ ตอบแทน ใช้สอย รวม 
1 เลือกตั้งสภาการนักเรียน 2,000 - - 2,000 
2 ส่งเสริมศักยภาพผู้นำนักเรียน - - 20,000 20,000 

3 ส่งเสริมศักยภาพคณะกรรมการสภา
นักเรียน 

๒,000 
 

2,000 16,000 20,000 
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๔ สนับสนุนกิจกรรมสภานักเรียน 
(โครงการท่ีเกิดจากการระดมความคิด
จากสภานักเรียนตามความเหมาะสม) 

- - 1๐,000 1๐,000 

5 กิจกรรมอบรม อสน. 1,000 9,000 10,000 20,000 
รวม 5,000 11,000 56,000 72,000 

 
 
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
- นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี   

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

เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี มี
ความรักความสามัคคี เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรรว่มกันเป็นหนึ่ง
เดียว 
 

ร้อยละ 80 นักเรียนนำความรู้และ
ประสบการณ์มาถ่ายทอดความรู้ให้กับ
นักเรียนและส่งเสริมกิจกรรม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนผู้นำจำนวน 25 คน ของโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี  ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 

2. นักเรียนท่ีเข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการอบรมไปใช้ในการจัด
กิจกรรมของโรงเรียน 

3. นักเรียนสร้างและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาผู้นำในระบอบประชาธิปไตย 
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     ผู้เสนอโครงการ                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

ลงช่ือ..........................................................                           ลงช่ือ......................................... ..................... 
       (นางสาวกนกวรรณ  ไกรภูมิ)                                                  (นางสาวปัญชมญช์ุ  ไชยบุรี) 
                 ตำแหน่ง ครู                                               รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 
 
                                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
 

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

มาตรฐานท่ี 2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน 
1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

สนองกลยุทธ์ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร  
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล  
กลยุทธ์ที่ 4 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐานความ
เป็นไทย  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
กลยุทธ์ที่ 7  สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมให้บุคลากรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 
 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวดารณี  เรืองจันทร์ 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     พฤษภาคม 2565 –  มีนาคม 2566 
หลักการและเหตุผล     

ในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีความหลากหลายมาก
ขึ้นกว่าในอดีตท่ีผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม และเปล่ียนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไร้พรมแดน และปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมยังส่งผลถึง
เด็ก เยาวชน และประชาชนในสังคมอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ให้หลงผิดและมีพฤติกรรมท่ีเบี่ยงเบนขาดระเบียบวินัย ซึ่ง
ทำให้ภูมิคุ้มกันของเด็กเยาวชนและประชาชนในสังคมท่ีจะต้านทานกับปัญหาต้องขาดความมั่นคงจนเกิดปัญหา
ต่างๆ ของสังคมตามมา เช่น สำหรับเด็กและเยาวชนได้แก่ ปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาท  ปัญหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน  ปัญหาติดเกม ฯลฯ  
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โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ได้เห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว และได้
ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมมาจนถึง
ปัจจุบัน จึงได้เล็งเห็นว่าวิธีการจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้น โดยการยึดหลักการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม 
เพื่อสนองพระราชกระแสรับส่ังของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่ีว่า “ช่วยกันสร้างคนดี   
ให้บ้านเมือง” ท่ีมุ่งให้ความรู้ ความเข้าใจ และจัดกิจกรรมฝึกทักษะท่ีจำเป็นให้แก่ครู นักเรียน ผู้บริหารและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในโรงเรียน มุ่งให้ทุกคนในโรงเรียนรู้จักคุณค่าของตนเอง รู้จักใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรมเป็นหลัก
ในการดำเนินชีวิตประจำวัน รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล มีน้ำใจช่วยเหลือกัน มีความรักเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันใน
โรงเรียน มีความสามัคคี ประพฤติตนเป็นตัวอย่างท่ีดี มีจิตสาธารณะช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ บรรยากาศ   ในโรงเรียน
น่าอยู่ น่าเรียน ทุกคนจะอยู่ในโรงเรียนอย่างมีความสุข โรงเรียนจะเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบดึงดูดให้ชุมชน 
ท้องถิ่นเข้ามาเรียนรู้ การใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรม ชุมชนมีความสุข ประเทศชาติมีความสงบ ความเจริญอย่างยั่งยืน 

ดังนั้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี จึงมีภารกิจในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนท่ัวไป ด้วยโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยท่ีอาศัย
กระบวนการทางการศึกษาซึ่งยึดหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยคาดหวังให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้มี
คุณธรรมนำความรู้ อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข     
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆของผู้เรียนอย่างรอบด้าน ด้วยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มารยาท
ความเป็นไทยตามวิถีการดำเนินชีวิตชีวิตแบบยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ห่างไกลยาเสพติด พร้อมท้ัง
ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคม ส่ิงแวดล้อม ประเทศชาติและโลก 

2. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยการส่งเสริมให้พัฒนา ปรับปรุงตนเอง
ด้านคุณธรรม จริยธรรม มารยาทความเป็นไทยตามวิถีการดำเนินชีวิตชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ห่างไกลยาเสพติด พร้อมท้ังตระหนักถึงการเป็นต้นแบบท่ีดีในด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ผู้เรียน 
โรงเรียน ชุมชน สังคม ส่ิงแวดล้อม ประเทศชาติและโลก 
 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีพัฒนาการด้านคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง ยั่งยืนในฐานะ
พลเมืองดี 

2. ร้อยละ 95 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนา ปรับปรุงด้านคุณธรรม จริยธรรมท่ีดี
เพิ่มขึ้นด้วยความตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพและความถูกต้องดีงาม     
เชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียนมีพัฒนาการ ในระดับดีมาก ด้านคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง ยั่งยืนในฐานะ
พลเมืองดี 
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนา ปรับปรุงตนเองในระดับดีมาก ด้านคุณธรรม จริยธรรมด้วย
ความตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพและความถูกต้องดีงาม 
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รายละเอียดกิจกรรม 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมการนิเทศติดตาม ประเมินผลการดำเนิน
โครงการในงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ขั้นเตรียมการ 

- ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรม 
- แต่งต้ังคำส่ังคณะกรรมการเนินงาน 
- ประชุมคณะกรรมการเนินงานแต่ละฝ่ายงาน 

ขั้นดำเนินการ 
- จัดเตรียมสถานท่ี 
- ฝึกซ้อมนักเรียนคณะผู้ทำงาน(Staff) 
- ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
- ดำเนินกิจกรรม 

ขั้นติดตามและประเมินผล   
- สอบถามความพึงพอใจโดยใช้แบบประเมินความ

พึงพอใจ 
- ประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยใช้การ

ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในรายวิชา
หน้าท่ีพลเมืองของทุกระดับช้ัน 

- รายงานผลสรุปการพัฒนาตนด้านคุณธรรม
จริยธรรมจากการรายงานตนเองด้านคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา  

- รายงานผลการดำเนินงานในทุกฝ่ายงานของคณะ
ดำเนินงาน 

- รายงานผลการดำเนินงานของกิจกรรม 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

พฤษภาคม 
2565  

–   
มีนาคม 2566 

 
 

๑. ฝ่ายงานส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
๒. งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
๓. สภานักเรียน 
๔. นางสาวดารณี เรือง
จันทร์ 
 

2 กิจกรรมโครงงานคุณธรรม (แกนนำชมพูพันธุ์ธรรม)  
ขั้นเตรียมการ 

- ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรม 
- แต่งต้ังคำส่ังคณะกรรมการเนินงาน 
- ประชุมคณะกรรมการเนินงานแต่ละฝ่ายงาน 

ขั้นดำเนินการ 
- จัดเตรียมสถานท่ี 
- จัดอบรมนักเรียนแกนนำ 

 
 

พฤษภาคม 
2565  

–   
มีนาคม 
2566 

๑. ฝ่ายงานส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
๒. สภานักเรียน 
๓. ครูท่ีปรึกษาทุก
ห้องเรียน 
 



218 
 

      งานแผนงานและนโยบาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

- จัดการเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
- ดำเนินกิจกรรมโครงงานคุณธรรม จริยธรรม 

 ขั้นติดตามและประเมินผล   
- สอบถามความพึงพอใจโดยใช้แบบประเมินความ

พึงพอใจ 
- ประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยใช้การ

ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในรายวิชา
หน้าท่ีพลเมืองของทุกระดับช้ัน 

- รายงานผลสรุปการจัดทำโครงงานคุณธรรมจาก
การรายงานผลโรครงงานคุณธรรมของห้องเรียน
ทุกระดับช้ัน  

- รายงานผลการดำเนินงานในทุกฝ่ายงานของคณะ
ดำเนินงาน 

รายงานผลการดำเนินงานของกิจกรรม 

  

๓ กิจกรรมสิกขาธรรม (สอบธรรมศึกษา) 
ขั้นเตรียมการ 

- ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรม 
- แต่งต้ังคำส่ังคณะกรรมการเนินงาน 
- ประชุมคณะกรรมการเนินงานแต่ละฝ่ายงาน 

ขั้นดำเนินการ 
- จัดเตรียมสถานท่ี 
- จัดเตรียมเอกสารการสอบ 
- ฝึกซ้อมนักเรียนคณะผู้ทำงาน(Staff) 
- ดำเนินกิจกรรมการสอบธรรมศึกษา 

ขั้นติดตามและประเมินผล   
- สอบถามความพึงพอใจโดยใช้แบบประเมินความ

พึงพอใจ 
- ประเมินผลสัมฤทธิ์การสอบธรรมศึกษาโดยใช้การ

ประเมินผลการทดสอบ 
- รายงานผลการทดสอบ 
- รายงานผลการดำเนินงานในทุกฝ่ายงานของคณะ

ดำเนินงาน 
- รายงานผลการดำเนินงานของกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 

พฤษภาคม 
2565 

– 
มีนาคม 
2566 

 
 

๑. ฝ่ายงานส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
๓. สภานักเรียน 
๔. ครูผู้สอนทุกคน 
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ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

4 กิจกรรมชมพูล้อมรัก ชาติ ศาสน์ กษัตริย์และสถาบัน
(วันสำคัญต่างๆ) 
ขั้นเตรียมการ 

- ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรม 
- แต่งต้ังคำส่ังคณะกรรมการเนินงาน 
- ประชุมคณะกรรมการเนินงานแต่ละฝ่ายงาน 

ขั้นดำเนินการ 
- จัดเตรียมสถานท่ี 
- ฝึกซ้อมนักเรียนคณะผู้ทำงาน(Staff) 
- ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
- ดำเนินกิจกรรม 

ขั้นติดตามและประเมินผล   
- สอบถามความพึงพอใจโดยใช้แบบประเมินความ

พึงพอใจ 
- ประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยใช้การ

ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในรายวิชา
หน้าท่ีพลเมืองของทุกระดับช้ัน 

- รายงานผลสรุปการพัฒนาตนด้านคุณธรรม
จริยธรรมจากการรายงานตนเองด้านคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา  

- รายงานผลการดำเนินงานในทุกฝ่ายงานของคณะ
ดำเนินงาน 

- รายงานผลการดำเนินงานของกิจกรรม 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
พฤษภาคม 

2565  
–   

มีนาคม 
2566 

 
 

1. ฝ่ายงานส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
2. งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
4. สภานักเรียน 
5. นางสาวดารณี เรือง
จันทร์ 
 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นางสาวดารณี  เรืองจันทร์ 
งบประมาณ 
 112,000 บาท 
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รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 
 

 
ท่ี 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

๑. กิจกรรมการนิเทศติดตาม ประเมินผลการ
ดำเนินโครงการในงานส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
- โครงการโรงเรียนคุณธรรม ยุวพัฒน ์
- โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
- โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

- 10,000 5,000 15,000 

๒. กิจกรรมโครงงานคุณธรรม  
- การอบรมให้ความรู้ 
- การจัดทำโครงงาน 
- การนิเทศติดตาม 
- การประเมินผล 
- การรายงานผล 

- - 5,000 5,000 

๓. กิจกรรมสิกขาธรรม  
- การจัดสอนวิชาธรรมศึกษา 
- การจัดสอบธรรมศึกษา 
- การรายงานผล 

2,000 2,000 4,000 8,000 

๔. กิจกรรมชมพูล้อมรัก ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
และสถาบัน(วันสำคัญต่างๆ) 
- วันสำคัญทางศาสนา 
- ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุ 
- ประเพณีชักพระ 
- วันสงกรานต์ 
- วันลอยกระทง (พุทธบูชามหากุศล) 
- วันขึ้นปีใหม่ 
- วันไหว้ครู 
- พิธีรับ ประดับเข็มพระเกี้ยวนักเรียนใหม่ 

4,000 40,000 
 

40,000 
 

84,000 

รวมงบประมาณการ 6,000 52,000 54,000 112,000 
 หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียทุกรายการ 
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การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
1.นักเรียนมีพัฒนาการด้านคุณธรรมจริยธรรมท่ีดี
เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง ยั่งยืนในฐานะพลเมืองดี 
 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนา 
ปรับปรุงด้านคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีเพิ่มขึ้นด้วย
ความตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพและความ
ถูกต้องดีงาม 

 
95 

 
 
 

95 

 
- ประเมินผล
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
- ประเมินผลการ
รายงานผลการ
พัฒนาตน 
 

 
- แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
- แบบรายงานตนเอง 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีพัฒนาการ ด้านคุณธรรม จริยธรรมท่ี
ดีเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง ยั่งยืนในฐานะพลเมืองดี 
 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนา 
ปรับปรุงตนเอง ด้านคุณธรรม จริยธรรมด้วยความ
ตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพและการเป็น
แบบอย่างของความถูกต้องดีงาม 

 
ดีมาก 

 
 

 
ดีมาก 

 
- ประเมินผล
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
- ประเมินผลการ
รายงานผลการ
พัฒนาตนด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 

 
- แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
- แบบรายงานตนเอง
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ทำผิดกฎระเบียบของโรงเรียนน้อยลง ตระหนักในการปฎิบัติตนด้วยแนวทางแห่ง
คุณธรรม จริยธรรมเพิ่มข้ึนเป็นสมาชิกท่ีดีขึ้นของทุกสถาบันในสังคมด้วยสุขภาวะท่ีดีและมีจิตสังคมท่ีประกอบด้วย
ความถูกต้อง ดีงาม โดยมีพัฒนาการในด้านคุณธรรม จริยธรรมท่ีเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง ยั่งยืนในฐานะพลเมืองดี 

2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความโดดเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้นด้วยความ
ตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพและการเป็นแบบอย่างท่ีถูกต้องดีงามโดยการพัฒนา ปรับปรุงตนเองในด้าน
คุณธรรม จริยธรรมบนพื้นฐานของความตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
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ผู้เสนอโครงการ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

ลงช่ือ.........................................................                   ลงช่ือ..................... ................................. 
                  (นางสาวดารณี เรืองจันทร์)                                  (นางสาวปัญชมญช์ุ  ไชยบุรี) 
                       ตำแหน่ง ครู                          รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

                    ว่าท่ี ร้อยเอก 
                               (ภูพยงค์ คงชนะ) 

  ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ     พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 

  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  
   1.1.6) มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

   1.2.1)การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

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

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

 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวกนกวรรณ    ไกรภูม ิ
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     1 พฤษภาคม 2564- 31 มีนาคม 2565 
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หลักการและเหตุผล 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน) ซึ่งประกอบไปด้วย ทัศนศึกษา กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี  

นักศึกษาวิชาทหาร ชุมนุม/ชมรม และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์และรวมถึงกิจกรรมลดเวลาเรียน  
เพิ่มเวลารู้ เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนตามศักยภาพ ท้ังด้านความรู้ ความคิด 
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม มีศีลธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเป็นผู้นำพัฒนา
ตนเองได้และส่งเสริมการทำงานเป็นหมู่คณะ  มีความสามารถคิดวิเคราะห์ได้ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งเป็น
แนวทางหนึ่งท่ีจะสนองนโยบายของชาติในการสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข  
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน  ท้ังร่างกาย  อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

2. เพื่อฝึกภาวะผู้นำให้แก่นักเรียน  กล้าคิด  กล้าทำ และ กล้าแสดงออกในส่ิงท่ีถูกต้อง 
3. เพื่อให้นักเรียนรู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม  และเห็นคุณค่าของ 

    การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
4. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมและอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข 

 
เป้าหมาย 

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

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรมและข้ันตอน ระยะเวลา 

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

มี.ค. ๖๕ – พ.ค.๖๕ 
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กิจกรรมและข้ันตอน ระยะเวลา 
2. ข้ันดำเนินการ 
- จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตส่ือ  เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
- ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน/กิจกรรมตามแผน 
- กิจกรรมเครื่องแบบ ระดับ ม.ต้น โดยการกำหนดของฝ่ายวิชาการ           
- กิจกรรมชุมนุม/ชมรม ระดับ ม.ต้น/ปลาย โดยการเลือกเป็นสมาชิกตามความ
สนใจ 
- การจัดนิทรรศการผลงานของนักเรียนกิจกรรมชุมนุม/ชมรมวิชาการ   

ตลอดปีการศึกษา 

3. ข้ันติดตามและประเมินผล 
-  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
- สรุปผลการปฏิบัติงาน 

ตลอดปีการศึกษา 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นางสาวกนกวรรณ ไกรภูม ิ
งบประมาณ 
 267,000 บาท 
รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 

กิจกรรม 

แหล่งเงินงบประมาณ /จำนวน
เงิน 

รวม ผู้รับผิดชอบ ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนาร ี
- การจัดต้ังกองลูกเสือเกียรติยศ 
- วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ
แห่งชาติ 
- วันมหาวชิราวุธ 
- การอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล 

 
 
- 

 
 

30,000 

 
 

40,000 

 
 

70,000 

 
 
นายประเสริฐพร 
พัฒนศิลป ์

2. กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา
พระราชทาน 
- จัดกิจกรรมจิตอาสา 

 20,000 10,000 30,000 นางสาวภาริตา  
พุฒนวน 

3. กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
-ไหว้ครู นศท. 
- สวนสนาม 

 
- 

 
3,000 

 
2,000 

 
5,000 

 
นายองค์พันเลิศ  
พนมวัน ณ อยุธยา 
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กิจกรรม 

แหล่งเงินงบประมาณ /จำนวน
เงิน 

รวม ผู้รับผิดชอบ ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

- ฝึกภาคสนาม 
4. กิจกรรมชุมนุม 
- 1 ชุมนุม 1 ช้ินงาน 
- วิทยากรท้องถิ่น 
- ดูงานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 
 
- 

 
 

3,000 

 
 

2,000 

 
 

5,000 

 
 
นายณัฏฐพล ใจห้าว 

5. กิจกรรมจิตอาสาและสาธารณะ
ประโยชน์ 
- จิตอาสาภายในโรงเรียน 
-จิตอาสาภายนอกโรงเรียน 

 
 
- 

 
 

2,000 

 
 

3,000 

 
 

5,000 

 
 
นางสาวจิรนันท์ สน
ยาแหละ 

6.กิจกรรมแนะแนว 
-เพื่อนท่ีปรึกษาYC 
-พัฒนางานแนะแนว 5 บริการ 
-จัดซื้อส่ืออุปกรณ์งานแนะแนว 
-แนะแนวสัญจร 
-เตรียมความพร้อมติววัดความถนัด
ท่ัวไป (GAT) 

2,000 5,000 28,000 35,000 นางสาวกนกวรรณ  
ไกรภูม ิ

รวมเงินงบประมาณ 2,000 81,๐๐๐ 75,๐00 158,000  

 
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของนักเรียนท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ  
2. ร้อยละของนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญๆทุกกิจกรรม 

 
100 

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

100  

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนได้รับพฒันาความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน  ท้ังร่างกาย  อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

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

     (นางสาวกนกวรรณ  ไกรภูมิ)          (นางสาวปัญชมญช์ุ  ไชยบุรี) 
    ตำแหน่ง ครู คศ.1           รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

          ว่าท่ี ร้อยเอก 
(ภูพยงค์ คงชนะ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ  ทัศนศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 

  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  
   1.1.6) มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

   1.2.1)การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

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

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

 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุมาลี ซุ้นสุวรรณ และนางสาวกนกวรรณ ไกรภูมิ 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     1 พฤษภาคม 2564- 31 มีนาคม 2565 
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หลักการและเหตุผล 
การท่ีจะพัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้นั้น แหล่งการเรียนรู้เป็นส่ิงสำคัญ ดังใน มาตรา 25 กล่าวว่า รัฐต้องส่งเสริมการ
ดำเนินงานและการจัดต้ังแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวน
สัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬา และนันทนาการ  
แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้อื่นอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาจึงจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะพัฒนา
สถานท่ีให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ได้ภายในโรงเรียนเพื่อมุ่ง ให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ปฏิบัติจริง 
และเกิดความใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง กิจกรรมทัศนศึกษา เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานท่ี ท่ีให้ความรู้แก่
นักเรียนเป็นอย่างดีอีกทางหนึ่ง เนื่องจากผู้เรียนได้รับ ประสบการณ์ตรงซึ่งตรงตามจิตวิทยา     การเรียนรู้นอก
สถานศึกษายังได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ท้ังยังเกิด ความสามัคคีในหมู่คณะ  

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี จึงได้จัดทำโครงการพานักเรียนไปทัศนศึกษานอก
สถานท่ี ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ของรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะในการ
แสวงหา ความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียน สนุกกับการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เมื่อ
นักเรียน ได้มีโอกาสเดินทางไปทัศนศึกษายังสถานท่ีสำคัญ จังหวัดต่าง ๆ ซึ่งสถานท่ีบางแห่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง
ท่ีชาวไทยทุกคนควรรู้จัก ทำให้เกิดความรัก หวงแหนและภาคภูมิใจในแหล่งท่องเท่ียวท่ีสำคัญของประเทศชาติ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียน พัฒนา 
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  

2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเปล่ียนบรรยากาศในการเรียนรู้ด้วยตนเองและได้รับประสบการณ์ตรง  

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ   

   1. นักเรียนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา 
 เชิงคุณภาพ   
   1. นักเรียนเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทันต่อเหตุการณ์ ข่าวสารต่าง ๆ  

2. นักเรียนได้เปล่ียนบรรยากาศ ในการเรียนรู้ได้ประสบการณ์ตรง และสนุกกับการเรียนรู้ 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นางสุมาลี ซุ้นสุวรรณ และนางสาวกนกวรรณ ไกรภูมิ 
งบประมาณ 
 195,000 บาท 
รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 
 

กิจกรรม 
แหล่งเงินงบประมาณ /จำนวนเงิน 

รวม ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

5,000 30,000 5,000 40,000 

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ต่างประเทศ 

 15,000 - 15,000 

กิจกรรมทัศนศึกษา 20,000 100,000 30,000 150,000 
รวม 25,000 145,000 25,000 195,000 

 

กิจกรรมและข้ันตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ   
- ประชุมปรึกษาบุคลากรท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
- สำรวจสภาพปัจจุบัน ปัญหา และ ความ
ต้องการ 
- กำหนดกิจกรรมและวิธีดำเนินการ 
- แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ 

มกราคม 25๖6  
 

นางสุมาลี ซุ้นสุวรรณ 
นางสาวกนกวรรณ ไกรภูมิ  

หัวหน้าระดับและ 
ครูท่ีปรึกษา 

2. ข้ันดำเนินการ 
- จัดกิจกรรมทัศนศึกษา   กุมภาพันธ์ 2566 

3. ขั้นติดตามและประเมินผล 
-  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
- สรุปผลการปฏิบัติงาน 

มีนาคม 2566 
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การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของนักเรียนท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา  

 
100 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทันต่อเหตุการณ์ ข่าวสารต่าง ๆ  
2. นักเรียนได้เปล่ียนบรรยากาศ ในการเรียนรู้ได้ประสบการณ์ตรง และสนุก
กับการเรียนรู ้ 

 
 

ระดับดี  

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียน พัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง  

2. ผู้เรียนได้เปล่ียนบรรยากาศ ในการเรียนรู้ด้วยตนเองและได้รับประสบการณ์ตรง 
 
 
            
 
 

 ผูเ้สนอโครงการ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
ลงช่ือ......................................................  ลงช่ือ............................. ............................ 

          (นางสุมาลี ซุ้นสุวรรณ)               (นางปฐมา  ชูศักดิ์) 
    ตำแหน่ง ครู คศ.3           รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

          ว่าท่ี ร้อยเอก 
(ภูพยงค์ คงชนะ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

สนองกลยุทธ์ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร  
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาส และลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 

 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    งานส่ือและเทคโนโลยี 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายทิฐิกร บุญเช้ือ และนางสาวนัฐพร เกื้อฉิม 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     เมษายน  พ.ศ. 2565  -  มีนาคม 2566 

หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ได้ตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญในการนำ

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในด้านการจัดการศึกษา จะเห็นได้จากนโยบายด้านการศึกษาได้กำหนดให้จัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม ซึ่งปรากฏในจุดเน้น ให้เพิ่มศักยภาพ
นักเรียนในด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นหนึ่งในสองของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ (Excellence)และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 หมวด 9 ว่าด้วยเทคโนโลยีการศึกษา มาตรา 66 “ผู้เรียน   มีสิทธิได้รับการ
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พัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกท่ีทำได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียง
พอท่ีจะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต” 

ดังนั้นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี จึงมีหน้าท่ีดำเนินการจัดการศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐ ด้วยการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
โดยมุ่งพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี เรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ ได้อย่างหลากหลายต่อเนื่องและทันสมัย  โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 

 
วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อให้ผู้เรียนท่ีมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการส่ือสาร เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมใน
ด้านการเรียนรู้การส่ือสารได้ 

2.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ 
3.เพื่อให้ผู้เรียนท่ีมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการทำงานอย่างสร้างสรรค์ 
 

เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1.ร้อยละ 80 ของผู้เรียนและบุคลากร มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการส่ือสาร เพื่อ
การพัฒนาตนเองได้ 

2.ร้อยละ 80 ของผู้เรียนและบุคลากร มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศ  

3.ร้อยละ 80 ของผู้เรียนและบุคลากร มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการทำงานอย่าง
สร้างสรรค์ 

เชิงคุณภาพ  
1.ผู้เรียนและบุคลากร มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการส่ือสาร เพื่อการพัฒนาตนเอง

ได้ในระดับดี 
2.ผู้เรียนและบุคลากร มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศในระดับดี 
3.ผู้เรียนและบุคลากร มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการทำงานอย่างสร้างสรรค์ในระดับ

ดี 
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รายละเอียดกิจกรรม 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรม เรียนรู้เทคโนโลยีด้วยโปรแกรม GSP 
ขั้นเตรียมการ 
ประชุม วางแผนคณะกรรมการดำเนินงาน 
ขั้นดำเนินการ 
จัดกิจกรรมอบรมการเรียนรู้เทคโนโลยีด้วยโปรแกรม 
GSP  
ขั้นติดตามและประเมินผล   
รายงานผลและสรุปผลโครงการ 

มกราคม 2566 
- มีนาคม 2566 

นางสาวปริญญาพร 
อุปการแก้ว, นางสาว
นัฐพร เกื้อฉิม 

2. กิจกรรม การยกระดับการใช้ทักษะและกระบวนการทาง
เทคโนโลยีเพื่อก้าวทันโลกยุค 4.0 
ขั้นเตรียมการ 
ประชุม วางแผน สำรวจจุดติดต้ังอุปกรณ์ กำหนด
คุณลักษณะของอุปกรณ์  
ขั้นดำเนินการ 
จัดอบรมการใช้ทักษะและกระบวนการทางเทคโนโลยี
เพื่อก้าวทันโลกยุค 4.0 
ขั้นติดตามและประเมินผล   
รายงานผลและสรุปผล 

กรกฎาคม 
2565 - มีนาคม 

2566 

นายทิฐิกร บุญเช้ือ 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นายทิฐิกร บุญเช้ือ และนางสาวนัฐพร เกื้อฉิม 
 
งบประมาณ 
  408,000 (ส่ีแสนแปดพันบาทถ้วน) 
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รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 
 
ท่ี 

กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

๑. กิจกรรมเรียนรู้เทคโนโลยีด้วย
โปรแกรม GSP 

- 10,000 5,000 15,000 

๒. กิจกรรมการยกระดับการใช้
ทักษะและกระบวนการทาง
เทคโนโลยีเพื่อก้าวทันโลกยุค 
4.0 

- 10,000 10,000 20,000 

รวมงบประมาณการ - 20,000 15,000 35,000 
  
หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียทุกทุกรายการ  
 
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่า
เป้าหมาย 

วิธีการ
ประเมิน 

เคร่ืองมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
๑. ผู้เรียนและบุคลากร มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและ
การส่ือสาร เพื่อการพัฒนาตนเองได้ 
๒. ผู้เรียนและบุคลากร มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในการ
สืบค้นข้อมูลสารสนเทศ 
๓. ผู้เรียนและบุคลากร มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการ
ทำงานอย่างสร้างสรรค์ 

 
80 

 
80 

 
80 

 
สำรวจ 

 
สำรวจ 

 
สำรวจ 

 

 
แบบสำรวจ 

 
แบบสำรวจ 

 
แบบสำรวจ 

เชิงคุณภาพ 
1. .ผู้เรียนและบุคลากร มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและ
การส่ือสาร เพื่อการพัฒนาตนเองได้ 
2. ผู้เรียนและบุคลากร มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในการ
สืบค้นข้อมูลสารสนเทศ 
3. ผู้เรียนและบุคลากร มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการ
ทำงานอย่างสร้างสรรค์ 

 
ระดับดี 

 
ระดับดี 

 
ระดับดี 

 
สอบถาม 

 
สอบถาม 

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.ผู้เรียนท่ีมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการส่ือสาร เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการ

เรียนรู้การส่ือสารได้ 
2.ผู้เรียนมีความรู้และ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ 
3.ผู้เรียนท่ีมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการทำงานอย่างสร้างสรรค์ 

 
 

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

                  (นายทิฐิกร  บุญเช้ือ)                                       (นางสาวสุกัญญา  ทิพย์พินิจ) 
                     ตำแหน่ง ครูค.ศ.2                                      รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

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

  ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ  เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

2)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

   1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
4)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.4  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  

สนองกลยุทธ์ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร  
กลยุทธ์ที่ 4 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐานความ
เป็นไทย  
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 3กระจายโอกาสให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
 กลยุทธ์ที่ 7 สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวจิราภา อินทพัฒน์ และนายวรพล ธานีรัตน์ 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     1 พฤษภาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 
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หลักการและเหตุผล  
     

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) มีแนวโน้มการแพร่ระบาดท่ี
เพิ่มมากขึ้น และประเทศไทยอาจเข้าสู่การระบาดในระยะท่ี 3 โดยองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของ
โรคดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของ
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ จึงได้ประกาศให้โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)  เป็นโรคติดต่อ
อันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 17 มีนาคม พ.ศ.2563 
ได้กำหนดมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคดังกล่าว ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท 0211.3/ว1538 เรื่อง การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ
โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในเขตพื้นท่ีจังหวัด และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0211.3/ว1733 เรื่อง มาตรการป้องกัน และลดความเส่ียงในการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID - 19) เข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน 

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและลดความเส่ียงในการแพร่ระบาดเข้าสู่โรงเรียน ตลอดจนเพื่อป้องกันกลุ่มนักเรียน
ซึ่งเป็นกลุ่มเส่ียงท่ีง่ายต่อการติดเช้ือท่ีอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี จึงได้จัด
ให้มี เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เข้าสู่โรงเรียนขึ้น โดยบูรณาการร่วมกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เจ้าหน้าท่ีตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 
และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  

 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  ของโรงเรียนเตรยีม
อุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
เป้าหมาย 

เชงิปริมาณ   
  1. นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนได้รับการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
เชิงคุณภาพ   
  1. นักเรียนและบุคลากรนำความรู้ด้านการเฝ้าระวังป้องกันตนเองจากการติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 
2019 ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 



239 
 

      งานแผนงานและนโยบาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

รายละเอียดกิจกรรม 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. 1. ขั้นตอนวางแผนงาน 
- ร่วมกันประชุมวางแผน กำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ 

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและรูปแบบวิธีการ
ดำเนินงานโครงการ 

- แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
- ติดต่อประสานงานหน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อรว่มกัน

ดำเนินงาน 
- จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหาร 

 

8  เม.ย. 65 

1-28  พ.ค. 65 

1-15  ม.ิย. 65 

16 - 30 มิ.ย. 
65 

 

 

 

กลุ่มงานบริหาร
ท่ัวไป 

๒. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
- รณรงค์เรื่องการป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ดำเนินผลิตส่ือ ประชาสัมพันธ์
เพื่อให้นักเรียน บุคลากรทางการศึกษารวมผู้ประกอบการ
ในโรงเรียนท่ีเกี่ยวข้อง 
- สนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง สอบสวนและควบคุม
โรติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์ป้องกันการติดเช้ือ ตามแนวทางในการสอบสวน
โรคและควบคุมโรค ของกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข 
- การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ขณะเปิดเรียน  

 

 

    

      ตลอดปี
การศึกษา 

 

 

 

 

ขั้นติดตามและประเมินผล   
   - กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงาน 
   - ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน  
   - รายงานผลการดำเนินงาน 

 
เดือนกุมภาพันธ ์

3. ขั้นติดตามและประเมินผล 
- ติดตามสถานการณ์ เฝ้าระวังสถานการณ์ เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการป้องกัน 
- สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานให้ผู้บริหาร ทราบ
เมื่อส้ินสุดโครงการ 

 

18 มี.ค. 66 

 24 มี.ค. 66 

 

กลุ่มงานบริหาร
ท่ัวไป 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นางสาวจิราภา อินทพัฒน์ และ นายวรพล ธานรัีตน์ 
งบประมาณ 
 60,000 บาท 
รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 
 

กิจกรรม / รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

จำนวน 
รวมเป็นเงิน 

(บาท) ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
(ขนาด) 

ราคา 
(บาท) 

ชุดตรวจ ATK    628 กล่อง 50 628 กล่อง 31,400 
ชุด CPE   100 ชุด 30 100 ชุด 3,000 
หมวก   100 ชุด 5 100 ชุด 500 
Leg   101 ชุด 20 101 ชุด 2,020 
Faceshield   101 ชุด 20 101 ชุด 2,020 
หน้ากาก N95   100 อัน 50 100 อัน 5,000 
Alcohol 5 L   15 แกลอน 380 15 แกลอน 5,700 
สบู่ล้างมือ   5 แกลอน 120 5 แกลอน 600 
เครื่องวัดอุณหภูมิ   2 เครื่อง 1,500 2 ตัว 3,000 
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบสแกน
ฝ่ามือ 

  4 เครื่อง 750 4 เครื่อง 3,000 

ไวนิล   2 ผืน 500 2 ผืน 1,000 
ขวดสเปรย์   40 อัน 20 40 อัน 800 
ถุงแดง   20 แพ็ค 80 20 แพ็ค 1,600 
เทปกาวแผ่นบาง   1 โหล 360 1 โหล 360 
      60,000 
 
 หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียทุกรายการ 
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การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการ

ประเมิน 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนได้รับการเฝ้า
ระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-
๑๙) 

 
100 

ประเมิน 
 

แบบบันทึกการ
ตรวจ 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนและบุคลากรนำความรู้ด้านการป้องกันและควบคุม
ตนเองจากการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 
ดีมาก  

ประเมิน
ความพึง
พอใจ 

แบบประเมิน 

 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1.  นักเรียน  คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานีได้รับ
การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  
  

 
 
ผู้เสนอโครงการ                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

ลงช่ือ...................................................                         ลงช่ือ...................... ................................ 
     (นางสาวจิราภา อินทพัฒน์)                     (นางสาวสุกัญญา ทิพย์พินิจ) 
           ตำแหน่ง ครู คศ.2             รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
 

 
       ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 
    ว่าท่ี ร้อยเอก 
                     (ภูพยงค์  คงชนะ) 

     ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เพื่อการเรียนการสอนออนไลน ์
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
2.4  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

สนองกลยุทธ์ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร  
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพตามสมรรถนะมาตรฐาน 

วิชาชีพ และจรรยาบรรณ 

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายทิฐิกร  บุญเช้ือ 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม ่
ระยะเวลา     16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

หลักการและเหตุผล     
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ท่ีมี
ความสมดุลท้ังด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติ
ท่ีจำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐาน
ความเช่ือว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ส่งผลให้โรงเรียนไม่
สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ นักเรียนไม่สามารถมาโรงเรียนได้ จึงทำให้กระบวนการเรียนการสอนยัง
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ด้วยข้อจำกัดทางด้านการเรียนออนไลน์ต่าง ๆ ดังจะเห็นได้จากผลจากการเรียนการ
สอนในภาคเรียนท่ี 1 /2564 มีนักเรียนจำนวนกว่าครึ่งหนึ่งไม่ได้เข้าเรียนออนไลน์ 
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 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎณ์ธานีจึงมีแนวนโยบายในการแก้ปัญหาดังกล่าว ด้วยการ
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยพัฒนาทักษะทางด้าน ICT ของครู เพื่อนำไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมตามบริบทของรายวิชาและเหมาะสมกับผู้เรียน จึงได้จัด
โครงการนี้ขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมการใช้เครื่องมือ ICT เพื่อการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา 
2. เพื่อเปิดโอกาสในการแลกเปล่ียนเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ภายใต้สถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโครานา 2019 (COVID – 19) 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
             1. จำนวนครูท่ีเข้าร่วมในโครงการร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
1. ครูได้พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ ICT เพื่อการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ

คุณภาพการศึกษา 
2. ครูได้รับความรู้จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ออนไลน์  
 
รายละเอียดกิจกรรม 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
- ประชุมรับทราบนโยบายจากผู้บริหารสถานศึกษา 
- แต่งต้ังคณะกรรมตามคำส่ังรับผิดชอบแต่ละกิจกรรม 
- ประชาสัมพันธ์โครงการให้คณะครูรับทราบ  
ขั้นดำเนินการ 
- ดำเนินการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เพื่อการเรียนการ
สอนออนไลน์  
 
 
ขั้นติดตามและประเมินผล   
- สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ 

พฤษภาคม 
2565 - 
มิถุนายน 
2565 

 
กรกฎาคม 
2565 - 
กุมภาพันธ์ 
2566 

 
มีนาคม 
2566 

ครูสุมาลี  
ซุ้นสุวรรณ และ 

กลุ่มงาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ครูสุมาลี  ซุ้นสุวรรณ 
 
งบประมาณ 
 20,000 บาท 

รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 
 

 
ท่ี 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

๑. พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) 
เพื่อการเรียนการสอนออนไลน์ 
- จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับการสอนออนไลน์ 
- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการ
สอนออนไลน ์

- 5,000 15,000 20,000 

รวมงบประมาณการ  5,000 15,000 20,000 
 
 หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียทุกรายการ 
 
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการ
ประเมิน 

เคร่ืองมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละครูท่ีพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) 
เพื่อการเรียนการสอนออนไลน์ 
 

 
100 

 
การสังเกต 

 
 

 
แบบสังเกต 

เชิงคุณภาพ 
1. ระดับคุณภาพของการพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ 

ICT เพื่อการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
คุณภาพการศึกษาด้วย  

2. ระดับคุณภาพของการแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระหวา่ง
ครูผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
ดี 
 

 
มาก 

 
ประเมินผล
จากการ

ปฏิบัติจริง 
การ

สอบถาม 

 
ผลงาน/
ช้ินงาน 

 
แบบสอบถาม/
แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. กระบวนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. ครูมีทักษะการใช้เครื่องมือ ICT เพื่อการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษามาก

ยิ่งขึ้น 
 

 
 
 

          ผู้เสนอโครงการ                            ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

    ลงช่ือ...................................................                        ลงช่ือ................... ................................... 
       (นางสุมาลี  ซุ้นสุวรรณ)                     (นางปฐมา  ชูศักดิ)์ 
             ตำแหน่ง ครู คศ.3        รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 
    ว่าท่ี ร้อยเอก 
                     (ภูพยงค์  คงชนะ) 

     ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

(Science – Math Program : SMP)   
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

สนองกลยุทธ์ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร  
 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาส และลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา  

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล  
กลยุทธ์ที่ 4 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมบนพื้นฐาน
 ความเป็นไทย  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 

 กลยุทธ์ที่ 3กระจายโอกาสให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 

 กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 

 กลยุทธ์ที่ 7 สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข 

 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวภาวิณี  แก้วกำเนิด  
ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา       8 มีนาคม 2565 - 25 กุมภาพันธ์ 2566 
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หลักการและเหตุผล 
  

 การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้และทักษะได้เต็มศักยภาพ เป็น  
หัวใจสำคัญ ของการปฏิรูปการศึกษาการจัดการศึกษาท่ีคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน และสามารถ สนองตอบ
ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตรงตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒  มาตรา 24 (1) “จัด 
เนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่าง  
ระหว่างบุคคล” โดย เฉพาะผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ดังท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542ได้
บัญญัติไว้ในมาตรา 10วรรค 4 ว่า “การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบท่ี
เหมาะสมโดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น ”และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 มาตรา 22 
“การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรี ยนมี 
ความสำคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ” 
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี ในฐานะสถานศึกษาของรัฐท่ีมีอำนาจหน้าท่ีในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จึงนำเสนอโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ      สุราษฎร์ธานีและสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 สุราษฎร์ธานี  ชุมพร เพื่อขอ
ความเห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น ต้ังแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๓ พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนสูงขึ้น เป็น ท่ีพึงพอใจของผู้ปกครอง ดังนั้นเพื่อส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน
วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้เพิ่มสูงขึ้น พร้อมท้ังปลูกฝังเจตคติท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ให้แก่ผู้เรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ     สุราษฎร์ธานี จึงได้จัดทำโครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ท่ีมีความสามารถพิเศษด้าน

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้เพิ่ม
สูงขึ้นพร้อมท้ังได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 

2. เพื่อปลูกฝังเจตคติทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ 
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
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เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

๑. นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ จำนวนท้ังส้ิน 90 คน ดังนี้ 
 - มัธยมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน 30 คน 
 - มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ จำนวน 30 คน 
 - มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ จำนวน 30 คน 
2. เจ้าหน้าท่ีประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ คน 
เชิงคุณภาพ  
นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
 

รายละเอียดกิจกรรม 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรม สอนเสริมศักยภาพนอกเวลาเรียนด้านวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ 
ขั้นเตรียมการ 

3. ประชุมแต่งต้ังกรรมการผู้รับผิดชอบตามคำส่ัง 
4. ติดต่อประสานงานวิทยากรให้ความรู้ 
5. จัดเตรียม สถานท่ี เอกสารสำหรับจัดกิจกรรม 

ขั้นดำเนินการ 
1. แจ้งกำหนดการให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง 
2. ดำเนินการสอนเสริม 

 
3. นักเรียนสอบวัดความรู้จากบริษัททดสอบความรู้ 

ขั้นติดตามและประเมินผล 
3. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นระหว่างการ

ดำเนินงาน 
4. การประเมินผลการจัดกิจกรรมสอนเสริมศักยภาพนอก

เวลาเรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 

 
 

 
1 – ๕ มี.ค. 2565 
8-31 มี.ค. 2565 
11-21 พ.ค. 2565 
 
24-28 พ.ค. 2565 
5 มิ.ย.- 31 ก.ค. 
2565 
2 - 31 ส.ค. 2565 
 
1 - 3 ก.ย. 2565 
 
 

6 - 10 ก.ย. 2565 
 

 
 
 
ครูภาวิณี  แก้วกำเนิด 
ครูอนุจิตร/ครูดรุณี  
ครูดรุณี  เจริญรูป 
 
ครูดรุณี  เจริญรูป 
วิทยากรจากภายนอก 
วิทยากรภายใน 
ครูอนุจิตร  จันทศรี 
 
ครูกลุ่มสาระวิทย์ฯ 
ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร ์
 

ครูดรุณี  เจริญรูป 
 

2 กิจกรรม ค่ายบูรณาการวิชาการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
ขั้นเตรียมการ 

1. ประชุมแต่งต้ังกรรมการผู้รับผิดชอบตามคำส่ัง 
2. ติดต่อประสานงานแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 

 
 
1 – ๕ มี.ค. 2565 
11-28 พ.ค. 2565 

 
 
ครูภาวิณี  แก้วกำเนิด 
ครูพุทธิกา/ครูภาวิณี 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นดำเนินการ 

1. นำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ตามกำหนดการ 
ขั้นติดตามและประเมินผล   

1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นระหว่างการ
ดำเนินงาน 

2. ประเมินผลการจัดกิจกรรมค่ายบูรณาการวิชา
การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก 

 
15-17 ก.ย. 2565 
 
22-24 ก.ย. 2565 
 
14-20 ต.ค. 2565 
 
 

 

ครูกลุ่มสาระวิทย์ฯ 
ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร ์
 

ครูกลุ่มสาระวิทย์ฯ 
ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร ์
ครูพุทธิกา/ครูภาวิณี 
 

3 กิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ภายในโรงเรียน) 
ขั้นเตรียมการ 

1. ประชุมแต่งต้ังกรรมการผู้รับผิดชอบตามคำส่ัง 
ขั้นดำเนินการ 

1. ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน         
ขั้นติดตามและประเมินผล 

1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นระหว่างการ
ดำเนินงาน 

2. ประเมินผลการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ (ภายในโรงเรียน) 

 

 
 
1-11 ก.พ. 2565 
1-๕ มี.ค. 2565 
17-18 พ.ย. 2565 
 
22-23 ธ.ค. 2565 
 
 

27-30 ธ.ค.2565 
 

 
 
ครูภาวิณี  แก้วกำเนิด 
ครูภาวิณี  แก้วกำเนิด 
ครูภาวิณี /ครูปริยาพร  
 
ครูกลุ่มสาระวิทย์ฯ 
ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร ์
 

ครูภาวิณี  แก้วกำเนิด 
 

4 กิจกรรม จ้างเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
ขั้นเตรียมการ 

1. ประชุมแต่งต้ังกรรมการผู้รับผิดชอบตามคำส่ัง 
๒.  ประกาศรับสมัครหน้าท่ีประจำห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 
๑. เตรียมข้อสอบในการสอบคัดเลือก 

ขั้นดำเนินการ 
๑. ดำเนินการสอบคัดเลือก   
๒. ประกาศผลสอบผู้ผ่านการคัดเลือก 
๓. เริ่มปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าท่ีประจำห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์ 
ขั้นติดตามและประเมินผล   

๑. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
 
1-๕ มี.ค. 2565 
8-22 มี.ค. 2565 

 
8-22 มี.ค. 2565 
 

1-2 เม.ย. 2565 
9 เม.ย. 2565 
1 พ.ค. 2565 
 
 
30 มี.ค. 2566 
 

 
 

ครูภาวิณี  แก้วกำเนิด 
กลุ่มงานบริหารงาน
บุคคล  
 

ครูจรัญ พรหมสุวรรณ 
 

ครูจรัญ พรหมสุวรรณ 
ครูจรัญ พรหมสุวรรณ 
ครูภาวิณี  แก้วกำเนิด 
 
 

ครูภาวิณี  แก้วกำเนิด 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๒. ประเมินผลกิจกรรม จ้างเจ้าหน้าท่ีประจำห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์ 

 

25 ก.พ. 2566 
 

ครูจรัญ พรหมสุวรรณ 
 
  

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวภาวิณี  แก้วกำเนิด 
งบประมาณ  เงินรายได้สถานศึกษา 
รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 
 
ท่ี 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ  

๑ กิจกรรมสอนเสริมศักยภาพนอกเวลาเรียนด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

22,000 7,000 1,000 30,000 

๒ กิจกรรมค่ายบูรณาการวิชาการศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภายนอก  

106,000 84,000 10,000 200,000 

๓ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ภายใน
โรงเรียน)  

54,000 16,000 30,000 100,000 

4 กิจกรรมจ้างเจ้าหน้าท่ีประจำห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 

110,000 - - 110,000 

รวมงบประมาณการ 275,000 114,000 51,000 440,000 

 
 หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียทุกรายการ 
 
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการ
ประเมิน 

เคร่ืองมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
๑. ร้อยละของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร์ ได้รับการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ 
2. ร้อยละของนักเรียนห้องโครงการพิเศษ วิทยาศาสตร์ -
คณิตศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ให้เพิ่มสูงขึ้น 

 
๑00 

 
 
 

80 
 
 

 
สอบถาม 

 
 
 
 

สอบวัดความรู้ 
 
 

 
แบบสอบถาม 

 
 
 

แบบทดสอบ 
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๓. ร้อยละของนักเรียนห้องโครงการพิเศษ วิทยาศาสตร์ -
คณิตศาสตร์ ได้รับการปลูกฝังเจตคติทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  

๑00 สอบถาม แบบสอบถาม 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของนักเรียนโครงการ ห้องเรียนพิ เศษ วิทยาศาสตร์ -
คณิตศาสตร์  มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
 

 
80 

 

 
สอบวัดความรู้ 

 
แบบทดสอบ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ท่ีมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ สามารถสอบเข้าในโรงเรียนท่ีมีการแข่งขันสูงได้ และสร้างช่ือเสียงให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ สุราษฎร์ธานี  

 
 

 
                          ผู้เสนอโครงการ                           ผู้เห็นชอบโครงการ 

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

                (นางสาวภาวิณี  แก้วกำเนิด)                                    (นางปฐมา ชูศักดิ์) 
   ตำแหน่ง ครู คศ.2          รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

 
                    ว่าท่ี ร้อยเอก.................................. ......................... 

                               (ภูพยงค์ คงชนะ) 
  ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ/กิจกรรม  ค่ายวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 

  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  
  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

สนองกลยุทธ์ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร  
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวจิราภา  อินทพัฒน์ และ นางศสิกรณ์  ศรีเขาล้าน 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     25 ตุลาคม 2565 ถึง 28 มีนาคม 2566 
หลักการและเหตุผล 

ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ในตัวบุคคล มักแสดงออกและสามารถสังเกตได้ต้ังแต่วัยเด็กและ
หากเด็กเหล่านั้นได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอย่างถูกต้องและเหมาะสมก็จะทำให้อัจฉริยภาพท่ีแฝงเร้นอยู่ในตัว
เด็กนั้นถูกกระตุ้นและสามารถแสดงออกมาได้อย่างชัดเจน ซึ่งเด็กเหล่านี้ ย่อมจะเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณภาพ ทำ
ประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต ในการนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการให้แก่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
และ 5  ซึ่งเป็นกิจกรรมในรูปแบบของการทดลองและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการกระตุ้นความ
สนใจด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 และ 5 ซึ่งนักเรียนสามารถนำกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ไปวิเคราะห์หาเหตุผลได้อย่างเป็นระบบ  เป็นแนวทางท่ีจะนำเอาวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปแก้ปัญหา
ในชีวิตประจำวัน  ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน ความสามัคคี ความร่วมมือ ความเป็นประชาธิปไตย และส่งเสริม
ศักยภาพรวมทั้งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

กลุ่มกลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
เห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรมดังกล่าว จึงได้จัดให้มีกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ขึ้น 
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วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อกระตุ้นความสนใจ ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียน 
  2. เพื่อฝึกทักษะพื้นฐานการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้แก่
นักเรียน 
  3. ให้นักเรียนสร้างกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  4. ให้นักเรียนและครูเรียนรู้ ศึกษาและทำงานร่วมกัน 
เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ  
จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 และ 5 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มีความรู้และทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนท้ังหมดท่ีเข้าค่ายวิทยาศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
  

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรมและข้ันตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ 
 - เขียนโครงการเพื่อเสนอให้ผู้บริหารพิจารณา
อนุมัติ           
 - ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรมกับ
สมาชิกในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี            
 - เสนอแผนการจัดกิจกรรมต่อท่ีประชุม
ผู้บริหาร    
 - ติดต่อประสานงานสถานท่ีในการจัดกิจกรรม    

 
8 เม.ย. 2565 

 
22  ต.ค. 2565 

 
 

29  ต.ค. 2565 
 

1-29 พ.ย. 2565 

นางสาวจิราภา อินทพัฒน์ 
และนางศสิกรณ์  ศรีเขาล้าน 

 

2. ข้ันดำเนินการ 
- ดำเนินกิจกรรมโดยพานักเรียนเดินทางไปเข้า
ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานท่ีประสานไว้                                  

 
1-31 ม.ค 

2566 

 
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3. ขั้นติดตามและประเมินผล 
-  นิเทศ ติดตามผลและสรุป รายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการ                           - 
รายงานผลการปฏิบัติงานโดยใช้แบบสอบถาม
ความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรม 

 
7 ก.พ. 2566 
20 มี.ค. 2566 

 
นางสาวจิราภา  อินทพัฒน์ 
และนางศสิกรณ์ ศรีเขาล้าน 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นางสาวจิราภา  อินทพัฒน์ และ นางศสิกรณ์  ศรีเขาล้าน 
งบประมาณ 
  240,000 บาท 
 
รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 

ท่ี กิจกรรม งบประมาณ 
วัสดุ ตอบแทน ใช้สอย รวม 

1 ค่าพาหนะ   90,000 90,000 
2 ค่าอาหาร   45,000 45,000 
3 ค่าตอบแทนวิทยากรค่าย 

 
40,000 

 
40,000 

4 ค่าดำเนินการจัดค่าย 
 

65,000  65,000 

รวม 
 

105,000 135,000 240,000 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่า
เป้าหมาย 

วิธีการ
ประเมิน 

เคร่ืองมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 และ 5 ห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มีความรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

 
85 

 
การสังเกต 

 
แบบสังเกต 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนท้ังหมดท่ีเข้าค่ายวิทยาศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ระดับ
คุณภาพ 
ดีมาก 

การ
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนมีความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้น 
  2. นักเรียนได้รับความรู้และมีทักษะพื้นฐานการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
           3. นักเรียนมีความเข้าใจในทักษะและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสามารถเรียนรู้ต่อยอดใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 
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ผู้เสนอโครงการ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
ลงช่ือ.........................................................                   ลงช่ือ.................... .................................. 

                  (นางศสิกรณ์ ศรีเขาล้าน)                                          (นางปฐมา ชูศักดิ์) 
                     ตำแหน่ง ครูชำนาญการ                            รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

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

              ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



256 
 

      งานแผนงานและนโยบาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 

 

 
 
 
 
                                               

 
โครงการ ส่งเสริมการเรียนและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสาระศิลปะ  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๔) มีความสามารถในการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร     
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
           มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน   

๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
สนองกลยุทธ์ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร  
 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาส และลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
          กลยุทธ์ที่ ๗ สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนการสอน 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายประเสริฐ สร้อยศรี  
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา     15 พฤษภาคม 2565 ถึง 30 มีนาคม 2566 
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หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2545 ได้กล่าวถึงแนวทางการจัดการศึกษาว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักการเรียนทุกคนมีความรู้  
ความสามารถ เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ขบวนการการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ พัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดยส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
เน้นการฝึกปฏิบัติจริง ตอบสนองความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ ผู้เรียน การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยการปฏิบัติจะทำให้เกิดทักษะ และความสามารถในด้านต่างๆนั้น ทักษะ
การเล่นดนตรีสากล ดนตรีพื้นเมือง การแสดงดนตรี-นาฏศิลป์ ของโรงเรียนก็เป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีจะช่วยเสริมให้
นักเรียนได้แสดงออกซึ่งทักษะและความสามารถทางด้านนี้ นอกจากจะทําให้เกิดความภูมิใจยังฝึกให้นักเรียนเกิด
ความเพลิดเพลิน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชนอันจะส่งเสริมให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน   กระบวนการ
เรียนท่ีมีปัจจัยสำคัญคือผู้สอนต้องมีศักยภาพ  เข้าใจเป้าหมายของการจัดการศึกษา  และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  
ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีศักยภาพในการแข่งขันการและส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์  
ตลอดจนมีมาตรฐานการประเมินผลจากสภาพจริงท่ีดี  การจัดกิจกรรมการส่งเสริมแสดงเป็นกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์แก่การศึกษาศิลปะ  ดนตรี  และนาฏศิลป์  จึงจะสามารถทำให้คุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะมีการพัฒนาการศึกษายุคใหม่ตามมามาตรฐานสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมีความจำเป็นต้องพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้องกับการ
ปฏิรูปการศึกษาท่ีเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งมุ่งหวังผู้เรียนสามารถค้นคว้าด้วยตนเอง   อันได้แก่  ศิลปะ  
ดนตรี  และนาฏศิลป์  ให้มีการพัฒนาการของสุนทรียภาพท้ัง  สามด้าน  ให้สมบูรณ์ ดังกล่าว  ซึ่งสามารถเห็นได้
ชัดเจนจากการแสดงออกในโอกาสท่ีเหมาะสมและจากผลการเข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรมต่างๆของนาฏศิลป์
ไทย จึงจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องพัฒนาให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มขีดความสามารถเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกมา
ได้อย่างเต็มทีและเต็มความสามารถของนักเรียนและเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกอาชีพตามความถนัดของนักเรียน
ในอนาคต ดังนั้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี จึงได้จัดทําโครงการส่งเสริมการเรียนและ
พัฒนาศักยภาพด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะทางด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและ  
นาฏศิลป์ ในแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการให้สูงขึ้น นวัตกรรมและส่ือสารการสอนส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ แต่
ละวิชาจำเป็นต้องมีการพัฒนา และการใช้ส่ือการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ต้องมีการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำไปสู่คุณภาพแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในปีต่อๆ ไป 

วัตถุประสงค์ 
                  1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรี 
             2.  เพื่อให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนการสอนวิชาดนตรี 
             3.  นักเรียนสามารถใช้ส่ือในการเรียนการสอนตามศักยภาพอย่างเพียงพอ 
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เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   
   นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานีร้อยละ ๘๐ ท่ีเรียนวิชาในกลุ่มสาระ
ศิลปะทุกคน มีชุดกิจกรรมและส่ือ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
 เชิงคุณภาพ   
   นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ระดับ  ม.1- ม. 6 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาในกลุ่มสาระศิลปะ เฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และมีความพึงพอใจ ในระดับดีมาก   
 
รายละเอียดกิจกรรม 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมฝึกซ้อมดนตรีไทยและดนตรีสากลนอกเวลา
เรียน 
เขียนโครงการขออนุมัติ และแต่งต้ังคณะทำงาน 

มีนาคม 2565 นายประเสริฐ 
สร้อยศรี 
นายวรพล   
ธานีรัตน ์

ขั้นดำเนินการ 
- ค่าอาหารนักเรียน จำนวน 40 คน  
- ค่าลงทะเบียนนักเรียน นักเรียน 40 คน  

พฤษภาคม 2565 
– กันยายน 2565 

 

ขั้นติดตามและประเมินผล   
 

กุมภาพันธ ์
๒๕๖6 

 

2. กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ชาวเตรียมพัฒน์ 
ขั้นเตรียมการ 
- เขียนโครงการขออนุมัติ และแต่งต้ังคณะทำงาน 

มีนาคม 2565 นายวรพล   
ธานีรัตน ์
 

ขั้นดำเนินการ 
- จัดทำเพลงประจำโรงเรียน 

พฤษภาคม 2565 
– กุมภาพันธ์ 

2566 
ขั้นติดตามและประเมินผล   
- รายงานผลการดำเนินงาน  

กุมภาพันธ ์
2566 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
งบประมาณ 30,000 บาท 
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รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 
 

 
ท่ี 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

1. ฝึกซ้อมดนตรีไทยและดนตรี
สากลนอกเวลาเรียน 

- - 15,000 15,000 

2. ส่งเสริมเอกลักษณ์ชาวเตรียม
พัฒน ์

- 15,000 - 15,000 

รวมงบประมาณการ - 15,000 15,000 30,000 
  หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียทุกรายการ 
 
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการ
ประเมิน 

เคร่ืองมือที่
ใช ้

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานีท่ี
เรียนวิชาในกลุ่มสาระศิลปะทุกคน มีชุดกิจกรรมและส่ือ 
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนอย่างเพียงพอถึงร้อยละ ๘๐ 
 

 
80 

 

การสังเกต 
สอบถาม 

การสังเกต 
แบบสอบถาม 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของนักเรียนนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ระดับ  ม.1- ม. 6 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาในกลุ่มสาระศิลปะ เฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละ 
75 และมีความพึงพอใจ ในระดับดีมาก  

 
ดีมาก 

การเข้า
ร่วม

กิจกรรม
และการ
ใช้ส่ือ

อุปกรณ์ 

แบบบันทึก
การเข้าร่วม
กิจกรรม 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
              1.  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรี 
              2.  เพื่อให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนการสอนวิชาดนตรี 
              3. นักเรียนสามารถใช้ส่ือในการเรียนการสอนตามศักยภาพอย่างเพียงพอ 
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ผู้เสนอโครงการ                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

ลงช่ือ...................................................                         ลงช่ือ....................... ............................... 
       (นายประเสริฐ สร้อยศรี)                                                  (นางปฐมา  ชูศักด์ิ) 
          ตำแหน่ง ครู คศ.๓             รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

 
    ว่าท่ี ร้อยเอก 
                     (ภูพยงค์  คงชนะ) 

     ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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โครงการ ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และค่ายคุณธรรม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   1.2.1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

1.2.3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
สนองกลยุทธ์ สพม.11  

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาส และลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธ์ที่ 2.กระจายโอกาสให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    ครูอนุจิตร จันทศรี  ครูดารณี เรืองจันทร์  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา   1 พฤษภาคม 256๕- 30 มิถุนายน 256๖ 
 
หลักการและเหตุผล 
   รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมุ่ งเน้นท่ีจะพัฒนาผู้เรียน ให้ เป็นคนดี มีวินัย มีความภาคภูมิใจในชาติ              
มีความสามารถเช่ียวชาญ ได้ตามความถนัดของแต่ละคนและยังต้องมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม
และประเทศชาติด้วย ตามพระราชบัญญัติการศึกษาปีการศึกษา 2542 หมวดท่ี 6 มาตราท่ี 6 กำหนดไว้ว่า 
“การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถร่วมอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฏร์ธานี ได้ดำเนินการตามโครงการปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่
และค่ายคุณธรรม เพื่อให้นักเรียนเข้าใหม่ได้เข้าใจแนวทางการปฏิบัติภายใต้กฎระเบียบของโรงเรียน และส่งเสริม
ให้นักเรียนเป็นคนดี มีความสุข มีความสามารถทางสติปัญญาเพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม และดำรงตน
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
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วัตถุประสงค ์ 
1 เพื่อให้นักเรียนเข้าใจหลักการจัดการศึกษาและแนวทางการปฏิบัติตนภายในโรงเรียนและรับทราบ 

นโยบายของโรงเรียน แนวทางในการปฏิบัติท่ีตรงกัน  
2 เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมนำหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
3.เพื่อให้นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่ผู้อื่น 
 

เป้าหมาย  
           ด้านปริมาณ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 และนักเรียนเข้าใหม่ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
และค่ายคุณธรรม ร้อยละ 100 

 
 ด้านคุณภาพ 
               1.นักเรียนเข้าใจการจัดการศึกษาและแนวทางการปฏิบัติตนภายในโรงเรียนและรับทราบ นโยบาย
ของโรงเรียน แนวทางในการปฏิบัติท่ีตรงกัน  
               2.นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมนำหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
               3.นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่ผู้อื่น 
 
รายละเอียดกิจกรรม 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ 
-ประชุม วางแผน ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 
-ประสานงานกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
1 เม.ย.6๕ -1 พ.ค.6๖ 

ครูอนุจิตร จันทศรี  
ครูดารณี เรืองจันทร์  

 
2.ขั้นดำเนินการ 
-ทุกกลุ่มงานวางแผน อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานของ
แต่ละฝ่าย 
- ดำเนินการจัดทำคู่มือนักเรียน 
- จัดปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และค่ายคุณธรรม 

 
 

1 เม.ย.6๕ -1 พ.ค.6๖ 
1 พ.ค.6๕ 

10 พ.ค.6๕ 
3.ขั้นติดตามและประเมินผล 
-แบบสอบถามความพึงพอใจ 
-สรุปและรายงานผลกิจกรรม 

 
8 พ.ค.6๕ 

20 พ.ค.6๕ 
 
ผูรั้บผิดชอบโครงการ 

งานกิจการนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฏร์ธานี 
งบประมาณ 

งบประมาณ จำนวน  100,000 บาท 
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รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 
 โครงการนี้ใช้งบประมาณท้ังส้ิน เป็นเงิน  100,000 บาท  จำแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรุปดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ แหล่งเงินงบประมาณ/จำนวนเงนิ  
รวม ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 
ค่าคู่มือนักเรียน 
ค่าอาหารว่าง 
ค่าอาหารกลางวันครู 
ค่ากรอบบัตรและสายคล้องคอ  

 
- 

 
30,000 

 
10,000 

 
40,000 

2 
 

กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
ค่าเส้ือค่ายคุณธรรม 
ค่าตกแต่งเวที 
ปัจจัยถวายและสังฆทาน 
 

 
- 

 
40,000 

 
20,000 

 
60,000 

รวมงบประมาณการ - 70,000 30,000 100,000 
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 
1.นักเรียนเข้าใจการจัดการศึกษา 
และแนวทางการปฏิบัติตนภายในโรงเรียนและรับทราบ 
นโยบายของโรงเรียน แนวทางในการปฏิบัติท่ีตรงกัน  
2.นักเรียนมีความเข้าใจในการปฏิบัติตนเข้าร่วมค่ายคุณธรรม
และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

-ร้อยละ 100 

ด้านคุณภาพ 
1.นักเรียนและครูมีความสัมพันธ์และเข้าใจหลักการจัด
การศึกษาให้กับนักเรียนอย่างมีความสุขต่อการเรียน  

-ระดับดี 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.นักเรียนเข้าใจการจัดการศึกษาและแนวทางการปฏิบัติตนภายในโรงเรียนและรับทราบ นโยบายของ

โรงเรียน แนวทางในการปฏิบัติท่ีตรงกัน  
          2.นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมนำหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
          3.นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่ผู้อื่น 
     
 
 
 
 

     ผู้เสนอโครงการ                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

     ลงช่ือ...........................................                                       ลงช่ือ................... .............................. 
          (นายอนุจิตร  จันทศรี)                                                    (นางสาวปัญชมญช์ุ  ไชยบุรี) 
             ตำแหน่ง ครู คศ.๑                                            รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 
 
                                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
 

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

 

 


