
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำน ำ 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565 ฉบับนี้
ขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางในการด าเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน  โดยมี
สาระส าคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  กลยุทธ์  จุดเน้นการด าเนินงาน  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ  โดยมีการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  โดยก าหนดกลยุทธ์  ที่มุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษา และประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา 2565 ฉบับนี้จะบรรลุผลตามเป้าหมายความส าเร็จที่ก าหนดไว้  ต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องทางการศึกษา และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ในการก ากับระดมสรรพก าลังร่วมกันผลักดันแผน
สู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้งยังเป็นกรอบแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด      ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา โดยมุ่งสู่เป้าหมายสุดท้ายคือการพัฒนาให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ด ารงชีวิตแบบวิถีไทย ยึดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และยึดมั่นในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  โดยมุ่งสู่เป้าหมายสุดท้าย คือ การพัฒนาให้นักเรียน
ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามศักยภาพอย่างเท่าเทียมกัน 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

1.  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรงเรียน 
   1.1  ชื่อสถำนศึกษำ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด (Triamudomsuksapattanakarn 
Roi-et School)  ตั้งอยู่ที่ 269  หมู่ที่ 15  ถนนแจ้งสนิท   หมู่บ้านพลาญชัย   ต าบลหนองแวง  อ าเภอเมือง
ร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด  รหัสไปรษณีย์ 45000  โทรศัพท์  043-624180  โทรสาร  043-624180  
website:  http://www.tup101.ac.th   E-mail : info@tup101.ac.th  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 
 

   1.2  ระดับที่เปิดสอน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
   1.3  กำรจัดกำรศึกษำ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด  มีโรงเรียนในสังกัดจ าแนกตามเครือข่ายการบริหาร
สถานศึกษา จ านวน 7 สหวทิยาเขต จ านวน 60 โรงเรียน  โดยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
สังกัดสหวิทยาเขตสาเกตนคร  ซึ่งประกอบด้วย  9  โรงเรียน ดังนี้ 
  1)  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
  2)  โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 
  3)  โรงเรียนสตรีศึกษา 
  4)  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด 
  5)  โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 
  6)  โรงเรียนสตรีศึกษา 2 
  7)  โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 
  8)  โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม 
  9)  โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร 
   1.4  เขตพื้นที่บริกำร   
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  มีพ้ืนที่บริการเป็นนักเรียนในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมือง
ร้อยเอ็ด  ซึ่งประกอบด้วย  ต าบลเหนือเมือง ต าบลหนองแวง ต าบลดงลาน ต าบลสีแก้ว  ต าบลปอภาร อ าเภอ
ศรีสมเด็จ ประกอบด้วย ต าบลหนองใหญ่  ต าบลโพธิ์สัย  ดังมีรายชื่อโรงเรียนต่าง ๆ ดังนี้ 
  1)  โรงเรียนบ้านโนนเมือง   10)  โรงเรียนบ้านแวงวิทยา 
  2)  โรงเรียนบ้านดงลาน   11)  โรงเรียนบ้านหนองยูง 
  3)  โรงเรียนบ้านหนองจิกโคกสูง  12)  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 
  4)  โรงเรียนบ้านโคกสง่า   13)  โรงเรียนบ้านดงสวอง 
  5)  โรงเรียนบ้านโสกเชือก   14)  โรงเรียนทรายทองวิทยา 
  6)  โรงเรียนบ้านเหล่าขาม   15)  โรงเรียนบ้านโนนสีดา 
  7)  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองตุ 16)  โรงเรียนบ้านโพธิ์สัย 
  8)  โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว  17)  โรงเรียนบ้านโพนทอง 
  9)  โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่  18)  โรงเรียนบ้านดงยางโคกพิลา 
  19)  โรงเรียนบ้านเปลือยสีแก้ว  21)  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 
  20)  โรงเรียนบ้านปอภาร     

http://www.tupr.ac.th/tupr.php
http://www.tupr.ac.th/tupr.php
http://www.tup101.ac.th/
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 แผนภาพที่ 1  แสดงเขตพ้ืนที่บริการ  
 
 
 
 

แผนทีแ่สดงเขตพืน้ทีบ่ริการ 

 

ต ำบลหนองแวง 
โรงเรียนบ้านหนองยูง   
โรงเรียนบ้านข้ีเหล็ก   
โรงเรียนบ้านโนนแท่น  
โรงเรียนบ้านแวงวิทยา 
 

ต ำบลเหนือเมือง 
โรงเรียนบ้านโนนเมือง 

ต ำบลหนองใหญ่ 
โรงเรียนทรายทองวิทยา 
โรงเรียนบ้านโนนสีดา 
โรงเรียนบ้านหนองใหญ ่
 

ต ำบลปอภำร 
โรงเรียนบ้านปอภาร  
โรงเรียนบ้านโคกสง่า  
โรงเรียนบ้านดงยางโคกพลิา 

 

ต ำบลดงลำน 
โรงเรียนบ้านหนองจิกโคกสูง  
โรงเรียนบ้านดงลาน 
โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ ่
 

ต ำบลโพธิ์สัย 
โรงเรียนบ้านโพธ์ิสยั 
โรงเรียนบ้านโพนทอง 
โรงเรียนบ้านโสกเชือก  

ต ำบลสีแก้ว 
โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว  
โรงเรียนบ้านดงสวอง 
โรงเรียนบ้านเหล่าขาม 
โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ ่
โรงเรียนบ้านหนองตาไกห้นองตุ 
โรงเรียนบ้านเปลือยสีแก้ว  
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(ที่มา:แผนที่จากเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด) 
แผนภาพที่ 2  แสดงเส้นทางการคมนาคม 

 
หมายเลข 1 :   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
หมายเลข 2 :   บึงพลาญชัย   
หมายเลข 3 :   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดร้อยเอ็ด   
หมายเลข 4 :    สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า  จังหวัดร้อยเอ็ด 
หมายเลข 5 :    ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 

 

แผนทีแ่ละเส้นทางคมนาคม 

 

 

 

 

 

 

เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ร้อยเอด็ 
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   1.5  ประวัติกำรก่อตั้งโรงเรียน 
          โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  เดิมชื่อ โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม เป็นโรงเรียน
มัธยมศึกษาประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 3  ซึ่งมีประวัติการก่อตั้งโรงเรียนตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 ประวัติโรงเรียนพลำญชัยพิทยำคม 

● เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2522 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการให้แต่ละ
จังหวัด ตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งที่ 3 ขึ้นเพ่ือเป็นจุดสกัดรองรับปริมาณการศึกษาต่อในระดับ
มัธยมศึกษา โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายศักดา อ้อพงษ์ ได้ขอให้ราชพัสดุของกรมธนารักษ์แปลงที่ 11033 
- 11035 เนื้อท่ีจัดตั้ง 108 ไร่ 2 งาน 22 ตารางวา เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียน ซึ่งห่างจากตัวเมืองจังหวัด
ร้อยเอ็ดไป ทางทิศตะวันตก นับจากศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดประมาณ 7 กิโลเมตร ห่างจากเขตเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 4 กิโลเมตร ติดถนนสายร้อยเอ็ด - มหาสารคาม ซึ่งเป็นทางหลวงแผ่นดิน และเป็นถนนสายเอเชีย 14 
( A 14 ) ตั้งอยู่ต าบลหนองแวง อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

● ปีการศึกษา 2522 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม เริ่มเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบ
สหศึกษา จ านวน 6 ห้องเรียน นักเรียนจ านวน 272 คน ครู 17 คน โดยฝากเรียนที่โรงเรียนร้อยเอ็ด
วิทยาลัย เนื่องจากขณะนั้นยังไม่มีอาคารเรียน 

● ปีการศึกษา 2522 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบสหศึกษา 
จ านวน 6 ห้องเรียน นักเรียนจ านวน 272 คน ครู 17 คน โดยฝากเรียนที่โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย มีว่าที่ ร.ต.
ส าราญ สังขตะอ าพน ด ารงต าแหน่งเป็นครูใหญ่  เนื่องจากขณะนั้นยังไม่มีอาคารเรียน ต่อมาได้งบประมาณ
สร้างอาคารเรียนชั่วคราว เป็นเงิน 400,000 บาท จ านวน 10 ห้องเรียน จึงได้ย้ายมาเรียนในสถานที่ปัจจุบัน  
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2522 

● ปี พ.ศ.2533 เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
● ปี พ.ศ.2536 ได้ท าการเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน 4 ห้องเรียน  
● ปี พ.ศ.2540 ได้จัดตั้งชมรมผู้ปกครองและครูและได้จัดตั้งมูลนิธิพลาญชัยพิทยาคมเพ่ือการศึกษา

ขึ้นเมื่อวันที่  19  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2556  ด้วยเงินก่อตั้งจ านวน  540,000 บาท 

● ปี พ.ศ.2557 ได้จัดตั้งมูลนิธิตันธสุรเศรษฐ์เพ่ือการศึกษา โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม  
● ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม 

 - ตราประจ าโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม : เป็นตราเสมาธรรมจักร ตั้งอยู่บนเกาะ มีสน 4 ต้น 
 

 
 

● เสมาธรรมจักร เป็นสัญลักษณ์ทางการศึกษา 

● เกาะ เกาะกลางบึงพลาญชัยอันเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2_%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
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● สน 4 ต้น การศึกษาของโรงเรียน 4 ด้าน  
1. พุทธศึกษา 

2. จริยศึกษา 

3. พลศึกษา 

4. หัตถศึกษา 

● อักษรย่อของโรงเรียน : พ.พ.ค. 
● สีประจ าโรงเรียน : น้ าตาล - เหลือง 

 
 ประวัติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร ร้อยเอ็ด 

● ต่อมาในปี 2558 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ได้รับการประสานงานให้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนใน
เครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เพ่ือให้มีโรงเรียนในเครือเพ่ิมจาก 16 โรงเรียนเป็น 17 โรงเรียน โดย
ได้รับการแนะน าจาก ผู้อ านวยการสมพงษ์ พลสูงเนิน อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
รัชดา ,นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา และเป็นคณะกรรมการ
พิจารณาการเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้เลือกโรงเรียนจากทุกภาคของประเทศ
ไทยแล้ว เห็นว่า โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม มีความเหมาะสมที่สุด ทั้งทางด้านภูมิประเทศและเป็นศูนย์กลาง
คมนาคม 

● ต่อมาในปี 2558 นายนพดล เดชโยธิน ผู้อ านวยการโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมในขณะนั้นก่อน
เกษียณอายุราชการ ได้รับความเห็นชอบในการเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เพ่ือ
เป็นเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา และการพัฒนาในด้านอ่ืน ๆ       ต่อมา ว่าที่ ร.ต.พรเทพ โพธิ์
พันธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนปัจจุบัน      ได้สานต่อแนวความคิดและด าเนินการต่อจนได้รับความเห็นชอบ
จาก ดร.นิวัตร นาคะเวช   ประธานและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ ให้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และยินยอมให้เปลี่ยนมาใช้ชื่อ 
“โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด” โดยใช้อักษรย่อ “ต.อ.พ.รอ.” 

● วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประกาศให้ 
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

 
   1.6  สถำนที่ตั้ง 

ตั้งอยู่ที่ 269  หมู่ที่ 15  ถนนแจ้งสนิท   หมู่บ้านพลาญชัย   ต าบลหนองแวง  อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด    
จังหวัดร้อยเอ็ด  รหัสไปรษณีย์ 45000  โทรศัพท์  043-624180  โทรสาร  043-624180  บนเนื้อที่ 108 ไร่ 2 
งาน 22 ตารางวา 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%94%E0%B8%A5_%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E_%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E_%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3_%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A&action=edit&redlink=1
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   1.7  ตรำประจ ำโรงเรียน  ตราพระเกี้ยว 
 
 

 
 
 
 
 
 

    1.8  อักษรย่อโรงเรียน ต.อ.พ.รอ. 
 

    1.9  สีประจ ำโรงเรียน ชมพู-น้ าเงิน     
   - สีชมพู หมายถึง สีของลูกพระเกี้ยว 

              - สีน้ าเงิน หมายถึง สีที่เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

   1.10  ต้นไม้ประจ ำโรงเรียน   ต้นกระโดน    

 
 
 

 

   1.11  เพลงประจ ำโรงเรียน   มาร์ชเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
 

   1.12  อัตลักษณ์โรงเรียน  “นักเรียน มารยาทงาม  น้ าใจดี  มีจิตอาสา” 
 

   1.13  เอกลักษณ์  “ สิ่งแวดล้อมสวยงามสะอาด  เป็นบรรยากาศแห่งการเรียนรู้” 
 

   1.14  คติธรรมของโรงเรียน   ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ  : ในหมู่มนุษย์ผู้ฝึกตนเป็นผู้ประเสริฐสุด 
 

   1.15  คติพจน์ของโรงเรียน   ซื่อสัตย์และปัญญาพาให้เจริญ 
 

   1.16  ปรัชญำโรงเรียน  ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม  “Academic and Ethical Excellence” 
 

   1.17  วิสัยทัศน์ 
 “ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานพัฒนาการ    
             สู่สากล นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ” 
 

   1.18  พันธกิจ 
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
2. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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   1.19  วัฒนธรรมองค์กร 
  “ รักงานสอน อาทรศิษย์ ร่วมคิดร่วมท า “Love to teach love students and joined together to 
think” 

   1.20  ค่ำนิยม   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ็ด  ใช้ “SPEC” โดยมีความหมายดังนี้ 
  S  =  Sense  of  belonging  (รักองค์การ) 
  P  =  Performance  excellence  (มุ่งงานเลิศ) 
  E  =  Ethic  and  integrity  (เทิดคุณธรรม) 
  C  =  Co  Operation   (น าพาความร่วมมือ) 

   1.24  สมรรถนะหลักขององค์กร (Core  Competencies)    
1. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 
2. บุคลากรปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ให้เกิดกับผู้เรียน 
3. บุคลากรสามารถท างานเป็นทีม มีเป้าหมายและค่านิยมร่วมกัน 
4. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนที่หลากหลาย 

   1.25  เป้ำประสงค์ 
1. ส่งเสริม  สนับสนุนผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น   
แก้ปัญหา  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม มีความรู้ 
และทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ ผู้ เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

2. ส่งเสริม  สนับสนุนผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย รู้จักยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย   มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมที่ดี  

3. ส่งเสริม  สนับสนุนระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 

4. ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   มีการ
บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 
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1.26  กลยุทธ์องค์กร 
กลยุทธ์ที่  1    ส่งเสริม  สนับสนุนผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตามศตวรรษท่ี 21  ผู้เรียนมี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด และปฏิบัติตนโดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

กลยุทธ์ที่  2 ส่งเสริม  สนับสนุนผู้บริหารให้มีความสามารถในการบริหารตามหลัก  ธรรมาภิบาล  
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่หลากหลาย     บูรณาการด้านความรู้คู่คุณธรรม พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
แหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่  3 ส่งเสริม  สนับสนุน กระบวนการจัดการเรียนการสอน ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียน 
 
   1.24  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

1) รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
2) ซื่อสัตย์  สุจริต 
3) มีวินัย 
4) ใฝ่เรียนรู้ 
5) อยู่อย่างพอเพียง 
6) มุ่งม่ันในการท างาน 
7) รักความเป็นไทย 
8) มีจิตสาธารณะ 
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2.  ข้อมูลด้ำนกำรบริหำร 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

ว่าที่ ร.ต.พรเทพ  โพธิ์พันธุ์ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายไกรกฤษณ์  ดุสิต 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
2.1 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ว่าที่ร้อยตรี ดร.พรเทพ  โพธิ์พันธ์   โทรศัพท์  089-7128889                                        

e-mail : pt101.pop@gmail.com  วุฒิการศึกษาสูงสุด  กศ.ด. การบริหารและพัฒนาการศึกษา                                                 
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่  11  ธันวาคม 2558  ถึงปัจจุบัน   

    

   2.2  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน จ านวน  1   คน 
นายไกรกฤษณ์  ดุสิต  วุฒิการศึกษาสูงสุด  กศ.ม. โทรศัพท์  084-5124323  
      รองผู้อ านวยการโรงเรียน  

 
 
 
 
 

ท าเนียบฝ่ายบริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ร้อยเอด็ 

mailto:pt101.pop@gmail.com
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   2.3 ท ำเนียบผู้บริหำร  
 

ที ่ รายนามผู้บริหาร ต าแหน่ง ปีที่ด ารงต าแหน่ง 
1 ว่าที่ ร.ต.ส าราญ สังขตะอ าพน ครูใหญ่ 19 มิ.ย. 2522 -  2 ก.พ. 2525 

 ว่าที่ ร.ต.ส าราญ สังขตะอ าพน อาจารย์ใหญ่ 3 ก.พ. 2525 - 23 ต.ค. 2527 

 ว่าที่ ร.ต.ส าราญ สังขตะอ าพน ผู้อ านวยการ 24 ต.ค. 2527 -  2 ก.ค. 2528 

2 นายสงวน อรรคนิมาตย์ ผู้อ านวยการ 2 ก.ค. 2528 -  6 พ.ย. 2535 

3 ว่าที่ ร.ต.สัมฤทธิ์ เรืองสนาม ผู้อ านวยการ 7 พ.ย. 2535 - 14 มี.ค. 2542 

4 นายชาตรี ชาปะวัง ผู้อ านวยการ 15 มี.ค. 2542 -  5 พ.ย. 2543 

5 นายบัณฑิต ประสิทธิ์นอก ผู้อ านวยการ 9 พ.ย. 2543 -  4 ก.ค. 2546 

6 นายเข็มชาติ นันโท ผู้อ านวยการ 4 ก.ค. 2546 - 30 ก.ย. 2552 

7 นางสุจิต ศิริอมรพรรณ ผู้อ านวยการ 18 ม.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2555 

8 นายนพดล เดชโยธิน ผู้อ านวยการ     27 ต.ค. 2555   -  30 ก.ย. 2558 

9 ว่าที่ ร.ต.พรเทพ โพธิ์พันธุ์ ผู้อ านวยการ      11 ธ.ค. 2558  -   ปัจจุบัน 
 
   2.4  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน  ปีกำรศึกษำ 2565 
 

1)   นายสุวิทย์  งามสนิท  ผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 
2) นายนพดล  เดชโยธิน ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
3) นายระวี  ขุณิกากรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
4) นายสุวัฒน์  อุทุมภา  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
5) นายพูนศักดิ์  ทวีกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
6) นายเรืองยศ  เวียงนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
7) นายวิเศษ  จันทะเกิด ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
8) พระครูอุดมกิตติประยุต  ผู้แทนองค์กรศาสนา  กรรมการ 
9) พระมหาอุดร ธมมฺปญฺโญ  ผู้แทนองค์กรศาสนา  กรรมการ 
10) นางดาวรุ่ง    ผ่องศาลา ผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมการ 
11) นายสมบัติ  แสงงาม  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ 
12) นายไพรัช  ก าเนิดพิลา ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ 
13) นางนุสราภรณ์ สินพูนผล ผู้แทนศิษย์เก่า   กรรมการ 
14) นายสมบัติ  เพ็งนาม  ผู้แทนครู   กรรมการ  
15) ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ โพธิ์พันธุ์  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 
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2.5 คณะกรรมกำรสมำคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่ำ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร ร้อยเอ็ด 
 

 1) นางอมราวดี  เรืองโอชา          นายกสมาคม 
  2)  นายไพบูลย์  โสภาพล    อุปนายกคนที่ 1 

3)  นายกังวาฬ  วินทะไชย    อุปนายกคนที่ 2 
4)  นายบงการ   บุญโทแสง  อุปนายกคนที่ 3 
5)  นางมะลิ  ศรีสารคาม    เหรัญญิก 
6)  นางนภา  เรืองบุญ   ผู้ช่วยเหรัญญิก 
7) นางกุลฤดี  ชิ้นเขมจารี   เลขานุการ 
8)  นางทองพูล  ยุคจร   ผู้ช่วยเลขานุการ 
9)  นางอัมพร  บ ารุงพานิช   นายทะเบียน 
10)  นายนพดล  พรมโสภา    ผู้ช่วยนายทะเบียน 
11)  นางสะอาด  โยเหลา     ประชาสัมพันธ์ 
12)  นายพิทักษ์  ภาคมฤค   ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 
13)  นายสนอง  สุดหนองบัว     นิติกร 
14)  นางนุชนารถ  ไชยวงศ์        ปฏิคม 
15)  นางฐิตาพร   หลักแวงมล     ผู้ช่วยปฏิคม 
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2.6  โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร ร้อยเอ็ด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน 
ชมรมผู้ปกครองและครู ฯ 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
 

มูลนธิิพลำญชัยพิทยำคมเพ่ือกำรศึกษำ 

คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและวิชำกำร คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ฝ่ำยธุรกำร 

 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ฝ่ำยวิชำกำร 

 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ฝ่ำยบริกำร 

 
 

นางชิน   กมลรัตน ์

รองผู้อ ำนวยกำร 
ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร 

- งานส านักงานกลุ่ม 

- งานสารบรรณ 

- งานเลขานุการคณะ   
   กรรมการสถานศึกษาฯ 

- งานส านักงานผู้อ านวยการ 

- งานจัดระบบการควบคุม  
  ภายใน 
 

 

กลุ่มงำนพัฒนำส่งเสริม
วิชำกำร 

- งานส านักงานกลุ่ม 

- งานกลุ่มสาระการเรียนรู้      
- งานพัฒนาการสอนหลักสตูร   
  สถานศึกษา หลักสตูรท้องถิ่น   
- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

- งานแนะแนว 

- งานห้องสมุด 

- งานศูนย์คอมพิวเตอร์และ 

  สื่อเทคโนโลย ี

- งานส่งเสริมคณุภาพผู้เรียน 

- งานนิเทศการศึกษา  

กลุ่มงำนบริกำร/
สนับสนุน 

- งานส านักงานกลุ่ม 

- งานประชาสัมพันธ์ 

- งานโยธวาทิต/ดนตร ี

- งานโสตทัศนศึกษา 

- งานปฏิคม 

- งานโภชนาการ 

- งานอนามัย พยาบาล 

   และส่งเสริมสุขภาพ   
- งานยานพาหนะ 

- งานศูนย์วัฒนธรรม 

- สหกรณร์้านค้า 
 
 

กลุ่มงำนระเบียบวินัยและ
แก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 

- งานคณะส ี

- งานระดับ/ครูที่ปรึกษา 

-  งานแก้ไขประพฤติกรรม 

   นักเรียน 

- งานป้องกัน แก้ไขปัญหา 

  ยาเสพติด 

- งานระบบดูแลช่วยเหลือ 

  นักเรียน 

-งานเพศวถีิรอบดา้น 

กลุ่มงำนบริหำรสินทรัพย ์

- งานการเงินและบัญชี 

- งานการเงินงบประมาณ 

- งานพัสดุและสินทรัพย ์

- งานระดมทุนเพื่อการศึกษา 
 
 
 

กลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำ
นักเรียน 

-งานส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม 

- งานคนดีศรีพลาญชัย 

- งานทัศนศึกษา 

- งานส่งเสริมประชาธิปไตยใน 

  โรงเรียน/งาน To Be   
  Number One/ศูนย์พึ่งได ้
 

กลุ่มงำนอำคำร
สถำนที ่

- งานอาคารสถานท่ี 

- งานนักการ/ยามฯ 

- งานรักษาความ 

  ปลอดภัย 
 

กลุ่มงำนส่งเสริมกำรวิจัย/
ประเมินมำตรฐำนเพ่ือพัฒนำ

คุณภำพกำรศึกษำ 

- งานวิจัยและพัฒนา 

- งานประกันฯ 

- งานโรงเรียนมาตรฐานสากล 

- งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ 

  เทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

กลุ่มงำนนโยบำยและแผน 

- งานวางแผน/งบประมาณ 

- งานติดตามประเมินผล 

   และรายงาน 

- งานศูนย์ข้อมูลและ 

   สารสนเทศ 
 กลุ่มงำนสวัสดิภำพและสวัสดิกำร

นักเรียน 

- งานประกันชีวิต/ป้องกันอุบัติเหตุ 
- งานสารวัตรนักเรียน 
 

- งานส านกังาน 

   

กลุ่มงำนส่งเสริมและ                
สร้ำงประสิทธิภำพ 

- งานบ าเหน็จความชอบ 

- งานสรรหา/บรรจุแต่งตั้ง/ 

  ย้าย 

- งานวินัยและการรักษาวินัย 

- งานวิทยฐานะ/มาตรฐาน 

   วิชาชีพ 

- งานพัฒนาบุคลากร 

- งานทะเบียนประวัต/ิ 
  เครื่องราชฯ 
 
 

กลุ่มงำนทะเบียนวัดผล 

- งานทะเบียนประมวลผล 

- งานวัดผลประเมินผล 

- งานเทียบโอนผลการเรยีน 

กลุ่มงำนชุมชนสัมพันธ ์

- งานรัฐพิธี 

- งานประเพณีชุมนุม/งานพิเศษภายใน 
 
 
 
 
 

กลุ่มงำนโครงกำรพิเศษ 

- งานเศรษฐกิจพอเพียง 

- งานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 
 
 
 
 
 

กลุ่มงำนโครงกำรพิเศษ 

- งานห้องเรียน Gifted 
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3.  ข้อมูลนักเรียน  
    3.1 ตำรำงแสดงจ ำนวนนักเรียนแยกตำมระดับช้ันปีกำรศึกษำ 2565 

ระดับชั้น จ ำนวนห้องเรียน จ ำนวนนักเรียน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 150 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 144 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 175 
รวมมัธยมศึกษำตอนต้น 15 469 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 110 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 109 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 102 
รวมมัธยมศึกษำตอนปลำย 12 321 

รวมทั้งสิ้น 27 790 
 
 

     3.2  จ ำนวนนักเรียนต่อห้องเรียนเฉลี่ย  29 คน 
     3.3  อัตรำครูต่อนักเรียน  1 : 15 
 
หมำยเหตุ : จ านวนนักเรียนและห้องเรียน โครงการพิเศษ (Gifted Program) ปีการศึกษา 2564  มีดังนี้ 
 

ชั้น จ ำนวนห้องเรียน จ ำนวนนักเรียน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 30 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 35 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 36 
รวมมัธยมศึกษำตอนต้น 3 101 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 1 16 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 1 12 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 1 17 
รวมมัธยมศึกษำตอนปลำย 3 45 

รวมทั้งสิ้น 6 146 
 
 

(ที่มาข้อมูล : ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  ณ วันที่  29 มีนาคม 2565) 
(เป็นข้อมูลประมาณการ ปีการศึกษา 2565) 
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4.  ข้อมูลบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 

   4.1  ผู้บริหำรและครูประจ ำกำร 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง อันดับ 
วุฒิ

การศึกษา 
วิชาเอก สอนวิชา 

1 ว่าที่ ร.ต.พรเทพ  โพธิ์พันธุ์ ผอ. ร.ร. คศ.3 ปร.ด. บริหาร  
2 นายไกรกฤษณ์  ดุสิต รอง ผอ. คศ.3 กศ.ม. บริหาร  

3 นายสมบัติ  เพ็งนาม ครู คศ.3 วท.บ. พืชสวน เกษตรฯ 

4 นางรัชณีย์  ธนสีลังกูร ครู คศ.3 คบ. คหกรรมศาสตร์ คหกรรม 

5 นางปาลิดา  ไชยกุมาร ครู คศ.3 ค.บ. ธุรกิจศึกษา การงาน 

6 นายสรวิชญ์  บุตรพรม ครู คศ.3 ค.ม. คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ 

7 นายวิชญะ  ปัญญา ครู คศ.3 ค.ม. คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ 

8 นายธิบดี  เพชรสม ครู คศ.3 กศ.บ. ดนตรีศึกษา ศิลปะ 

9 นายนิคม  จันทะโสม ครู คศ.3 ค.บ. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ 

10 นางกุลฤดี  ชิ้นเขมจารี ครู คศ.3 ค.บ. วิทย์ทั่วไป วิทย์ทั่วไป 

11 นายวีรพันธุ์  จิตรมานะ ครู คศ.3 ศษ.ม. บริหารฯ เคมี 

12 นายชูชาติ  บุญบรรลุ ครู คศ.3 วท.บ เคมี เคมี 

13 นายศุภณัฐ  รัตนแสง ครู คศ.1 ศษ.ม. การสอนฟิสิกส์ ฟิสิกส์ 

14 นางสาวศุพัชรียา เสนารัตน์ ครู คศ.2 กศ.ม. หลักสูตรฯ วิทย์ 

15 นางสาวธณัชกรพร ทรงสังข์ ครู คศ.1 ศษ.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

16 นางฉวีวรรณ  จุรุฑา ครู คศ.3 กศ.ม. การวัดผลฯ คณิตศาสตร์ 

17 นางมะลิ  ศรีสารคาม ครู คศ.3 กศ.ม. หลักสูตรฯ คณิตศาสตร์ 

18 นายอภิชาต  จันหัวนา ครู คศ.3 ค.บ. วัดผลฯ คณิตศาสตร์ 

19  นางอัจฉริยาภรณ์ อินทะเนน ครู คศ.3 ค.บ. หลักสูตรฯ คณิตศาสตร์ 

20  นางจีรนันท์  บุญสา ครู คศ.3 กศ.ม. วิจัยและประเมิน คณิตศาสตร์ 

21 นางสาวพรพิชญา โพธิ์พันธุ์ ครู ครูผู้ช่วย กศ.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

22 นางสมหมาย  ส่อยสีแสง ครู คศ.3 ศป.ม. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

23 น.ส.ปภัสสร นาสุริยวงษ ์ ครู คศ.1 ศษ.บ. ภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น 
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ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง อันดับ 
วุฒิ

การศึกษา 
วิชาเอก สอนวิชา 

24 นางสาวนิภาพร พันสาง ครู คศ.1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

25 นางสาวกัญญาวีร์ พานกุล ครู คศ.1 ศศ.บ. ภาษาเวียดนาม ภาษาเวียดนาม 

26 นางสาวรัติยา ดาโสภา ครู คศ.1 ศศ.ม. เกาหลีศึกษา ภาษาเกาหลี 

27 นางสาวพิชญานันท์ ค าดี ครู ครูผู้ช่วย กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

28 นางอุมาวดี  เหล่าอรรคะ ครู ครูผู้ช่วย กศ.ม.. บริหารฯ ภาษาอังกฤษ 

29 นางสาวจิรนันท์ ปุริตา ครู คศ.1 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 

30  นางมนทกานต์  อุดมทวี ครู คศ.3 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
31 นางวรรณภา  จัดสุวรรณ ครู คศ.3 กศ.ม. การวัดผลฯ ภาษาไทย 
32 น.ส.ปภัสรา  เจริญอาจ ครู คศ.1 กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
33 นายจ ารูญ  ศีรษะภูมิ ครู คศ.3 กศ.บ. ภูมิศาสตร์ สังคมศึกษา 
34 นางรุ่งทิวา  อุบลเลิศ ครู คศ.3 ศษ.ม. บริหารฯ สังคมศึกษา 
35 นายธงชัย  ทองสุพล ครู คศ.2 ศษ.ม. บริหารฯ สังคมศึกษา 

36 นางสาวกนกวรรณ  ทองเกษม ครู คศ.1 ศษ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 

37 นายภานุพันธ์  ศรีวงษ์ ครู คศ.3 พธ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 

38 นายศิวกร  ไชยกุมาร ครู คศ.3 ทษ.บ. เกษตรฯ สังคมศึกษา 

39 นายช านาญพงษ์  โชติรัตน์ ครู คศ.2 ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา 

40 นายอภิชาติ  นระศาสตร์ ครู คศ.3 ศษ.ม. บริหารฯ พลศึกษา 
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 4.2  จ ำนวนบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล วุฒิกำรศึกษำ สำขำวิชำ 
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 
1 นางสาวสุทธาทิพย์   นันตเวฺช บธ.บ. การตลาด 

ครูอัตรำจ้ำงช่ัวครำว 
1 นางภาวดี  อุตรา วท.บ. ฟิสิกส์ 
2 นายวุฒิชัย  นาสุริวงค ์ ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทยศึกษา 
3 นางสาวลลิตา  ลิรัมย์ ค.บ. ชีววิทยา 
4 นางสาวธมนวรรณ  พลเรือง ค.บ. การสอนภาษาจีน 
5 นางสาวสรินดา  จัดสุวรรณ ศศ.บ. ภาษาจีน 
6 นายชยากร  ติสองเมือง  ค.บ. ดนตรีศึกษา 
7 Miss Blythe Wukane Epie   
8 นายอดิศรชัย  ใบลี ค.บ. ศิลปะ 
9 นายบุญตา ศรีอนุกูล ค.บ. เทคโนโลยีฯ 

ลูกจ้ำงประจ ำ 
1 นายสน  เพ็งอารีย์ ม.6  

ลูกจ้ำงชั่วครำว 
1 นายสวัสดิ์  บุญสงค์ ป.6  
2 นางสาวพิศพร  ปากสมุด ป.6  
3 นางอัญชลี  อนันตา ป.6  
4 นายวิชัย  จงกลรัตน์ ป.6  
5 นายด ารงค์  เวชกามา ป.6  
6 นายสมฤทธิ์  สิทธิการ ม.6  

 

(ที่มาข้อมูล : กลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรยีนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอด็  ณ วันที่  17 พฤษภาคม 2565) 
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   4.3  สรุปจ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
 

ต ำแหน่ง 
เพศ 

รวม 
ชำย  หญิง 

ผู้อ านวยการ/ช านาญการพิเศษ 1 - 1 
รองผู้อ านวยการ/ช านาญการพิเศษ 1 - 1 
ครู  / ช านาญการพิเศษ  (ค.ศ.3) 12 11 23 
ครู  / ช านาญการ  (ค.ศ.2) 2 1 3 
ครู / ค.ศ.1 1 8 9 
ครูผู้ช่วย - 3 3 
ลูกจ้างประจ า 1 - 1 
ลูกจ้างชั่วคราว 
         -ครูอัตราจ้าง 

-เจ้าหน้าที่ธุรการ 
-นักการภารโรง 

         -แม่บ้าน 
         -ยาม 
 

 
5 
- 
3 
- 
1 

 
4 
1 
- 
2 
- 

 
9 
1 
3 
2 
1 

รวมทั้งสิ้น 27 30 57 
 
5.  ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่  

   5.1  อำคำรเรียนและอำคำรประกอบ และอ่ืนๆ 
 1)  อาคารเรียนถาวร  3 หลัง 
 4)  โรงฝึกงาน   3 หลัง 
 5)  โรงฝึกพลศึกษา  1 หลัง 
 6)  โรงอาหาร   1 หลัง 
 7)  อาคารโดม   1 หลัง 
 9)  ห้องน้ า   3 หลัง  
 10) บ้านพักครู            4 หลัง 
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   5.2  แผนผังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร ร้อยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

            
. 
 

 

 

 
 

สระน ้ำ สัญลกัษณ์ทีป่รากฏ 

 

 
บริเวณ 

บา้นพกัครู 

 

  

สวนป่า 

เครือหมานอ้ย 

ประชาสัมพนั
ธ์ 

พระพุทธรูป 

ป้อมยามฯ 

บริเวณเสาธง 

อาคารประปา 

 

 

 
 หอถงัประปำ 

 
 

 
 สวนมะนาว 

  
  

 

สนามฟุตซอล 

อาคารชัว่คราว 
เรือน
เพาะช า 

อาคารชัว่คราว 

โรงอาหาร  คหกรรม 
 

อุตฯ เกษตร 

   
จอดรถ อาคาร 1 

 
 

อาคาร 2 พละ 

หอป
ระชุม

 

 

อาคาร 3 

อาคารพลาญชยัอนุสรณ์(โดม)   
 ศำลำพระเกีย้ว สนามฟุตบอล 

 สวนล าดวน โรงรถจกัรยายนต ์

ทางไปจ.มหาสารคาม                    ถนนแจ้งสนิท                  ไปเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
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6.  สภำพชุมชนโดยทั่วไป 
 

   6.1  สภำพชุมชนรอบโรงเรียน 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดตั้งอยู่บริเวณชุมชนที่มีหน่วยงานต่างๆ อยู่บริเวณ

ใกล้เคียง  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  อาชีพหลักของชุมชน คือ  เกษตรกรรม(ท านา) อาชีพเสริม ได้แก่ การ
ปลูกพืชผักสวนครัว รับจ้างทั่วไป  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  

   6.2  โอกำสและข้อจ ำกัดของโรงเรียน 
โรงเรียนอยู่ ใกล้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนซึ่งเป็นชุมชนเกษตรกรรมและได้รับความร่วมมือ  สนับสนุนจาก

ชุมชนในระดับดีเกือบทุกด้าน แต่พบแนวโน้มว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ต้องไปท างานต่างถ่ินมากข้ึน ไม่มีเวลาอบรม
ดูแลบุตรหลาน เนื่องจากต้องประกอบอาชีพหารายได้ให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิตและเลี้ยงดูครอบครัวเป็นส่วน
ใหญ ่ปล่อยให้นักเรียนอาศัยอยู่กับปู่ย่าตายาย อีกท้ังยังมีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดบางประเภทที่เข้า
มามอมเมาเยาวชนในหมู่บ้าน ท าให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปได้ยาก  
 โอกาสส าหรับโรงเรียนก็คือ โรงเรียนได้รับการก ากับดูแลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และการสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดการด้านการศึกษาจาก
สมาคมผู้ปกครอง  ครูและศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  อย่างดีตลอดมา 
 
7.  หลักสูตร 
    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)  

4.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วยห้องเรียนปกติ และห้องเรียนพิเศษ 
4.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วยห้องเรียนปกติ แบ่งเป็นสายวิทย์-คณิต และสาย

ภาษา  และห้องเรียนพิเศษ 
 
8. ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  ได้มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  ความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ขยาย
โอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  ส่งผลให้โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

1)  นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวนทั้งสิ้น   130  คน 
2)  นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จ านวนทั้งสิ้น   67  คน 
3)  รางวัลความภาคภูมิใจในเกียรติประวัติของโรงเรียน ครู และนักเรียน 
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8.1  ผลงำน รำงวัลที่ชนะกำรแข่งขัน กำรประกวด และได้รับยกย่องของโรงเรียน ผู้บริหำรโรงเรียน ครู   
       และนักเรียนในระดับต่ำงๆ ดังนี้ 
 
       8.1.1  รำงวัลสถำนศึกษำ 
 

ที ่ รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบ 
1 โล่รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที ่12 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 
2 รางวัลระดับเหรียญทอง โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ " 

เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง" ปีการศึกษา 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

3 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตบอล “มัธยมศึกษา สพม.
รอ.ลีกคัพ 2021 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564 (ระดับ Division 2) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

4 รางวัลชนะเลิศแข่งขันกีฬาฟุตบอลมัธยม 4 ภาค “แชมป์ชน
แชมป์” 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษากาญจนบุรี 

5 รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจ าปี พ.ศ. 2564  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
6 รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมผลิตสื่อสร้างสรรค์

ภาพยนตร์สั้น “การสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์ให้สังคม” 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

7 ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ งานนิทรรศการ OCOP-

OSOP “การคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรม Creative 

Innovation Project Contest” 

ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

 
8.1.2 ผลงำนดีเด่นของผู้บริหำร 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
1 ว่าที่ร.ต.พรเทพ โพธิ์พันธุ์ ผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นผู้มีความรู้

ความสามารถ มีความประพฤติเป็นแบบอย่าง
ที่ดีงาม ควรได้รับการยกย่องให้ปรากฏ เป็น
ก าลังใจ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ 

2 ว่าที่ร.ต.พรเทพ โพธิ์พันธุ์ ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ดีเด่น ประจ าปี 2564 

ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

3 ว่าที่ร.ต.พรเทพ โพธิ์พันธุ์ เป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ 
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active 

Learning 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ร้อยเอ็ด 

4 ว่าที่ร.ต.พรเทพ โพธิ์พันธุ์ คณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรม 
สอนเสริม เพิ่มโอกาสโค้งสุดท้ายสู่ประตู
มหาวิทยาลัย 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
5 ว่าที่ร.ต.พรเทพ โพธิ์พันธุ์ เป็นวิทยากรกิจกรรมโครงการส่งเสริม

กระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการ
จัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันตวิธี 

ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดร้อยเอ็ด 

6 นายไกรกฤษณ์  ดุสิต รองผู้อ านวยการโรงเรียนดีเด่น สมาคมผู้ปกครองและครู
แห่งประเทศไทย ปี 2564 

8.1.3 ผลงำนดีเด่นของครู 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
1 น.ส.รัติยา ดาโสภา 

น.ส.ปภัสสร นาสุริยวงษ ์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับ ม.2 
เรื่องเกมส์เศรษฐีตะลุยประเทศเกาหลี 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2 น.ส.ธณัชกรพร ทรงสังข์ 
น.ส.พรพิชญา โพธิ์พันธุ์ 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ระดับ ม.1 
เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3 นายสมบัติ  เพ็งนาม 
นายสรวิชญ์  บุตรพรม 

ครูดีเด่น สมาคมผู้ปกครองและครู
แห่งประเทศไทย 

4 นายช านาญพงษ์  โชติ
รัตน์ 
นายอภิชาติ นระศาสตร์ 

ครูผู้ฝึกสอน รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอล “มัธยมศึกษา สพม.รอ.ลีกคัพ 2021 
ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564 (ระดับ Division 2) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ร้อยเอ็ด 

5 นายวิชญะ ปัญญา 
นายศุภณัฐ รัตนแสง 

ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการนิเทศติดตามเชิง
ประจักษ์เพ่ือให้เห็นสภาพจริงของการเตรียม
ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ 

คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

 

8.1.4 ผลงำนดีเด่นของนักเรียน 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
1 นายณัฐานนท์  กลจะ

แสง  
รองชนะเลิศอันดับ 2  มวยไทยสมัครเล่นรุ่น
ไฟล์เวต เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขต 3  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งที่37  “พัทลุงเกมส์” ณ จังหวัด
พัทลุง    

การกีฬาแห่งประเทศไทย 

2 นางสาวณัฐริกา สีวังค า 
นาย อดิศักดิ์ กันบัวบุตร 
นางสาวปาริฉัตร ทวีคูณ 
นางสาวธนพร ตันเป็ง 
นางสาวศศิธร เฉวียงวาศ 

รางวัลเหรียญทองแดง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 การประกวดโครงงาน OCOP-OSOP 
นวัตกรรมสร้างสรรค์ "ทักษะกระบวนการคิด 
สู่การพัฒนาสมรรถนะ"  

 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

3 ด.ช.จตุรงค์  แสงอรุณ 
ด.ช.ธนากร  ค าบุญเรือง 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับ ม.2 
เรื่องเกมส์เศรษฐีตะลุยประเทศเกาหลี  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
ด.ช.สถาปัตย์  สุทธิศัย 
ด.ช.อดิศร จิตวิขาม 
ด.ญ.เกตุกมล  ช่อรัมย์ 
ด.ญ.วริศรา  สีพะนัด 
ด.ญ.สุพรรษา  ภูสงเศษ 

การประกวดโครงงาน OCOP-OSOP 
นวัตกรรมสร้างสรรค์ "ทักษะกระบวนการคิด 
สู่การพัฒนาสมรรถนะ" 
 
 

 

4 ด.ช.ธนภัทร ชัยคุณากร
ขจร 
ด.ญ.จุฑาธิบดิ์ วรรณค า 
ด.ญ.นันทน์พรมเกตุ 
ด.ญ.ปนัดดา เพ็งปอภาร 
ด.ญ.สุพัตรา จันทะดวง 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ระดับ ม.1 
เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  
การประกวดโครงงาน OCOP-OSOP 
นวัตกรรมสร้างสรรค์ "ทักษะกระบวนการคิด 
สู่การพัฒนาสมรรถนะ" 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

5 น.ส.วรรณษา พันโภคา  
น.ส.ชญาดา เวียงอินทร์  
น.ส.อนิศราภรณ์ แสง
งาม  
น.ส.กิรติกา วงค์หาจักร์  
น.ส.จุฑารัตน์ เสียงใส  
นายธีรพงษ์ ละครร า 
นายธนานนท์ สืบส าราญ 
นายวัชรพล พันธุชา  
นายปราณวัตร ใจภักดิ์ 
นายถกลเกียรติ อาวรณ์ 

รางวัลชมเชย การประกวดร าวง “สมมาน้ า
คืนเพ็งเส็งประทีป” เนื่องในงานลอยกระทง 
2564  
 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
จังหวัดร้อยเอ็ด    

 

 
8.1.5  ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET)  ปีกำรศึกษำ 2564 
1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้เข้าสอบ 66 คน 

ระดับ/รำยวิชำ ภำษำไทย คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 56.11 24.82 32.83 26.85 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 49.76 24.06 31.08 29.58 

คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด 52.13 24.75 31.67 30.79 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 51.19 24.47 31.45 31.11 
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2)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้เข้าสอบ 23 คน 

ระดับ/รำยวิชำ ภำษำไทย คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ สังคมฯ ภำษำอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 43.26 17.88 26.89 34.14 19.86 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 44.92 19.62 27.63 35.91 23.50 
คะแนนเฉลี่ยสังกัดสพฐ.ทั้งหมด 47.74 21.83 29.04 37.45 25.83 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 46.40 21.28 28.65 36.87 25.56 

 
8.1.6  ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับชำติ ( O-NET ) ปีกำรศึกษำ 2559 – 2564 
1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

 

รำยวิชำ ปีกำรศึกษำ 
2559 

ปีกำรศึกษำ 
2560 

ปีกำรศึกษำ 
2561 

ปีกำรศึกษำ 
2562 

ปีกำรศึกษำ 
2563 

ปีกำรศึกษำ 
2564 

ภาษาไทย 43.69 46.80 48.51 51.19 53.15 56.11 
สังคมศึกษา 44.69 - - - - - 
ภาษาอังกฤษ 27.97 28.53 25.78 28.75 30.79 26.85 
คณิตศาสตร์ 22.71 21.91 23.68 21.94 22.51 24.82 
วิทยาศาสตร์ 32.51 30.26 33.75 28.79 28.23 32.83 

 
2)  มัธยมศึกษาปีที่ 6     

รำยวิชำ ปีกำรศึกษำ 
2559 

ปีกำรศึกษำ 
2560 

ปีกำรศึกษำ 
2561 

ปีกำรศึกษำ 
2562 

ปีกำรศึกษำ 
2563 

ปีกำรศึกษำ 
2564 

ภาษาไทย 45.85 41.83  38.56 36.50 39.32 43.26 
สังคมศึกษา 33.84 30.70  32.52 31.68 32.21 34.14 
ภาษาอังกฤษ 22.18 21.51  23.75 22.08 21.88 19.86 
คณิตศาสตร์ 19.41 17.40  20.51 17.14 21.28 17.88 
วิทยาศาสตร์ 28.52 24.16  26.29 25.23 30.96 26.89 

 
8.1.7  ผลงำนกำรสอบเข้ำศึกษำต่อของนักเรียนปีกำรศึกษำ 2564 
1)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

รำยกำร / กำรศึกษำต่อ รวม 
ศึกษาต่อโรงเรียนเดิม 77 
ศึกษาต่อโรงเรียนอ่ืน ๆ ในจังหวัดร้อยเอ็ด 23 
ศึกษาต่อสายอาชีพ/สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ  15 
ไม่ศึกษาต่อ  5 
ไม่มีข้อมูล 22 

รวม 142 
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2)  ข้อมูลนักเรียนที่ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

มหาวิทยาลัยของรัฐ 60 คน  มหาวิทยาลัยเอกชน 3 คน  สายอาชีพของรัฐ 24 คน สายอาชีพเอกชน 
8 คน  ประกอบอาชีพ 21 คน  รวม 116 คน ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ-สกุล คณะ สำขำ สถำนที่ศึกษำต่อ 
1 นายกรวิชญ์ พลวิชัย  คณะนิติรัฐศาสตร์ สาขาวิชา

รัฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

2 นายธนวินท์ ลาเบาะ  คอมพิวเตอร์  วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด  
3 นายไผทวรรณ ศรียาฤทธิ์  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

ศาสตร์ สาขา การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

4 นายสหพันธ์ สร้อยเสนา  คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียว  
5 นายวิศวะ  สกุลสัตยา  คอมพิวเตอร์  วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด  
6 นางสาวขนิษฐา สรภูมิ  พยาบาลศาสตร์  วิทยาลัยพยาบาลบรม

ราชชนนีนพรัตน์วชิระ  
7 นางสาวฐิติมา  นิจการ  คณะบริหารการตลาด  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
8 เจษฎา จักรทุม  

  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

9 นางสาวณัฐกมล  รัตนพันธ์  เทคโนโลยีการผลิต  วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด  
10 นางสาวดวงกมล จันทะดวง  การบัญชี   วิทยาลัยอาชีวะร้อยเอ็ด  
11 นางสาวเตือนใจ สีโคกกลาง  แฟชันและสิ่งทอ  วิทยาลัยอาชีวะศึกษา  
12 นางสาวปานรพี  สุพีรพงศ์  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์   มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาเขตอ านาจเจริญ  
13 นางสาวมนัสนันท์ พันธน้อย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สาขาภาษาญี่ปุ่น   
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

14 นางสาวรุจิกา สระกาศ  คณะสหวิทยาการ   มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยา
เขตหนองคาย  

15 นางสาววัชราภรณ์  ทองดี  คณะวิศวะกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
16 นางสาวสุพัตรา  มาบุญธรรม  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสารคาม  
17 นางสาวสุภาวดี โมกขรัตน์  การตลาด (โครงการ3ม. Minor)  วิทยาลัยอาชีวะศึกษา  
18 นางสาวพนิตรา โยวบุตร  เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
19 นางสาวพิสุทธินี  ศรีเสนพิลา  คณะบัญชีและการจัดการ สาขา

การตลาด  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

20 น.ส.ศุภัทชญา  บุญไชยโย  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
21 นางสาวสุทธินันท์  มันทะรา  คณะบัญชีและการจัดการ สาขาการ

จัดการ  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
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ที ่ ชื่อ-สกุล คณะ สำขำ สถำนที่ศึกษำต่อ 
22 นางสาวสุทาสินี  มั่งคั่ง  คณะวิศวะกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

23 นางสาวอาทิตยา  สงไพรสน  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

24 นางสาวเกวลิน  มาตบรรดิฐ  คณะศึกษาศาสตร์ เอกปฐมวัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

25 นางสาวนันธิญา  วงษ์ไกรษร  คณะบัญชีและการจัดการ สาขาการ
บัญชี  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

26 นางสาวยอแสง  สร้อยเงิน  คณะนิติศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

27 นางสาวอรอรุณ  สงไพรสน  คณะศึกษาศาสตร์เอก ปฐมวัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

28 นางสาวกัญญาณัฐ  ลีกา  การตลาด (โครงการ3ม. Minor)  วิทยาลัยอาชีวะศึกษา  

29 นางสาวปสุตานา  เมือง  ภาษารัสเซีย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

30 นางสาวทิพย์สุดา  กัญญาค 
า  

1.คณะพยาบาลศาสตร์ สาขา
พยาบาลศา สตรบัณทิต  

2.คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
สาขา พยาบาลศาสตร  

3.คณะพยาบาลศาสตร์ สาขา
พยาบาลศา สตรบัณฑิต  

-มหาวิทยาลัยขอนเเก่น  

-มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  

-ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  

31 นางสาวปริยาภัทรเฉลิมศิลป์  คณะวิศวะกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

32 นางสาววิจิตราหลงนุชชาติ  สาขาการโรงแรม  วิทยาลัยอาชีวะศึกษา  

33 นางสาวศศิวิมลแก้วเพชร  คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

34 นายวีระภัทร์ วงษ์พาณิชย์  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด  

35 นายณัฐนนท์  เธียรไชยภูมิ  คณะบริหารการตลาด  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

36 นายอลงกรณ์  แสงเกษม  สาขาก่อสร้าง  วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด  

37 นายณัฐวุฒิ  จันทสิทธิ์  การตลาด (โครงการ3ม. Minor)  วิทยาลัยอาชีวะศึกษา  

38 นายจิรนันท์  จันทรประทักษ์  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

39 นายฉัตรณรงค์  โพธิ์พรม  สาขาสัตวศาสตร์  วิทยาลัยเกษตรร้อยเอ็ด  

40 นายธิปไตย  เสาสมภพ  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

41 นายธีระพงษ์  ละครล า  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด  

42 นายปรารภ  อุประ  การตลาด (โครงการ3ม. Minor)  วิทยาลัยอาชีวะศึกษา  

43 นายปิยวัฒน์  มูลนิกรณ์  สาขาสัตวศาสตร์  วิทยาลัยเกษตรร้อยเอ็ด  

44 นายสิทธิศักดิ์  กิมเยื้อน  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด  

45 นางสาวกิรติกา  วงค์หาจักร์  นาฏศิลป์ละคร   วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด  

46 นางสาวกรรณิการ์  ชูแสง  การจัดการโลจิสติกส์  วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา  

47 นางสาวนิธิพร  ดีสวน  เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

48 นางสาววาทินี  จุมพล  คณะการจัดการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

49 นางสาวสุวิตา  ไชยชิต  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
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ที ่ ชื่อ-สกุล คณะ สำขำ สถำนที่ศึกษำต่อ 
50 นางสาวอทิตยา  สุริหาร  คณะบัญชีและการจัดการ สาขาการ

จัดการ  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

51 นางสาวจิราพร  เจริญเขต  คณะศึกษาศาสตร์เอกปฐมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัยสาขาร้อยเอ็ด  

52 นางสาวณัฐริกา  แก้วกาสี  สาขาวิชาการบัญชี      วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด  

53 นางสาวสุริสา  เคียวเขตวิทย์  สาขาวิชาการบัญชี      วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด  

54 นางสาวชมพูนุช  เพ็งรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์เอกปฐมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัยสาขร้อยเอ็ด  

55 นางสาวชนิตา  แสงมล  สาขาบริบาลและภาษา,หลักสูตร
วิชาชีพ ระยะสั้น  

โรงเรียนเอ้ือการย์  

56 นางสาวธีรารัตน์  โชตชิ่วง  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชา
การศึกษา ปฐมวัย   

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

57 นางสาวมาริสา  กิจมานะ  คณะศึกษาศาสตร์ เอกปฐมวัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

58 น.ส.กิตติมาพร  รัตนสวนจิก  สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  

59 นางสาววรรณษา  พันโภคา  คณะศึกษาศาสตร์เอกปฐมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัยสาขา ร้อยเอ็ด  

60 นางสาวอนุสรา  มลโมลี  คณะศึกษาศาสตร์เอก ปฐมศึกษา  
  

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัยสาขา ร้อยเอ็ด  

61 นางสาวสุรีรัตน์  ไชยะศรี  การตลาด (โครงการ3ม. Minor)  วิทยาลัยอาชีวะศึกษา  

62 นางสาวชลธิชา  ปุริตานัง  คณะบริหารการบัญชี  มหาวิทยาลัยรามค าแหง  

63 นายทวีทรัพย์ รัตนสวนจิก  ช่างไฟฟ้า  วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด  
64 นายพรรษา ข านอง    ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม  วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด  
65 นายเดชตะวัน มนตรีวัน    ช่างไฟฟ้า  วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด  
66 นายวิศรุต มันทะลา    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยเทคโนโลยีธีระธาดา  
67 นายพัฒนพงษ์ ภักดีสมัย  สาขา คอมพิวเตอร์ ธุระกิจ  วิทยาลัยเทคโนโลยีธีระธาดา     
68 นายวรายุทธ์ บุรุษ  การตลาด (โครงการ3ม. Minor)  วิทยาลัยอาชีวะศึกษา  
69 นายอานนท์ สาระวาท  สาขา คอมพิวเตอร์ ธุระกิจ  วิทยาลัยเทคโนโลยีธีระธาดา  
70 นายชนาธิป บุตรพรม  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด  
71 นายพัฒนพงษ์ ภักดีสมัย  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยเทคโนโลยีธีระธาดา  
72 นายอานนท์ สารวาส    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยเทคโนโลยีธีระธาดา  
73 น.ส.พิมพ์พลอย ช านาญจิตร์  การโรงแรม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด  
74 นายธวัชชัย ตู้สระกาศ   ช่างยนต์  วิทยาลัยเทคโนโลยีธีระธาดา  
75 นายชลธาร  บุญย่อ  คณะศึกษาศาสตร์เอกประถมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัยสาขาร้อยเอ็ด  
76 นายกฤษฎา  กุลนะรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์เอกประถมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัยสาขาร้อยเอ็ด  
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ที ่ ชื่อ-สกุล คณะ สำขำ สถำนที่ศึกษำต่อ 
77 นายจักรพันธ์  เมืองสิทธิ์    คณะศึกษาศาสตร์เอกประถมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัยสาขาร้อยเอ็ด  
78 นายชินวัตรกลีบบัวทอง  คณะศึกษาศาสตร์เอกประถมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัยสาขาร้อยเอ็ด  
79 นายภควัต ธนสีลังกูร   คณะครุศาสตร์   สาขาวิทยาศาสตร์ 

การกีฬา  
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม  

80 นายชัยวุฒิ  พรรณขาม  คณะศึกษาศาสตร์เอกสังคมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม  

81 นายถกลเกียรติ  อาวรณ์  สาขาสารสนเทศสถิติและวิทยาการ
ข้อมูล  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

82 นายกัมปนาท  เฉวียงวาศ  คณะครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม  

83 นายประทีป  อินม่วงไทย  คณะครุศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์
การกีฬา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม  

84 นายปราณวัตร  ใจภักดิ์  คณะครุศาสตร์ สาขาดนตรีศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม  

85 นายวัชรพล พันธุ์ชา  คณะวิทยาการสารสนเทศสาขาสื่อ
นิรมิต  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

86 นางสาวทักษิณา คณาศรี  คณะครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป  

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

87 น.ส.กฤตยา ศิริพัฒยางกุล  คณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม  

88 นางสาวชญาดา สอนไตรแก้ว  คณะครุศาสตร์ สาขาปฐมวัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบล  
89 นางสาวชลธิชา โสภาอุทก  คณะวิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยา  มหาวิทยาลัยนเรศวร  
90 นางสารแพรไพลิน พัฒนาศูร  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง  
91 นางสาวอธิชา อ่อนพฤกษ์ภูมิ  คณะครุศาสตร์ สาขาเคมี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม  
92 นางสาววรรณพร ประกาโส  คณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาลัยพยาบาลศรี

มหาสารคาม จ. 
มหาสารคาม  

93 นางสาวรัญญา ติษด า เทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยรังสิต  
94 นางสาวจิดารัตน์ พรมส าลี  คณะพยาบาลศาสตร์ สาขา 

พยาบาลศาสตร์บัณฑิต  
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  

95 นางสาวณัฐวรา แวงเลิศ  คณะบัญชีและการจัดการ การบัญชี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
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ส่วนที่ 2  ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 
 

กรอบแนวคิดการจัดท าแผน 
จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลบริบทที่เก่ียวข้อง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการก าหนดกรอบแนวคิด

ส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  
ร้อยเอ็ด มีข้อมูลที่ส าคัญประกอบด้วย  1. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 2.แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 3.แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579)    4. 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 5.นโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 6.ทิศทางการจัดการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ดปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โดยมีรายละเอียดดังน ี้ 
1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ที่คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้
ด าเนินการตามแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกัน รวมทั้งนโยบายแห่งชาติ
และมาตรการเฉพาะซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทาง วิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกัน
อย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือ ประเทศไทยมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ใน
ทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม
จิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
เทคโนโลยี  การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

ความม่ันคง 
- การมีความม่ันคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศใน

ทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 

- ประเทศ มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็ง  เป็น
ศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกท่ีน าไปสู่การบริหารประเทศ
ที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

- สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความ 
เข้มแข็งครอบครัว มีความอบอุ่น 

- ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่อาศัย 
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

- ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 
ความม่ังคั่ง 
- ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มประเทศรายได้ 

สูงความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน 
- เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ

สร้างรายได้ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญ
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ของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญ
ในระดับภูมิภาคและระดับโลกเกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 

- ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทาง
การเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความย่ังยืน 
- การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

- การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก ซ่ึง
เป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 

- มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างย่ังยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน เพ่ือ
การพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

- ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 6 ด้าน ได้แก่ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ทรัพยากรมนุษย์ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (2560 - 2564) 
กรอบวิสัยทัศน์ 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยังคงต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 โดยหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการ
พัฒนาใน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการ
พัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความ
มั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี ความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาวของประเทศ “มั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการก าหนด
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าข้ึนประเทศไทยเป็น
ประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่
ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และ
เกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย 5 เป้าหมาย ดังนี้ 
1. การหลุดพันจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
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2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี 
คุณภาพ 

3. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัย 
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 
 

3. แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
กรอบวิสัยทัศน์ 

“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
แผนการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลักท่ี

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์ 
และแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมายดังนี้ 

1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับการศึกษา
และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

1 .3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ 
แข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้ 

2.1 ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน  และการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะ
ด้าน 

2.3 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมาย ดังนี้ 
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3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 

3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐาน 
วิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 

3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ ตามหลักสูตรอย่างมี
คุณภาพและมาตรฐาน 

3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชน
สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 

3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล 
3.7 คร ูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้ 
4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
4.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วง 
4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพ่ือการวาง

แผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย ดังนี้ 

5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จรยิธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การ 

5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม
จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้ 

6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน และสามารถ
ตรวจสอบได้ 

6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 

6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและ
พ้ืนที่ 

6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกันของ
ผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 

6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญ
ก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
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4. นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย 
1.1 เร่งสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาเพ่ือเพ่ิมความเชื่อม่ันของสังคม และป้องกันภัยคุกคามใน

ชีวิตรูปแบบใหม่ และภัยอื่นๆ โดยมีการด าเนินการตามแผนและมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน ครู
และบุคลากรในรูปแบบต่างๆ อย่างเข้มแข็ง รวมทั้งด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินการและแสวงหาสถานศึกษาที่ด าเนินการได้ดีเยี่ยม (Best Practice) เพ่ือปรับปรุง พัฒนาและขยายผล
ต่อไป 

1.2 เร่งปลูกฝังทัศนคติ พฤติกรรม และองค์ความรู้ที่เก่ียวข้อง โดยบูรณาการอยู่ในกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิค้อมกนควบคู่กับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเชิงบวกและ
สร้างสรรค์ พร้อมทั้งหาแนวทางวิธีการปกป้องคุ้มครองต่อสาถนการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

1.3 เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

1.4 เร่งพัฒนาบทบาทและภารกิจของหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่มีอยู่ในทุกหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการให้ด าเนินการอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
- พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมน ายุทธศาสตร์

พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการ 
- เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด

อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 
- ส่งเสริมให้ใช้ภาษท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใช้ภาษา

อย่างหลากหลาย เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและ
การใช้ภาษาท่ีสามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 
- สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตก าลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของแต่

ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต 

- สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอน
ด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยละสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล (Data 
Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 

4. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
- พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
- ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้

สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
- ระดมสรรพก าลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อลดความ

เหลื่อมล้ าทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
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5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชพีครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
- เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง

ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
- ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ

และสร้างรายได้ 
6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 

- การปฏิรูปองค์การเพ่ือลดความทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพ และความเป็นเอกภาพของ
หน่วยงานที่มีภารกิจใกล้เคียง เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น 

- ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินงานโดยค านึงถึง
ประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 

- สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา ( Big Data) 
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้อง

กับการปฏิรูปองค์การ 
- สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้

อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
- จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน ( Financial Plan) ระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
- ส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ

ภายนอกโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ 

  เร่งรัดการด าเนินการจัดท ากฎหมายล าดับรองและแผนการศึกษาแห่งชาติเพ่ือรองรับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 

 
5. นโยบายและจุดเน้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดแนวทางพัฒนา “การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ 
วิถีคุณภาพ” ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ เพ่ือต่อ
ยอดพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็น”วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” 

นโยบาย 
1. ด้านความปลอดภัย 

1.1 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน พร้อมเสริมสร้างระบบและกลไกใน
การดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้น  ให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากโรคภัยต่างๆ ภัยพิบัติ
และภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

1.2 ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1.3 สร้างภูมิคุ้มกัน การรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี ในการด าเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และ

ชีวิตวิถีปกติต่อไป (Next Normal) 
2. ด้านโอกาสและลดความเลื่อมล้ าทางการศึกษา 
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2.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3 – 6 ปีทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษา สร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการดูแลปกป้อง เพ่ือให้มีพัฒนาการครบทุกด้าน โดยการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.2 การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้เข้าถึงโอกาส ความเสมอภาค และ
ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะส าหรับการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพในอนาคตให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 

2.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
2.4 ส่งเสริมเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและจัดหาทางเลือกในการ

เข้าถึงการเรียนรู้ การฝึกอาชีพ เพื่อให้มีทักษะในการด าเนินชีวิต สามารถพ่ึงตนเองได้ 
2.5 พัฒนาระบบสารสนเทศของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นรายบุคคล เพ่ือใช้เป็น

ฐานข้อมูลในการบริหารการศึกษา โดยเฉพาะการดูแลและป้องกันไม่ให้นักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษา 
และช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันให้กับเข้าสู่ระบบ 

3. ด้านคุณภาพ 
3.1 ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาที่มีความพร้อมให้น าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่

เน้นสมรรถนะไปใช้ตามศักยภาพของสถานศึกษา ให้สามารถออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับของต้องการและ
บริบท 

3.2 พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่เหมาะสมตามช่วงวัย สามารถจัดการตนเอง  มีการคิดข้ันสูง มี
ความสามารถในการสื่อสาร สามารถจัดระบบและกระบวนการท างานของตนเองและร่วมกับผู้อ่ืน โดยใช้การ
รวมพลังท างานเป็นทีม เป็นพลเมืองที่ดี มีศีลธรรม และอยู่ร่วมกับธรรมชาติวิทยาการอย่างยั่งยืน รวมทั้งมีความ
จงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

3.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 น าไปสู่การมีอาชีพ มีงานท า และ
ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

3.4 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ให้ควบคู่การเรียนรู้น าไปสู่การ
พัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียนเป็นรายบุคคล รวมทั้งส่งเสริมการน าระบบธนาคารหน่วยกิตมาใช้ใน
การเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ต่างๆ ของผู้เรียนในสถานศึกษา 

3.5 พัฒนา ส่งเสริม ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รวมทั้งบุคลากรสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานต าแหน่งและ
มาตรฐานวิชาชีพ 

4. ด้านประสิทธิภาพ 
4.1 เพ่ิมประสิทธิภาพกรบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอ านาจและใช้พื้นที่เป็นฐานที่

มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามหลักธรรมาภิบาล 
4.2 น าเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการฐานข้อมูล มาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัด

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการเรียนรู้ของผู้เรียน 
4.3 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการ

ขับเคลื่อน บริหารจัดการโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน และแสงงหาการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
เดื่อให้ประสบผลส าเร็จอย่าเป็นรูปธรรม 

4.4 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ โรงเรียน
ที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ และโรงเรียนในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
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4.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และปรับกระบวนการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และชีวิตวิถีปกติต่อไป 
(Next Normal) 

จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
1. เร่งแก้ปัญหาผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 โดย

เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กับผู้เรียน
ทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน 

2. เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐานความ
ปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 

3. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3 – 4 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษา และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันและเด็กพิการ
ที่ค้นพบจากการปักหมุดบ้านเด็กพิการให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 

4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและการจัดท ากรอบหลักสูตร รวมทั้งจัด
กระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน 

5. จัดการอบรมครูโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้าง
วินัยทางการเงินและการออม เพ่ือแก้ปัญหาหนี้สินครู 

6. เสริมสร้างการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมี
ปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัดและ
ประเมินผลในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ 

7. ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจ าพักนอน ส าหรับโรงเรียนที่อยู่ในพ้นที่สูง ห่างไกลและถ่ิน
ทุรกันดาร 

8. มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ 
9. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอ านาจและใช้พื้นที่เป็นฐาน เพ่ือ

สร้างความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล ให้กับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

 
6. ทิศทางการจัดการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ทิศทางการจัดการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซ่ึง
มีสาระส าคัญ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นองค์กรขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพ

การศึกษาสู่มาตรฐานสากล ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน 
พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ    และการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มี ความรู้คู่คุณธรรม ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะ

ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
4. ลดความเหลื่อมล้ า สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
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5. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการ 
ศึกษา 

นโยบาย 
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
นโยบายที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
ทิศทางการจัดการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
 

 จากการวิเคราะห์นโยบายการพัฒนาการศึกษาระดับชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด และกรอบแนวคิดตาม
แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 - 2566 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดไดจ้ัดให้
มีการประชุมระดมความคิดเห็นก าหนดทิศทางการจัดการศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าโครงการ กิจกรรม 
และตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการตามกรอบงบประมาณท่ีคาดว่าจะได้รับในปีการศึกษา 2565  ดังนี้ 

จุดเด่นของโรงเรียน 

      ด้านผูเ้รียน  พบว่า 
1.นักเรียนมีความเชื่อมั่นต่อการจัดการเรียนการสอนของครู  และการบริหารจัดการศึกษา

ของโรงเรียน   
2. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และมีความภาคภูมิใจในสถาบัน 

      ด้านครูผู้สอน  พบว่า  
1.ครูสอนตรงวิชาเอก  
2.มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   
3.รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม  
4.ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     ด้านผู้บริหาร  พบว่า 
 1. มีภาวะผู้น าสูง 
 2.เป็นผู้น าทางวิชาการ 
 3.บริหารแบบโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
 4.บริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 5.บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

      ด้านผูเ้รียน  พบว่า 
1.นักเรียนที่เข้าเรียนมีผลการเรียนระดับปานกลางไม่สามารถเลือกนักเรียนคุณภาพได้ 
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2.นักเรียนยังใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองน้อย และใช้ในทางไม่ถูกต้อง 
3.ผู้ปกครองของนักเรียนท างานต่างจังหวัด ต้องอาศัยกับญาติซึ่งดูแลพฤติกรรมไม่ทั่วถึง 

      ด้านครูผู้สอน  พบว่า 
  -ครูยังขาดความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ 

     ด้านผู้บริหาร  พบว่า 
 -การนิเทศยังไม่ต่อเนื่อง 
 
วิสัยทัศน์ 
“โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ็ด  เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานพัฒนาการสู่

สากล  นักเรียนมีความรู้  คู่คุณธรรม  น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ” 
 

พันธกิจ 
 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
 2. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

 เป้าประสงค์ 
1. ส่งเสริม  สนับสนุนผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น   แก้ปัญหา  
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม มีความรู้ และทักษะพ้ืนฐานในการ
ประกอบอาชีพ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

2. ส่งเสริม  สนับสนุนผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย รู้จักยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย   มีสุข
ภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมที่ดี  

3. ส่งเสริม  สนับสนุนระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการ
เรียนรู้ 

4. ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

วัฒนธรรมองค์กร 
  “ รักงานสอน อาทรศิษย์ ร่วมคิดร่วมท า “Love to teach love students and joined 

together to think” 
ค่านิยม   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ็ด  ใช้ “SPEC” โดยมีความหมายดังนี้ 
 S  =  Sense  of  belonging  (รักองค์การ) 
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 P  =  Performance  excellence  (มุ่งงานเลิศ) 
 E  =  Ethic  and  integrity  (เทิดคุณธรรม) 
 C  =  Co  Operation   (น าพาความร่วมมือ) 
อัตลักษณ์โรงเรียน : “นักเรียน มารยาทงาม  น้ าใจดี  มีจิตอาสา” 
 
 
 
กลยุทธ์ 

จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด จึงก าหนด
กลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566 จ านวน 3 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 

กลยุทธ์ที่  1  ส่งเสริม  สนับสนุนผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตามศตวรรษท่ี 21  ผู้เรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด และปฏิบัติตนโดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่  2  ส่งเสริม  สนับสนุนผู้บริหารให้มีความสามารถในการบริหารตามหลัก  ธรรมาภิบาล  
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่หลากหลาย บูรณาการด้านความรู้คู่คุณธรรม  พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมแหล่ง
เรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่  3  ส่งเสริม  สนับสนุน กระบวนการจัดการเรียนการสอน ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียน 
 

นโยบายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ็ด 
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาระดับชาติ ระดับ

เขตพ้ืนที่การศึกษา บริบทของโรงเรียน ความต้องการของผู้เรียน และสนองความต้องการชุมชนภายใต้การมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่าย 

2. ส่งเสริม  สนับสนุน ผู้เรียนใหม้ีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วนตนเองก้าวทันต่อเทคโนโลยี รักการ
อ่าน การเขียน เพื่อให้มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น  ภาษาเวียดนาม 
และภาษาเกาหลี ในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

3. ส่งเสริม  สนับสนุนผู้เรียนให้มีนิสัยรักในด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา รู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ ส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส เบิกบาน มีสุขนิสัยที่ดี รู้จักดูแล
ป้องกันตนเอง ปลอดจากยาเสพติด และสิ่งมอมเมา สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

4. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้เทียบเท่าเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับชาติ และตรงตามเป้าหมายของโรงเรียนที่ก าหนดไว้  

5. พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ใช้แหล่งการเรียนรู้ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนากระบวนการใช้สื่ออย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุด 

6. ส่งเสริม  สนับสนุนผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียนวินัย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
และค่านิยมที่ดี  น าความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ปรากฏผลเป็นรูปธรรม 
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7. ส่งเสริม  สนับสนุนบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ด้านการพัฒนาการเรียนการสอนพัฒนาการวิชาการ 
มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นระบบต่อเนื่องที่เป็นธรรม และทั่วถึงโดยสร้างขวัญและก าลังใจแก้
ผู้ปฎิบัติดี ตั้งใจท างาน 

8. บริหารจัดการองค์กร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วม กระจายอ านาจ โดยใช้สถานศึกษา
เป็นฐาน เพื่อประสิทธิผลของผู้เรียน บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

9. จัดระบบควบคุมดูแล อาคารสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก แหล่งเรียนรู้ ทรัพยากรภายในโรงเรียน 
ให้มีความม่ันคง แข็งแรง ปลอดภัย สะอาด เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาสูงสูด โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

10. พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดท าข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน และเป็น
ระบบ เอื้อต่อการน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ 

11. พัฒนาระบบการรับ - จ่าย เงิน ระบบการควบคุมตรวจสอบ ระบบการจัดท ารายงาน ระบบติดตาม
ประเมินผล การใช้งบประมาณ ให้เป็นไปตามกฎ และระเบียบ บนพื้นฐานของความถูกต้องชัดเจน โปร่งใส 
และตรวจสอบได้ 

12. จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ประกาศและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และสร้างเกียรติยศ
ชื่อเสียงของสถานศึกษาให้ปรากฏแก่ชุมชน และสังคม 



ส่วนที่ 3 
ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปีการศึกษา 2565 

3.1  ประมาณการรายรับของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
 

ล าดับ รายการ จ านวนนักเรียน จ านวนเงิน/คน จ านวนเงิน (บาท) 

1 อุดหนุนรายหัว 

1.1 อุดหนุนรายหัวระดับ ม.ต้น 469 3,500               1,641,500 

1.2 อุดหนุนรายหัวระดับ ม.ปลาย 321 3,800 1,219,800 

  รวมงบจัดสรรเงินอุดหนุน         2,880,300 

2 สนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ 

2.1 ค่าเครื่องแบบ ม.ต้น 469 450                 211,050 

2.2 ค่าเครื่องแบบ ม.ปลาย 321 500                 160,500 

2.3 หนังสือเรียน ม.1-6                   843,626 

2.4 อุปกรณ์การเรียน ม.ต้น 469 420                 196,980 

2.5 อุปกรณ์การเรียน ม.ปลาย 321 460                 147,660 

2.6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.ต้น 469 880                 412,720 

2.7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.ปลาย 321 950                 304,950 

  รวมงบสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ         2,277,486 

3 ปัจจัยพื้นฐานฯ ม.ต้น 150 3,000                 450,000  

 รวมงบปัจจัยพื้นฐาน           450,000  

4 เงินรายได้โครงการ Gifted 

4.1 โครงการพิเศษ ม.ต้น 101 11,000                1,111,000 

4.2 โครงการพิเศษ ม.ปลาย 45 17,000                  765,000 

  รวมงบได้โครงการ Gifted         1,876,000   

5 ค่าจ้างบุคลากร 790 1,200                  948,000 

 รวมงบค่าจ้างบุคลากร            948,000 

6 บริจาคผ้าป่าเพ่ือการศึกษา            50,000  

รวมรายรับทั้งสิ้น (งบประมาณจัดสรร)           8,462,786 
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3.2  ประมาณการรายจ่ายประจ าของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 
 

ล าดับ รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
1 ค่าไฟฟ้า (85,000/เดือน) 1,020,000 
2 ค่าโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต (2,675/เดือน)                  32,100  
3 ค่าจ้างบุคลากร (122,000/เดือน)              1,379,730  
4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น                 211,050 
5 ค่าเครื่องแบบนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย                 160,500 
6 ค่าหนังสือเรียน ม.1-ม.6                 843,626 
7 อุปกรณ์การเรียน ม.ต้น                 196,980 
8 อุปกรณ์การเรียน ม.ปลาย                 147,660 
9 ปัจจัยพ้ืนฐาน ม.ต้น                 450,000  

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 4,441,646 
** หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ 

3.3 การจัดสรรงบอุดหนุนรายหัว  ปีการศึกษา 2565 
 

ล าดับ รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
1 งบประมาณอุดหนุนรายหัว 2,861,300 
2 รายจ่ายค่าสาธารณูปโภค   
   1)  สมทบค่าไฟฟ้า 874,000 
   2)  ค่าโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต(2,675บาท/เดือน) 32,100 
   3)  สมทบค่าจ้างบุคลากร 431,730 

คงเหลือยอดจัดสรร 1,523,470 
** หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ 

 

การบริหารงบอุดหนุนรายหัว ปีการศึกษา 2564 จ านวนเงิน ร้อยละ 

ฝ่ายวิชาการ 914,082 60 
ฝ่ายบริการ 304,694 20 
ฝ่ายธุรการ 76,173 5 
ฝ่ายกิจการนักเรียน 76,174 5 
เงินส ารองจ่าย 152,347 10 
รวม 1,523,2470 100 
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3.4 งบประมาณจัดสรรตามรหัสโครงการ 
ปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด มีโครงการจ านวน 41 โครงการ

ส าคัญที่จะต้องด าเนินการ  ดังตาราง 
 

รหัส โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย งบประมาณ 

01 ยกระดับผลสัมฤทธิ์สุขศึกษาและพลศึกษา  วิชาการ 46,000 

02 พัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ วิชาการ 30,000 

03 แข่งขันกีฬา–กรีฑาภายใน วิชาการ 100,000 

04 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ วิชาการ 29,000 

05 พัฒนาศักยภาพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ สู่ความเป็นเลิศ วิชาการ 40,000 

06 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ วิชาการ 100,000 

07 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย วิชาการ 30,000 

08 เข้าค่ายภาษาต่างประเทศ วิชาการ 15,000 

09 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ วิชาการ 35,000 

10 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิชาการ 39,000 

11 พัฒนาสื่ออุปกรณ์และจัดบรรยากาศการเรียนรู้การงานอาชีพ วิชาการ 20,000 

12 พัฒนางานฝ่ายวิชาการ วิชาการ 270,600 

13 ปัจฉิมนิเทศ วิชาการ 5,000 

14 พัฒนาห้องสมุด วิชาการ 5,000 

15 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วิชาการ 27,000 

16 พัฒนางานโครงการพิเศษ วิชาการ 20,000 

17 พัฒนาบุคลากรของโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาฯ วิชาการ 202,482 

18 ส่งเสริมศักยภาพงานบริการ บริการ 244,694 

19 พัฒนางานโสตทัศนศึกษา บริการ 40,000 

20 ส่งเสริมสุขภาพและงานอนามัยโรงเรียน บริการ 20,000 

21 พัฒนาระบบงานเบิกจ่ายเงินรายจ่ายประจ า ธุรการ 4,441,646 

22 พัฒนางานฝ่ายธุรการ ธุรการ 44,673 

23 พัฒนาบุคลากร ธุรการ 31,500 

24 พัฒนางานฝ่ายกิจการนักเรียน กิจการนักเรียน 47,174 

25 ผ้าป่าภายในน้ าใจพี่น้องน้ าเงิน-ชมพู กิจการนักเรียน 50,000 
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รหัส โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย งบประมาณ 

26 อบรมสารวัตรนักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน กิจการนักเรียน 10,000 

27 ส่งเสริมกิจกรรมคณะกรรมการสภานักเรียน กิจการนักเรียน 19,000 

28 พัฒนากิจกรรมและส่งเสริมการเรียนรู้ห้องเรียนพิเศษ วิชาการ 300,000 

29 พัฒนาสื่อและนวัตกรรมห้องเรียนพิเศษ วิชาการ 230,000 

30 ค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิชาการ 400,000 

31 เสริมทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วิชาการ 250,000 

32 ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาและสอนเสริมพิเศษ วิชาการ 350,000 

33 ซ่อมแซม บ ารุงรักษา สื่อ วัสดุ-ครุภัณฑ์ ห้องเรียนพิเศษ วิชาการ 200,000 

34 เปิดบ้านสถานศึกษา (Open House) วิชาการ 77,670 

35 พัฒนากิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด วิชาการ 50,000 

36 พัฒนากิจกรรมชุมนุมนักเรียน วิชาการ 30,000 

37 ทัศนศึกษา กิจการนักเรียน 180,000 

38 พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร วิชาการ 180,000 

39 พัฒนาวงโยธวาทิต วิชาการ 50,000 

40 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน กิจการนักเรียน 35,000 

41 แนะแนวศึกษาต่อ วิชาการ 15,000 

 ส ารอง  152,347 

 รวม  8,462,786 

 
3.5 งบประมาณจัดสรรตามโครงการฝ่าย/งาน 
 ปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด มีโครงการจ านวน 41 โครงการ
ส าคัญที่จะต้องด าเนินการ  ดังตาราง 
 

3.5.1 โครงการฝ่ายวิชาการ 
 

รหัส โครงการ/กิจกรรม งาน/กลุ่มสาระ งบประมาณ 

01 ยกระดับผลสัมฤทธิ์สุขศึกษาและพลศึกษา  สุขศึกษาฯ 46,000 

02 พัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ สุขศึกษาฯ 30,000 

03 แข่งขันกีฬา–กรีฑาภายใน สุขศึกษาฯ 100,000 

04 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ สังคมศึกษาฯ 29,000 

05 พัฒนาศักยภาพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ สู่ความเป็นเลิศ ศิลปะ 40,000 
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รหัส โครงการ/กิจกรรม งาน/กลุ่มสาระ งบประมาณ 

06 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ วิทยาศาสตร์ฯ 100,000 

07 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย ภาษาไทย 30,000 

08 เข้าค่ายภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศ 15,000 

09 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ภาษาต่างประเทศ 35,000 

10 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 39,000 

11 พัฒนาสื่ออุปกรณ์และจัดบรรยากาศการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ 20,000 

12 พัฒนางานฝ่ายวิชาการ งานในฝ่ายวิชาการ 270,600 

13 ปัจฉิมนิเทศ งานในฝ่ายวิชาการ 5,000 

14 พัฒนาห้องสมุด งานห้องสมุด 5,000 

15 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา งานประกันฯ 27,000 

16 พัฒนางานโครงการพิเศษ งานโครงการพิเศษ 20,000 

17 พัฒนาบุคลากรของโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาฯ งานในฝ่ายวิชาการ 202,482 

28 พัฒนากิจกรรมและส่งเสริมการเรียนรู้ห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนพิเศษ 300,000 

29 พัฒนาสื่อและนวัตกรรมห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนพิเศษ 230,000 

30 ค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนพิเศษ 400,000 

31 เสริมทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ 250,000 

32 ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาและสอนเสริมพิเศษ ห้องเรียนพิเศษ 350,000 

33 ซ่อมแซม บ ารุงรักษา สื่อ วัสดุ-ครุภัณฑ์ ห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนพิเศษ 200,000 

34 เปิดบ้านสถานศึกษา (Open House) งานในฝ่ายวิชาการ 77,670 

35 พัฒนากิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด งานกิจกรรมฯ 50,000 

36 พัฒนากิจกรรมชุมนุมนักเรียน งานกิจกรรมฯ 30,000 

38 พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร งานเทคโนโลยีฯ 180,000 

39 พัฒนาวงโยธวาทิต ศิลปะ 50,000 

41 แนะแนวศึกษาต่อ งานแนะแนว 15,000 

 รวม  2,901,752 
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3.5.2 โครงการฝ่ายบริการ 
 

รหัส โครงการ/กิจกรรม งาน/กลุ่มสาระ งบประมาณ 

18 ส่งเสริมศักยภาพงานบริการ งานในฝ่ายบริการ 244,694 

19 พัฒนางานโสตทัศนศึกษา งานโสตทัศนศึกษา 40,000 

20 ส่งเสริมสุขภาพและงานอนามัยโรงเรียน งานอนามัย 20,000 

 รวม  304,694 
 

 

3.5.3 โครงการฝ่ายธุรการ 
 

รหัส โครงการ/กิจกรรม งาน/กลุ่มสาระ งบประมาณ 

21 พัฒนาระบบงานเบิกจ่ายเงินรายจ่ายประจ า งานในฝ่ายธุรการ 4,441,646 

22 พัฒนางานฝ่ายธุรการ งานในฝ่ายธุรการ 44,673 

23 พัฒนาบุคลากร งานบุคลากร 31,500 

 รวม  4,517,819 
 

3.5.4 โครงการฝ่ายกิจการนักเรียน 
 

รหัส โครงการ/กิจกรรม งาน/กลุ่มสาระ งบประมาณ 

24 พัฒนางานฝ่ายกิจการนักเรียน งานในฝ่ายกิจการฯ 47,174 

25 ผ้าป่าภายในน้ าใจพี่น้องน้ าเงิน-ชมพู งานสัมพันธ์ชุมชน 50,000 

26 อบรมสารวัตรนักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน งานประชาธิปไตย 10,000 

27 ส่งเสริมกิจกรรมคณะกรรมการสภานักเรียน งานประชาธิปไตย 19,000 

36 ทัศนศึกษา งานในฝ่ายกิจการฯ 180,000 

38 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน งานจริยธรรม 35,000 

 รวม  341,174 
 

3.5.5 ส ารองจ่าย 
 

รหัส โครงการ/กิจกรรม งาน/กลุ่มสาระ งบประมาณ 

 ส ารองจ่าย  152,347 
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3.6  งบประมาณเพิ่มประสิทธิผลกลยทุธ์  
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  ได้จัดสรรงบประมาณจ านวน  8,462,347  บาท (แปด
ล้านสี่แสนหกหมื่นสองพันสามร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) ตามตารางข้อ 3.1  โดยจ าแนกตามกลยุทธ์  ดังนี้ 
 
ตาราง  กลยุทธ์/งบประมาณ  ปีงบประมาณ 2564 

 

ที ่ กลยุทธ์ จ านวนเงิน/บาท 

1 

ส่งเสริม  สนับสนุน  ผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตามศตวรรษท่ี 21  มี
คุณลักษณะที่พึงประสงคแ์ละค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด และปฏิบัติ
ตนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(จ านวน  15 โครงการ) 

1,916,670 

2 

ส่งเสริม  สนับสนุน ให้มีกระบวนการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล  ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่หลากหลาย     บูรณาการด้าน
ความรู้คู่คุณธรรม พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 
(จ านวน  16 โครงการ) 

6,054,769 

3 

ส่งเสริม  สนับสนุน กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียน 
(จ านวน  8 โครงการ) 

339,000 

รวมงบประมาณตามโครงการ 8,310,439 

เงินส ารองจ่าย 152,347 
รวมงบประมาณจัดสรร 8,462,786 
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รายละเอียดโครงการตามกลยุทธ ์
 

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริม  สนับสนุน  ผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตามศตวรรษที่ 21  มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงคแ์ละค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด และปฏิบัติตนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

รหัส โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย/กลุ่มสาระ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

02 พัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ สุขศึกษาฯ 30,000 ตลอดปี 

03 แข่งขันกีฬา–กรีฑาภายใน สุขศึกษาฯ 100,000 ธ.ค. 65 

08 เข้าค่ายภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศ 15,000 ก.ย. 65 

13 ปัจฉิมนิเทศ งานในฝ่ายวิชาการ 5,000 ก.พ. 66 

26 
อบรมสารวัตรนักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

งานประชาธิปไตย 10,000 มิ.ย. 65 

27 ส่งเสริมกิจกรรมคณะกรรมการสภานักเรียน งานประชาธิปไตย 19,000 ตลอดปี 

28 พัฒนากิจกรรมและส่งเสริมการเรียนรู้ห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนพิเศษ 300,000 ตลอดปี 

30 
ค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมนักเรียนห้องเรียน
พิเศษ 

ห้องเรียนพิเศษ 400,000 มี.ค. 66 

31 เสริมทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ 250,000 ธ.ค. 65 

32 ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาและสอนเสริมพิเศษ ห้องเรียนพิเศษ 350,000 ตลอดปี 

34 เปิดบ้านสถานศึกษา (Open House) งานในฝ่ายวิชาการ 77,670 ก.พ. 66 

35 พัฒนากิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด งานกิจกรรมฯ 50,000 ตลอดปี 

36 พัฒนากิจกรรมชุมนุมนักเรียน งานกิจกรรมฯ 30,000 ตลอดปี 

37 ทัศนศึกษา งานในฝ่ายกิจการฯ 180,000 ม.ค. 66 

39 พัฒนาวงโยธวาทิต ศิลปะ 50,000 ตลอดปี 

40 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน งานจริยธรรม 35,000 ส.ค. 65 

41 แนะแนวศึกษาต่อ งานแนะแนว 15,000 ก.พ. 66 

 รวม  1,916,670  
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กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริม  สนับสนุน ให้มีกระบวนการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
หลากหลาย     บูรณาการด้านความรู้คู่คุณธรรม พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 
 

รหัส โครงการ/กิจกรรม 
ฝ่าย/กลุ่ม

สาระ 
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

12 พัฒนางานฝ่ายวิชาการ 
งานในฝ่าย
วิชาการ 

270,600 ตลอดปี 

14 พัฒนาห้องสมุด งานห้องสมุด 5,000 ตลอดปี 

15 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา งานประกันฯ 27,000 ตลอดปี 

16 พัฒนางานโครงการพิเศษ 
งานโครงการ

พิเศษ 
20,000 ตลอดปี 

17 พัฒนาบุคลากรของโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมฯ 
งานในฝ่าย
วิชาการ 

202,482 ต.ค. 65 

18 ส่งเสริมศักยภาพงานบริการ 
งานในฝ่าย

บริการ 
244,694 ตลอดปี 

19 พัฒนางานโสตทัศนศึกษา 
งานโสตทัศน

ศึกษา 
40,000 ตลอดปี 

20 ส่งเสริมสุขภาพและงานอนามัยโรงเรียน งานอนามัย 20,000 ตลอดปี 

21 พัฒนาระบบงานเบิกจ่ายเงินรายจ่ายประจ า 
งานในฝ่าย

ธุรการ 
4,441,646 ตลอดปี 

22 พัฒนางานฝ่ายธุรการ 
งานในฝ่าย

ธุรการ 
44,673 ตลอดปี 

23 พัฒนาบุคลากร งานบุคลากร 31,500 ตลอดปี 

24 พัฒนางานฝ่ายกิจการนักเรียน 
งานในฝ่าย
กิจการฯ 

47,174 ตลอดปี 

25 ผ้าป่าภายในน้ าใจพี่น้องน้ าเงิน-ชมพู 
งานสัมพันธ์

ชุมชน 
50,000 ก.พ. 66 

29 พัฒนาสื่อและนวัตกรรมห้องเรียนพิเศษ 
ห้องเรียน

พิเศษ 
230,000 ตลอดปี 

33 
ซ่อมแซม บ ารุงรักษา สื่อ วัสดุ-ครุภัณฑ์ ห้องเรียน
พิเศษ 

ห้องเรียน
พิเศษ 

200,000 ตลอดปี 

38 พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
งานเทคโนโลยี

ฯ 
180,000 มิ.ย. 65 

 รวม  6,054,769  
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กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริม  สนับสนุน กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียน 

 

รหัส โครงการ/กิจกรรม 
ฝ่าย/กลุ่ม

สาระ 
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

01 ยกระดับผลสัมฤทธิ์สุขศึกษาและพลศึกษา  สุขศึกษาฯ 46,000 ตลอดปี 

04 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระสังคม
ศึกษาฯ 

สังคมศึกษาฯ 29,000 ตลอดปี 

05 
พัฒนาศักยภาพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ สู่ความ
เป็นเลิศ 

ศิลปะ 40,000 ตลอดปี 

06 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ฯ 

วิทยาศาสตร์ฯ 100,000 ตลอดปี 

07 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย ภาษาไทย 30,000 ตลอดปี 

09 
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

ภาษาต่างประ
เทศ 

35,000 ตลอดปี 

10 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 39,000 ตลอดปี 

11 
พัฒนาสื่ออุปกรณ์และจัดบรรยากาศการเรียนรู้การ
งานอาชีพ 

การงานอาชีพ 20,000 ตลอดปี 

 รวม  339,000  
 



 

ส่วนที่ 4 

การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
 

1.  การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ  
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ เป็นเครื่องมือส าคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือส่งมอบผลผลิตการให้ 

บริการการศึกษาที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละปีงบประมาณ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  จึงได้
ก าหนดปัจจัยความส าเร็จและกระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้  
 
2.  กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ  

1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ร้อยเอ็ด ก าหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2564 เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น ของสถานศึกษา ซึ่งมีทั้งงบประมาณในส่วนของ
กลุ่มงานต่างๆ ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดและสถานศึกษาในสังกัด  

2. งบประมาณด าเนินงานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ได้จัดสรรงบประมาณ ดังนี้  
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณตามกรอบ จาก

งบประมาณการที่คาดว่าจะได้รับจากเงินอุดหนุนรายหัว และเงินรายได้ของสถานศึกษา โดยมีการจัดสรร
งบประมาณเป็น 2 ส่วนในการบริหารจัดการ ดังนี้ 

 2.1 งบประมาณบริหารจัดการสถานศึกษา 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ได้จัดสรรงบประมาณส าหรับบริหาร

จัดการของโรงเรียนเป็น ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริหารจัดบุคลากร/ลูกจ้าง  
2.2 งบประมาณเพ่ิมประสิทธิผลตามกลยุทธ์ตามโครงการ  

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  ได้จัดสรรงบประมาณในด าเนินการ
ตามกลยุทธ์ จุดเน้น ของสถานศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของโรงเรียนเพื่อพัฒนาสู่ความ
ยั่งยืน 
 
3.  ปัจจัยสู่ความส าเร็จ  

1. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตลอดจนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน  

2. การสื่อสารทิศทางองค์กรทั้งนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดเน้น และเป้าหมายการพัฒนา ให้
บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง  

3. จัดโครงสร้าง กระบวนการท างาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบ ทั้งเจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง พร้อม
ก าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน  

4. การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันขององค์กร เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ เป้าหมายในการพัฒนา และจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ซึ่งมุ่งสู่เป้าหมายสุดท้าย คือการพัฒนาให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตาม
ศักยภาพอย่างเท่าเทียมกัน  

5. ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการก าหนด อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
6. การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล เพ่ือให้การน าแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดย

ติดตามความก้าวหน้าประจ าปี การประเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ  
7. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะโดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีสู่สาธารณะ

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
8. น าผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์   

 
4.  กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ  

1. สื่อสารทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนา และเป้าหมายการ
ให้บริการหน่วยงาน ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง  

2. จัดโครงสร้างกระบวนการท างานและมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน ทั้งเจ้าภาพหลัก เจ้าภาพ
รอง และผู้สนับสนุน พร้อมก าหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน  

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และเป้าหมายตามนโยบาย เพ่ือก าหนดกลยุทธ์และจัดท า
แผนปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์  

4. ด าเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนด  
5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยติดตาม

ความก้าวหน้าประจ าปี การประเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ  
6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี      

สู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 
5.  ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ  
  

ระยะเวลา แนวปฏิบัติ 
มีนาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565 
มีนาคม 2565 ประชุมบุคลากรจัดท าโครงการตามกลยุทธ์ ปีการศึกษา 2565 
มีนาคม 2565 จัดท าร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565 
มิถุนายน 2565 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อลงนามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีการศึกษา 2565 
มิถุนายน 2565 มีแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565 
กันยายน 2565 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน (พฤษภาคม 2565–กันยายน 2565)  
มีนาคม 2566 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565–มีนาคม 2566)  
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ชื่องาน/โครงการ (01)    ยกระดับผลสัมฤทธิ์สุขศึกษาและพลศึกษา  
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
แผนงาน      ฝ่ายวิชาการ 
สนองกลยุทธ์ที่   ข้อ 1 และ 3 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายอภิชาติ  นระศาสตร์ 
 
1. หลักการและเหตุผล 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นกระบวนการที่ส าคัญที่สุดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เกิด
ขึ้นกับผู้เรียน เพื่อเป็นการเสริมสร้าง พัฒนา ปลูกฝังให้เยาวชนที่เข้ารับการศึกษามีลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรปฏิรูปการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสังคม  แนวทางในการจัดการเรียนการ
สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จึงมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง รวมทั้งมีส่วนร่วมในการเลือกกิจกรรมตาม
ความต้องการ 
 ปีการศึกษา 2564 มีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน แต่มีอุปกรณ์บางส่วนช ารุด
จ าเป็นต้องซ่อมแซมและจัดซื้อเพ่ิมเติมเพ่ือให้เพียงพอต่อการเรียนการสอน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 75  ควรมีการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายและจิตใจให้แข็งแรงสมบูรณ์ 
2) เพ่ือให้มีเอกสาร สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้กับ

ผู้เรียนมากยิ่งข้ึน 
3) เพ่ือซ่อมแซมวัสดุ-อุปกรณ์ สนามกีฬาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนสอนให้สามารถใช้งานได้

ตามปกติและมีประสิทธิภาพ 
4) เพ่ือสนับสนุนให้การจัดการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างสูงสุด 

 
3. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 1) นักเรียนร้อยละ 80 มีสมรรถภาพทางกายและจิตใจผ่านเกณฑ์ 
 2) นักเรียนร้อยละ 80 มีสื่ออุปกรณ์ สนามกีฬาที่ดีและเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
 3) นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดีขึ้นไป 
 4) นักเรียนและครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระฯเฉลี่ยในระดับมากขึ้นไป 
 
4. เป้าหมาย    

4.1  เชิงปริมาณ 
     ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จ านวน 2 คน จัดกิจกรรมกระบวนการเรียน

การสอนให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับผู้เรียน รวมทั้งจัดให้มีสื่อ วัสดุ - อุปกรณ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษาให้เพียงพอทุกรายวิชา 
     4.2  เชิงคุณภาพ 

 1. นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย และสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
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 2. นักเรียนร้อยละ 75 น าเอาความรู้ ทักษะทางด้านกีฬาไปใช้ในการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพ
กาย และสุขภาพจิตได้ 

 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 

ตั้งแต่วันที่  15  พฤษภาคม  พ.ศ.  2565 - ถึงวันที่  31  มีนาคม  2566  
 
7. วิธีด าเนินการ 
 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 
 
 
 
 
 
2. ขั้นด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดตั้งคณะกรรมการบริหารภายในกลุ่มฯ 
2. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานในกลุ่ม

สาระฯ 
3. จัดท าแผนปฏิบัติการและปฏิทิน

ปฏิบัติงานของกลุ่มสาระฯ 
 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสุข
ศึกษาและพลศึกษา 

1.1 ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับแผนปฏิรูปการศึกษาและ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 

1.2  จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการสอน หนังสือ 
เอกสาร ครุภัณฑ์ 

1.3 จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด        
และวิชาเพศศึกษา 

1.4 จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพ/การกีฬา 
1.5 จัดท าป้ายนิเทศ 

 

17 – 20  
พ.ค. 65 
21- 25  
พ.ค. 65 

 
 

1 – 30 มิ.ย. 65 
 

มิ.ย.65 – ก.พ. 66 
 
 
 
 
 
 

 

หัวหน้าและ
คณะกรรมการบริหาร
กลุ่มสาระฯ 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
กรรมการบริหารกลุ่ม
สาระฯ 
1. นายอภิชาติ 
2. นายช านาญพงษ์ 

 
 
 
 
 

3. ขั้นตรวจสอบ
ประเมิน  
 
 
 
4. แก้ไขปรับปรุง  

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน 
2. นิเทศและติดตามผล 
3. ประชุมบุคลากรกลุ่มสาระฯ 

 
 

1. รวบรวมข้อมูลสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนใน
การเรียนการสอน 

2.  ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงจากสภาพ
ปัญหา 

มิ.ย.65 – ก.พ. 66 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

เดือนละ 1 ครั้ง 
   พ. ย.- ธ.ค.65 

 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

ม.ค.-มี.ค. 65 
 

นายอภิชาติ และ
คณะกรรมการฯ 
 
 
 
1. นายอภิชาติ 
2. คณะกรรมการ

บริหารกลุ่มสาระ
ฯ 
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ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
3. สรุปผลการปฏิบัติงานและรายงานต่อ

ฝ่ายบริหาร 
3. ผู้บริหารโรงเรียน 

 
8.  ค่าใช้จ่าย 

เงินงบประมาณ  46,000  บาท จ าแนกตามรายการใช้จ่าย และแหล่งงบประมาณ ได้ดังนี้ 

กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) 

รวมท้ังสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
1. พัฒนาการกีฬา/จัดการเรียนการสอน 20,000 10,000  10,000  
2. ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาและ
อุปกรณ์ 

25,000 20,000  5,000  

3. ทดสอบสมรรถภาพนักเรียน 1,000   1,000  
รวม 46,000 30,000  16,000  

 
9. วิธีการติดตามผลและประเมินผล 

 รายการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1. นักเรียนร้อยละ 80 มีสมรรถภาพทาง

กายและจิตใจผ่านเกณฑ์ 
ตรวจสอบ/ตรวจประเมิน แบบรายงานผลการทดสอบ

สมรรถภาพนักเรียน 
2. มีสื่ออุปกรณ์ สนามกีฬาที่ดีและ

เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
ตรวจสอบ/สอบถาม แบบรายงานการจัดซื้อ ซ่อมแซม/

แบบสอบถาม 
3. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนในระดับดีขึ้นไป 
ตรวจประเมิน แบบรายงานสรุปผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียน 
4. นักเรียนและครูผู้สอนมีความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระฯเฉลี่ยใน
ระดับมากข้ึนไป 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 
10. ผู้รับรับผิดชอบงาน/โครงการ 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ/กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 
11. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
2) ส านักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
3) การกีฬาแห่งประเทศไทย 
4) ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด 
5) หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เก่ียวข้อง 
6) กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารทั่วไป 
7) งานแผนงาน 
8) งานพัสดุ/งานการเงิน 
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) นักเรียนมีความรู้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
2) นักเรียนสามารถน าเอาความรู้ ทักษะทางการกีฬาไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
3) นักเรียนรู้รัก และสามัคคี ในหมู่คณะ 
4) นักเรียนมีทักษะทางสังคมเพ่ิมมากขึ้น 
5) นักเรียนมีความสามารถในการคิด ริเริ่มสร้างสรรค์เพิ่มข้ึน 

 
 

    ลงชื่อ         ผู้เสนอโครงการ 
              (นายอภิชาติ  นระศาสตร์) 

                                           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
                                                 

     
 ลงชื่อ                               ผู้เห็นชอบโครงการ  

               (นายไกรกฤษณ์   ดุสิต) 
                                     รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

 

  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ  เพราะ.................................................................................... ............... 
 
 

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี 
        ( พรเทพ     โพธิ์พันธุ์ ) 

         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
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ชื่องาน/โครงการ (02)  พัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
ลักษณะของงาน/โครงการ     โครงการต่อเนื่อง 
แผนงาน      ฝ่ายวิชาการ 
สนองนโยบาย(ยุทธศาสตร์)   ข้อที ่1 และ 3 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายอภิชาติ  นระศาสตร์ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  13  (พ.ศ.2565-2570) มีจุดเน้นที่ต้องการพัฒนา
ทัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพก้าวหน้ากับความเจริญทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ในยุคโลกาภิวัฒน์โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด ให้การส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนากีฬาและสุขภาพอนามัยของเยาวชน
ให้สอดคล้องตามจุดประสงค์ของหลักการพลศึกษา ให้เยาวชนมีทักษะและนิสัยรักการเล่นกีฬา ออกก าลังกาย 
หลีกไกลอบายมุข สิ่งเสพติด สิ่งลามกอนาจาร ให้มีโอกาสแสดง ความสามารถทางด้านกีฬาเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ
กีฬาและนันทนาการของเยาวชนให้มีพัฒนาการก้าวไกล และต่อเนื่อง จากระดับจังหวัดไปสู่ระดับเขต และ
ระดับประเทศ อันจะส่งเสริมประสบการณ์ให้แก่นักกีฬา พัฒนาฝีมือไปสู่ความเป็นเลิศ ไม่ว่าระดับโรงเรียน 
จังหวัด เขตการศึกษา จนถึงระดับชาติต่อไป 
 ปีการศึกษา 2564  โรงเรียนได้พัฒนา  สนับสนุน  ส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ  ท าให้นักเรียนเข้า
ร่วมการแข่งขันทั้งระดับภายในโรงเรียนและระดับภายนอกโรงเรียน  นักเรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันหลาย
รายการ  ดังนั้นในปีการศึกษา 2565  จ าเป็นต้องได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย กระทรวงการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ 
2) เพ่ือเป็นการพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ของเยาวชน 
3) เพ่ือให้เยาวชนได้มีโอกาสแสดงความสามารถพิเศษในด้านการกีฬาอย่างกว้างขวาง 
4) เพ่ือส่งเสริมให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีนิสัยรักการเล่นกีฬา โดยเฉพาะกีฬา                  

ฟุตบอลได้ออกก าลังกาย หลีกไกลอบายมุข และสิ่งเสพติด 
5) เพ่ือเป็นการเฟ้นหาค้นหานักกีฬาดีเด่น มีความสามารถและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศเสริมงานวิชาชีพได้ 

3. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1) นักเรียน 80 คนข้ึนไปที่มีความเป็นเลิศทางกีฬาได้รับการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้เข้าแข่งขัน

ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
2) นักเรียน ผู้ปกครอง บุคคลทั่วไป  และครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมความเป็นเลิศ

ทางด้านกีฬาเฉลี่ยในระดับมากข้ึนไป 
4.  เป้าหมาย 
     ด้านปริมาณ  - นักเรียน, เยาวชน  อย่างน้อย  70  คน 
     ด้านคุณภาพ -  นักเรียน,เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความรัก สามัคคี มีน้ าใจเป็นนักกีฬา ได้นักกีฬา
ดีเด่นมีความสามารถและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศเสริมงานวิชาชีพได้ 
 



แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด                                 หน้า 58 
 

 

5.  สถานที่ด าเนินการ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.2565 ถึง  เดือน มีนาคม พ.ศ.2566 

 
7.  วิธีด าเนินการ 
 

กิจกรรม / ขั้นตอน เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2564 ผู้รับผิดชอบ 
มิ.ย.– ก.ค. ก.ค. – มี.ค. 

1.  ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานเพื่อร่วมวางแผน
คัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทน
โรงเรียน 
-  เสนอแผนงานเพ่ือขออนุมัติ 

นักกีฬาทีม
โรงเรียนทุก
ประเภท 
รุ่นอายุ 
14,16,18 ปี 

   คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

2.  ออกค าสั่งแต่งตั้งผุ้ฝึกสอน     สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

3.  ประชุมแบ่งงาน มอบหมาย
ภาระงานเข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อม
นักกีฬา 

    สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

4.  ด าเนินงานตามโครงการ/
แผนงาน ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
เข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬา 

 30,000    สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

5.  รวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ     สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

6.  ติดตาม ประเมินผล 
  -  สรุป / รายงานผล 

    ครูอภิชาติ 
ครูช านาญ
พงษ์ 

รวม 30,000     
8.  ค่าใช้จ่าย  ใช้งบประมาณท้ังสิ้น 30,000 บาท จ าแนกตามรายการใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณดังนี้ 
 

กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ / งบประมาณ หมาย

เหตุ งบประมาณ บกศ. อ่ืน ๆ รวม 
1.  ค่าอาหาร / สวัสดิการนักกีฬา 30,000 - - 30,000  
2.  ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอน / 
ผู้เชี่ยวชาญ 

- - - -  

3.  ค่าวัสดุ – อุปกรณ์กีฬา - - - -  
รวม 30,000 - - 30,000  
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9.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
      โรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด  
 
10.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1) กลุ่มงานฯ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด 
2) ชมรมฯ  สมาคมต่าง ๆ 

 
11.  การติดตามและการประเมินผล 

 รายการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1. นักเรียน 70 คนข้ึนไปที่มีความเป็น

เลิศทางกีฬาได้รับการพัฒนา ส่งเสริม 
สนับสนุนให้เข้าแข่งขันทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

ตรวจสอบ/ตรวจประเมิน แบบรายงานผลการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางด้านกีฬา 

2. นักเรียน ผู้ปกครอง บุคคลทั่วไป  และ
ครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา
เฉลี่ยในระดับมากขึ้นไป 

สอบถาม แบบสอบถาม 
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12.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) นักเรียน, เยาวชนได้พัฒนาทักษะทางกีฬาฟุตซอลสูงขึ้น 
2) นักเรียน, เยาวชนมีพัฒนาการทุก ๆ ด้านดีขึ้น 
3) ได้นักกีฬาที่มีความสามารถในเชิงการเล่นกีฬา ความสามารถสูง เป็นตัวแทนโรงเรียนไปเข้าร่วมแข่งขัน

ในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป 
4) ได้นักกีฬาที่มีความสามารถในเชิงการเล่นกีฬาเป็นตัวแทนโรงเรียน  สพม.รอ.  และจังหวัดร้อยเอ็ด  

เข้าร่วมแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 
 
 

    ลงชื่อ         ผู้เสนอโครงการ 
              (นายอภิชาติ  นระศาสตร์) 

                                           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
                                                 

     
 ลงชื่อ                               ผู้เห็นชอบโครงการ  

               (นายไกรกฤษณ์  ดุสิต) 
                                     รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

 

  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ  เพราะ.................................................................................... ............... 
 
 

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี 
        ( พรเทพ     โพธิ์พันธุ์ ) 

         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
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ชื่องาน/โครงการ (03)     แข่งขันกีฬา–กรีฑาภายใน 
ประเภท (เฉพาะโครงการ)      โครงการต่อเนื่อง 
แผนงาน      ฝ่ายวิชาการ 
สนองกลยุทธ์ที่   ข้อ 1 และ 3 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายอภิชาติ  นระศาสตร์ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
      

      ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  (พ.ศ. 2565 – 2570)  มีจุดเน้นที่ต้องการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีคุณภาพ ก้าวทันกับความเจริญทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ในยุคโลกาภิวัตน์  ทาง 
สพฐ.และ กระทรวงศึกษาธิการสนองตอบมอบนโยบายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ดให้
การส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนากีฬาและสุขภาพอนามัยของนักเรียน ให้สอดคล้องตามจุดประสงค์ของ
หลักการพลศึกษา ให้นักเรียนมีทักษะและนิสัยรักการเล่นกีฬา ออกก าลังกาย หลีกไกลอบายมุข,สิ่งเสพติด,สิ่ง
ลามกอนาจาร  ให้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านการกีฬา นิยมและยกย่องพฤติกรรมของการเล่นกีฬา
และเป็นผู้ดูกีฬาที่ดี  จึงจัดให้มีการแข่งขันกีฬา-กรีฑาภายในโรงเรียนขึ้น เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ตั้งไว้. 
 ปีการศึกษา 2564  โรงเรียนได้ด าเนินการแข่งขันกีฬา-กรีฑาภายในโรงเรียน  นักเรียน  ครู  และผู้ที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  ท าให้นักเรียนได้แสดงออกทางด้านกีฬา-กรีฑา  ส่งเสริมให้นักเรียนมี
น้ าใจเป็นนักกีฬา รูแพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายส านักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน , กระทรวงศึกษาธิการ 
2) เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถในด้านการกีฬา – กรีฑา อย่างกว้างขวาง 
3) เพ่ือเป็นการพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์  สังคม และสติปัญญา ของนักเรียน 
4) เพ่ือส่งเสริมให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   
5) เพ่ือเป็นการสรรหานักกีฬา มีความสามารถเป็นตัวแทนของโรงเรียน ในการเข้าแข่งขันกีฬาในระดับสูง

ต่อไป. 
 
3. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1) นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬา-กรีฑาภายในโรงเรียน 
2) นักเรียนและครูมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา-กรีฑาภายในโรงเรียน เฉลี่ยในระดับ

มากขึ้นไป 
 
4.  เป้าหมาย 

 ด้านปริมาณ      
- นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ทุกคน  
- ครู  , บุคลากรในโรงเรียนทุกท่าน  มีส่วนร่วมในกิจกรรม  
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ด้านคุณภาพ       
    -   นักเรียน  ครู – อาจารย์ บุคลากรในโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความรัก สามัคคี  มีน้ าใจ

นักกีฬา และพัฒนาสุขภาพอนามัย ให้ดีขึ้น 
 
5.  สถานที่ด าเนินการ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
 
6.  ระยะเวลาด าเนินการ 

ด าเนินการ  ระหว่างวันที่  30 กรกฎาคม – 30  ธันวาคม  2565     
 

7.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
2) กลุ่มบริหาร , ฝ่าย , งาน , กลุ่มสาระอ่ืน ๆ   ตามค าสั่งโรงเรียน 

 
8.  การประเมินผล          

1) สังเกตการฝึกซ้อม และการเล่นกีฬา 
2) แบบประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน , และบุคลากรในโรงเรียน 
3) ดูจากการเข้าร่วมการแข่งขัน ของคณะสีต่าง ๆ  

 
9.   วิธีการด าเนินการ 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าหมาย 
งบประมาณ

(บาท) 
ระยะเวลา  
ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ 
1. ประชุมครูกลุ่มสาระฯ 
2. ประสานงานกับหัวหน้ากิจกรรม/

กรรมการนักเรียน 

 
2 คน 
50 คน 

  
มิ.ย.- ก.ค. สุขศึกษาและ พล

ศึกษา 

ขั้นด าเนินการ/กิจกรรม 
1. เสนอโครงการขออนุมัติ 
2. ตั้งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. ด าเนินงานตามโครงการ 

 
1 ชุด 

 
100,000   

 
ก.ค. 
ธ.ค. 

ก.ค.-ธ.ค. 

สุขศึกษาและ พล
ศึกษา 
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กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าหมาย 
งบประมาณ

(บาท) 
ระยะเวลา  
ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นติดตามและประเมินผล 
1. แบบบันทึกผล 
2. การสังเกต 
3. สรุปรายงาน 

   
ก.ค.-ธ.ค. สุขศึกษาและ พล

ศึกษา 

 
 
 
10.  ค่าใช้จ่าย  งบประมาณทั้งสิ้น   100,000  บาท   จ าแนกตามรายการใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณ ได้
ดังนี้ 
 

รายการ 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. ค่าวัสดุอุปกรณ์   แข่งขัน                      8,000 8,000  
2.  ค่าใช้จ่ายคณะสี ๆ ละ 
    80,000 

   80,000  80,000  

3.  ค่าด าเนินการ และสวัสดิการ             12,000  12,000  
รวม 100,000  

 
11.  ผู้รับผิดชอบโครงการ บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา/คณะท างานตามค าสั่งฯ  
 
12.  การติดตามและการประเมินผล 

1) รวบรวมข้อมูล  จัดท าสถิติการฝึกซ้อม 
2) ดูผลสัมฤทธิ์ของนักกีฬา สถิติอ่ืน ๆ 
3) สรุปรายงานผล รวบรวมจัดเก็บข้อมูล 

 
 รายการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1. นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการ

แข่งขันกีฬา-กรีฑาภายในโรงเรียน 
ตรวจสอบ/ตรวจประเมิน แบบรายงานผลการจัดกิจกรรม

กีฬา-กรีฑาภายในโรงเรียน 
2. นักเรียนและครูมีความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา-กรีฑาภายใน
โรงเรียน เฉลี่ยในระดับมากข้ึนไป 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด                                 หน้า 64 
 

 

13.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) นักเรียน, เยาวชนได้พัฒนาทักษะทางกีฬาฟุตซอลสูงขึ้น 
2) นักเรียน, เยาวชนมีพัฒนาการทุก ๆ ด้านดีขึ้น 
3) ได้นักกีฬาที่มีความสามารถในเชิงการเล่นกีฬา ความสามารถสูง เป็นตัวแทนโรงเรียนไปเข้าร่วมแข่งขัน

ในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป 
4) ได้นักกีฬาที่มีความสามารถในเชิงการเล่นกีฬาฟุตบอล,ฟุตซอล เป็นตัวแทนโรงเรียน  สพม.ร้อยเอ็ด  

และจังหวัดร้อยเอ็ด  เข้าร่วมแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 
 
 

    ลงชื่อ         ผู้เสนอโครงการ 
              (นายอภิชาติ  นระศาสตร์) 

                                           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
                                                 

     
 ลงชื่อ                               ผู้เห็นชอบโครงการ  

               (นายไกรกฤษณ์  ดุสิต) 
                                     รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

 

  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ  เพราะ.................................................................................... ............... 
 
 

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี 
        ( พรเทพ     โพธิ์พันธุ์ ) 

         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
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รหัสโครงการ (04) 
โครงการ           ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
แผนงาน         กลุ่มงานวิชาการ 
สนองกลยุทธ์ที่         1 และ 3 
ลักษณะโครงการ        ต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ผู้รับผิดชอบ          นายภานุพันธ์  ศรีวงษ์ และคณะ 
1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2543 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 พร้อมทั้งหลักสูตรสถานศึกษามีความมุ่งหวังที่จะจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักผู้เรียนเป็นส าคัญ กระบวน
การศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ มาตราที่ 24 ก าหนดการจัดกระบวนการเรียนรู้
ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้องด าเนินการจัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความ
ถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิดการจัดการ การเผชิญสถานการณ์  
และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึก
ปฏิบัติให้คิดได้ คิดเป็น ท าเป็นรักการอ่าน  เกิดความใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมท่ีดี 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกรายวิชา ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อ 
การเรียนการสอน ตลอดจนการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงอย่างหลายกหลาย  และในปีการศึกษา  2564   
ผลการการเรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ยังมีนักเรียน ที่ยังไม่ผ่าน 
การประเมิน สอบได้คะแนนน้อย  และผลการสอบธรรมศึกษา ยังมีนักเรียน ที่ยังไม่ผ่านการประเมิน และได้คะแนน
จากการสอบธรรมศึกษาท่ีต่ า   
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้พัฒนาปรับปรุงห้องเรียนของกลุ่มสาระฯ 
 ครบทุกห้อง 
 2. เพ่ือให้นักเรียนและครูอาจารย์เข้าสอบธรรมศึกษาตรี โท และเอก 
 3. เพ่ือให้มีข้อมูลสารสนเทศในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ด้านทฤษฎี 
 4. เพ่ือให้ครูและนักเรียนได้ศึกษาจากประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ 
 5. เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต 

1) ครูอาจารย์ นักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ร้อยละ 90 
3.2 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ 

1) ครูและบคุลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จ านวน 8 คน 
2) นักเรียนจ านวน 797 คน 
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     3.3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1) ผู้บริหารและครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
3) วัดและชุมชนในเขตพ้ืนที่บริการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
1. มีการปรับปรุงสื่อและห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 ห้อง 
2. ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิศาสตร์ 1  ครั้ง 
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสาระสังคมศึกษาในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 70 
4. นักเรียนและครูอาจารย์เข้าสอบ ธรรมศึกษาตรี  โท เอก และมีความรู้มากขึ้น  คิดเป็น ร้อยละ 80  
5. ครูและนักเรียนมีระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรมในระดับมากขึ้น (มากกว่าหรือเท่ากับ 3.5) 

5. สถานที่ด าเนินการ  

 1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
 2. วัดในเขตพ้ืนที่บริการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 27 

6. ระยะเวลาด าเนินการ  17 พฤษภาคม 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 
 

7. วิธีการด าเนินการตามขั้นตอน  PDCA 
 

ขั้นตอน วิธีด าเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย
(บาท) 

หมายเหตุ 

ขั้นตอน P 
กานวางแผน 

1. ประชุมครูเพื่อท าความเข้าใจ
และสร้างความตระหนักในการ
ปฏิบัติหน้าที่การเรียนการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

มีนาคม  2565 
 

  

ขั้นตอน D 
ด าเนินการ 

1. จัดซื้อสื่อ ปรับปรุงห้องเรียนกลุ่ม
สาระเพ่ือให้เหมาะต่อการเรียนรู้ 
2. สอบธรรมศึกษา 
3. ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ 

ตลอดปี
การศึกษา 
มิ.ย.65-ก.พ.66 
ม.ค.-ก.พ.66 

20,000 
 
2,000 
7,000 

 

ขั้นตอน C 
ตรวจสอบ 

1. ประเมินก่อน-หลังการ
ด าเนินการของ กิจกรรมต่างๆ 
2. ก ากับดูแลติดตามการส่งเสริม 
โดยการนิเทศภายใน 

ตลอดปี
การศึกษา 
2565 
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ขั้นตอน วิธีด าเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย
(บาท) 

หมายเหตุ 

 3. ประชุมบุคลากรครูเพ่ือก ากับ
ติดตาม ร่วมแก้ไขปัญหา และ
พัฒนาส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ  

ขั้นตอน A 
การพัฒนา 

1. น าผลการปฏิบัติกิจกรรมตาม
โครงการมาวิเคราะห์ เพ่ือหาแนว
ทางแก้ไขปัญหา สนับสนุนและ
ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ 

กุมภาพันธ์ 
2566 

  

 

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) 

รวมท้ังสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กิจกรรมที่ 1. จัดซื้อสื่อ ปรับปรุง
ห้องเรียนกลุ่มสาระเพ่ือให้เหมาะต่อ
การเรียนรู้ 

20,000 5,000 5,000 5,000 5000 

กิจกรรมที่ 2. สอบธรรมศึกษา 2,000  1,000  1,000 
กิจกรรมที่ 3. ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ 7,000    7,000 

รวม 29,000 5,000 6,000 5,000 13,000 
 
9. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 หลักพอประมาณ 
 การสร้างความตระหนักให้ครูและนักเรียนได้ให้ความส าคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อ
เสริมสร้างเสริมสร้างสมรรถนะหลักท่ีส าคัญใช้งบประมาณในการด าเนินการอย่างเหมาะสม ย่อมแสดงให้เห็นถึงความ
พอประมาณ  
  การสอบธรรมศึกษาตรี โท เอก เป็นการศึกษาความรู้คุณธรรม จริยธรรมโดยการเรียนในช่วงเข้าพรรษา
ของแต่ละปี ตามส านักเรียนตามวัดต่าง ๆ มีนักเรียนเพียงบางส่วนเข้าศึกษาด้วยตนเอง ตามความสมัครใจในปี
การศึกษา 2565  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด มีแนวนโยบายคุณธรรมน าความรู้ จึงยกระดับการ
สอบที่นักเรียนทุกคน พร้อมกันนั้น หากครูผู้สอนต้องการพัฒนาตนเองร่วมกับนักเรียนยิ่ง 
เป็นการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งกันและกัน ยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียนให้สูงยิ่งขึ้น  และการด าเนินการ
เป็นไปด้วยความเรียบง่ายเพราะจัดสอบที่โรงเรียน เป็นการแสดงให้เห็นถึงหลักความพอประมาณ 
 
 หลักเหตุผล 
  หน้าที่หลักของครูปฏิบัติการ ต้องท าหน้าที่จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนและสามารถด าเนินการทุกขั้นตอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะหลักและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส่งผลทางการเรียนให้
สูงขึ้นโดย ย่อมเป็นเหตุผลของการจัดโครงการ 
  การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จะต้องมีการเรียนรู้ทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติอยู่เสมอ จึงจะท าให้เป็น
องค์ความรู้ที่แท้จริง 



แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด                                 หน้า 67 
 

 

 หลักภูมิคุ้มกัน 
  เมื่อผู้เรียนเกิดการพัฒนาทุกด้าน ย่อมท าให้ผู้เรียนมีศักยภาพ ย่อมเป็นภูมิคุ้มกันให้สามารถด าเนินชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  ครูอาจารย์ นักเรียนมีความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม มากขึ้น สามารถน าปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน เป็น
ภูมิคุ้มกันจากอกุศลทั้งปวง 
 

10. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
 2. วัดและชุมชนในเขตพ้ืนที่บริการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
11. การติดตามและประเมินผล 

รายการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือและประเมินผล 
1. มีการปรับปรุงสื่อและห้องเรียนกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ 5 ห้อง 
ตรวจประเมิน รายงานผลการปรับปรุงสื่อ

และแหล่งเรียนรู้ 

2. ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ด้าน
ภูมิศาสตร์ 1  ครั้ง 

ตรวจประเมิน รายงานผลการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ 

3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาสาระสังคมศึกษาในระดับดีขึ้น
ไป ร้อยละ 70 

ตรวจประเมิน รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระฯ 

4. นักเรียนและครูอาจารย์เข้าสอบ 
ธรรมศึกษาตรี  โท เอก และมี
ความรู้มากขึ้น  ร้อยละ 80 

ตรวจประเมิน รายงานผลการสอบธรรม
ศึกษา 

5. ครูและนักเรียนมีระดับความพึง
พอใจต่อการจัดกิจกรรมของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมในระดับมากขึ้น 
(มากกว่าหรือเท่ากับ 3.5) 

แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถาม 
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12.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนได้พัฒนาตนเอง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม  

จริยธรรม ทั้งด้านปฏิบัติ และด้านทฤษฎี 
2. นักเรียนและครูอาจารย์สอบผ่าน ระดับธรรมศึกษาตรี  โท  และเอก  
3. มีข้อมูลสารสนเทศในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ด้านทฤษฎี จากการสอบธรรมศึกษา  

 
    ลงชื่อ              ผู้เสนอโครงการ 

      (นางรุ่งทิวา    อุบลเลิศ) 
                                                  ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
 
  
 

    ลงชื่อ                              ผู้เสนอโครงการ 
 (นายศิวกร  ไชยกุมาร) 

                                       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
     

 ลงชื่อ                               ผู้เห็นชอบโครงการ  
               (นายไกรกฤษณ์  ดุสิต) 
                                     รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

     
  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ  เพราะ.................................................................................... ............... 

 
 

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี 
        ( พรเทพ     โพธิ์พันธุ์ ) 

         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
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ชื่องาน/โครงการ (05)  พัฒนาศักยภาพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ สู่ความเป็นเลิศ 
ลักษณะของงาน/โครงการ     โครงการต่อเนื่อง 
แผนงาน         ฝ่ายวิชาการ 
สนองนโยบาย(ยุทธศาสตร์)   ข้อที่ 1 และ 3 
กรอบงาน (ประกันคุณภาพ)   5,6,7,10,11,13,14  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายธิบดี เพชรสม   นายอดิศรชัย ใบลี   นายวุฒิชัย นาสุริวงค์ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด เป็นโรงเรียนที่มุ่งเน้นกิจกรรมการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญการพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตรและทักษะ
ความสามารถนักเรียนจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญในการศึกษา  กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาศิลปะ มีนักเรียนที่สนใจ
และพัฒนาทักษะให้เกิดความช านาญและสามารถเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ  รวมทั้งน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  แต่เวลาเรียนมีน้อยไม่เพียงพอที่จะเกิดทักษะจนช านาญได้  ครูผู้สอนจึงมีแนวคิดเพ่ือพัฒนา
และส่งเสริมนักเรียนให้เกิดทักษะมากยิ่งขึ้น  จึงจัดให้มีโครงการ “การพัฒนาส่งเสริมนักเรียนสู้ความเป็นเลิศ
ด้านศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์” โดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  คือเวลาฝึกซ้อมหลังเลิกเรียน และตามโอกาส
และความเหมาะสม  โดยไม่มีการขอเวลาเรียนหรือน านักเรียนฝึกซ้อมในขณะที่ท าการเรียนการสอนปกติ  ใน
การพัฒนาส่งเสริมทักษะการเรียนการสอนศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ท าให้โรงเรียนมีชื่อเสียงในระดับต่างๆไม่ว่า
ระดับเขต  ระดับภาค  และระดับชาติ  เพ่ือให้นักเรียนได้มีทักษะกระบวนการอย่างต่อเนื่องและให้เกิดผลอย่าง
ถาวรจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ โดยมีสื่อ อุปกรณ์ ที่ทันสมัย 
2.2 สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถตามความสนใจและความถนัดพัฒนาทักษะ
และกระบวนการด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ สู่ความเป็นเลิศ 
2.3 เสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิต  และส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักน าความรู้  ความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 
3. เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ 
     3.1.1  นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ที่เรียนวิชาศิลปะมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาศิลปะเฉลี่ยในระดับที่ดีข้ึนไม่น้อยกว่า 2.60 

3.1.2 นักเรียนมีประสบการณ์ตรงและมีความรู้เกี่ยวกับวิชาศิลปะ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 มีสื่ออย่างเพียงพอและมีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะต่อการจัดการเรียนการสอน 
3.2.2 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะทุกรายวิชาในระดับที่ดีขึ้น 
 

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
4.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาศิลปะ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.60 
4.2 นักเรียนร้อยละ 10  มีประสบการณ์ตรงและมีความรู้เกี่ยวกับวิชาศิลปะมากขึ้น 
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4.3 ครูและนักเรียนมีระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเฉลี่ยในระดับ
มากขึ้นไป (มากกว่าหรือเท่ากับ 3.5 ) 

 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
1 เมษายน 2565 - 31 มีนาคม 2566 

 
7. วิธีด าเนินการ 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติตามล าดับ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ(P) 
   ประชุมครูกลุ่มสาระฯเพ่ือแต่งตั้ง 
   คณะกรรมการรับผิดชอบงาน 

 
29 มี.ค.65 

 

 
- 
 

หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 
 

2. ขั้นด าเนินการ(D) 
1) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
- อุปกรณ์ส านักงาน(คอมพิวเตอร์) 
- ชุมนุมดนตรีไทย 
- ชุมนุมดนตรีสากล 
- ชุมนุมนาฏศิลป์ 
- ชุมนุมทัศนศิลป์ 
 
2) การพัฒนาการเรียนการสอนและ  

สนับสนุนการเรียนการสอน 
- การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ผลิตสื่อประกอบการสอน 
- ท าวิจัยในชั้นเรียน 
- สอนซ่อม-สอนเสริม 

 
 
พ.ค.65 - ก.พ. 66 
พ.ค.65 - ก.พ. 66 
พ.ค.65- ม.ค.66 
พ.ค.65 - ก.พ. 66 
พ.ค.65 - ก.พ. 66 
 
 
 
พ.ค.65-ก.พ.66 
พ.ค.65-ก.พ.66 
พ.ค.65-ก.พ.66 
พ.ค.65-ก.พ.66 

 
 

5,000 
     15,000 
     10,000 
      5,000 
      5,000 
 

 
 

 
 

 

 
ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 
 
 
 
 
 
 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 
 
 
 
 

3. ขั้นตรวจสอบ(C)  
1) ประเมินก่อน-หลังการด าเนินการ

ของกิจกรรมต่างๆ 
2) ก ากับดูแลติดตามการส่งเสริมโดย

การนิเทศภายใน 
3) ประชุมบุคลากรครูเพ่ือก ากับ

ติดตามร่วมกันแก้ไขปัญหา และ
พัฒนาส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ 

 
พ.ค.65-มี.ค.66 
 
 
 
 
 

 
- 

 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติตามล าดับ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
4. ขั้นตอนการพัฒนา(A) 

1) น าผลการปฏิบัติกิจกรรมตาม
โครงการมาวิเคราะห์ เพ่ือหาแนว
ทางแก้ไขปัญหา สนับสนุนและ
ส่งเสริม 

 
พ.ค.65-มี.ค.66 

  
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 
 

 
8. งบประมาณ 

1) งบอุดหนุน   40,000          บาท 
2) งบพิเศษ   -   บาท 
3) อ่ืน ๆ บ.ก.ศ.           บาท 

 
9. รับผิดชอบงาน/โครงการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

10.  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 หลักพอประมาณ 
 การสร้างความตระหนักให้ครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ้นโดยใช้งบประมาณในการด าเนินการอย่างเหมาะสม ย่อมแสดงให้เห็นถึงความพอประมาณ  
 หลักเหตุผล 
 หน้าที่หลักของครูปฏิบัติการต้องท าหน้าที่จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนและสามารถด าเนินการทุกข้ันตอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ครูและนักเรียนจึงต้องจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ย่อมเป็นเหตุผลของการจัดโครงการ 
 หลักภูมิคุ้มกัน 
 เมื่อนักเรียนมีความรู้เรื่องและประสบผลส าเร็จในการทดสอบในระดับต่างๆ ถือได้ว่ามีความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ  ย่อมเป็นภูมิคุ้มกันให้สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
11. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1) ชุมชนและโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
2) กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน 

 
12. การติดตามและประเมินผล 

 รายการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
วิชาศิลปะ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.60 

ตรวจสอบ/ตรวจประเมิน แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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 รายการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
2. นักเรียนร้อยละ 10  มีประสบการณ์
ตรงและมีความรู้เกี่ยวกับวิชาศิลปะมาก
ขึ้น 

ตรวจสอบ/ตรวจประเมิน แบบรายงานการจัดกิจกรรมของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3. ครูและนักเรียนมีระดับความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรมของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะเฉลี่ยในระดับมากข้ึนไป 
(มากกว่าหรือเท่ากับ 3.5) 

สอบถาม แบบสอบถาม 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) นักเรียนได้รับรางวัลในการประกวดแข่งขันกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
2) สื่อและแหล่งเรียนรู้ได้รับการซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้น 

 
 

 
    ลงชื่อ              ผู้เสนอโครงการ 

        (นายธิบดี เพชรสม) 
                                             ครู วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ 

 
     

 ลงชื่อ                               ผู้เห็นชอบโครงการ  
               (นายไกรกฤษณ์  ดุสิต) 
                                     รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
 
  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ  เพราะ.................................................... ......................... 

 
 

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี 
        ( พรเทพ     โพธิ์พันธุ์ ) 

         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
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ชื่องาน/โครงการ (06)       ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
                                        และเทคโนโลยี 
ลักษณะของงาน/โครงการ     โครงการต่อเนื่อง 
แผนงาน         ฝ่ายวิชาการ 
สนองนโยบาย(ยุทธศาสตร์)   ข้อที่ 1 และ 3 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายวิชญะ  ปัญญา 
 

1. หลักการและเหตุผล 
การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนนับว่ามีความส าคัญมากในระบบการเรียนรู้ของนักเรียนในยุค

การปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นนักเรียนเป็นส าคัญตาม พ.ร.บ. การศึกษาปี 2552  แต่จากผลการประเมิน ของ 
สมศ. โดยเฉพาะมาตรฐานที่ 3 เรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนยังอยู่ในระดับ พอใช้ และในปี
การศึกษา 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เท่ากับ 2.61 ซ่ึง
ถือว่ายังอยู่ในระดับต่ า 

ดังนั้นทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เล็งเห็นความส าคัญ จึงได้จัดท า
โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขึ้นมาซ่ึงประกอบ
ไปด้วยกิจกรรมหลายกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับนักเรียนโดยตรง มีการศึกษาจากประสบการณ์จริงโดยใช้แหล่ง
เรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและในท้องถิ่น และในการจัดท าโครงการนี้ ยังสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร สอดคล้องกับมาตรฐานด้าน
การเรียนการสอน มาตรฐานที่ 3 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยและผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับก็คือนักเรียนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ทุกรายวิชาในระดับที่ดีขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงขึ้น 
2) เพ่ือให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรงและมีความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากข้ึน 
3) เพ่ือให้มีสื่อและแหล่งเรียนรู้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 

 
3. เป้าหมาย 

1) เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เฉลี่ยในระดับที่ดีขึ้นไม่น้อยกว่า 2.75 
2. นักเรียนมีประสบการณ์ตรงและมีความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 
2) เชิงคุณภาพ 

1. มีสื่ออย่างเพียงพอและมีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะต่อการจัดการเรียนการสอน 
2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกรายวิชาในระดับท่ีดีขึ้น 
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4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
(1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.75 
(2) นักเรียนร้อยละ 80  มีประสบการณ์ตรงและมีความรู้เกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึน้ 
(3) ครูและนักเรียนมีระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีเฉลี่ยในระดับมากข้ึนไป (มากกว่าหรือเท่ากับ 3.5 ) 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
เมษายน 2565 - มีนาคม 2566 

 

7. วิธีด าเนินการ 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติตามล าดับ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ(P) 
   ประชุมครูกลุ่มสาระฯเพ่ือแต่งตั้ง 
   คณะกรรมการรับผิดชอบงาน 

 
29 มี.ค.65 

 

 
- 
 

หัวหน้ากลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
(ครูวิชญะ) 

2. ขั้นด าเนินการ(D) 
1) ปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์

วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์  
2) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสารเคมี 
3) การพัฒนาการเรียนการสอนและ  

สนับสนุนการเรียนการสอน 
- การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ผลิตสื่อประกอบการสอน 
- ท าวิจัยในชั้นเรียน 
- สอนซ่อม-สอนเสริม 
- ชุมนุมวิทยาศาสตร์ ชุมนุม

คอมพิวเตอร์ 
- การแข่งขันวิชาการ(วิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.
ต้น ม.ปลาย) 

- พัฒนาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
- ส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ (การแข่งขันทักษะ
วิทย์ การเข้าค่ายวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีต่างๆ) 

- พัฒนากลุ่มสาระวิทย์ฯ (O.D.) 

 
พ.ค.65 - ก.พ. 66 
 
พ.ค.65 - ก.พ. 66 
พ.ค.65 - ม.ค. 66 
 
 
 
 
 
พ.ค.65 - ก.พ.66 
 
พ.ค.65 - ก.พ.66 
 
 
พ.ค.65 - ก.พ.66 
พ.ค.65 - ก.พ.66 
 
 
พ.ค.65 - ก.พ.66 
พ.ค.65 - ก.พ.66 

 
20,000 

 
30,000 
20,000 

 
 
 

 
 

3,000 
 

1,000 
 
 

1,000 
10,000 

 
 
 

5,000 

 
ครูกลุ่มสาระวิทย์ฯ 
 
ครูกลุ่มสาระวิทย์ฯ 
 ครูกลุ่มสาระวิทย์ฯ 
 
ครูกลุ่มสาระวิทย์ฯ 
 
 
 
ครูกลุ่มสาระวิทย์ฯ 
 
ครูกลุ่มสาระวิทย์ฯ 
 
 
ครูกลุ่มสาระวิทย์ฯ 
ครูกลุ่มสาระวิทย์ฯ 
 
 
 
ครูกลุ่มสาระวิทย์ฯ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติตามล าดับ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
- งานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส.ค.65 - ส.ค.66 10,000 ครูกลุ่มสาระวิทย์ฯ 

3. ขั้นตรวจสอบ(C)  
1) ประเมินก่อน-หลังการด าเนินการ

ของกิจกรรมต่างๆ 
2) ก ากับดูแลติดตามการส่งเสริมโดย

การนิเทศภายใน 
3) ประชุมบุคลากรครูเพ่ือก ากับ

ติดตามร่วมกันแก้ไขปัญหา และ
พัฒนาส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ 

 
พ.ค.65 - มี.ค.66 
 
 
 
 
 

 
- 

 
ครูนิคม ครูภาวดี 
 
ครูกลุ่มสาระวิทย์ฯ 
 
ครูกลุ่มสาระวิทย์ฯ 
 
 

4. ขั้นตอนการพัฒนา(A) 
1) น าผลการปฏิบัติกิจกรรมตาม

โครงการมาวิเคราะห์ เพ่ือหาแนว
ทางแก้ไขปัญหา สนับสนุนและ
ส่งเสริม 

 
พ.ค.65 - มี.ค.66 

  
ครูกลุ่มสาระวิทย์ฯ 
 

 
8. งบประมาณ 

1) งบอุดหนุน   100,000          บาท 
2) งบพิเศษ   -   บาท 
3) อ่ืน ๆ บ.ก.ศ.         บาท 

 
9. รับผิดชอบงาน/โครงการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

8.  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 หลักพอประมาณ 
 การสร้างความตระหนักให้ครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ้นโดยใช้งบประมาณในการด าเนินการอย่างเหมาะสม ย่อมแสดงให้เห็นถึงความพอประมาณ  
 หลักเหตุผล 
 หน้าที่หลักของครูปฏิบัติการต้องท าหน้าที่จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนและสามารถด าเนินการทุกข้ันตอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ครูและนักเรียนจึงต้องจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ย่อมเป็นเหตุผลของการจัดโครงการ 
 หลักภูมิคุ้มกัน 
 เมือ่นักเรียนมีความรู้เรื่องและประสบผลส าเร็จในการทดสอบในระดับต่างๆ ถือได้ว่ามีความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ  ย่อมเป็นภูมิคุ้มกันให้สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1) ชุมชนและโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 



แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด                                 หน้า 76 
 

2) กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน 
10. การติดตามและประเมินผล 

 รายการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 2.75 

ตรวจสอบ/ตรวจประเมิน แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2. นักเรียนร้อยละ 80  มีประสบการณ์
ตรงและมีความรู้เกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมากขึน้ 

ตรวจสอบ/ตรวจประเมิน แบบรายงานการจัดกิจกรรมของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3. ครูและนักเรียนมีระดับความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรมของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเฉลี่ยใน
ระดับมากข้ึนไป (มากกว่าหรือเท่ากับ 3.5) 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) นักเรียนได้รับรางวัลในการประกวดแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2) สื่อและแหล่งเรียนรู้ได้รับการซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้น 

 

 
 

    ลงชื่อ                              ผู้เสนอโครงการ 
  (นายวิชญะ  ปัญญา) 

                                                ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
 

     
 ลงชื่อ                               ผู้เห็นชอบโครงการ  

               (นายไกรกฤษณ์    ดุสิต) 
                                     รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
 

 

  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ  เพราะ.................................................................................... ............... 
 
 

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี 
        ( พรเทพ     โพธิ์พันธุ์ ) 

         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
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ชื่องาน/โครงการ (007)      ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  
แผนงาน   ฝ่ายวิชาการ 
สนองนโยบาย(ยุทธศาสตร์)   ข้อที่ 1 และ 3 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางมนทกานต์ อุดมทวี 
 
1.หลักการและเหตุผล 
 การสอนวิชาภาษาไทยในปัจจุบัน มุ่งเน้นให้นักเรียน คิดเป็น ท าเป็นและแก้ปัญหาเป็น มีทักษะด้าน
การอ่าน การเขียน การฟัง ดู พูด หลักการใช้ภาษา และ วรรณคดีและวรรณกรรม มีทักษะการคิดวิเคราะห์  ซึ่ง
เป็นทักษะส าคัญของศตวรรษที่ 21 ซึ่งต้องอาศัยการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการและให้นักเรียนเป็น
ศูนย์กลางจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพบว่ามีนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านทักษะภาษาไทยเป็น
จ านวนมาก  นักเรียนเหล่านี้สามารถพัฒนาความรู้ และทักษะให้สูงขึ้นสามารถเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันกับ
โรงเรียนอ่ืนๆ ได้ในระดับดี แต่ยังมีนักเรียนบางคนซึ่งมีจ านวนน้อยที่มีปัญหาในการเรียนภาษาไทยโดยแต่ละคน
จะมีปัญหาที่แตกต่างกัน  ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาวิธีการช่วยเหลือนักเรียนเหล่านี้ด้วย
เช่นกัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาความรู้ และทักษะทางคณิตศาสตร์ให้กับ
นักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาไทยและนักเรียนที่มีปัญหาทางภาษาไทย โดยฝึกให้นักเรียนรู้สามารถคิด
วิเคราะห์ได้ แก้ปัญหาเป็น รักท้องถิ่น และสามารถน าวิธีการ ไปใช้ในชีวิตจริงได้  

การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนนับว่ามีความส าคัญมากในระบบการเรียนรู้ของนักเรียนในยุค
การปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นนักเรียนเป็นส าคัญตาม พ.ร.บ. การศึกษา ปี 2552  แต่จากผลการประเมิน                 
ของ สมศ. โดยเฉพาะมาตรฐานที่ 3 เรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนยังอยู่ในระดับ พอใช้                      
ในปีการศึกษา 2564 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงจัดโครงการและกิจกรรมการเรียนที่เน้นผลสัมฤทธิ์
มากขึ้น ส่งผลให้ปีการศึกษาท่ีผ่านมานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีผลคะแนน O-NET ทั้ง ม.3                    
และ ม.6 สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2563  

ดังนั้นทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้เล็งเห็นความส าคัญ จึงได้จัดท าโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยขึ้นมาซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมหลายกิจกรรมท่ี
เกี่ยวข้องกับนักเรียนโดยตรง มีการศึกษาจากประสบการณ์จริงโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและในท้องถิ่น 
และในการจัดท าโครงการนี้ ยังสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 1 
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร สอดคล้องกับมาตรฐานด้านการเรียนการสอน มาตรฐานที่ 3 
ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยและผลประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับ คือ นักเรียนที่เรียนวิชาภาษาไทยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น รวมทั้งมีผลคะแนนสอบ
ระดับชาติสูงขึ้นด้วย 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และทักษะด้านวิชาภาษาไทยสูงขึ้น 
 2. เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา สูงขึ้น 
 3. เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 4. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 5. เพ่ือเตรียมนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
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3. เป้าหมาย 
1.1 ด้านปริมาณ   

1) นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ที่เรียนวิชาภาษาไทย 
2) สามารถพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ทักษะทางภาษาไทยได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
4) นักเรียนมีความเป็นเลิศทางด้านภาษาไทย และสามารถแข่งขันทักษะทางภาษาไทยในระดับ

ต่าง ๆ ได้ 
1.2 ด้านคุณภาพ  

1) นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาสูงขึ้น  
2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น 
3) นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย 

 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

1. นักเรียนร้อยละ 60 มีความรู้และทักษะด้านวิชาภาษาไทยเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.5 
 2. นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหามากยิ่งขึ้น 
 3. นักเรียนร้อยละ 90 รู้รัก และสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นมากขึ้น 
 4. นักเรียนร้อยละ 90  รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากข้ึน 
 5. นักเรียนสามารถเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับต่าง ๆ ได ้
 6. นักเรียนและครูมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระฯภาษาไทย เฉลี่ยในระดับมากขึ้นไป 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

ห้องเรียนวิชาภาษาไทย  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  
ห้องฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในโรงเรียนและชุมชน 

 
6.ระยะเวลาด าเนินการ 

16  พฤษภาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 
 

7. วิธีด าเนินการ 
  งาน / โครงการนี้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 30,000 บาท จ าแนกตามรายการใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณ ได้ดังนี้ 

ขั้นตอน วิธีด าเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอน (P) 
การวางแผน 

1. ประชุมครูเพื่อท าความเข้าใจและ  
สร้างความตระหนักในการปฏิบัติ 
หน้าที่การเรียนการสอนโดยเน้น 
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. ก าหนดให้ครูได้จัดท าแผนการจัดเรียนรู้ โดย

ใช้รูปแบบ เทคนิคและวิธีสอน กิจกรรมการ
สอนที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียน
ก าหนดวิธีวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  

พฤษภาคม 
2565 

 ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาไทย 
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ขั้นตอน วิธีด าเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
3. ก าหนดให้ครูผลิตสื่อ นวัตกรรมทั้งที่เป็นสื่อมัล

ติมิเดีย ICT ทีเ่หมาะสมกับเนื้อหาและบทเรียน 
4. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานของกลุ่มสาระ

เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอน 
ขั้นตอน (D) 
ด าเนินการ 

1. ปรับปรุงห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
และห้องที่ใช้จัดการเรียนการสอนของครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
3. การพัฒนาการเรียนการสอนและ  สนับสนุน
การเรียนการสอน 

- การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ผลิตสื่อประกอบการสอน 
- ท าวิจัยในชั้นเรียน 
- สอนซ่อม-สอนเสริม 
- ชุมนุมภาษาไทย 
- การแข่งขันวิชาการ (วิชาภาษาไทย             

ม.ต้น ม.ปลาย) 
- พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภาษาไทย 
- ส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทาง

วิชาการ (ฝึกซ้อมนักเรียนเพ่ือแข่งขัน
โครงการรักษ์ภาษาไทย และโครงการงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน) 

- จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ 
- จัดกิจกรรมวันภาษาไทย 

ตลอดปี
การศึกษา  
2565 
 

30,000 บาท ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาไทย 
 

ขั้นตอน (C) 
ตรวจสอบ 

1. ประเมินก่อน-หลังการด าเนินการของกิจกรรม
ต่าง ๆ 
2. ก ากับดูแลติดตามการส่งเสริม 
โดยการนิเทศภายใน 
3. ประชุมบุคลากรครูเพ่ือก ากับติดตาม 
ร่วมแก้ไขปัญหา และพัฒนาส่งเสริม 
กิจกรรมต่าง ๆ 

ตลอดปี
การศึกษา  
2565 

 

 ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาไทย 
 

ขั้นตอน (A) 
การพัฒนา 

1. น าผลการปฏิบัติกิจกรรมตาม 
โครงการมาวิเคราะห์ เพ่ือหาแนว  
ทางแก้ไขปัญหาสนับสนุน/ส่งเสริม 
2. น าผู้เรียนเข้าท าการแข่งขันทักษะ 
ในระดับสูงต่อไป 

กุมภาพันธ์ 
2565 

 ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาไทย 
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8.  งบประมาณ 

1) งบอุดหนุน   30,000            บาท 
2) งบพิเศษ   -   บาท 
3) อ่ืน ๆ บ.ก.ศ.           บาท 

 

9.  รับผิดชอบงาน/โครงการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

10.  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 หลักพอประมาณ 
 การสร้างความตระหนักให้ครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ้นโดยใช้งบประมาณในการด าเนินการอย่างเหมาะสม ย่อมแสดงให้เห็นถึงความพอประมาณ  
 หลักเหตุผล 
 หน้าที่หลักของครูปฏิบัติการต้องท าหน้าที่จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนและสามารถด าเนินการทุกข้ันตอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ครูและนักเรียนจึงต้องจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ย่อมเป็นเหตุผลของการจัดโครงการ 
 หลักภูมิคุ้มกัน 
 เมือ่นักเรียนมีความรู้เรื่องและประสบผลส าเร็จในการทดสอบในระดับต่าง ๆ ถือได้ว่ามีความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ  ย่อมเป็นภูมิคุ้มกันให้สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

11. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1) ชุมชนและโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
2) กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน 
 

12. การติดตามและประเมินผล 
  ประเมินผลส าเร็จของโครงการ สรุป รายงาน  

 รายการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1. นักเรียนมีความรู้และทักษะด้านวิชา

ภาษาไทยเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.5 
ตรวจสอบ/ตรวจประเมิน แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะการคิด

วิเคราะห์ และแก้ปัญหามากยิ่งขึ้น 
ตรวจสอบ/ตรวจประเมิน แบบรายงานสมรรถนะหลัก

นักเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. นักเรียนร้อยละ 90 รู้ รัก และสืบสาน

อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นมากขึ้น 
ตรวจสอบ/ตรวจประเมิน แบบรายงานคุณลักษณะนักเรียน

ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
4. นักเรียนร้อยละ 90  รู้จักใช้เวลาว่าง

ให้เกิดประโยชน์มากข้ึน 
ตรวจสอบ/ตรวจประเมิน แบบรายงานคุณลักษณะนักเรียน

ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
5. นักเรียนสามารถข้าแข่งขันทักษะทาง

วิชาการระดับต่าง ๆ ได้ 
ตรวจสอบ/ตรวจประเมิน แบบรายงานการแข่งขันทักษะทาง

วิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
6. ครูและนักเรียนมีระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรมของกลุ่มสาระการ
สอบถาม แบบสอบถาม 



แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด                                 หน้า 81 
 

 

 รายการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
เรียนรู้ภาษาไทยเฉลี่ยในระดับมากขึ้น
ไป (มากกว่าหรือเท่ากับ 3.5) 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
2. ได้นักเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันทักษะทางภาษาไทยตามโครงการต่างๆ เช่น                             

โครงการรักษ์ภาษาไทย การแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เป็นต้น 
3. นักเรียนมีความรู้ มีทักษะ มีความสามารถและทักษะทางภาษาไทยเพ่ิมมากขึ้น 
4. ครู - นักเรียนได้ร่วมในกิจกรรมนอกห้องเรียน มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาไทย 

 
14. ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย งานแผนปฏิบัติการขอโรงเรียน และงานประกันคุณภาพการศึกษา  
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

1. นางมนทกานต์    อุดมทวี  ประธานกรรมการ 
 2. นางวรรณภา  จัดสุวรรณ รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวปภัสรา เจริญอาจ กรรมการและเลขานุการ 
 4. นางสาวจิรนันท์ ปุริตา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  
 

    ลงชื่อ                              ผู้เสนอโครงการ 
  (นางมนทกานต์ อุดมทวี) 

                                              หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
 

 ลงชื่อ                               ผู้เห็นชอบโครงการ  
               (นายไกรกฤษณ ดุสิต) 
                                     รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
 

 
  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ  เพราะ.................................................................................... ............... 

 
 

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี 
        ( พรเทพ     โพธิ์พันธุ์ ) 

         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
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โครงการ (08)  เข้าค่ายภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Camp) 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
แผนงาน  ฝ่ายวิชาการ 
สนองและสอดคล้อง กลยุทธ์ที่ 1  

 
1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษได้กลายเป็นภาษาสากล ที่มีความจ าเป็นในการ
ติดต่อ สื่อสารทั่วโลก และในส่วนของการเปิดประเทศสู่ AEC ท าให้ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลีและ
ภาษาเวียดนาม มีความจ าเป็นในการใช้สื่อสารกันระหว่างประเทศของภูมิภาคอาเซียน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องฝึกฝน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างจริงจัง การเรียนภาษาต่างประเทศ ไม่ได้เรียนภาษาเพ่ือความรู้เกี่ยวกับ
ภาษาเท่านั้น แต่เรียนภาษาเพ่ือให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือ ในการติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืน ได้ตามความต้องการ
ในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในชีวิตประจ าวัน การศึกษาและอาชีพ การที่ผู้เรียนจะใช้ภาษาได้ดีขึ้นอยู่กับทักษะการ
ใช้ภาษา ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน การจัดกระบวนการเรียนการสอน ต้องสอดคล้องกับธรรมชาติของ
ผู้เรียน และลักษณะของภาษานั้นๆ จึงควรจัดกิจกรรมให้หลากหลายทั้งกิจกรรมฝึกทักษะทางภาษา การสร้าง
เจตคติที่ดีในการเรียนรู้ภาษาและกิจกรรมการฝึกผู้เรียน ให้รู้วิธีการเรียนภาษาด้วยตนเองควบคู่ไปด้วย อันจะ
น าไปสู่การเรียนที่พึ่งตนเองได้ และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 
 ในปีการศึกษา 2564 มีการด าเนินงานโครงการค่ายภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Camp)
เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ผลการด าเนินโครงการ พบว่าได้รับความร่วมมือจากบุคลากร คณะครู นักเรียน
ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นอย่างดี และจากการประเมินผลโครงการโดยวิธีส ารวจความพึงพอใจและความคิดเห็น
พบว่า ภาพรวมโครงการอยู่ระดับมาก ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการจะเน้นไปยังระบบการท างาน ระดับความ
ยากของเนื้อหาที่น าไปสอน และอยากให้มีโครงการนี้เกิดขึ้นอีก  ซึ่งโครงการค่ายภาษาต่างประเทศ(Foreign 
Language Camp) นี้ถือว่าเป็นกิจกรรมการเรียนภาษานอกห้องเรียนอีกอย่างหนึ่ง ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ภาษา ด้วยตนเองในกิจกรรมที่หลากหลาย ที่ได้ความรู้ประสบการณ์ และความสนุกสนาน ท าให้ผู้เรียนมี
เจตคติ และทัศนคติที่ดี ในการเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลีและภาษาเวียดนาม 
ตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนทุกภาษาที่กล่าวมา สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อสังคม และประเทศชาติต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียน ได้เรียนรู้กิจกรรมทางภาษาที่หลากหลายนอกห้องเรียน เกิดเจตคติ ที่ดีในการเรียน
ภาษาต่างประเทศ 
 2. เพ่ือส่งเสริมและสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเวียดนามและภาษา
เกาหลีในชีวิตประจ าวันให้กับนักเรียน 
 3. เพ่ือพัฒนาครูให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามธรรมชาติ และความต้องการของผู้เรียน 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นประมาณ 200 คน ประกอบด้วย 

1. ครูประจ ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จ านวน 8 คน 
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2. นักเรียนเข้าร่วมโครงการระดับชั้น ม. 1 – 6 จ านวน 200 คน 
3. นิสิตที่เรียนวิชาเอกภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี และภาษา 

เวียดนาม จากมหาวิทยาลัยต่างๆ จ านวน 20 คน 
3.2 เชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้เรียนรู้กิจกรรมทางภาษาที่หลากหลายนอกห้องเรียน 
 2. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมรการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น  

ภาษาเกาหลีและภาษาเวียดนาม ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 3. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเกิดเจตคติที่ดี ในการเรียนภาษาต่างประเทศ 
 4. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวตะวันตก และวัฒนธรรมตะวันออก 
 

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
  1. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาต่างประเทศมากขึ้นเนื่องจากมีการด าเนินกิจกรรม
นอกห้องเรียนท าให้นักเรียนเกิดการเรียนภาษาต่างประเทศมากขึ้น 
  2. นักเรียนสามารถสื่อสารประโยคสนทนาภาษาต่างประเทศในชีวิตประจ าวันได้ 
  3. ครูสามารถน าเอาสื่อการเรียนรู้ต่างๆมาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียนได้ 

 
5. วิธีการด าเนินการตามขั้นตอน PDCA 
 

ขั้นตอน วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย 
หมาย
เหตุ 

ขั้นตอน P 
การวางแผน 

ประชุมครูในกลุ่มสาระฯเพ่ือวางแผนการจัด
กิจกรรม 

ภาคเรียน
ที่ 1/2565 

  

ขั้นตอน D 
ด าเนินการ 

1.เขียนโครงการ 
2. เสนอโครงการ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
4. ด าเนินการตามโครงการ 

มิถุนายน - 
กันยายน 

15,000  

ขั้นตอน C 
ตรวจสอบ 

1. ประเมินงานก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 
2. ประชุมบุคลากรครูเพ่ือก ากับติดตาม ร่วม
แก้ไขปัญหา และพัฒนาส่งเสริมกิจกรรม
ต่างๆ 

   

ขั้นตอน A 
การพัฒนา 

น าผลการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการมา
วิเคราะห์ เพ่ือพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหา 
สนับสนุนและส่งเสริม 
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6. ปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 หลักพอประมาณ 
 การสร้างความตระหนักให้ครูและนักเรียน ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้ นักเรียนได้เรียนรู้
กิจกรรมที่หลากหลาย โดยใช้งบประมาณในการด าเนินการอย่างเหมาะสม ย่อมแสดงให้เห็นถึงความ
พอประมาณ 
 หลักเหตุผล 

หน้าที่หลักของครูปฏิบัติการ ต้องท าหน้าที่การจัดการเรียนรู้ ให้กับผู้เรียนและสามารถด าเนินการทุก
ขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งหวังให้ผู้เรียน เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย  
ครูและนักเรียนจึงต้องจัดกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาต่างประเทศ 
ย่อมเป็นเหตุผลของการจัดโครงการ 
 หลักภูมิคุ้มกัน 

เมื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาต่างประเทศ จะท าให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างดี 
ย่อมเป็นภูมิคุ้มกันให้สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
7. งบประมาณ 
 งบประมาณ รวม 15,000  บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 
 

8. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
 
  

10. การติดตามและประเมินผล 
รายการ วิธีการวัดและ

ประเมินผล 
เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1.นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
ภาษาต่างประเทศมากขึ้นเนื่องจากมีการด าเนิน
กิจกรรมนอกห้องเรียนท าให้นักเรียนเกิดการ
เรียนภาษาต่างประเทศมากขึ้น 

สอบถาม แบบสอบถาม 

2. นักเรียนสามารถสื่อสารประโยคสนทนา
ภาษาต่างประเทศในชีวิตประจ าวันได้ 

สัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์ 

3. ครูสามารถน าเอาสื่อการเรียนรู้ต่างๆมา
ประยุกต์ใช้กับกิจกรรมในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียนได้ 

สัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์ 
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้เรียนรู้กิจกรรมทางภาษาที่หลากหลายนอกห้องเรียน 
 2. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีการพัฒนาทักษะกระบวนการภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 3. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเกิดเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาต่างประเทศ 
 4. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวตะวันตก 

 
 
 

    ลงชื่อ      ผู้เสนอโครงการ 
   ( นางสมหมาย  ส่อยสีแสง ) 

                                              หวัหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
 

    
 ลงชื่อ                               ผู้เห็นชอบโครงการ  

               (นายไกรกฤษณ์    ดุสิต) 
                                     รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

 

 

 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ  เพราะ.................................................................................... ............... 
 

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี 
 

        ( พรเทพ     โพธิ์พันธุ์ ) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
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โครงการ  (09) พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
แผนงาน  ฝ่ายวิชาการ 
สนองและสอดคล้อง กลยุทธ์ที่ 3 มาตรฐานที่ 3 ตังบ่งชี้ที่ 5.1 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2543 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 พร้อมทั้งหลักสูตรสถานศึกษา มีความมุ่งหวังที่จะจัดการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็น
ส าคัญ กระบวนการศึกษาต้องส่งเสริม ให้ผู้เรียนพัฒนาตนตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ มาตรฐานที่ 24  
ก าหนดการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการจัดเนื้อหาสาระ และ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึก
ทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้คิดได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน                 
เกิดความใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดี และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ใน
ทุกรายวิชา ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนการสอน ตลอดจนการ
ประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงอย่างหลากหลาย 
  ในปีการศึกษา 2564 ไดม้ีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จากที่
ได้มีการพัฒนาโครงสร้างของหลักสูตรและได้น ามาจัดการเรียนการสอนจากห้องเรียนจริงจากท าให้เห็น
พัฒนาการในการเรียนของนักเรียนไปในด้านที่ดีข้ึน เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนและน าเนื้อหาที่มาจากความ
ต้องการของนักเรียนท าให้นักเรียนเข้าถึงเนื้อหาของบทเรียนได้ดียิ่งข้ึน แต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องความรู้พ้ืนฐานของ
นักเรียนที่ไม่เท่ากัน อาจท าให้ผู้สอนมีอุปสรรคในการด าเนินการไปได้ยากในบางครั้งที่เข้าสอน แต่ก็ได้มีการ
ปรับปรุงและประยุกต์เนื้อหาให้เข้าถึงผู้เรียนตามสถานการณ์ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามโครงสร้างของหลักสูตร 
2. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ ตลอดจนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
3. เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนร่วมกับครูผู้สอน 

 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
 ผู้เรียนทุกคนเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงและยั่งยืน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น  

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะหลักท่ีส าคัญ ตามโครงสร้างของหลักสูตร 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

ผู้เรียนทุกคนเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงและยั่งยืน มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น มีคุณลักษณะ อันพึง 
ประสงค์และสมรรถนะหลักท่ีส าคัญ ตามโครงสร้างหลักสูตร 

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
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1. นักเรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาในบทเรียนมากข้ึนเนื่องจากเนื้อหามีความสอดคล้องกับบริบทของชุมชน
และความสนใจของผู้เรียน 

2. นักเรียนพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์จากกิจกรรมในการเรียนการสอนที่
ผู้สอนได้น าเอาทักษะต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการสอน 

3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น 
 
5. วิธีการด าเนินการตามขั้นตอน PDCA 
 

ขั้นตอน วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ 
ขั้นตอน P 
การวางแผน 

1.ประชุมครูในกลุ่มสาระฯ แบ่ง
หน้าที่รับผิดชอบ 
2.ติดตามความก้าวหน้าของงาน 

พฤศจิกายน 2565 

 
 

  

ขั้นตอน D 
ด าเนินการ 

1. จัดกิจกรรมเนื่องในวันคริสต์มาส 
และปีใหม่ เพ่ือเรียนรู้วัฒนธรรม
ต่างชาติ 
2. จัดกิจกรรมงาน “Open 
House”หรือตรุษจีน 
3. จัดโซนภาษาต่างประเทศเพ่ือ
การสื่อสารตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
4. จัดกิจกรรมสนับสนุนการใช้
ภาษาต่างประเทศในสถานศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 
2565 

20,000 
 
 

15,000 
 
 
 
 
 

 

ขั้นตอน C 
ตรวจสอบ 

1. ประเมินก่อน-หลัง การ
ด าเนินการของกิจกรรมต่างๆ 
2. ก ากับดูแลติดตาม การส่งเสริม 
โดยการนิเทศภายใน 
3. ประชุมบุคลากรครูเพ่ือก ากับ
ติดตาม ร่วมแก้ไขปัญหา และ
พัฒนาส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ 

ตลอดปีการศึกษา 
2565 

  

ขั้นตอน A 
การพัฒนา 

1.น าผลการปฏิบัติกิจกรรมตาม
โครงการมาวิเคราะห์ เพ่ือหาแนว
ทางแก้ไขปัญหา สนับสนุนและ
ส่งเสริม 

กุมภาพันธ์ 2566   

 
6. ปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 หลักพอประมาณ 
 การสร้างความตระหนักให้ครูและนักเรียน ได้ให้ความส าคัญในการจัดกิจกรรการเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะหลักที่ส าคัญ ใช้งบประมาณในการด าเนินการอย่างเหมาะสม ย่อมแสดงให้เห็นถึงความ
พอประมาณ 
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 หลักเหตุผล 
 หน้าที่หลักของครูปฏิบัติการ ต้องท าหน้าที่จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน และสามารถด าเนินกิจกรรมทุก
ขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะหลัก และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส่งผล
ทางการเรียนให้สูงขึ้น ย่อมเป็นเหตุผลของการจัดโครงการ 
 หลักภูมิคุ้มกัน 
 เมื่อผู้เรียนเกิดการพัฒนาทุกด้าน ย่อมท าให้ผู้เรียนมีศักยภาพ ย่อมเป็นภูมิคุ้มกันให้สามารถ ด าเนิน
ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
7. งบประมาณ 
 งบประมาณ รวม 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 
8. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
 
10. การประเมินผล 

รายการ วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. นักเรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาในบทเรียน
มากขึ้นเนื่องจากเนื้อหามีความสอดคล้องกับ
บริบทของชุมชนและความสนใจของผู้เรียน 

สอบถาม แบบสอบถาม 

2. นักเรียนพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ และ
ความคิดสร้างสรรค์จากกิจกรรมในการเรียน
การสอนที่ผู้สอนได้น าเอาทักษะต่างๆมา
ประยุกต์ใช้ในการสอน 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
ภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น 

ทดสอบ แบบทดสอบ 
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้เรียนเกิดพัฒนาการเรียนรู้ มีความสามารถ ตามโครงสร้างหลักสูตร 
 2. ผู้เรียนเกิดทักษะ กระบวนการคิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ตลอดจนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 3. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับครูผู้สอน 
 4. ผู้เรียนสามารถสืบค้น และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองตามสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
 

 
 

    ลงชื่อ           ผู้เสนอโครงการ 
   ( นางสมหมาย  ส่อยสีแสง ) 

                                           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

    
 ลงชื่อ                               ผู้เห็นชอบโครงการ  

               (นายไกรกฤษณ์    ดุสิต) 
                                     รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

 

 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ  เพราะ.................................................................................... ............... 
 

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี 
 

        ( พรเทพ     โพธิ์พันธุ์ ) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
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โครงการ  (10)  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
แผนงาน   ฝ่ายวิชาการ 
สนองและสอดคล้อง กลยุทธ์ที่ 1 และ 3  มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 
 
1. หลักการและเหตุผล 

การศึกษาคณิตศาสตร์ส าหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นการศึกษาเพ่ือ
ปวงชนที่เปิดโอกาสให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิตตามศักยภาพ ทั้งนี้
เพ่ือให้เยาวชนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ที่พอเพียง ความรู้ ทักษะ กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์จึงจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการน าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถน าไปเป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และเป็นพ้ืนฐานส าหรับการศึกษาต่อ แต่จากผลการประเมิน ของ สมศ. โดยเฉพาะ
มาตรฐานที่ 3 เรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนยังอยู่ในระดับ พอใช้ และในปีการศึกษา 2563 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับต่ า ดังนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบของ
สถานศึกษาท่ีต้องจัดสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนแต่ละคน ทั้งนี้เพ่ือให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่
ก าหนดไว้ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ขึ้นซึ่งถือเป็นหน้าที่โดยตรงที่จะต้องจัดโปรแกรมการ
เรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ตามศักยภาพและมีความรู้ที่ทัดเทียมกับ
นานาอารยประเทศ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 
2. เพ่ือสร้างเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงานพัฒนาความรู้ของครูและนักเรียน 
3. เพ่ือเป็นการจัดระบบสารสนเทศในกลุ่มสาระวิชาให้เป็นระบบ 
4. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างเพียงพอ โดยมีความรู้ ทักษะ และกระบวนการ 
5. เพ่ือให้ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
6. เพ่ือให้ครูได้พัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีที่หลากหลาย และทันสมัย 
7. เพ่ือให้ครูได้พัฒนาเครื่องมือการวัดผล ประเมินผลตามสภาพจริง 

 
3. เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ  
  1. เพ่ือพัฒนากลุ่มสาระวิชาให้มีแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ อุปกรณ์ ข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับการ
เรียนการสอนครบสมบูรณ์ ไม่น้อยกว่า 80 % 

  2. นักเรียนมีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตรไม่น้อยกว่า 95 % 
ด้านคุณภาพ   
 1. บุคลากรในกลุ่มสาระวิชาสนใจในการจัดสารสนเทศและสะสมผลงานมากขึ้น 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนสูงขึ้นกว่าเดิม 
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4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
(1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00 
(2) นักเรียนร้อยละ 15 มีความรู้ ทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร์มากขึ้น 
(3) นักเรียนมีเจตคติที่ดตี่อวิชาคณิตศาสตร์โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป (มากกว่าหรือเท่ากับ 3.5 ) 
(4) ครูทุกคนมีการพัฒนาสื่อ  วัดประเมินผลตามสภาพจริง และจัดการเรียนการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 

5. สถานที่ด าเนินการ 
ห้องอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
6.ระยะเวลาด าเนินการ 

ด าเนินการตั้งแต่วันที่  1  เมษายน 2565  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2566 
 

7.วิธีด าเนินการ 
 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ 

(P) 
 

ประชุมคณะครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์เพ่ือ
ปรึกษาหารือวางแผน 
1. สอบแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทาง

คณิตศาสตร์ 
2. วางแผนการจัดการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพ 
 

16 พ.ค. 65 
 
 

ครูกลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์ 

 

2.ขั้นด าเนินการ 
(D) 

1. ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
นักเรียนเป็นส าคัญ 

2. จัดครู เข้าร่วมอบรมสัมมนาการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ 

3. ผลิต/จัดซื้อสื่ออุปกรณ์นวัตกรรมการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ 

4. จัดห้องปฏิบัติการและคลินิกคณิตศาสตร์ 
5. จัดบอร์ดความรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 
6. ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันความรู้ ทักษะทาง

คณิตศาสตร์ 
7. ร่วมกิจกรรมภายในโรงเรียนและชุมชนใน

โอกาสต่าง ๆ 
8. จัดระบบสารสนเทศของกลุ่มสาระฯให้เป็น

ระบบสะดวกต่อการใช้งาน 
9. ปรับปรุงส านักงานให้สะอาดเหมาะสม 
10.สรุปรายงานผลด าเนินการ 

พ.ค. 65 
 
พ.ค. 65 -ก.ย.65 
 
พ.ค. 65 -ก.ย.65 
 
พ.ค. 65 -ก.ย.65 
พ.ค.65 -มี.ค.66 
พ.ค.65 -มี.ค.66 
 
พ.ค.65 -มี.ค.66 
 
พ.ค.65 -มี.ค.66 
 
พ.ค.65 -มี.ค.66 
 

ครูกลุ่มสาระฯ 
 

ครูกลุ่มสาระฯ 
 

ครูกลุ่มสาระฯ 
 

หัวหน้ากลุ่ม 
ครูกลุ่มสาระฯ 
ครูกลุ่มสาระฯ  

 
ครูกลุ่มสาระฯ  

 
ครูกลุ่มสาระฯ 

 
ครูกลุ่มสาระฯ 
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ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
3. ข้ันตรวจสอบ 
ประเมินผล (C) 
 

 

1. ครูส่งแผนการจัดการเรียนรู้ต่อคณะกรรมการ 
วิชาการ ตรวจสอบเสนอแนะปรับปรุงแก้ไข 

2. ประชุมประเมินผลงานแต่ละกิจกรรม 
หาทางปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อเนื่อง 

3. สรุปผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

16 พ.ค. 65 
 
 
 
30 ต.ค.65 

 

4.ขั้นแก้ไข 
 ปรับปรุง (A) 

1. ครูปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ตาม
ข้อเสนอแนะ 

2. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมกลางปีและ 
ประจ าปีการศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 
ตลอดปี

การศึกษา 

 

 
8. ค่าใช้จ่าย  

งานและโครงการนี้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  39,000  บาทจ าแนกตามรายการใช้จ่าย และแหล่ง
งบประมาณดังนี้ 

กิจกรรม/รายการ 
แหล่งงบประมาณ 

หมายเหตุ 
งปม. บ.กศ. อ่ืน ๆ รวม 

1. พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ และการ
วิจัยในชั้นเรียน 

2. จัดสอบแข่งขันความเป็นเลิศทาง
คณิตศาสตร์ 

3. จัดห้องอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 

10,000 
 

10,000 
 

19,000 

  10,000 
 

10,000 
 

19,000 

 

รวม 39,000   39,000  
 

9. การติดตามและประเมินผล 
   

รายการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
วิชาคณิตศาสตร์ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00 

ตรวจสอบ/ตรวจประเมิน แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2. นักเรียนร้อยละ 15 มีความรู้ ทักษะ 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์มากขึ้น 

ตรวจสอบ/ตรวจประเมิน แบบรายงานการจัดกิจกรรมของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมากข้ึนไป (มากกว่า
หรือเท่ากับ 3.5 )  

สอบถาม แบบสอบถาม 

4. ครูทุกคนมีการพัฒนาสื่อ  วัด
ประเมินผลตามสภาพจริง และจัดการ
เรียนการสอนอย่างมี 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 

10. หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
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11. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 ฝ่ายบริหาร  ฝ่ายวิชาการ  แผนงานและพัสดุ  
 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้นเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 3.00  
2. นักเรียนร้อยละ 15 มีความรู้ ทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร์มากขึ้น 
3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป 
4. ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์รับผิดชอบต่อหน้าที่  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์  
5. รายงานการวิจัยในชั้นเรียนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

นักเรียนได้รับการพัฒนาในด้านความรู้ทักษะกระบวนการคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 

 
    ลงชื่อ                              ผู้เสนอโครงการ 

  (นายอภิชาติ  จันหัวานา) 
                                             หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

     
 ลงชื่อ                               ผู้เห็นชอบโครงการ  

               (นายไกรกฤษณ์    ดุสิต) 
                                     รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

 

 
  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ  เพราะ.................................................................................... ............... 

 
 

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี 
        ( พรเทพ     โพธิ์พันธุ์ ) 

         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
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โครงการ  (11)   พัฒนาส่ืออุปกรณ์และจัดบรรยากาศการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพ 
แผนงาน     ฝ่ายวิชาการ 
สนองกลยุทธ์ที่    ข้อที่ 1 และ 3 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
 
1.  หลักการและเหตุผล   

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียน ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต  และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถน าความรู้
เกี่ยวกับการด ารงชีวิต   การอาชีพ  มาใช้ประโยชน์ในการท างานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขันใน
สังคมไทยและสากล   เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ   รักการท างาน  และมีเจตคติที่ดีต่อการท างาน   
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข   

ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ให้มีความพร้อมและเอ้ือต่อ
ศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน โดยพัฒนาสื่อ อุปกรณ์ การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ในห้ องปฏิบัติการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ให้มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้นักเรียน
ได้พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายอีกด้วย  

 
2. วัตถุประสงค์   
 1) เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนที่จ าเป็นในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
 2) เพื่อจัดบรรยากาศในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ 
 3) เพื่อจัดกิจกรรมเสริมพิเศษอ่ืนๆ ให้กับนักเรียนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น การจัดหาวิทยากร
ภายนอก การศึกษาดูงาน เป็นต้น 
 4) เพ่ือให้นักเรียนมีผลสมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการงานอาชีพ เฉลี่ย 3.00 
 
3. เป้าหมาย 
   3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

     -  จัดหาสื่อ อุปกรณ์และจัดบรรยากาศในห้องเรียนและพัฒนาห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระฯ   
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

     - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดมีห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพฯ ที่มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 
4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

(1) มีกิจกรรมส่งเสริมนักเรียน สื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
(2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการงานอาชีพ  เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00 
(3) ครูและนักเรียนมีระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีเฉลี่ยในระดับมากข้ึนไป (มากกว่าหรือเท่ากับ 3.5 ) 
 
5. สถานที่ด าเนินการ    

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ  
พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 
 

7. วิธีการด าเนินการตามขั้นตอนของ PDCA 
 

ขั้นตอน วิธีด าเนินการ / ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย  หมายเหตุ 
ขั้นตอน P 

การวางแผน 
1. ประชุม ปรึกษาหารือ แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน 
2. เขียนโครงการ 
3. เสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการ 

พ.ค. 2565   

ขั้นตอน D 
ด าเนินการ 

1. จัดบรรยากาศ ปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระฯ   
2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนการ
สอน 

ก.ค. 65- มี.ค.
66 
 

20,000 
 
 

 

ขั้นตอน C 
ตรวจสอบ 

1. สรุปและรายงานโครงการ ต.ค.65 , มี.ค.
66 

  

ขั้นตอน A 
การพัฒนา 

1. เก็บรวบรวมสถิติการใช้บริการของ
นักเรียน 
2. เก็บรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือน ามา
ปรับปรุงในปีต่อไป 

ต.ค.65- ก.พ. 
66 

  

 
8. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 หลักพอประมาณ 
   ปรับปรุง ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ให้ใช้ได้นานและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 หลักเหตุผล 
    สื่อการเรียนการสอนมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับผู้เรียนในการพัฒนาการเรียนรู้ และสามารถ
บูรณาการได้กับทุกกลุ่มสาระ  ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์ท่ีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
 หลักภูมิคุ้มกัน 
    ผู้เรียนสามารถใช้สื่อการเรียนรู้ ในการเรียนในทุกรายวิชา และสามารถใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่า และมี
คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
9. งบประมาณ 
 - จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอน  จ านวน 15,000  บาท 
 - ปรับปรุง ซ่อมแซมห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระ  จ านวน   5,000  บาท 
      รวมเป็นเงินทั้งสิ้น          20,000  บาท 
 
10. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 - ฝ่าย/งาน กลุ่มสาระต่าง ๆ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 
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11. การติดตามและประเมินผล 
 รายการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. มีกิจกรรมส่งเสริมนักเรียน สื่อ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
วิชาการงานอาชีพ  เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00 

ตรวจสอบ/ตรวจประเมิน แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3. ครูและนักเรียนมีระดับความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรมของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเฉลี่ยใน
ระดับมากข้ึนไป (มากกว่าหรือเท่ากับ 3.5) 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1) โรงเรียนมีห้องเรียนและปฏิบัติการกลุ่มสาระการงานอาชีพที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้และเป็น
แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีสูงขึ้น 
3) โรงเรียนมีสื่อ อุปกรณ์การเรียนรู้ที่ทันสมัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 

 
 
 

    ลงชื่อ   รชัณ๊ย์                   ผู้เสนอโครงการ 
  (นางรัชณีย์   ธนสีลังกูร) 

                                            หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานาอาชีพ 
 

     
 ลงชื่อ                               ผู้เห็นชอบโครงการ  

               (นายไกรกฤษณ์     ดุสิต) 
                                     รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

 

  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ  เพราะ.................................................................................... ............... 
 
 
 

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี 
        ( พรเทพ     โพธิ์พันธุ์ ) 

         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
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โครงการ  (12) พัฒนางานฝ่ายวิชาการ 
แผนงาน   ฝ่ายวิชาการ 
สนองและสอดคล้อง กลยุทธ์ข้อที ่1 2 และ 3 มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 7.7 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561)    
พร้อมทั้งหลักสูตรสถานศึกษามีความมุ่งหวังที่จะจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียน  ได้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
และยั่งยืนส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเป็นที่น่าพอใจ ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน และผู้เรียนต้องมีสมรรถนะหลักที่ส าคัญ
ตามที่หลักสูตรก าหนด   ซึ่งการที่จะสอนให้ผู้เรียนได้เกิดเรียนรู้นั้น  จ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีสื่อ-อุปกรณ์ที่
เพียงพอในห้องเรียนเพ่ือให้ห้องเรียนมีคุณภาพเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

จากเหตุผลและความส าคัญดังกล่าวข้างต้น  ฝ่ายวิชาการ จึงมีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือในเพียงพอใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงห้องส านักงานเพื่อความเหาะสม และอ านวยความ
สะดวกแก่บุคลากรทั้งภายนอกและภายใน รวมทั้งผู้ปกครองที่เข้ามาติดต่อ ประสานงาน  ซึ่งจะส่งผลต่อการ
เรียนรู้ และการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการด้านวิชาการของโรงเรียนให้ด าเนินไปอย่างมีระบบ 
2) เพ่ือส่งเสริมให้ครูได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3) เพ่ือให้มีสื่อ กิจกรรมการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน  
4) เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
5) เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับองค์กรและชุมชนภายนอก 

 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่ออุปกรณ์ในจัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้ผู้เรียน คิด

เป็นร้อยละ 100 
2. ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรง  ได้เรียนรู้ มีสื่อการเรียนที่มีจ านวน คิดเป็นร้อยละ 95 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่ออุปกรณจ์ัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้ผู้เรียน จะ

ส่งผลให้ครูสามารถใช้เทคนิควีสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรง  ได้เรียนรู้มีสื่อการเรียนที่มีคุณภาพ 
3. บุคลากรภายในและภายนอกใด้รับประโยชน์จากการพัฒนาส านักงานวิชาการมากข้ึน 
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4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
(1) ครู บุคลากร และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อระบบบริหารจัดการด้านวิชาการ เฉลี่ยในระดับมาก 
(2) ครูได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่ออุปกรณ์จัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 100% 
(3) นักเรียน 100%  มีประสบการณ์ตรงได้เรียนรู้ ที่หลากหลาย มีสื่อการเรียนที่มีคุณภาพ 
(4) ชุมชนและหน่วยงานอื่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
(5) มีการนิเทศการเรียนการสอน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
(6) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  

  6. ระยะเวลาด าเนินการ 
1 เมษายน 2565 - 31 มีนาคม 2566 

  7. วิธีด าเนินการ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติตามล าดับ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ(P) 
   ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระ ครูฝ่าย
วิชาการ 

 
29 พ.ค.65 

 

 
- 
 

 
รองฯ ฝ่ายวิชาการ 
หัวหน้ากลุ่มสาระ 

2. ขั้นด าเนินการ(D) 
1) ติดตามผลและนิเทศภายใน 
2) การพัฒนา ปรับปรุงห้อง

ส านักงานวิชาการ 
3) จัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ์ 
4) จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็น

เลิศทางวิชาการ 

 
มิ.ย., พ.ย. 65 

มิ.ย. 65 
 

ตลอดภาคเรียน 
ตลอดภาคเรียน 

 
 

30,000 
 

180,600 
60,000 

 

 
ผู้บริหารโรงเรียน 
ครูฝ่ายวิชาการ 
 

3. ขั้นตรวจสอบ(C)  
1) ก ากับดูแลติดตามการส่งเสริมโดย

การนิเทศภายใน 
2) ประชุมบุคลากรครูเพ่ือก ากับ

ติดตามร่วมกันแก้ไขปัญหา และ
พัฒนาส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ 

 
14 มิ.ย. 65 - 
31 มี.ค.66 
 
 

 
 

 
ฝ่ายบริหาร 
 

4. ขั้นตอนการพัฒนา(A) 
1) น าผลการนิเทศภายในการมา

วิเคราะห์ เพ่ือหาแนวทางแก้ไข
ปัญหา สนับสนุนและส่งเสริม 

 
14 มิ.ย. 65 - 
31 มี.ค.66 

  
ฝ่ายวิชาการ 
บุคลากรทุกคน 
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8. งบประมาณ 
งบประมาณ รวม   270,600   บาท   

 
9.  สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
 
10. ผู้รับผิดชอบ 
 ครูผ่ายวิชาการ 
 
11. การประเมินผล 

 รายการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. ครู บุคลากร และผู้เรียนมีความพึง
พอใจต่อระบบบริหารจัดการด้านวิชาการ 
เฉลี่ยในระดับมาก 

สอบถาม แบบสอบถาม 

2. ครูได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อ
อุปกรณจ์ัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
100% 

นิเทศติดตาม แบบรายงานการนิเทศการเรียน
การสอน 

3. นักเรียน 100%  มีประสบการณ์ตรง
ได้เรียนรู้ ที่หลากหลาย มีสื่อการเรียนที่มี
คุณภาพ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

4. ชุมชนและหน่วยงานอื่นมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 

สอบถาม แบบสอบถาม 

5. มีการนิเทศการเรียนการสอน ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 

นิเทศติดตาม แบบรายงานการนิเทศการเรียน
การสอน 

6. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ย 
2.50 ขึ้นไป 

ตรวจสอบ/ตรวจประเมิน แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรวมของโรงเรียน 
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) ครมูีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  สามารถจัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้

ผู้เรียนเหมือนกับการท างานในชีวิตจริง  
2) ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การจากการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ  เกิดประสบการณ์

ตรง  ได้เรียนรู้  วิธีการแก้ปัญหารู้จักการท างานอย่างมีระบบ  รู้จักการวางแผนในการท างาน  ฝึกการ
คิดวิเคราะห์ และเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

3) ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงและยั่งยืน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
4) มีห้องส านักงานคุณภาพไว้บริการบุคลากรและชุมชน 

 

 
                                           ลงชื่อ                                 ผู้เสนอโครงการ 

(นางวรรณภา  จัดสุวรรณ) 
                                             ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
     

 ลงชื่อ                               ผู้เห็นชอบโครงการ  

               (นายไกรกฤษณ์     ดุสิต) 

                                     รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

 

  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ  เพราะ.................................................................................... ............... 

 

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี 

        ( พรเทพ     โพธิ์พันธุ์ ) 

         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
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โครงการ  (13)   ปัจฉิมนิเทศ 
แผนงาน    ฝ่ายวิชาการ 
สนองและสอดคล้อง  กลยุทธ์ข้อที่ 1   
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

หลังจากสอบปลายภาคเรียน  ภาคเรียนที่ 2  แล้วนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะจบหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนต้น และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้วยความรักความ
ผูกพันที่ครู นักเรียน ได้เคยร่วมอยู่ในสถานศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาต่างๆ ตลอดจนความ
รักและความอาทรต่อกันจึงเกิดขึ้น กลายเป็นความผูกพันแบบพ่อแม่ลูก แบบพ่ีน้อง  เพ่ือสานต่อความสัมพันธ์
อันดีและมอบขวัญและก าลังใจส าหรับนักเรียนที่จบหลักสูตรทั้งสองระดับ  คณะกรรมการนักเรียนจึงจัดให้พิธี
บายศรีสู่ขวัญขึ้น พร้อมนี้  โรงเรียนยังได้รับความปรารถนาดีจากนักเรียนทุกคนที่จะร่วมพัฒนาสถาบันที่ตนเอง
ได้ศึกษาอยู่ให้พัฒนาและก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น  จึงพร้อมใจกันทอดผ้าป่าสามัคคีข้ึนในวันเดียวกัน 

โดยในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนได้รับเงินสนับสนุนการสร้างอาคารชั่วคราวส าหรับงานสัมพันธ์ชุมชน 
มูลค่ารวม 49,234 นับเป็นความภาคภูมิใจทั้งศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาและศิษย์ปัจจุบันที่ได้ร่วมกันสละ
ทรัพย์สินส่วนตัว เพื่อประโยชน์แก่รุ่นน้องและโรงเรียนต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือมอบขวัญและก าลังใจให้กับนักเรียนที่จบหลักสูตรทั้ง 2 ระดับ 
2. เพ่ือสร้างความตระหนักปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมด้านความรักสถาบันแก่ผู้เรียน 
3. เพ่ือสร้างความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์ เพื่อนพ้องน้องพ่ีให้เกิดความรักความสมานฉันท์ อันเป็น

พ้ืนฐานการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
4. เพ่ือจัดหาเงินสร้างอาคารสัมพันธ์ชุมชน 

 

3. เป้าหมาย 
ด้านคุณภาพ 

1. นักเรียนเกิดความรักความผูกพันกับสถาบัน ครู และเพ่ือนพ้องน้องพ่ี 
2. นักเรียนได้รับความสะดวกในการเดินเรียน มีทางเชื่ออาคารช่วยก าบังแดดและฝนได้ 
3. นักเรียนด าเนินชีวิตและจัดกิจกรรมการเรียนอย่างมีความสุข 

ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดทุกคนร่วมกันจัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ

และทอดผ้าป่าสามัคคี 
2. นักเรียนร้อยละ 100  ขึ้นมี คุณธรรม จริยธรรมและมีจิตอาสา 
3. นักเรียนร้อยละ  100  มีความสุขในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สถาบันนี้ 
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4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. นักเรียนที่จบหลักสูตรทั้ง 2 ระดับ มีขวัญและก าลังใจเมื่อส าเร็จการศึกษาร้อยละ 100 
2. นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษามีความตระหนักเรื่องคุณธรรมจริยธรรมด้านความรักสถาบันมากข้ึน 
3. ครูกับศิษย์ มีความผูกพันระหว่างกัน เพ่ือนพ้องน้องพ่ีเกิดความรักความสมานฉันท์ อันเป็น

พ้ืนฐานการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขร้อยละ 100 
4. สามารถระดมเงินทุนสร้างอาคารสัมพันธ์ชุมชน 

 
5. วิธีการด าเนินการ 
 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นวางแผน 

 
 

1. ส ารวจความต้องการของ
นักเรียน 

2. ประชุมวางแผน 

4 มกราคม  2566 
 

11 มกราคม  2566 

 
 
 

ฝ่ายวัดผล/
วิชาการ 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินงาน 

 
 
 
 

 

1. เสนอโครงการเพ่ือรับอนุมัติ 
2. ครู และคณะกรรมการชี้แจง

รายละเอียด เกี่ยวกับขอบข่าย
ภาระหน้าที่รับผิดชอบของ
นักเรียน 

3. ด าเนินการตามโครงการ 

20 กุมภาพันธ์ 2566 
 

22 กุมภาพันธ์ 2566 
 
 

22 กุมภาพันธ์ 2566 

5,000 ฝ่ายวัดผล/
วิชาการ 

ประเมินผล 
ติดตามผล 

1. สังเกตการร่วมกิจกรรมของ
นักเรียน 

2. ประเมินและรายงานผล 
3. รับแจ้งข้อมูลการศึกษาต่อของ

นักเรียน 
4. จัดท าทะเบียนการศึกษาของ

นักเรียน 

กุมภาพันธ์ 2566  ฝ่ายวัดผล/
วิชาการ 

 
6. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
          เหตุผล  นักเรียนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบัน ร่วมกันปลูกฝังและสร้างความ
ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม  

พอประมาณ  การจัดกิจกรรมที่เกิดจากจิตอาสา และลงทุนด้วยงบประมาณท่ีพอเหมาะย่อมเรียกได้
ว่ากระท าอย่างพอประมาณ 

ภูมิคุ้มกัน  เมื่อผู้เรียนเกิดคุณธรรม ด้านความสมานฉันท์ ย่อมท าให้การด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข 
ความรู้ ผู้เรียนมีความรู้เรื่องการบริหารจัดการ  การอยู่ร่วมกันในสังคม เกิดทักษะชีวิตที่มีคุณค่า 
คุณธรรม  ความสามัคคี การมีส่วนร่วม การแบ่งปัน ตลอดจนเกิดความตระหนักในเรื่องความรักต่อ

สถาบัน 
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7. งบประมาณ 
          เงินงบประมาณ    5,000   บาท 
 
8. ระยะเวลาด าเนินการ 

มกราคม 2566   ถึง  กุมภาพันธ์  2566 
 

9. สถานที่ 
หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
 

10.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1) คณะกรรมการนักเรียน                              
2) งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
3) กลุ่มบริหารทั่วไป 

 
11. การติดตามและประเมินผล 

 รายการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. นักเรียนที่จบหลักสูตรทั้ง 2 ระดับ มี
ขวัญและก าลังใจเมื่อส าเร็จการศึกษา
ร้อยละ 100 

แบบประเมิน แบบรายงานผลการประเมิน
กิจกรรม 

2. นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษามีความ
ตระหนักเรื่องคุณธรรมจริยธรรมด้าน
ความรักสถาบันมากขึ้น 

สังเกต/ุแบบประเมิน แบบรายงานผลการประเมิน
กิจกรรม 

3. ครูกับศิษย์ มีความผูกพันระหว่างกัน 
เพ่ือนพ้องน้องพ่ีเกิดความรักความ
สมานฉันท์ อันเป็นพ้ืนฐานการอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

สอบถาม/สังเกต แบบสอบถาม/สังเกตุ 
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักเสียสละ มีความรับผิดชอบและตระหนักในหน้าที่ของตนเองที่มีต่อ

สถาบัน  ชุมชน และสังคม 
2) ผู้เรียนได้ร่วมกันสร้างทางเชื่อมอาคารเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ 
3) ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 
 

                                           ลงชื่อ                                 ผู้เสนอโครงการ 
(นางวรรณภา  จัดสุวรรณ) 

                                             ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
                                       

 ลงชื่อ                               ผู้เห็นชอบโครงการ   

               (นายไกรกฤษณ์     ดุสิต) 
                                     รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

 

  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ  เพราะ.................................................................................... ............... 

 

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี 

        ( พรเทพ     โพธิ์พันธุ์ ) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
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โครงการ  (14)   พัฒนาห้องสมุด 
แผนงาน    ฝ่ายวิชาการ 
สนองและสอดคล้อง  กลยุทธ์ข้อที่ 1 และ 3  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งให้สถานศึกษาจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัยและความสามารถของ
แต่ละบุคคล โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังให้เด็กได้รับการพัฒนาให้สามารถเติบโตและเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ปลูกฝัง
นิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่านการแสวงหาความรู้ประสบการณ์ในสถานที่ต่างๆ จากแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น  
ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญแหล่งหนึ่งในสถานศึกษาซึ่งเป็นศูนย์กลางที่รวบรวมความรู้ในรูปแบบที่
หลากหลายห้องสมุดมีการพัฒนาด้านสื่อประกอบการเรียนการสอนและสื่อสิ่งพิมพ์ตลอดเวลาเพ่ือให้ผู้ใช้บริการ
ห้องสมุดได้ใช้ศึกษาค้นคว้าตามรูปแบบที่ต้องการและเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

โดยในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนได้รับงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุด และมีการปรับปรุง
ห้องสมุดเพ่ิมเติม ท าให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามมากขึ้น  ทั้งนี้ จ าเป็นต้องมีการจัดซื้อหนังสือ  
สื่อประกอบ และปรับปรุงห้องสมุดเพ่ิมเติม  เพื่อรองรับการให้บริการแก่นักเรียนค้นคว้าเต็มตามศักยภาพ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้มีหนังสือและห้องสมุดที่ดี ทันสมัย เอ้ือต่อการศึกษาค้นคว้า 
2. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

 

3. เป้าหมาย 
ด้านคุณภาพ 

1. นักเรียนรูจักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
2. ห้องสมุดพร้อมรับบริการศึกษาค้นคว้าของนักเรียน 

ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ 60  ศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด 

 
4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. นักเรียนร้อยละ 60 ขึ้นไปศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด 
2. ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องสมุด เฉลี่ยในระดับมากข้ึนไป 
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5. วิธีการด าเนินการ 
 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นวางแผน 

 
 

1. เสนอโครงการ 
2. ประชุมวางแผน 

มีนาคม  2565 
 

 
 
 

ครูงานห้องสมุด 

ด าเนินงาน 
 

1. จัดซื้อหนังสือ สื่อประกอบ
ห้องสมุด 

2. ปรับปรุงห้องสมุด 

พฤษภาคม 2565 – 
กุมภาพันธ์ 2566 

 

5,000 ครูงานห้องสมุด 

ประเมินผล 
ติดตามผล 

1. สังเกตการใช้ห้องสมุดของ
นักเรียน 

2. สอบถามครูและนักเรียน 

กุมภาพันธ์ 2566  ครูงานห้องสมุด 

ปรับปรุง
แก้ไข 

1. น าผลการประเมินมาหาแนว
ทางแก้ไข 
2. ด าเนินการแก้ไข 
 

กุมภาพันธ์ 2566 
 

ภาคเรียนต่อไป 

 ครูงานห้องสมุด 

 
6. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
          เหตุผล  การค้นคว้าในห้องสมุดท าให้นักเรียนได้รับความรู้มากขึ้น 

พอประมาณ  ใช้งบประมาณและอุปกรณ์ให้เหมะสม 
ภูมิคุ้มกัน  นักเรียนมีเอกสารในการศึกษาค้นความ เกิดความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนรู้ 
ความรู้ นักเรียนได้รับความรู้ในเนื้อหาที่สนใจ 
คุณธรรม  รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ใช้งบประมาณอย่างประหยัด รูจักรักษาทรัพย์สินของ

ห้องสมุด 
 

7. งบประมาณ 
          เงินงบประมาณ    5,000   บาท 
 
8. ระยะเวลาด าเนินการ 

เมษาคม 2565   ถึง  กุมภาพันธ์  2566 
 

9. สถานที่ 
ห้องสมุดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
 

10.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ครูงานห้องสมุด 
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11. การติดตามและประเมินผล 

 รายการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. นักเรียนร้อยละ 60 ขึ้นไปศึกษา
ค้นคว้าในห้องสมุด 

ตรวจสอบ สถิติการใช้ห้องสมุด 

2. ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
การใช้บริการห้องสมุด เฉลี่ยในระดับ
มากขึ้นไป 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักเสียสละ มีความรับผิดชอบและตระหนักในหน้าที่ของตนเองที่มีต่อ
สถาบัน  ชุมชน และสังคม 

2) ผู้เรียนได้ร่วมกันสร้างทางเชื่อมอาคารเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ 
3) ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 
 

                                           ลงชื่อ                                 ผู้เสนอโครงการ 
(นางกัญญาวีย์  พานกุล) 

                                                               ครผูู้ชว่ย 
                                                      

 ลงชื่อ                               ผู้เห็นชอบโครงการ  

               (นายไกรกฤษณ์     ดุสิต) 
                                     รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

 

  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ  เพราะ.................................................................................... ............... 

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี 

 

        ( พรเทพ     โพธิ์พันธุ์ ) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
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โครงการ (15)            พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
แผนงาน                      วิชาการ 
สนองกลยุทธ์   ข้อที่ 2  มาตรฐานที่ 3   
ลักษณะของงาน/โครงการ โครงการต่อเนื่อง 
 
1. หลักการและเหตุผล 

การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส าคัญท่ีจะช่วยให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพสถานศึกษา
ต้องก าหนดมาตรฐานการศึกษา  เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาโดยมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาชาติ  ดังนั้นโรงเรียนจึงต้องด าเนินการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิ ทธิภาพ  มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน  มีการบริหารระบบที่เหมาะสม  มีการเตรียมรับการประเมิน
ภายในและภายนอก  ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ก าหนด  มีการปรับปรุงกิจกรรม โครงการ  เพ่ือพัฒนาครู  
พัฒนานักเรียน  และระบบบิริหารจัดการ  อย่างต่อเนื่อง  จึงจะสร้างความมั่นใจและเกิดความพึงพอใจแก่
ผู้ปกครองและชุมชน 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2) เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3) เพ่ือจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ 
4) เพ่ือเตรียมรับการประเมินภายในและภายนอก 
5) จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ พัฒนางานตามเกณฑ์ OBECQA 

 

3.   เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ   มีมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  3  มาตรฐาน อย่างเป็นระบบ   

ครูมีรายงานการประเมินตนเอง (SAR)   ร้อยละ 100 
3.2 ด้านคุณภาพ   ครูทุกคนเข้าใจระบบประกันคุณภาพการศึกษา  การประเมินแต่ละ มาตรฐานอยู่

ในระดับดเีลิศ   มีรายงานประเมินคุณภาพการศึกษา (SAR)  ที่สมบูรณ์  
 

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 1. โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและด าเนินการจัดการศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษา 
 2. มีระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ 
 
4.   พื้นที่ด าเนินการ 

ห้องประกันคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ็ด 
 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
ตลอดปีการศึกษา  2565 
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6.  วิธีด าเนินการ ตามขั้นตอนแบบ PDCA 
 

ขั้นตอน วิธีด าเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ 
ขั้นตอนการ
วางแผน (P) 

1. ประชุมครูทั้งโรงเรียนเพ่ือทบทวน
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน   

2. ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบแต่ละ
มาตรฐาน 

3. ประชุมชี้แจง ภาระหน้าที่แก่
คณะกรรมการแต่ละมาตรฐาน   

9 - 11
พฤษภาคม  

2565 

 
 
 
 

 

 

ขั้นตอนการ
ด าเนินการ (D) 

1. คณะกรรมการก าหนดโครงการ กิจกรรม
เพ่ือพัฒนาการศึกษาตามมาตรฐานและ
ตัวบ่งชี้ 

2. ครูและบุคลากร ปฏิบัติงานสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา  

3. จัดท าสารเกี่ยวกับมาตรฐานให้บริการครู 
สะดวกต่อการใช้งาน 

4. ครูทุกคนจัดท ารายงานการปฏิบัติงานของ
ตนเอง (SAR) 

5. พัฒนางานตามเกณฑ์ OBECQA 

ภาคเรียน 
ที่ 1-2 

ปีการศึกษา 
2565 

25,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,000 

 

ขั้นตอนการ
ตรวจสอบ (C) 

1. คณะกรรมการรายงานผลการประเมิน
ติดตาม  การปฏิบัติงานแต่ละมาตรฐาน 
แก่งานประกันคุณภาพการศึกษา 

2. โรงเรียนรายงาน (SAR) สพม.27 

กันยายน 2565 
และ 

มีนาคม 2566 

  

ขั้นตอนการ
พัฒนา (A) 

1. สรุปผลการด าเนินการ จุดดีจุดเด่น  
ปัญหา  และการแก้ไข  

2. พัฒนาการด าเนินงานตามมาตรฐานอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 

มีนาคม 
2566 

  

 รวม  27,000  
 

7.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1) ฝ่ายบริหาร 
2) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3) ฝ่ายวิชาการ 
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9. การติดตามและประเมินผล 
 รายการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและด าเนินการจัด
การศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษา 

ตรวจประเมิน รายงาน SAR 

2. มีระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการ 

ตรวจประเมิน รายงาน SAR 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) โรงเรียนมีการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน 
2) โรงเรียนมีการบริหารระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสม   
3) โรงเรียนมีความพร้อมเพ่ือรับการประเมินภายในและภายนอก 

 
11. ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ 

งานประกันคุณภาพการศึกษา   

 
                                           ลงชื่อ                                 ผู้เสนอโครงการ 

(นายนิคม  จันทะโสม) 
                                             ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
                                       

 ลงชื่อ                                     ผู้เห็นชอบโครงการ  

               (นายไกรกฤษณ์    ดุสิต) 
                                     รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

 

  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ  เพราะ.................................................................................... ............... 

 

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี 

        ( พรเทพ     โพธิ์พันธุ์ ) 

         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
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โครงการ  (16)   พัฒนางานโครงการพิเศษ 
แผนงาน    กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
สนองและสอดคล้อง  กลยุทธ์ข้อที่ 3  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
 
1.  หลักการและเหตุผล  
 โรงเรียนเข้าร่วมสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ เมื่อปี 
2555 ปัจจุบันโรงเรียนได้รับพระราชทานเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขั้นที่ 1 เป็นเกียรติบัตรแห่ง
ความมุ่งมั่น อนุรักษ์สรรพสิ่ง สรรพชีวิต ด้วยจิตส านึกครูและเยาวชน เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆ เป็นที่
ประจักษ์แก่สาธารณะชน จากการด าเนินงานที่ผ่านมา ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษามีความส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ และเทิดทูนสถาบัน ผู้เรียนรักและหวงแหนทรัพยากรท้องถิ่น ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนได้ 
และเป็นการเตรียมพร้อมรับการประเมินเกียรติบัตรสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 อย่างต่อเนื่อง 
 แนวคิดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพล  อดุลยเดช ทรงมีพระราชด ารัส เกี่ยวกับหลักคิดของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนวทางที่จะสร้าง ภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง  โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ ร้อยเอ็ด เป็นสถานศึกษาที่น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ตั้งแต่ปี 2557 และยัง
เป็นสถานศึกษาพอเพียงอีกด้วย อีกท้ังยังส่งเสริมให้นักเรียนและบุคคลากรในโรงเรียนทุกคนเกิดอุปนิสัยพอเพียง  
นอกจากนี้แล้วโรงเรียนยังน ามาเป็นฐานของโครงการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนสตรีภูเก็ตสู่ความ
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษา 
 นอกจากนี้โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  โรงเรียนคุณธรรม  โรงเรียน
ประชารัฐ  โรงเรียนสุจริต  โรงเรียนวิถีพุทธ  และอ่ืนๆ  ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว โรงเรียนได้ด าเนินการโดยใช้กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมครูให้ใช้กระบวนการเรียนรู้ สู่
หลักสูตรสถานศึกษา และกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีจิตส านึก
อนุรักษ ์และใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
2.  วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือให้ผู้เรียนและครูได้ด าเนินกิจกรรมตามโครงการพิเศษ 
2) เพ่ือพัฒนากิจกรรม  สื่อ  และแหล่งเรียนรู้โครงการพิเศษ 

 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  
  -  ผู้เรียนร้อยละ 90 ร่วมกิจกรรมโครงการพิเศษ 
  -  ผู้เรียนร้อยละ 50 มีชิ้นงานและผลงานเผยแพร่ 
       3.2 เชิงคุณภาพ 

-  ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้สอดคล้องกับโครงการพิเศษ 
-  นักเรียนมีจิตส านึกและลักษณะนิสัยตามโครงการพิเศษ 
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4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 1. ผู้เรียนร้อยละ 90 ร่วมกิจกรรมโครงการพิเศษ 
 2. ผู้เรียนร้อยละ 50 มีชิ้นงานและผลงานเผยแพร่ 
 
5.  วิธีด าเนินการ 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ ลงทุน 

1.  สวนพฤษศาสตร์ในโรงเรียน 5,000  5,000 ตลอดป ี กุลฤด ี
2.  สถานศึกษาพอเพียง 2,000  2,000 ตลอดป ี ศิวกร 
3.  โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 1,000  1,000 ตลอดป ี นิคม 

4. โรงเรียนคุณธรรม   5,000  5,000 ตลอดป ี รุ่งทิวา 

5. โรงเรียนประชารัฐ 1,000  1,000 ตลอดป ี นิคม 

6. โรงเรียนสุจริต   1,000  1,000 ตลอดป ี กุลฤด ี

7. โรงเรียนวิถีพุทธ 5,000  5,000 ตลอดป ี รุ่งทิวา 
รวม 20,000  20,000   

 
6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา 2564 
 
7.  สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
 
8.  งบประมาณที่ใช้      
 เงินงบประมาณ 20,000 บาท 
 
9. ความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักเหตุผล 
  เมื่อครูและนักเรียนรู้จักวางแผนในการท างานร่วมกันย่อมเป็นเหตุผลที่จะมาซึ่งการพัฒนา 
 
 
 หลักความพอประมาณ 
  การช่วยกันอนุรักษ์ต้นไม้ในพ้ืนที่ศึกษาของโรงเรียนย่อมท าให้ลดค่าใช้จ่ายและงบประมาณ 
เป็นหลักความพอประมาณ 
 หลักภูมิคุ้มกัน 
  เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้  เกิดความตระหนัก และร่วมกันท างาน สร้างสรรค์งาน ย่อมเป็น
ภูมิคุ้มกันอย่างหนึ่งที่จะท าให้เกิดศักยภาพ   
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10. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ผู้เรียนร้อยละ 90 ร่วม

กิจกรรมโครงการพิเศษ 
การสอบถาม  
 

แบบสอบถาม  

2. ผู้เรียนร้อยละ 50 มีชิ้นงาน
และผลงานเผยแพร่ 

ตรวจประเมิน รายงานผลการด าเนินกิจกรรม
โครงการพิเศษแต่ละกิจกรรม 

 
11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

1) ผู้เรียนมีจิตส านึกอันพึงประสงค์ 
2) ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า 

 

 

 
                                           ลงชื่อ                                 ผู้เสนอโครงการ 

(นายนิคม  จันทะโสม) 
                                             ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
 
                                     

 ลงชื่อ                               ผู้เห็นชอบโครงการ  

               (นายไกรกฤษณ์     ดุสิต) 
                                     รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

 

  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ  เพราะ.................................................................................... ............... 

 

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี 

        ( พรเทพ     โพธิ์พันธุ์ ) 

         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
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โครงการ  (17)    พัฒนาบุคลากรของโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
      สู่ความเป็นเลิศ  
แผนงาน     ฝ่ายวิชาการ 
สนองและสอดคล้องและสอดคล้อง กลยุทธ์ข้อที่ 2 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายกิจการนักเรียน/ฝ่ายธุรการ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

 ด้วยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561) 
พร้อมทั้งหลักสูตรสถานศึกษามีความมุ่งหวังที่จะจัดการเรียนการสอน  ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
และยั่งยืน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ครูจึงหน้าที่โดยตรงที่จะปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้สอดคล้องกับความมุ่งหวังของ
หลักสูตร สนองและสอดคล้องความต้องการของผู้เรียนและผู้ปกครอง  ดังนั้นโรงเรียนจึงเห็นความส าคัญและ
จ าเป็นอย่างยิ่งในการก ากับติดตามการปฏิบัติหน้าที่การสอนของครูอย่างเคร่งครัด  โดยการพัฒนาบุคลากร
ทางด้านต่างๆ เตรียมความพร้อมแนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือศตวรรษใหม่จึงมุ่งก้าวข้ามการเรียนการสอนที่
เน้นการเรียนในต ารา ไปสู่การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และการแสวงหาความรู้ที่ส าคัญและ
จ าเป็นส าหรับการแก้ปัญหาในชีวิตจริง ทั้งนี้เพ่ือเตรียมผู้เรียนให้พร้อมกับการท างานและการใช้ชีวิตในโลก
อนาคตที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงอันยากจะคาดการณ์ 

จากเหตุผลและความส าคัญดังกล่าวข้างต้น  กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
ร้อยเอ็ด จึงจัดให้มีโครงการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสู่ความเป็นเลิศ   
 
2. วัตถุประสงค์ 
  

1) เพ่ือพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการผลิตและใช้สื่อ-
นวัตกรรมทางการศึกษา 

2) เพ่ือส่งเสริมศักยภาพผู้น านักเรียน(สภานักเรียน) ร่วมกับนักเรียนในเครือเตรียมพัฒน์ 
3) เพ่ือแสดงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นิทรรศการ OCOP และ OSOP ร่วมกับนักเรียนในเครือเตรียมพัฒน์ 
4) เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการสอบ O-net (ร่วมปันน้ าใจสานสายใยเครือเตรียมพัฒน์ 
5) เพ่ือแลกเปลี่ยนสถานที่เรียนนักเรียนกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
6) เพ่ือจัดท าข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ ร่วมกับโรงเรียนในเครือเตรียมพัฒน์ 
7) เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมพัฒนา ร.ร.เครือข่ายเตรียมพัฒน์ 
8) เพ่ือเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อองค์กร และสานสัมพันธ์บุคลากรระหว่างโรงเรียนในเครือเตรียมพัฒน์ 
9) เพ่ือศึกษาดูงานโรงเรียนในเครือเตรียมพัฒน์ น ามาเป็นแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาโรงเรียน 
10) เพ่ือสร้างเครือข่ายร่วมจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  
11) เพ่ือสัมมนาฝ่ายบริหารและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนในเครือเตรียมพัฒน์  
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3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
1. บุคลากรของโรงเรียนร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ

การผลิตและใช้สื่อ-นวัตกรรมทางการศึกษา 
2. ผู้น านักเรียน(สภานักเรียน) จ านวน 10 คน และครูผู้ควบคุม จ านวน 2 คน ได้เข้าร่วมการ

อบรม ที่เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ 
3. ครูและนักเรียนที่เป็นตัวแทนได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ OCOP และ OSOP  
4. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมการติว O-net จากโรงเรียนใน

เครือเตรียมพัฒน์ 
5. นักเรียนจ านวน 2 คนได้เข้าร่วมโครงการเพ่ือแลกเปลี่ยนสถานที่เรียนกับกับโรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ 
6. มีข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
7. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมพัฒนา ร.ร.เครือข่ายเตรียมพัฒน์ฯ 
8. ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่ได้เข้าร่วมโครงการเตรียมพัฒน์รักษ์องค์กร ร้อยละ 100 
9. ครูและบุคลากรได้ไปศึกษาดูงานโรงเรียนในเครือเตรียมพัฒน์ฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
10. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาจัดการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  
11. ผู้บริหารและองค์กรที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมสัมมนากับโรงเรียนในเครือฯ ร้อยละ 100 

3.2 เชิงคุณภาพ 
1. บุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการผลิตและใช้สื่อ-

นวัตกรรมทางการศึกษา มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
2. ผู้น านักเรียน(สภานักเรียน) มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและมีทักษะความเป็นผู้น า 
3. ครูและนักเรียนได้รับองค์ความรู้ในจัดนิทรรศการ OCOP และ OSOP สามารถน ามาถ่ายทอด

และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
4. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีองค์ความรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทดสอบ

ระดับชาติเพิ่มสูงขึ้น 
5. นักเรียนแลกเปลี่ยนฯ ได้รับการส่งเสริมพัฒนาทางด้านวิชาการ 
6. มีข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน  
7. บุคลากรได้รับองค์ความรู้ในการจัดการศึกษาร่วมพัฒนา ร.ร.เครือข่ายเตรียมพัฒน์ฯ 
8. ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่มีความรักและผูกพันกับองค์กร  
9. ครูและบุคลากรได้รับองค์ความรู้และน ามาประยุกต์ใช้ในองค์กร 
10. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน า DLIT มาใช้ในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  
11. ผู้บริหารและองค์กรที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมสัมมนากับโรงเรียนในเครือฯ ได้รับองค์ความรู้และ

ทักษะเชิงบริหารมาพัฒนาส่งเสริมโรงเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ 
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4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 1. ครูทุกคนได้เข้าร่วมอบรมพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการผลิตและใช้สื่อ-นวัตกรรม
ทางการศึกษา 
 2. ผู้น านักเรียน(สภานักเรียน) จ านวน 10 คน และครูผู้ควบคุม จ านวน 2 คน ได้เข้าร่วมการอบรม/
ศึกษาดูงานด้านสภานักเรียน 
 3. ครูและนักเรียนที่เป็นตัวแทนได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ OCOP และ OSOP  จ านวน 1 ครั้ง 
 4. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมการติว O-net จากโรงเรียนในเครือ
เตรียมพัฒน์ 
 5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่ได้เข้าร่วมโครงการเตรียมพัฒน์รักษ์องค์กร ร้อยละ 100 
 6. ผู้บริหารและองค์กรที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมสัมมนากับโรงเรียนในเครือฯ ร้อยละ 100 
 7. บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมในเครือเตรียมฯ เฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากข้ึนไป 
 
5. วิธีการด าเนินการตามขั้นตอนของ PDCA 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน 
ผู้รับผิดชอ

บ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
ขั้นเตรียมการ (P)      
1. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์/เป้าหมายของโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน 
4. ศึกษาผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมในปีท่ีผา่น

มาศึกษาบริบทและสภาพความเปน็ไปได้ในการ
พัฒนาโครงการ/กิจกรรม 

5. จัดท าโครงการและเสนอขออนุมตั ิ

   ม.ีค. 2565 
 

ผู้บริหาร 
ผู้บริหาร 

ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายวิชาการ 

 
 

ฝ่ายวิชาการ 
ขั้นด าเนินการ (D)      
1. ประชุมคณะท างานเพื่อช้ีแจงโครงการฯ  และ

กิจกรรมตามโครงการ/มอบหมายภาระงาน 
2. ด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

   ตลอดปี
การศึกษา 

ฝ่ายวิชาการ 
 

ฝ่ายวิชาการ 
1) พัฒนาบุคลากรของโรงเรียนในเครอืเตรียมฯ  110,482  กันยายน ฝ่ายวิชาการ 
2) กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้น านักเรียน  10,000  กรกฎาคม ฝ่ายกิจการ

ฯ 
3) กิจกรรมนิทรรศการ OCOP และ OSOP  5,000  กุมภาพันธ ์ ฝ่ายวิชาการ 
4) กิจกรรมปันน้ าใจสานสายใยเครือเตรียม

พัฒน ์
 40,000  กุมภาพันธ ์  

5) กิจกรรมส่งเสริมโอกาสเปลี่ยนสถานท่ีเรียน  5,000  พฤษภาคม ฝ่ายวิชาการ 
6) กิจกรรมพัฒนาข้อสอบผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน 8 กลุ่มสาระ 
 3,000  มกราคม ฝ่ายวิชาการ 

7) กิจกรรมส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการจัด
การศึกษาร่วมพัฒนา ร.ร.เครือข่าย 

 2,000  มกราคม ฝ่ายวิชาการ 

8) กิจกรรมเตรยีมพัฒน์รักษ์องค์กร  15,000  มิถุนายน ฝ่ายวิชาการ 
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กิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน 
ผู้รับผิดชอ

บ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
9) กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนในเครือเตรยีม

พัฒน์สู่ความเป็นเลิศ 
 7,000  ตุลาคม ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายธุรการ 
10) กิจกรรมจดัการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี

สารสนเทศ(DLIT) 
   ตลอดปี

การศึกษา 
ฝ่ายวิชาการ 

11) กิจกรรมสัมมนาฝ่ายบริหารและองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับโรงเรียนในเครือฯ 

 5,000  มิถนุายน ฝ่ายบรหิาร 

ขั้นนิเทศติดตามผล (C)      
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ตรวจสอบ/นิเทศ

ติดตาม /ประเมินผล การด าเนินงานและคอย
อ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมของ
ผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานท่ีโครงการฯ 
ก าหนด 

2. สรุปประเมินโครงการ/กิจกรรม 
3. ประเมินผล/รายงานโครงการ/กจิกรรม 

   ตลอดปี
การศึกษา 

ฝ่ายวิชาการ 

 

ขั้นประเมนิและรายงานผล (A)      
1. วิเคราะหป์ัจจัยแห่งความส าเร็จ/ปญัหา ของแต่ละ

กิจกรรมและภาพรวมโครงการ   
2. น าข้อมูลที่ไดจ้ากการประเมินข้อมลูย้อนกลับใน

การด าเนินโครงการ/กิจกรรมในปตี่อไป  
3. น าเสนอต่อฝ่ายบรหิาร  

   ตลอดป ี
การศึกษา 

ฝ่ายวิชาการ 

รวม  202,482    

 
6.  งบประมาณ 
     เงินอุดหนุนรายหัว   202,482    บาท 
 
7.  สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด และโรงเรียนในเครือเตรียมพัฒน์ 
 
8.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา  2565 
 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
     ผู้บริการ ครู และบุคลากร  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
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10.  ความพร้อมของโครงการ 

 บุคลากรมีประสบการณ์และมีความพร้อม 
 เครื่องมือมีความพร้อมและด าเนินการได้ทันที 
 สถานที่/ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการเพียงพอ 

 
11. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
1. ครูทุกคนไดเ้ข้าร่วมอบรมพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนและการผลติและใช้สื่อ-นวัตกรรมทางการศึกษา 
ตรวจประเมิน 

รายงานผลการเข้าร่วมอบรม
สัมมนาโรงเรียนในเครือฯ 

2. ผู้น านักเรยีน(สภานักเรยีน) จ านวน 10 คน และครูผู้
ควบคุม จ านวน 2 คน ได้เข้าร่วมการอบรม/ศึกษาดูงาน
ด้านสภานักเรยีน 

ตรวจประเมิน 
รายงานผลการเข้าร่วมอบรม/
ศึกษาดูงานโรงเรียนในเครือฯ 

3. ครูและนักเรียนทีเ่ป็นตัวแทนได้เขา้ร่วมจัดนิทรรศการ 
OCOP และ OSOP  จ านวน 1 ครั้ง 

ตรวจประเมิน 
รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม 

OCOP และ OSOP 
4. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 100 ได้เข้า

ร่วมการติว O-net จากโรงเรียนในเครือเตรียมพัฒน์ 
ตรวจประเมิน 

รายงานผลการจดัแนะแนว
ศึกษาต่อ 

5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมไ่ด้เข้าร่วมโครงการ
เตรียมพัฒน์รักษ์องค์กร ร้อยละ 100 

ตรวจประเมิน 
รายงานผลการอบมรมเตรยีม

พัฒน์รักองค์กร 
6. ผู้บริหารและองค์กรที่เกี่ยวข้องไดเ้ข้าร่วมสมัมนากับ

โรงเรียนในเครือฯ ร้อยละ 100 
ตรวจประเมิน รายงานผลการอบรมสมัมนา 

7. บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
ต่อกิจกรรมในเครือเตรียมฯ เฉลี่ยอยู่ในระดับมากข้ึนไป 

การสอบถาม แบบสอบถาม 
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) บุคลากรของโรงเรียนได้รับการพัฒนาด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการผลิตและใช้สื่อ-
นวัตกรรมทางการศึกษา 

2) ผู้น านักเรียน(สภานักเรียน) มีทักษะความเป็นผู้น า 
3) นักเรียนได้จัดแสดงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นิทรรศการ OCOP และ OSOP  
4) นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการสอบ O-net เพ่ิมสูงขี้น 
5) โรงเรียนมีนักเรียนแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
6) มีข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ ที่มีคุณภาพ 
7) โรงเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมพัฒนา ร.ร.เครือข่ายเตรียมพัฒน์ 
8) บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการเตรียมพัฒน์รักษ์องค์กร มีความรักและผูกพันกับองค์กร  
9) บุคลากรมแีนวทางในการพัฒนาส่งเสริมโรงเรียนจากการศึกษาดูงานโรงเรียนในเครือเตรียมพัฒน์  

10) บุคลากรทุกคนสามารถจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
11) ฝ่ายบริหารและองค์กรที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาส่งเสริมทางด้านการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

                                           ลงชื่อ                                 ผู้เสนอโครงการ 
(นางวรรณภา  จัดสุวรรณ) 

                                             ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
                                  

 ลงชื่อ                               ผู้เห็นชอบโครงการ   

               (นายไกรกฤษณ์     ดุสิต) 
                                     รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

 

  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ  เพราะ.................................................................................... ............... 

 

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี 

        ( พรเทพ     โพธิ์พันธุ์ ) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
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โครงการ (18)   ส่งเสริมศักยภาพงานบริการ 
แผนงาน   ฝ่ายบริการ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   นายสมบัติ เพ็งนาม 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา 
ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 เนื่องจากโรงเรียนจัดตั้งมาเพ่ือการเรียนการสอนเป็นเวลานานมีการเสื่อมสภาพของอาคารเรียน โต๊ะ 
เก้าอ้ีและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ ที่ต้องมีการพัฒนาให้ทันกับการเรียนการสอน
ในปัจจุบันตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ จ าเป็นจะต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ ปลอดภัย ตรงตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดไว้จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

1) มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่
ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

2) เพ่ือให้ระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียนมีสภาพที่เอ้ือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และมีกิจกรรม
ส่งเสริมการใช้อย่างและคุ้มค่า 

3) เพ่ือซ่อมแซมและบ ารุงรักษายานพาหนะให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ปลอดภัย และมีน้ ามันเชื้อเพลิง
เพียงพอ 

4) เพ่ือให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาปลอดภัย 
 
3.  เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ                                                                                                                                                            
1. ครูนักเรียน บุคลากรทางการศึกษา มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติ อาคารเรียนที่มั่นคงปลอดภัย

มีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีใช้งานได้ดี  
2. ครูนักเรียน บุคลากรทางการศึกษา มีห้องน้ าห้องส้วมที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ 
3. สภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้พร้อมใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ 

3.2 เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนมี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดปลอดภัย มีสิ่งอ านวย

ความสะดวก พอเพียงอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี  
2. ห้องน้ าห้องส้วมที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ 

3. โรงเรียนมสีภาพแวดล้อมร่มรื่น มีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือและช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ 
4. ระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียนมีสภาพที่เอ้ือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และมี

กิจกรรมส่งเสริมการใช้อย่างและคุ้มค่า 
5. ยานพาหนะให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ปลอดภัย 
6. โรงเรียนเป็นสถานศึกษาปลอดภัย 
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4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1) ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ใน
สภาพใช้การได้ดี สถานทีส่ภาพแวดล้อมสะอาดร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

2) ระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียนมีสภาพที่เอ้ือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และมีกิจกรรมส่งเสริม
การใช้อย่างและคุ้มค่า 

3) ยานพาหนะให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ปลอดภัย และมีน้ ามันเชื้อเพลิงเพียงพอ 
4) โรงเรียนเป็นสถานศึกษาปลอดภัย  
5) ครู นักเรียน มีความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรมฝ่ายบริการ เฉลี่ยอยู่ในระดับมากข้ึนไป 

5.  วิธีด าเนินการ 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
ขั้นเตรียมการ (P)      
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์/เป้าหมายของ

โครงการ 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน 
4. ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีท่ีผ่านมา

ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาโครงการฯ 

5. จัดท าโครงการและเสนอขออนุมตั ิ

   มี.ค. 2565 
มี.ค. 2565 

 
มี.ค. 2565 
มี.ค. 2565 

 
 

มี.ค. 2565 

ผู้บริหาร 
ผู้บริหาร 

 
ฝ่ายบริการ 
ฝ่ายบริการ 

 
 

ฝ่ายบริการ 
ขั้นด าเนินการ (D)      
1. ประชุมคณะท างานเพื่อช้ีแจงโครงการฯ  และ

มอบหมายภาระงาน 
2. ด าเนินงานตามโครงการ 

     

    2.1  การจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือช่าง   10,000 ตลอดป ี สมบัต ิ
    2.2  การซ่อมบ ารุงซ่อมแซมอุปกรณ ์   15,000 ตลอดป ี สมบัต ิ
    2.3  การซ่อมบ ารุงอาคาร/ห้องน้ า  6,000 80,000 ตลอดป ี สมบัต ิ
    2.4  การปรับปรุงพื้นที่บริเวณ (สิ่งแวดล้อม)   15,000 ตลอดป ี สมบัต ิ
    2.5  ปรับปรุงศูนย์วัฒนธรรมโรงเรียน   10,000 ตลอดป ี สมบัต ิ
    2.6 การซ่อมบ ารุงระบบประปา   10,000 ตลอดป ี สมบัต ิ
    2.7 การซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้า   28,694 ตลอดป ี สมบัต ิ
    2.8 การซ่อมและบ ารุงรักษายานพานะ   20,000 ตลอดป ี สมบัต ิ
    2.9 การจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงยานพาหนะ   25,000 ตลอดป ี สมบัต ิ
    2.10 กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย   5,000 ตลอดป ี สมบัต ิ
    2.11 กิจกรรมอิ่มท้องสมองใส   20,000 ตลอดปี สมบัติ 
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ขั้นนิเทศติดตามผล (C)      
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ตรวจสอบ/นิเทศติดตาม 

/ประเมินผล การด าเนินงาน และคอยอ านวย
ความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมของ
ผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานท่ีโครงการฯ 
ก าหนด 

2. สรุปประเมินโครงการฯ 
3. ประเมินผลจัดท ารายงานโครงการ 

   ตลอดป ี
 
 
 
 

ทุกภาคเรียน 
ทุกภาคเรียน 

คณะท างาน 

ขั้นประเมนิและรายงานผล (A)      
1. วิเคราะหป์ัจจัยแห่งความส าเร็จ/ปญัหา   
2. น าข้อมูลที่ไดจ้ากการประเมินข้อมลูย้อนกลับ

ในการด าเนินโครงการในปีต่อไป  
3. น าเสนอต่อฝ่ายบรหิาร 

   ตลอดป ี
ตลอดป ี

 
มีนาคม 2566 

คณะท างาน 

รวม  6,000 238,694   

 
6.  งบประมาณ 
     เงินอุดหนุนรายหัว         244,694   บาท 
 
7.  สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
 
8.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา  2565 
 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
     งานอาคารสถานที่/ฝ่ายบริการ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
 

10.  ความพร้อมของโครงการ 
 บุคลากรมีประสบการณ์และมีความพร้อม 
 เครื่องมือมีความพร้อมและด าเนินการได้ทันที 
 สถานที่/ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการเพียงพอ 

 

11.  การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคาร

เรียนมั่นคง สะอาดปลอดภัย มีสิ่ง
อ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ใน
สภาพใช้การได้ดี สถานที่

สอบถาม แบบสอบถาม 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
สภาพแวดล้อมสะอาดร่มรื่น และมี
แหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

2. ระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียนมี
สภาพที่เอ้ือการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน และมีกิจกรรมส่งเสริมการ
ใช้อย่างและคุ้มค่า 

สอบถาม แบบสอบถาม 

3. ยานพาหนะให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ 
ปลอดภัย และมีน้ ามันเชื้อเพลิง
เพียงพอ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

4. โรงเรียนเป็นสถานศึกษาปลอดภัย สอบถาม แบบสอบถาม 
5. ครู นักเรียน มีความพึงพอใจต่อการ

ด าเนินกิจกรรมฝ่ายบริการ เฉลี่ยอยู่
ในระดับมากข้ึนไป 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 

 
12.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) โรงเรียนมี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก 
พอเพียงอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี  

2) ห้องน้ าห้องส้วมที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ 

3) โรงเรียนมสีภาพแวดล้อมร่มรื่น มีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือและช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ 
 
 

                                           ลงชื่อ                                 ผู้เสนอโครงการ 
(นายสมบัติ  เพ็งนาม) 

                                                ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายบริการ 
 
                                                  

 ลงชื่อ                               ผู้เห็นชอบโครงการ  
                (นายไกรกฤษณ์  ดุสิต) 
                                     รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
 
  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ  เพราะ.................................................................................... ............... 

 
ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี 
 

        ( พรเทพ     โพธิ์พันธุ์ ) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
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โครงการ  (19)      พัฒนางานโสตทัศนศึกษา 
แผนงาน    ฝ่ายบริการ 
สนองและสอดคล้อง   กลยุทธ์ที่ 2 
ลักษณะของโครงการ   เป็นโครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายศุภณัฐ รัตนแสง  
ระยะเวลาด าเนินการ   เมษายน 2565 - มีนาคม 2566 

1. หลักการและเหตุผล    
ในศตวรรษแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ได้มีการนําเอาเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์ที่มีความทันสมัยมา

ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ  ในปัจจุบันที่จะให้ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่
มากมาย หรือในโลกแห่งความรู้ (World Knowledge) ซึ่งผู้เรียนมีความสามารถที่จะเรียนเวลาใด สถานที่ใด หรือ 
แม้กระทั่งจะเรียนรู้กับใครก็ได้ตามความสนใจของแต่ละคน จึงเกิดการเรียนรู้มากขึ้น ในด้านเทคโนโลยี  ที่ทันสมัย 
งานโสตทัศนศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดทําโครงการขึ้นโดยมีแนวคิดส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เพ่ือนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุน ซึ่งถือได้ว่า เป็นภารกิจในการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน ครูและบุคลากร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ในเรื่องการใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย เพ่ือให้ทันต่อกระแส
โลกาภิวัฒน์และการก้าวไปสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล  

ในปีการศึกษา 2564 การดําเนินงานให้บริการวัสดุ-อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
เพ่ือให้การดําเนินการในปีการศึกษานี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงจําเป็นต้องจัดทําโครงการนี้เพ่ือพัฒนาระบบการ
ให้บริการและใช้วัสดุ-อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษาให้เกดิประโยชน์สูงสุดกับสถานศึกษาและผู้เรียนต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1) มีวัสดุ-อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษาทีม่ีประสิทธิภาพและพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
2) เพ่ือให้หน่วยงานภายในและภายนอกโรงเรียนได้ใช้ระบบมัลติมีเดียที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย  

3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ   

1. มีวัสดุ-อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษาพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
2. ครูและนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ได้ใช้ห้องโสตทัศนศึกษา    

3.2 ด้านคุณภาพ   
1. วัสดุ-อุปกรณ์โสตทัศนศึกษามีประสิทธิภาพและพร้อมให้บริการผู้รับบริการ 
2. ครูและนักเรียนและผู้รับบริการอื่นๆ มีความพึงพอใจในการรับบริการจากงานโสตทัศนศึกษา 

3.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
2. หน่วยงานภายนอก 
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4. ตัวช้ีวัด(วัดตามวัตถุประสงค์ของโครงงการ) 

1) มีการใช้วัสดุ-อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษาครบทุกห้อง 
2) ครูและนักเรียนและผู้รับบริการอ่ืนๆ มีความพึงพอใจในการรับบริการจากงานโสตทัศนศึกษาในระดับ

มากขึ้นไป 

5. ระยะเวลาด าเนินงาน   
ตลอดปีการศึกษา 2565 

6. วิธีด าเนินงาน      
   

กิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
ขั้นเตรียมการ (P)      
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินงาน 
2. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการทํางาน 
4. จัดทําโครงการและเสนอขออนุมตั ิ

   ม.ีค. 2565 
ม.ีค. 2565 
ม.ีค. 2565 
ม.ีค. 2565 

ผู้บริหาร 
ผู้บริหาร 
งานโสตฯ 
งานโสตฯ 

กิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
ขั้นด าเนินการ (D)      
1. ประชุมคณะชี้แจงและมอบหมายภาระงาน 
2. ดําเนินงานตามโครงการ 

    งานโสตฯ 
งานโสตฯ 

    2.1 การซ่อมอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา  10,000  ตลอดป ี งานโสตฯ 
    2.2 การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์   30,000 ตลอดป ี งานโสตฯ 
ขั้นนิเทศติดตามผล (C)      
1. ผู้รับผิดชอบโครงการตรวจสอบ/นเิทศติดตาม/

ประเมินผลการดาํเนินงาน  
2. สรุปประเมินโครงการฯ 
3. ประเมินผลจัดทํารายงานโครงการ 

   ตลอดป ี
 

ทุกภาคเรียน 
ทุกภาคเรียน 

งานโสตฯ 

ขั้นประเมนิและรายงานผล (A)      
1. วิเคราะหป์ัจจัยแห่งความสําเร็จ/ปญัหา   
2. นําข้อมูลที่ไดจ้ากการประเมินข้อมลูย้อนกลับ      

ในการดําเนินโครงการในปีต่อไป  
3. นําเสนอต่อฝ่ายบรหิาร 

   ตลอดป ี
ตลอดป ี

 
มีนาคม 2566 

งานโสตฯ 
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7. แหล่งงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย 

โครงการนี้ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  เป็นเงิน  40,000 บาท จําแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรุป ดังนี้  
 

    
รายการ 

แหล่งเงินงบประมาณ /จํานวนเงิน 
รวม หมายเหต ุ

เงินอุดหนุน 
เงินรายได ้
สถานศึกษา 

อื่น 

1. กล้องดิจิตอล 15,000   15,000  
2. สายสญัญาณไมค/์และอุปกรณอ์ื่นๆ 2,000   2,000  
3. ไมค์โครโฟน 2,000   2,000  
4. เครื่องแยกสัญญาณเสยีง และภาพ 1,000   1,000  
5. ขาตั้งกล้อง 5,000   5,000  
5. งบซ่อมบํารุง 15,000   15,000  

รวม 40,000   40,000  
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
นายศุภณัฐ  รัตนแสง, นายสรวิชญ์ บุตรพรม, นายธิบดี เพชรสม และ นายวิชญะ ปัญญา 

9. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

การประเมินตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์ วิธีการวัดและประเมินผล 

พอประมาณ ได้ใช้อุปกรณ์ท่ีตรงตามเป้าหมายและคุ้มราคา สังเกต 
มีภูมิคุ้มกัน มีการจัดการที่ดี ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน สังเกต 
มีเหตุผล สามารถใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง  สังเกต 
เงื่อนไขความรู้ มีการวางแผน สังเกต 
เงื่อนไขคุณธรรม มีความอดทนต่องานที่รับผิดชอบ สังเกต 

10. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    
        ฝ่ายบริการ/งานโสตทัศนศึกษา 

11. สถานที่ด าเนินการ    
        โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

12. การติดตามผลและประเมินผล    
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
10.1 ผลผลิต (Outputs) 

1. ร้อยละวสัดุ-อุปกรณ์โสตทัศนศึกษามีเพียงพอในการให้บริการ  
2. ร้อยละครูและผูเ้รียนทีเ่ข้ารับบริการ  

 
- สํารวจ 
- ประเมิน 

 
แบบสํารวจ 
แบบบันทึก 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
10.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 

1. ความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพของวัสดุ-อุปกรณโ์สตทัศนศึกษา 
2. ความพึงพอใจของครู นักเรียน และผู้เข้ารับบริการ 

 
สอบถาม 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 
แบบสอบถาม 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) มีวัสดุ-อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษาพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
2) วัสดุ-อุปกรณ์โสตทัศนศึกษามีประสิทธิภาพและพร้อมให้บริการผู้รับบริการ 
3) หน่วยงานภายในและภายนอกโรงเรียนได้ใช้ระบบมัลติมีเดียที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยมาก 

ยิ่งขึ้น 
4) ครูและนักเรียนและผู้รับบริการอื่นๆ มีความพึงพอใจในการรับบริการจากงานโสตทัศนศึกษาในระดับ

มากขึ้นไป 
 

    ลงชื่อ                              ผู้เสนอโครงการ 
  (นายศุภณัฐ รัตนแสง) 

     หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา 
 

                                             
 ลงชื่อ                               ผู้เห็นชอบโครงการ  

                (นายไกรกฤษณ์  ดุสิต) 
                                     รองผู้อํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
 

  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ  เพราะ.................................................................................... ............... 
 

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี 
 

        ( พรเทพ     โพธิ์พันธุ์ ) 
         ผู้อํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
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ชื่อโครงการ (20)           ส่งเสริมสุขภาพและงานอนามัยโรงเรียน 
แผนงาน   ฝ่ายบริการ 
ประเภทโครงการ          โครงการต่อเนื่อง         
สนองยุทธศาสตร์  ข้อที่ 2    
ผู้รับผิดชอบ                         นางสาวนิภาพร  พันธ์สาง 
ระยะเวลาด าเนินงาน               เมษายน 2565 – มีนาคม  2566 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 งานพยาบาลมีจุดมุ่งหมายเพ่ือป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคน
ให้สมบูรณ์ พร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เรื่องสุขภาพอนามัยในโรงเรียนเป็นสิ่งส าคัญ
อย่างยิ่งที่ต้องส่งเสริมให้กับบุคลากรในโรงเรียน โดยเฉพาะนักเรียนซึ่งอยู่ในวัยก าลังเจริญเติบโตถ้าสุขภาพดี
อนามัยดีสิ่งอ่ืนๆ ก็จะดีไปด้วย ดังนั้น เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาสุขภาพที่ดี ปฏิบัติตนถูกสุขลักษณะอนามัย
มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและดูแล รักษาสุขภาพให้แข็งแรง และส่งผลไปสู่อนามัยที่ดีในครอบครัวและ
ชุมชนของนักเรียนด้วย อันเป็นการพัฒนาคนตามนโยบายของทางราชการ โรงเรียนจึงตระหนักถึงความส าคัญ
และประโยชน์ที่จะได้รับ จึงได้จัดให้มีโครงการนี้ขึ้น  

2.  วัตถุประสงค์  
1) เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีข้อมูลด้านสุขภาพ  
2) เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  
3) เพ่ือให้มียา เวชภัณฑ์ วัสดุส านักงาน และอุปกรณ์บริการของห้องพยาบาลใช้อย่างเพียงพอและอยู่

สภาพสมบูรณ์ 
4) เพ่ือส่งเสริมนักเรียนจิตอาสากิจกรรม อย.น้อย 

 
3.  เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ  
1. จัดท าระบบข้อมูลการให้บริการด้านสุขภาพอย่างเป็นระบบให้กับนักเรียนและบุคลากรใน

สถานศึกษาให้ครบถ้วน อย่างน้อย 80%  
2. จัดป้ายนิเทศผลิตเอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพและสุขศึกษาให้กับนักเรียนและ

บุคลากรในสถานศึกษา อย่างน้อย 80%  
3. จัดอบรมนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันโรคเอดส์ โดยใช้ทักษะการเรียนรู้เรื่อง

เพศศึกษา โรคอ้วนมุมเพ่ือน ตอพ. รอ. อย. น้อย  
4. มียา เวชภัณฑ์ วัสดุส านักงาน และอุปกรณ์บริการของห้องพยาบาลใช้อย่างเพียงพอและ

อยู่สภาพสมมบูรณ์ อย่างน้อย 80% 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มาติดต่อประสานงาน ได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการบริการอย่างมีคุณภาพ  
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4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 1. มีการจัดอบรมนักเรียน อย.น้อย  1 ครั้ง 
 2. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานอนามัยโรงเรียน เฉลี่ยใน
ระดับมากข้ึนไป 
  
5.  พื้นที่ด าเนินการ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
 
6.  ระยะเวลาด าเนินการ 

ด าเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 
  

7.  วิธีการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ   
   (P) 
 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. จัดท าโครงการ 

เม.ย. 2565 
พ.ค. 2565 
พ.ค. 2565 

นายไกรกฤษณ์ ดุสิต 
และคณะ  

2. ขั้นด าเนินการ  
   (D) 

1. จัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุส านักงาน และ
อุปกรณ์บริการของห้องพยาบาล 
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านสุขศึกษา 
3. จัดอบรมนักเรียน อย. น้อย 
4. ส ารวจภาวะโภชนาการและเฝ้าระวัง           
การเจริญเติบโตในนักเรียน 
5. จัดป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษา
สุขอนามัย การป้องกันโรคต่างๆ 
6. จัดกิจกรรมสุขาภิบาลในโรงเรียน 

ตลอดปี
การศึกษา 

นายอภิชาต นระ
ศาสตร์ และคณะ 

3. ขั้นตรวจสอบ                      
และประเมินผล 
(C) 

1. สรุปผลการปฏิบัติงานต่อฝ่ายบริหาร
โรงเรียน 

มี.ค. 2565 น.ส.นิภาพร  พันสาง 
และคณะ 

4. แก้ไขปรับปรุง  
   (A) 

1. ปรับปรุงแก้ไขผลงาน จากข้อเสนอแนะ
ของผู้บริหาร ครู และนักเรียน 

ตลอดปี
การศึกษา 

น.ส.นิภาพร  พันสาง 
และคณะ 

 
8.  เนื้อหาสาระ (โครงการ อย. น้อย)  

1) กิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกในโรงเรียนและชุมชน 

1. ให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก รวมถึงการก าจัดลูกน้ ายุงลาย ป้องกันไข้เลือดออกไม่ให้ระบาดในพ้ืนที่
ที่ตนเองอาศัยอยู่ 

2. วิธีการคิดค่า CI สรุปผลการปฏิบัติงานของนักเรียนแกนน าส่งครูผู้รับผิดชอบ  
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2) อบรมนักเรียนผู้น าเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน 

1. ให้การอบรมตามหลักสูตรของนักเรียนและผู้น าเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียนของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข 

 
9.  ค่าใช้จ่ายงบประมาณ 
 

โครงการนี้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 19,000 บาท รายละเอียดการใช้จ่าย ดังนี้ 
กิจกรรม/รายการ ราคาต่อ

หน่วย 
 รวม หมายเหตุ 

อุดหนุน งปม. อ่ืนๆ 
1. จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 10,000 10,000 - - 10,000 - 
2. จัดซื้อวัสดุส านักงาน และอุปกรณ์บริการ
ของห้องพยาบาล 

2,000 2,000 - - 2,000 - 

2. ประกวดโรงเรียนปลอดลูกน้ ายุงลาย - - - - - - 
3. อบรมนักเรียนผู้น าเยาวชนสาธารณสุข           
ในโรงเรียน 

5,000 5,000 - - 5,000 - 

4. จัดป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษา
สุขอนามัย การป้องกันโรคต่างๆ 

2,000 2,000 - - 2,000 - 

รวมทั้งสิ้น 19,000  
 

9.  วิธีการติดตามและประเมินผล  
1) การสังเกต  
2) การติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการตามสภาพจริง  
3) สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน  

 
ตังบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัด  / ประเมินผล เครื่องมือชี้วัด 

1. มีการจัดอบรมนักเรียน อย.น้อย  
1 ครั้ง 

ตรวจประเมิน รายงานผลการอบรมนักเรียน อย.
น้อย 

2. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการงาน
อนามัยโรงเรียน เฉลี่ยในระดับมาก
ขึ้นไป 

สอบถาม - แบบสอบถามความพึงพอใจใน         
การเข้ารับบริการห้องพยาบาล 

 
10.  ผู้รับผิดชอบงานโครงการ  

1) กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
2) นางสาวนิภาพร  พันสาง และคณะงานพยาบาล 

  
11.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

1) โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
2) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด  
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3) ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
4) ส านักงานควบคุมโรคเขต 7 อุบลราชธานี ของโรคเอดส์ กรมควบคุมโรคติดต่อ 

  
12.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1) นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา มีข้อมูลด้านสุขภาพ  
2) นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจด้านสุขอนามัยและน าไปเผยแพร่แก่ผู้อ่ืน     

และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
3) มียา เวชภัณฑ์ วัสดุส านักงาน และอุปกรณ์บริการของห้องพยาบาลใช้อย่างเพียงพอ 

 
 

    ลงชื่อ         ผู้เสนอโครงการ 
       (นางสาวนิภาพร  พันสาง) 

    งานอนามัยโรงเรียน 
 

                                                      
 ลงชื่อ                               ผู้เห็นชอบโครงการ  

                (นายไกรกฤษณ์  ดุสิต) 
                                     รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
 

 

  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ  เพราะ.................................................................................... ............... 
 
 

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี 
        ( พรเทพ     โพธิ์พันธุ์ ) 

         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
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รหัสโครงการ  21 
โครงการ  พัฒนาระบบงานเบิกจ่ายเงินรายจ่ายประจ า 
แผนงาน  ฝ่ายธุรการ 
สนองกลยุทธ์ที ่ 2 
ลักษณะโครงการ เป็นโครงการต่อเนื่อง  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานการเงิน 
ผู้รับผิดชอบ  นางจีรนันท์    บุญสา และครู รับผิดชอบงานการเงิน 
ระยะเวลาด าเนินงาน เมษายน  2565 – มีนาคม 2566 

1. หลักการและเหตุผล 
การด าเนินกิจกรรมของโรงเรียนจ าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือจัดจ้างบุคลากรและ

เบิกจ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภค  งบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา รายการเงิน
ปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน  ค่าหนังสือเรียน  ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน การเบิก
จ่ายเงินที่ถูกต้องตามระเบียบจะท าให้ระบบการบริหารงานของโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพ  ส่งผลดีต่อการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน  การเรียนการสอน และต่อผู้เรียน 

ในปีการศึกษา 2564  มีการด าเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามระเบียบ
การเงินและพัสดุ การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือให้การด าเนินการในปีการศึกษานี้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงจ าเป็นต้องจัดท าโครงการนี้เพ่ือพัฒนาระบบการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามระเบียบ
ต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1) เพ่ือเบิกจ่ายเงินค่าจ้างบุคลากร ค่าสาธารณูปโภค ปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน ค่าหนังสือ
เรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน  และค่าเครื่องแบบนักเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบ 

2) เพ่ือติดตามตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต 

1) มีการจัดซื้อจัดจ้าง และการจ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบ 
2) นักเรียนจ านวน 795 คนได้รับประโยชน์จากงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษา 
3.2 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ 

1) คร ูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน จ านวน 64 คน 
2) นักเรียน  จ านวน  790  คน 

3.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1) ผู้บริหาร และครูทุกคน 
2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
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4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
1) การเบิกจ่ายเงินมีเอกสารรายงานการเงินและพัสดุมีความถูกต้องเป็นระเบียบ 
2) นักเรียนทุกคนและบุคลากรที่เป็นลูกจ้างทุกคนได้รับเงินตามประเภทงบประมาณ 
3) นักเรียนได้รับประโยชน์จากงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาและงบประมาณ

อุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 80 
 

5. สถานที่ด าเนินงาน 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 กิจกรรม เตรียมการ มีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 

1) ประชุมวางแผน 
2) ขออนุมัติโครงการ 

6.2 กิจกรรม เบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างบุคลากร มีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 
1) เสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงินประจ าทุกเดือน 
2) ด าเนินการเบิกจ่าย 

6.3 กิจกรรม เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค มีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 
1) เสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงินประจ าทุกเดือน 
2) ด าเนินการเบิกจ่าย 

6.4 กิจกรรม จัดสรรงบสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา มีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 
1) ตรวจสอบการจัดสรร ด าเนินการตามระเบียบการเงินพัสดุ 
2) ด าเนินการแจกให้กับนักเรียนทุกคน 

6.5 กิจกรรม จัดสรรปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน มีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 
1) ตรวจสอบการจัดสรร  ด าเนินการตามระเบียบการเงินพัสดุ 
2) แจกให้กับนักเรียนยากจน 

6.6 กิจกรรม ติดตามและประเมินผลโครงการ มีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 
1) นิเทศ ติดตาม และประเมินผล สิ้นภาคเรียน 
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7. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ปริมาณงาน ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน หน่วย 

เมย. 
65 

พค. 
65 

มิย. 
65 

กค. 
65 

สค. 
65 

กย. 
65 

ตค. 
65 

พย. 
65 

ธค. 
65 

มค. 
66 

กพ. 
66 

มีค. 
66 

 

กิจกรรมที่ 1. เตรียมการ 
1) ประชุมวางแผน 
2) ขออนุมัติโครงการ 

1 ครั้ง              
มะล ิ

การเงิน พัสด ุ

กิจกรรมที่ 2. เบิกจ่าย
เงินเดือน/ค่าจ้างบุคลากร 
1) เสนอขออนุมัต ิ
2) ด าเนินการเบิกจ่าย 

2 ครั้ง              
มะล ิ

การเงิน 

กิจกรรมที่ 3. เบิกจ่ายค่า
สาธารณูปโภค 
1) เสนอขออนุมัต ิ
2) ด าเนินการเบิกจ่าย 

1 ครั้ง              
มะล ิ

การเงิน 

กิจกรรมที่ 4. สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา(แจกนักเรยีน) 
1) ตรวจสอบการจัดสรร 

ด าเนินการตามระเบยีบ
การเงินพัสด ุ

2) ด าเนินการแจกให้กับ
นักเรียนทุกคน 

2 ครั้ง              

มะล ิ
การเงิน พัสด ุ

กิจกรรมที่ 5. จัดสรร
ปัจจัยพื้นฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน 
1) ตรวจสอบการจัดสรร  

ด าเนินการตามระเบยีบ
การเงินพัสด ุ

2) แจกให้กับนักเรียน
ยากจน 

1 ครั้ง              

มะล ิ
การเงิน 

กิจกรรมที่ 6. ติดตามและ
ประเมินผล 
1) ติดตามและประเมินผล 
2) รายงานผลโครงการ 

2 ครั้ง              
มะล ิ

การเงิน พัสด ุ
 

 

8. วงเงินของโครงการ  ทั้งหมด  4,441,646 บาท 
8.1 เงินรายได้สถานศึกษา  1,094,000  บาท  
8.2 เงินงบประมาณ    3,347,646   บาท 
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9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

9.1 กิจกรรมที่ 1. เตรียมการ 
1) ประชุมวางแผน 
2) ขออนุมัติโครงการ 

9.2 กิจกรรมที่ 2. เบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างบุคลากร 
 จ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างบุคลากร เงินรายได้    948,000 บาท 
 เบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างบุคลากร เงินอุดหนุน   431,730 บาท 
    รวม   1,379,730 บาท 

9.3 กิจกรรมที่ 3. เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค 
 ค่าไฟฟ้า เงินรายได้      146,000  บาท 
 ค่าไฟฟ้า เงินอุดหนุน      874,000 บาท 
 รวมค่าไฟฟ้า 85,000 บาท / เดือน           1,020,000 บาท 
 ค่าบริการโทรศัพท์/อินเทอร์เน็ต 2,675 บาท/เดือน     32,100 บาท 
    รวม            1,052,100 บาท 
9.4 กิจกรรมที่ 4. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
 จัดซื้อหนังสือเรียน    843,626 บาท 

จ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน   371,550 บาท 
อุปกรณ์การเรียน     344,640   บาท 
   รวม          1,559,816 บาท 

9.5 กิจกรรมที่ 5. จัดสรรปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน 
 จ่ายเงินปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน   450,000 บาท 
9.6 กิจกรรมที่ 6. ติดตามและประเมินผล 

    - 
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10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) 
รวมท้ังสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กิจกรรมที่ 1. เตรียมการ -     
กิจกรรมที่ 2. เบิกจ่ายเงินเดือน/
ค่าจ้างบุคลากร 

1,379,730     

กิจกรรมที่ 3. เบิกจ่ายค่า
สาธารณูปโภค 

1,052,100     

กิจกรรมที่ 4. จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา 

1,559,816     

กิจกรรมที่ 5. จัดสรรปัจจัยพ้ืนฐาน
ส าหรับนักเรียนยากจน 

450,000     

กิจกรรมที่ 6. ติดตามและประเมินผล -     
รวม 4,441,646     

 
11. ความพร้อมของโครงการ 

 บุคลากรมีประสบการณ์และมีความพร้อม 
 เครื่องมือมีความพร้อมและด าเนินการได้ทันที 
 สถานที่/ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการเพียงพอ 
 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) ระบบงานการเบิกจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ 
2) โรงเรียนมีสาธารณูปโภคใช้งานเพียงพอ 
3) มีการพัฒนาการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ครบวงจร 

 
13. วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลรักษาเม่ือโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 

1) พัฒนาระบบงานต่อเนื่อง 
2) น าการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข 

 

14. ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการด าเนินงาน 
- 

15. แนวทางแก้ไขปัญหา 
- 
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16. การติดตามและประเมินผล 

 รายการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1. การเบิกจ่ายเงินมีเอกสารรายงาน

การเงินและพัสดุมีความถูกต้องเป็น
ระเบียบ 

ตรวจสอบ/ตรวจประเมิน แบบตรวจ/แบบประเมิน 

2. นักเรียนทุกคนและบุคลากรที่เป็น
ลูกจ้างทุกคนได้รับเงินตามประเภท
งบประมาณ 

ตรวจสอบ/ตรวจประเมิน แบบตรวจ/แบบประเมิน 

3. นักเรียนได้รับประโยชน์จากการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
และงบประมาณอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน 
นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับดีขึ้น
ไปร้อยละ 80 

สอบถาม แบบสอบถาม 

4. มีการปฏิบัติงานตามโครงการ มีการ
ติดตามตรวจสอบ ประเมินผล ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 

ตรวจสอบ/ตรวจประเมิน แบบติดตาม/แบบประเมินโครงการ 

 

    ลงชื่อ       ผู้เสนอโครงการ 
( นางจีรนันท์    บุญสา ) 

หัวหน้างานการเงิน 
 

                                           ลงชื่อ                                 ผู้เสนอโครงการ 
หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ 

 
 ลงชื่อ                               ผู้เห็นชอบโครงการ  

 (นายไกรกฤษณ์     ดุสิต) 
                                     รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ  เพราะ.................................................................................... ............... 
 

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี 
 

        ( พรเทพ     โพธิ์พันธุ์ ) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
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ชื่อโครงการ (22)   พัฒนางานฝ่ายธุรการ 
ลักษณะโครงการ        โครงต่อเนื่อง 
แผนงาน   ฝ่ายธุรการ 
สนองและสอดคล้อง    กลยุทธ์ข้อที่ 2 
 
1. หลักการและเหตุผล 

 ฝ่ายธุรการ มีกรอบงานที่มีความส าคัญในโรงเรียน เพราะเป็นส่วนที่ต้องตามระเบียบข้อกฎหมาย ใน
ระบบงานสารบรรณ การเงิน  พัสดุ นโยบาย แผนงาน และบุคลากร อย่างเคร่งครัด ซึ่งจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์
ส่งผลกับฝ่ายอ่ืนๆ ตลอดจนเอ้ืออ านวยความสะดวกแก่นักเรียนและหน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกที่มาติดต่อ
ได้รับความสะดวก ตามค าปณิธานของฝ่าย “ริเริ่ม รวดเร็ว รอบรู้ รอบคอบ รอบรัด ประหยัด ถูกต้อง”  ซึ่งจะ
เกิดผลดีกับทางโรงเรียนและทางราชการสืบไป  
 ในปีการศึกษา 2564  ฝ่ายธุรการได้มีการปรับปรุงระบบงานแผนงาน  งานการเงิน งานพัสดุ  งานสาร
บรรณ  โดยการจัดท าเอกสาร  จัดแฟ้มเอกสาร  จัดท าทะเบียนครุภัณฑ์  เพ่ือให้สะดวกต่อการติดตาม
ตรวจสอบ  ในปีการศึกษานี้จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนางานในฝ่ายธุรการให้เป็นระบบที่ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ส านักงานและมีวัสดุส านักงานใช้อย่างพอเพียง 
 
3. เป้าหมาย 
    3.1 ด้านปริมาณ 
       -เพ่ือให้มีวัสดุให้ได้ใช้ตลอดปีและบริการกับฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯและผู้มาติดต่อราชการ 
       -ซ่อมเครื่องใช้ส านักงาน 
    3.2 ด้านคุณภาพ 
       - เพ่ือให้ผู้มาใช้บริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว  ประทับใจและถูกต้อง 
 
4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 4.1 มีการปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ส านักงานที่ช ารุด  อย่างน้อย  1  รายการ 
 4.2 มีการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ส านักงานอย่างเพียงพอ 
 4.3 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ เฉลี่ยในระดับมากข้ึนไป 
 
5. สถานที่ด าเนินการ 
 - ส านักงานฝ่ายธุรการ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 1 เมษายน  2565  - 31  มีนาคม  2566 
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7. วิธีการด าเนินการ 
7.1 กิจกรรม เตรียมการ มีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 

1.  ประชุมวางแผน 
2.  ขออนุมัติโครงการ 

7.2 กิจกรรม จัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ มีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 
1.  เสนอขออนุมัติ 
2.  ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ 

7.3 กิจกรรม จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน มีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 
1.  เสนอขออนุมัติ 
2.  ด าเนินการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 

7.4 กิจกรรม ติดตามและประเมินผลโครงการ มีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 
1.  นิเทศ ติดตาม และประเมินผล สิ้นภาคเรียน 
 

8.  แผนปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ปริมาณงาน ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน หน่วย เมย. 

65 
พค. 
65 

มิย. 
65 

กค. 
65 

สค. 
65 

กย. 
65 

ตค. 
65 

พย. 
65 

ธค. 
65 

มค. 
66 

กพ. 
66 

มีค. 
66 

 

กิจกรรมที่ 1. เตรียมการ 
1) ประชุมวางแผน 
2) ขออนุมัติโครงการ 

1 ครั้ง              
ครูฝ่าย 
ธุรการ 

กิจกรรมที่ 2. ซ่อมแซมวัสดุ
ครุภณัฑ ์
1) เสนอขออนุมัต ิ
2) ด าเนินซ่อมแซม 

2 ครั้ง              
ครูฝ่าย 
ธุรการ 

กิจกรรมที่ 3. จัดซื้อวสัดุ
ครุภณัฑ์ส านักงาน 
1) เสนอขออนุมัต ิ
2) ด าเนินจัดซื้อ 

1 ครั้ง              
ครูฝ่าย 
ธุรการ 

กิจกรรมที่ 6. ติดตามและ
ประเมินผล 
1) ติดตามและประเมินผล 
2) รายงานผลโครงการ 

2 ครั้ง              
ครูฝ่าย 
ธุรการ 

 
9.  วงเงินของโครงการ  ทั้งหมด  44,673 บาท 

9.1 เงินรายได้สถานศึกษา  -   บาท  
9.2  เงินงบประมาณ    44,6743  บาท 

 
10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

10.1 กิจกรรมที่ 1. เตรียมการ 
1) ประชุมวางแผน 
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2) ขออนุมัติโครงการ 
10.2 กิจกรรมที่ 2. ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ 
 จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์  5,000 บาท 
10.3 กิจกรรมที่ 3. จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน 
 จัดซื้อวัสดุส านักงาน    14,673  บาท 
10.6 กิจกรรมที่ 4. ติดตามและประเมินผล 

    - 
11.  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) 

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กิจกรรมที่ 1. เตรียมการ -     
กิจกรรมที่ 2. ปรับปรุงซ่อมแซม
วัสดุครุภัณฑ์ 

5,000 2,500  2,500  

กิจกรรมที่ 3. จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 39,673 15,000 5,000 10,000 9,673 
กิจกรรมที่ 4. ติดตามและ
ประเมินผล 

-     

รวม 44,673 17,500 5,000 12,500 9,673 
 

12.  ความพร้อมของโครงการ 
 บุคลากรมีประสบการณ์และมีความพร้อม 
 เครื่องมือมีความพร้อมและด าเนินการได้ทันที 
 สถานที่/ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการเพียงพอ 

 
13.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. งานในฝ่ายธุรการให้เป็นระบบให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. งานธุรการเป็นระบบ ส าหรับใช้เป็นสื่อในการติดต่องานธุรการได้ 
 3. มีวัสดุส านักงานใช้อย่างพอเพียง  

4. ใช้วัสดุส านักงานส าหรับบริการ ได้อย่างคุ้มค่าและเป็นประโยชน์สูงสุด 
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14.  การติดตามและประเมินผล 
 

รายการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1.  มีการปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์
ส านักงานที่ช ารุด  อย่างน้อย  1  รายการ 

ตรวจสอบ/ตรวจประเมิน แบบตรวจ/แบบประเมิน 

2.  มีการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ส านักงานเพียงพอ ตรวจสอบ/ตรวจประเมิน แบบตรวจ/แบบประเมิน 
3.  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ เฉลี่ยในระดับ
มากขึ้นไป 

สอบถาม แบบสอบถาม 

4.  มีการปฏิบัติงานตามโครงการ มีการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

ตรวจสอบ/ตรวจประเมิน แบบตรวจ/แบบประเมิน 

 
 

 
 

                                           ลงชื่อ                                 ผู้เสนอโครงการ 
(นางมะลิ  ศรีสารคาม) 

                                               ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ 
   

 ลงชื่อ                               ผู้เห็นชอบโครงการ  

 (นายไกรกฤษณ์     ดุสิต) 
             รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

 
  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ  เพราะ.................................................................................... ............... 

 
ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี 
 

        ( พรเทพ     โพธิ์พันธุ์ ) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
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โครงการ (23)  พัฒนาบุคลากร 
แผนงาน  ฝ่ายธุรการ 
สนองกลยุทธ์ข้อที่   2 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานบุคลากร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวปภัสรา  เจริญอาจ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานในด้านต่างๆ ของโรงเรียนต้องตั้งอยู่ในความถูกต้อง ตามหลักพ้ืนฐานในการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี หรือ “หลักธรรมาภิบาล” (Good Governance) ซึ่งประกอบด้วย 6 หลัก คือ 1. หลักนิติ
ธรรม (The Rule of Low) 2. หลักคุณธรรม (Morality) 3. หลักความโปร่งใส (Accountability) 4. หลักการ
มีส่วนร่วม (Partcipation) 5. หลักความรับผิดชอบ (Responsibitity) 6. หลักความคุ้มค่า (Cost -
effectivenness of Economy) ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มุ้งเน้นการบริหารงานเป็นองค์คณะจากบุคลากร   การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ จึงเป็นปัจจัยในการบริหารงาน โดยก าหนดให้มีการจัดการศึกษาอบรมให้เกิด
ความรู้คู่คุณธรรม เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ การท างานอย่างมีประสิทธิภาพ น าหลักธรรมาภิบาล   มาประยุกต์ใช้
ให้เหมาะกับภารกิจ 
 ดั้งนั้น เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส เป็นธรรมน าหลักธรรมาภิบาลมาเป็นแนวทางในการก าหนด
นโยบาย การตัดสินใจตลอดจนแนวทางการให้บริการขององค์กร จึงจ าเป็นต้องก าหนดโครงการพัฒนา
ศักยภาพประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารทรัพยากรบุคคลใน
โรงเรียนขึ้น 
 ในปีการศึกษา 2564  โรงเรียนได้ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ โดยให้เข้ารับ
การอบรมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  ส่งเสริมให้มีการประเมินเพ่ือเลื่อนต าแหน่งและวิทยฐานะ  สร้าง
ขวัญก าลังใจ  ในปีการศึกษานี้จึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 - เพ่ือพัฒนาส่งเสริมให้บุคลกรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ และ
สามารถน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ ร้อยเอ็ด ทุกคน 
  -  นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันต่างๆ 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
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  - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สามารถบริหารบุคลากรทางการศึกษาที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

1) บุคลากรทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการท างาน 

2) บุคลากรมีขวัญก าลังใจ สามัคคี เสียสละ และทุ่มเทเต็มก าลังความสามารถ 

3) บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของงานบุคลากร เฉลี่ยอยู่ในระดับมากขึ้นไป 
 
5. สถานที่ด าเนินการ 
 ภายในและภายนอกโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  
 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 1 เมษายน  2565  - 31  มีนาคม  2566 
 
7. กิจกรรม 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. 
2. 

อบรมสัมมนาของครู และบุคลากร 
จัดประชุมบุคลากรและสร้างขวัญก าลังใจ 

ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 

20,000 
11,500 

ฝ่ายธุรการ 

 รวมทั้งสิ้น  31,500  
 
8. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ปีการศึกษา 2564 

ผู้รับผิดชอบ 
เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค 

1. เสนอโครงการ  •            น.ส.ปภสัรา 
2. ประชุมวางแผน •  

 
         คณะกรรมการ   

3. แต่งตั้งคณะกรรมการ •  
 

         คณะกรรมการ  
4. ด าเนินการ • • • • • • • • • • • • คณะกรรมการ 
5. สรุป/รายงานผล  • • • • • • • • • • • ฝ่ายธุรการ 

หมายเหตุ  งบประมาณทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได้ 
 
9. งบประมาณ  

งบประมาณ 31,500 บาท  
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10.  การติดตามและประเมินผล 
 

รายการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1. บุคลากรทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ ใน
การท างาน 

ตรวจประเมิน รายงานผลการไปราชการ รายงาน 
SAR 

2. บุคลากรมีขวัญก าลังใจ สามัคคี 
เสียสละ และทุ่มเทเต็มก าลังความสามารถ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

3. บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินงานของงานบุคลากร เฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากข้ึนไป 

สอบถาม แบบสอบถาม 

11.  ความพร้อมของโครงการ 
 บุคลากรมีประสบการณ์และมีความพร้อม 
 เครื่องมือมีความพร้อมและด าเนินการได้ทันที 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  ได้รับการพัฒนา
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่  และนักเรียนที่เป็นตัวแทนรับความรู้ 
ประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน 
 
                                           ลงชื่อ     ปภัสรา    เจริญอาจ    ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวปภัสรา    เจริญอาจ) 
                                                     หัวหน้างานบุคลากร 

 
                                           ลงชื่อ                                 ผู้เสนอโครงการ 

(นางมะลิ  ศรีสารคาม) 
                                                ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ 
   

 ลงชื่อ                               ผู้เห็นชอบโครงการ  

 (นายไกรกฤษณ์     ดุสิต) 
                  รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

 
  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ  เพราะ.................................................................................... ............... 

 
ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี 
 

        ( พรเทพ     โพธิ์พันธุ์ ) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
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โครงการ(24)   พัฒนางานฝ่ายกิจการนักเรียน 
แผนงาน   ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ นางกุลฤดี  ชิ้นเขมจารี และครูฝ่ายกิจการนักเรียน 
ระยะเวลาในการด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 
สนองกลยุทธ์   3 
 
1. หลักการและเหตุผล 
        โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  เป็นสถานศึกษาที่รับนักเรียนทั้งในและนอกเขตพ้ืนที่
บริการ เข้ารับการศึกษา  ซึ่งนักเรียนแต่ละคนมีพ้ืนฐานการด ารงชีวิตที่แตกต่างกัน  ทั้งนี้เป็นเพราะปัจจัยต่างๆ 
ตลอดจนสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวของนักเรียน  มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักเรียน สภาพครอบครัวและสภาพ
ทางดา้นเศรษฐกิจ เป็นปัญหาส าคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน สภาพความเป็นอยู่ของ
บ้านนักเรียนหากได้รับความช่วยเหลือแนะน าให้จัดบ้านให้น่าอยู่  โดยการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในชุมชน 
พร้อมพบปะผู้น าชุมชนและผู้ปกครอง น่าจะส่งผลให้นักเรียนเกิดความรักบ้านเกิด หรือเคหสถาน มีผลต่อการ
ลดปัญหาความเสี่ยงด้านต่างๆได้ โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจ  ในบริบทของวิถีการด าเนินชีวิตของครอบครัว
นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการนั้น  นักเรียนส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งที่มีจ านวนมากพอสมควร ไม่มีโอกาสได้อยู่ร่วมกับ
บิดามารดา  เพราะบิดามารดาต้องเดินทางไประกอบสัมมาชีพ  ดิ้นรนเพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัยในการที่จะส่งเสียให้
บุตรหลานได้เล่าเรียน  นักเรียนจึงห่างไกลกับการก ากับดูแลและการอบรมของผู้ปกครอง  ประกอบกับ
สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวนั้นเต็มไปด้วยแหล่งยั่วยุและอบายมุขมากมาย  เมื่อเกิดความอ่อนไหว  ย่อมตกเป็น
เหยื่อของแหล่งอบายมุขนั้นและที่ส าคัญที่สุดและเป็นปัญหาของชาติก็คือเรื่อง ยาเสพติด  ฝ่ายกิจการนักเรียน
จึงมีโครงการบ้านน่าอยู่คู่ความดีวิถีพอเพียงเพ่ือแก้ไขปัญหาและให้การดูแลช่วยเหลือกับนักเรียนที่มีปัญหา
ดังกล่าว การเสริมแรงให้เกิดก าลังใจในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ พัฒนาตนเอง ถือเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่ง  ที่จะท า
ให้นักเรียนประสบความส าเร็จ โดยการประกาศเกียติคุณนักเรียนที่ท าความดี กิจกรรมคนดีศรีเตรียมพัฒน์ การ
ประกวดห้องเรียนดีเด่น  และส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนในกิจกรรมผ้าป่าภายใน
โรงเรียนด้วย 
 ในปีการศึกษา 2564  ฝ่ายกิจการนักเรียนได้ด าเนินการส่งเสริม พัฒนา  แกไขพฤติกรรมนักเรียน
ร่วมกับครูที่ปรึกษา  ผู้ปกครอง  ชุมชน  หน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม  ด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข  ในปีการศึกษานี้จ าเป็นต้องพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่องให้มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์
เป็นคนดีของสังคมต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือเปิดโอกาสให้ครูที่ปรึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ฝ่ายกิจการนักเรียน และชุมชน ได้ร่วมมือกันในการ

หากระบวนการก ากับดูแล และดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2) เพ่ือรณรงค์ ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 
3) เพ่ือป้องกัน ช่วยเหลือนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเสี่ยงเรื่องเพศ 
4) เพ่ือค้นหาและส่งเสริมนักเรียนดีเด่นด้านต่างๆ 
5) เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลห้องเรียน 
6) เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตส านึกรักและมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 
7) เพ่ือประชาสัมพันธ์โรงเรียนเพ่ือเป็นที่ยอมรับของชุมชน  ในเรื่องการน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือ

ส่งเสริมและอนุรักษ์ซึ่งประเพณีอันดีงามของไทย 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านคุณภาพ 
  ครูที่ปรึกษาและฝ่ายกิจการนักเรียนได้ก ากับดูแลและให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา
และนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านต่างๆ ให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางท่ีดีขึ้น และปัญหาอันเกิดจากพฤติกรรมของ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงลดลง 

3.2 ด้านปริมาณ 
ครูที่ปรึกษาและฝ่ายกิจการนักเรียนได้ก ากับดูแลและให้ความช่วยเหลือนักเรียนในการจัดการ

บ้านเรือนตนเองให้น่าอยู่ ส านึกรักบ้านเกิด  ลดปัญหาและนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านต่างๆ ให้เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในทางที่ดีขึ้นได้อย่างน้อย ร้อยละ  80 

 
4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ 
 1. ครูที่ปรึกษาทุกคนออกเยี่ยมบ้านนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 2. มีกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

3. มีกิจกรรมรณรงค์ ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 
 4. มีกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน ช่วยเหลือนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเสี่ยงเรื่องเพศ 
 5. มีกิจกรรมประกวดห้องเรียนดีเด่น 
 6. มีกิจกรรมคนดีศรีเตรียมพัฒน์และส่งเสริมนักเรียนดีเด่นด้านต่างๆ 
 7. มีกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์เนื่องในวันส าคัญต่างๆ 
 8. มีกิจกรรมผ้าป่าภายในน้ าใจพี่น้อง ชมพู น้ าเงิน ปีการศึกษาละครั้งโดยนักเรียน ม.3และ ม.6 ที่จะ
จบการศึกษา 
 9. กิจกรรมใต้ร่มพระบารมีแห่งองค์พระเกี้ยวจัดกิจกรรมบูชา รัชกาลที่ 5 ทุกวันเช้าวันอังคารหลังพิธี
หน้าเสาธง 
          10. กิจกรรมอบรมสารวัตรนักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
          11.ส่งเสริมกิจกรรมคณะกรรมการสภานักเรียน 

10.นักเรียน บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรมฝ่ายกิจการนักเรียน เฉลี่ย
ในระดับมากข้ึนไป 
 
5. วิธีการด าเนินการตามขั้นตอนของ PDCA 
ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา งบประมาณ หมายเหตุ 
การ
วางแผน  
    ( P ) 

1.  ประชุมวางแผน 
2. เสนอโครงการเพ่ือรับการอนุมัติ 

พ.ค.65   

การ
ด าเนินการ 

( D ) 

1. กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
2. กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
3. กิจกรรมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด   
4. กิจกรรมเพศศึกษาเพศวิถีรอบด้าน  
5. กิจกรรมประกวดห้องเรียนดีเด่น 
6. กิจกรรมคนดีศรีเตรียมพัฒน์และนักเรียนดีเด่น 
7 กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์เนื่องในวันส าคัญต่างๆ 

มิ.ย. 65 
มิ.ย. พ.ย.65 
ตลอดปี 
ตลอดปี 
ตลอดปี 
ตลอดปี 
ตลอดปี 

17,174 
10,000 
4,000 
3,000 
4,000 
2,000 
5,000 
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ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา งบประมาณ หมายเหตุ 
9. กิจกรรมใต้ร่มพระบารมีแห่งองค์พระเกี้ยว มิ.ย.65 2,000 

การ
ตรวจสอบ 

( C ) 

1. ประเมินผลกิจกรรม 
2. สรุปผลการด าเนินการ 
3. รายงานผลต่อผู้บริหารสถานศึกษา 

ก.ย. 65 
มี.ค.. 66 

-  

การพัฒนา 
( A ) 

1. ให้การเสริมแรงด้วยการยกย่องชมเชยต่อไป 
2. มอบรางวัล เกียรติบัตรเพ่ือให้ก าลังใจแก่ครูที่
ปรึกษาท่ีมีผลงานดีเด่น 
3. ติดตามประเมินเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 
4. วางแผนการด าเนินการในภาคเรียนต่อไป 

มี.ค. 66 -  

 รวม  47,174  
 

6. ความสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
          หลักพอประมาณ 

การก ากับติดดูแล ให้ความช่วยเหลือตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และปฏิบัติหน้าที่เป็นครูที่
ปรึกษา นั้นเป็นการลดปัญหา ของผู้ปกครอง และสังคม  และจะส่งผลต่อชุมชนและสังคม  ย่อมแสดงให้เห็นถึง
ความพอประมาณ  
 หลักเหตุผล 
 การให้ความช่วยเหลือตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และปฏิบัติหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนย่อมเป็นหน้าที่ของครูทุกคน ซึ่งนอกเหนือจากการจัดการเรียนรู้ให้แล้ว ยัง
ต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ก ากับดูแล เฝ้าระวังเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นกับผู้เรียน เป็นเหตุผลของการจัด
โครงการ 

หลักภูมิคุ้มกัน 
เมื่อครูได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้ มีคุณธรรมจริยธรรม รู้จักหน้าที่ตามบทบาทและ

สถานภาพ  มีความรับผิดชอบ มีจิตอาสา มีความกตัญญูกตเวที  ครูย่อมได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหาร เพ่ือน
ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ย่อมเป็นภูมิคุ้มกันตนเองได้เป็นอย่างดี 
 เงื่อนไข ความรู้ และคุณธรรม 
 ครูมคีวามรู้ในการบริหารจัดการ ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษาและคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน 
  ก ากับดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ย่อมชี้ให้เห็นว่าครูมีคุณธรรม 
 

7. งบประมาณ 
 งบประมาณ  47,174  บาท 
 

8. สถานที่ด าเนินการ 
 เขตพ้ืนที่บริการและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานระดับ/ครูที่ปรึกษา ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
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10. การประเมินผล 
รายการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. ครูที่ปรึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ฝ่าย
กิจการนักเรียน และชุมชน ได้ร่วมมือกัน
ในการหากระบวนการก ากับดูแล และ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ตรวจประเมิน รายงานผลกิจกรรมเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 

2. มีกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

ตรวจประเมิน รายงานผลกิจกรรมประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน 

3. มีกิจกรรมรณรงค์ ป้องกัน แก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในโรงเรียน 

ตรวจประเมิน รายงานผลกิจกรรมป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

4. มีกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน ช่วยเหลือ
นักเรียนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเสี่ยงเรื่อง
เพศ 

ตรวจประเมิน รายงานผลกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน 
ช่วยเหลือนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาเสี่ยงเรื่องเพศ 

5. มีกิจกรรมประกวดห้องเรียนดีเด่น ตรวจประเมิน รายงานผลกิจกรรมประกวด
ห้องเรียนดีเด่น 

6. มีกิจกรรมคนดีศรีเตรียมพัฒน์และ
นักเรียนดีเด่น 

ตรวจประเมิน รายงานผลกิจกรรมคนดีศรีเตรียม
พัฒน์ 

7. มีกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์เนื่องในวัน
ส าคัญต่างๆ 

ตรวจประเมิน รายงานผลกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
เนื่องในวันส าคัญต่างๆ 

8. มีกิจกรรมผ้าป่าภายในน้ าใจพี่น้องชมพู 
น้ าเงิน 

ตรวจประเมิน รายงานผลกิจกรรมผ้าป่าภายใน
น้ าใจพี่น้อง ชมพู น้ าเงิน 

9.กิจกรรมใต้ร่มพระบารมีแห่งองค์พระ
เกี้ยว 

ตรวจประเมิน รายงานผลกิจกรรม 

10.อบรมสารวัตรนักเรียนและส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

ตรวจประเมิน รายงานผลกิจกรรม 

11.ส่งเสริมกิจกรรมคณะกรรมการสภา
นักเรียน 

ตรวจประเมิน รายงานผลกิจกรรม 

12. นักเรียน บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรมฝ่าย
กิจการนักเรียน เฉลี่ยในระดับมากขึ้นไป 

สอบถาม แบบสอบถาม 
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) ครูได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษาและคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนที่มีคุณภาพ 
2) นักเรียนได้รับการดูแลชว่ยเหลอื ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและลดปัญหาพฤติกรรมของผู้เรียน 
3) ชุมชน ผู้ปกครองให้ความไว้วางใจ และยอมรับในศักยภาพ ของครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการ ร้อยเอ็ด ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้ประจักษ์ 
 
 

                                           ลงชื่อ                                 ผู้เสนอโครงการ 
 (นางกุลฤดี  ชิ้นเขมจารี)  
                                             ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
                                                       

                                                     

 ลงชื่อ                               ผู้เห็นชอบโครงการ  
                  (นายไกรกฤษณ์  ดุสิต) 
                                     รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
 

  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ  เพราะ.................................................................................... ............... 
 

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี 
 

        ( พรเทพ     โพธิ์พันธุ์ ) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
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โครงการ (25)   ผ้าป่าภายในน ้าใจพี่น้องชมพู-น ้าเงิน 
แผนงาน   ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ งานชุมชนสัมพันธ์  ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ระยะเวลาในการด้าเนินการ       กุมภาพันธ์  2566 
สนองกลยุทธ์   ข้อ  3 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารจัดการเรียนการเรียนรู้ของนักเรียนนั้น นอกเหนือจากถูกก าหนดโดยหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  หลักสูตรสถานศึกษา  ซึ่งก าหนดให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างแท้จริงและยั่งยืนแล้ว   
โรงเรียนยังต้องอาศัยบุคลากรภายนอก ทั้งองค์กรปกครองท้องถิ่น ชุมชน และนักเรี ยนเองที่จะต้องเข้ามามี
บทบาทในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณ์ของผู้เรียนให้เกิดทักษะชีวิต  สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคล
อ่ืนได้อย่างมีความสุข  ดังนั้นการปลูกฝังให้นักเรียนได้เกิดความตระหนัก ความรักต่อสถาบัน มีจิตเป็นกุศลร่วม
พัฒนา โรงเรียนจึงจัดให้มีโครงการผ้าป่าภายในน้ าใจพ่ีน้องน้ าตาลเหลืองขึ้น   เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
แสดงความรักความปรารถนาดีต่อกัน  ส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักเสียสละ  ร่วมคิดร่วมพัฒนา  ให้เป็นแบบอย่าง
ซึ่งกันและกัน  โรงเรียนจึงจัดให้มีโครงการผ้าป่าภายในน้ าใจพี่น้องน้ าตาลเหลือง ขึน้ทุกปีเม่ือสิ้นปีการศึกษา 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้นักเรียนได้ร่วมแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อสถาบันการศึกษา โดยการทอดผ้าป่า
การศึกษาเพ่ือสร้างสาธารณประโยชน์ให้กับโรงเรียน 

2) เพ่ือให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน ช่วยเหลือสังคมและชุมชน 
3) เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ใหม่ ได้ท ากิจกรรมเพ่ือระลึกถึงความส าคัญของโรงเรียน

ร่วมกัน 
 
3.  เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
  นักเรียนทุกคนร่วมกันระดมปัจจัยเพ่ือน ามาสร้างสาธรณประโยชน์ให้กับโรงเรียน  

เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนได้เรียนรู้ถึงหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อดูแลแลช่วยเหลือสังคม และเป็นพลเมืองดีของ
สังคมไทยและสังคมโลก 
 
4. ตัวชี วัดความส้าเร็จโครงการ 
 1. ทอดผ้าป่าระดมทรัพยากร โยนักเรียนที่เป็นเจ้าภาพหลักคือนักเรียนชั้น ม. 3และชั้น ม.6 ได้
งบประมาณ 50,000 บาทข้ึนไป 
 2. นักเรียน บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมทอดผ้าป่าเพ่ือการศึกษา เฉลี่ยในระดับ
มากขึ้นไป 
 
4. สถานที่ด้าเนินการ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
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5. ระยะเวลาในการด้าเนินการ 
ตลอดปีการศึกษา  2565 

 
6. วิธีด้าเนินการ 

 
ขั้น กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ หมายเหตุ 

การวางแผน 
( P ) 

1. คณะกรรมการบริหารประชุมวางแผน 
2. ท าความเข้าใจชี้แจงให้กันเรียนได้ทราบถึงความ

เป็นมาของโครงการ 

 
 

  

การ
ด าเนินการ 

( D ) 

1. น าเสนอโครงการเพ่ือรับการอนุมัติจากผู้บริหาร 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
4. ด าเนินการ 
4.1 ประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญส าหรับนักเรียนที่จบ

หลักสูตรทั้ง ม. 3,6 
4.2 ทอดผ้าป่าการกุศลเพื่อจัดสร้างสาธารณประโยชน์

ให้กับโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 

กุมภาพันธ์ 
2566 

 
 
 
 
 
 

50,000 

 

การ
ตรวจสอบ 

( C ) 

1. ประเมินผลจากแบบส ารวจความพึงพอใจ 
2. ประเมินจากผลงานการปฏิบัติหน้าที่ของครู  

นักเรียน 

   

การพัฒนา 
( A ) 

1. ประมวลสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนมาวางแผนแก้ไข
ปรับปรุง 

2. ร่วมจัดกิจกรรมในปีต่อไป 

   

 รวม  50,000  
  
7. ความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักเหตุผล 
  เมื่อนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ของชุมชน  ถือว่าเป็นผู้มีจิตอาสา และ
ตระหนักถึงความส าคัญของชุมชน 
 หลักความพอประมาณ 
  การน านักเรียนร่วมท ากิจกรรมที่ส าคัญตามโครงการ ย่อมเป็นหลักความพอประมาณ 
 หลักภูมิคุ้มกัน 
  นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม เห็นคุณค่าของการร่วมกิจกรรม 
 ความรู้คู่คุณธรรม 
  นักเรียนมีความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นพลเมืองดีของสังคม  อีกทั้งมีคุณธรรม
จริยธรรมและมีภาวะความเป็นผู้เสียสละ มีจิตอาสา 

 
8. งบประมาณ  

เงินบริจาค   50,000   บาท 
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9. การประเมินผล 
รายการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1. ทอดผ้าป่าระดมทรัพยากรได้
งบประมาณ 50,000 บาทข้ึนไป 

ตรวจประเมิน รายงานผลการจัดกิจกรรมผ้าป่า
ภายในโรงเรียน 

2. นักเรียน บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อมี
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อ
การศึกษา เฉลี่ยในระดับมากขึ้นไป 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) นักเรียน ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อสถาบัน 
2) นักเรียนได้แสดงความรักความปรารถนาดีต่อสถาบัน 
3) มีสิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน์เกิดข้ึนในโรงเรียน 

 

 
                                           ลงชื่อ                                 ผู้เสนอโครงการ 
 (นางกุลฤดี  ชิ้นเขมจารี)  
                                          ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
                                                       

                                                       

 ลงชื่อ                               ผู้เห็นชอบโครงการ  
                  (นายไกรกฤษณ์  ดุสิต) 
                                     รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
 
 

  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ  เพราะ.................................................................................... ............... 
 

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี 
 

        ( พรเทพ     โพธิ์พันธุ์ ) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
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โครงการ                 อบรมสารวัตรนักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
แผนงาน   ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ระยะเวลาในการด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 
สนองกลยุทธ์   ข้อ 3 
สอดคล้องมาตรฐาน  มาตรฐานข้อที่ 1  ตัวบ่งช้ีที่  1.3 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 

สถานศึกษาทุกแห่งมีหน้าที่ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทั้งทางด้านวิชาการ  ส่งเสริมการอ่าน คิด 
วิเคราะห์ และเขียน  เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และส่งเสริมสมรรถนะหลัก ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
นอกเหนือจากนั้นยังต้องปลูกฝังให้นักเรียนคิดตระหนักและหน้าที่ที่ส าคัญของพลเมืองดี  ภายใต้การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  ส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมในการด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข  ดังนั้นการเรียนรู้กระบวนการและวิธีการของการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนที่เป็น
พ้ืนฐานของการเลือกตั้งในระดับสูง  ที่นักเรียนจะต้องมีหน้าที่ในอนาคต  การสร้างภาวะความเป็นผู้น าให้เกิดขึ้น 
ย่อมน ามาซึ่งการพัฒนา  โรงเรียนจึงจัดให้มีโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักการของประชาธิปไตย 
2) เพ่ือสร้างความตระหนักและปลูกฝังให้นักเรียนได้มองเห็นความส าคัญในการพัฒนาตนเองให้เป็น

พลเมืองดีของชาติ 
3) เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้กล้าแสดงออกในวิถีทางของการเป็นผู้น าที่มีศักยภาพ 
4) เพ่ือจัดประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนในการแสดงภาวะผู้น าและร่วมรับผิดชอบในการดูแลช่วยเหลือ

ซึ่งกันและกัน 
5) เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนจากนักเรียนกลุ่มเสี่ยง มาร่วมท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการ

ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
6) เพ่ือลดปัญหาอันเกิดจากพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 

 
3. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. จัดอบรมนักเรียนคณะกรรมการนักเรียนและนักเรียนสารวัตรนักเรียนจ านวน  30 คน เพ่ือลด

ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนลงอย่างน้อยร้อยละ 80  
2. นักเรียนทุกคน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักการของประชาธิปไตย สามารถด ารงชีวิตในฐานะ

พลเมืองดีของชาติได้ มีภาวะแห่งความเป็นผู้น า 
เชิงคุณภาพ 
1. สารวัตรนักเรียนสามารถช่วยแก้ไขปัญหาและลดพฤติกรรมเบี่ยงเบนของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงลดลง 
2. นักเรียนทุกคน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองดี และร่วมกิจกรรมการ

เลือกตั้งครบทุกคน 
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4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ 
1. นักเรียนคณะกรรมการนักเรียนและนักเรียนสาวัตรนักเรียนจ านวน  30 คน ได้รับการอบรม 

 2. นักเรียนร้อยละ 90 มีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักการของประชาธิปไตยและร่วมกิจกรรมการ
เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน 
 3. บุคลากรและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมอบรมสารวัตรนักเรียนและเลือกตั้งคณะกรรมการ
สภานักเรียน  เฉลี่ยในระดับมากข้ึนไป 
 
5. วิธีการด าเนินการตามขั้นตอนของ PDCA 

1) งานการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
2) งานอบรมการสร้างภาวะผู้น าแก่นักเรียน 
3) การส่งนักเรียนเข้าร่วมรับการอบรมกับหน่วยงานภายนอก 
4) การปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสภานักเรียนตลอดปีการศึกษา 
5) การสร้างแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนรุ่นต่อไป ในการเสนอตัวเข้ามาปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนักเรียน

ในปีการศึกษาต่อไป 
ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา งบประมาณ หมายเหตุ 

การวางแผน 
( P ) 

1.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
2. ปรึกษาหารือเตรียมการการด าเนินงาน
ทุกงาน 

กรกฎาคม 
2565 

  

การ
ด าเนินการ 

( D ) 

1. เสนอโครงการเพ่ือรับการอนุมัติ 
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
3. ด าเนินการนิเทศการจัดการเรียนรู้ตาม
ขั้นตอนตามข้ันตอน 
งานที่ 1  งานการเลือกตั้งคณะกรรมการ
นักเรียน 
งานที่ 2  งานอบรมคณะกรรมการนักเรียน 
งานที่ 3  งานอบรมการสร้างภาวะผู้น าแก่
นักเรียน 
งานที่ 4  การส่งนักเรียนเข้าร่วมรับการ
อบรมกับหน่วยงานภายนอก 

กรกฎาคม
2565 

10,000 บาท  

การ
ตรวจสอบ 

( C ) 

1. ประเมินสรุปผลการด าเนินการ 
2. รายงานผลต่อผู้บริหารสถานศึกษา 

สิ้นปี
การศึกษา 

  

การพัฒนา 
( A ) 

1. วางแผนการด าเนินการในภาคเรียนต่อไป 
2. ส่งข้าร่วมประชุมสัมมนากับองค์กร
ภายนอก 

ตลอดปี
การศึกษา 
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6. ความสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
          หลักพอประมาณ 

การส่งเสริมปลูกฝังและสร้างความตระหนักให้นักเรียนด าเนินชีวิตภายในกรอบของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ถือว่าเป็นหน้าที่ที่ส าคัญถือว่าเป็นการยึดหลักพอประมาณ 
 หลักเหตุผล 
 เป็นหน้าที่ของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน จะต้องรับผิดชอบในการปลูกฝัง สร้างความตระหนัก 
และชี้ให้เห็นความส าคัญของการเป็นพลเมืองดี ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเปน็ประมุขให้เกิดข้ึนกับนักเรียนที่อยู่ในการก ากับดูแลของตนเอง เป็นเหตุผลที่จะต้องด าเนินการอย่าง
เร่งด่วน 

หลักภูมิคุ้มกัน 
 การที่นักเรียนเป็นพลเมืองดี ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขถือได้ว่าเป็นภูมิคุ้มกันตนเองได้เป็นอย่างดี 
 เงื่อนไข ความรู้ และคุณธรรม 

 นักเรียน มีความรู้ในการก าหนดพฤติกรรมของการเป็นพลเมืองดี ภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ย่อมชี้ให้เห็นว่านักเรียนมีคุณธรรม 
 
7. งบประมาณ 
 งบประมาณ 10,000  บาท  
 
8. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
 
10. การประเมินผล 
รายการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1. นักเรียนคณะกรรมการนักเรียนและ
นักเรียนสาวัตรนักเรียนจ านวน  30 คน 
ได้รับการอบรม 

ตรวจประเมิน รายงานผลการอบรมสารวัตร
นักเรียน 

2. นักเรียนร้อยละ 90 มีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องหลักการของประชาธิปไตยและ
ร่วมกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการ
สภานักเรียน 

ตรวจประเมิน รายงานผลกิจกรรมเลือกตั้ง
คณะกรรมการสภานักเรียน 

3. บุคลากรและนักเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อกิจกรรมอบรมสารวัตรนักเรียนและ
เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน  เฉลี่ย
ในระดับมากข้ึนไป 

สอบถาม แบบสอบถาม 
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) นักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมการเลือกตั้งได้อย่างถูกต้อง   
2) นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินชีวิตในกรอบของการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
3) ชุมชน ผู้ปกครองให้ความไว้วางใจ และยอมรับในศักยภาพ ของครู นักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการ ร้อยเอ็ด ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้ประจักษ์ 
   

    ลงชื่อ    ปภัสสร  นาสรุิยวงษ์   ผู้เสนอโครงการ 
     (นางสาวปภัสสร  นาสุริยวงษ์) 

                                                        หวัหน้างานสภานักเรียน 
 
                                                       

                                                       

 ลงชื่อ                               ผู้เห็นชอบโครงการ  
                  (นายไกรกฤษณ์  ดุสิต) 
                                     รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
 
 

  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ  เพราะ.................................................................................... ............... 
 

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี 
 

        ( พรเทพ     โพธิ์พันธุ์ ) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
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โครงการ     ส่งเสริมกิจกรรมคณะกรรมการสภานักเรียน 
แผนงาน   ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวปภัสสร  นาสุริยวงษ์ และฝ่ายกิจการนักเรียน 
สนองกลยุทธ์   ข้อ  1 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 9  เมษายน  2565 -  28  กุมภาพันธ์ 2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดนั้น จ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาเครื่องมือทุกอย่างไปพร้อม ๆ กัน เพราะจะท าให้เกิดการสอดรับทั้งนโยบาย มาตรฐาน
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนั้นการพัฒนานักเรียน
ทางการศึกษาจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญและจ าเป็น และประเด็นที่ส าคัญในการพัฒนานั้น นอกเหนือจากการ
สนับสนุนและส่งเสริมให้ได้เรียนรู้ทางวิชาการ การส่งเสริมสนับสนุนให้มีโอกาสเดินทางเพ่ือศึกษาเรียนรู้ที่แหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ ตลอดจนน าแบบอย่างที่ดีมาน าเสนอเพ่ือให้นักเรียนได้ตื่นตัว 
ปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งบุคลิกภาพ เทคนิคกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน จึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่ง ดังนั้นการเดินทางไปทัศน
ศึกษา จึงเป็นกระบวนการพัฒนาบุคลากรอีกรูปแบบหนึ่ง โรงเรียนจึงจัดท าโครงการทัศนศึกษาขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือจัดประสบการณ์ตรงให้กับครูฝ่ายกิจการนักเรียนและสภานักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากแบบอย่างที่ดีและมีความพร้อม 

2) เพ่ือให้ครู - นักเรียนได้รับขวัญและก าลังใจในการจัดสวัสดิการของโรงเรียน ในการเดินทางไปศึกษาดู
งานและท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมของสังคมอ่ืน 

3) เพ่ือน ากระบวนและเทคนิควิธีการใหม่ ๆ ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาปรับใช้เพ่ือการพัฒนาใน
สถาบันต่อไป 
 
 

3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

 ครู – นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ประจ าปี 2564 และปี 2565  เดินทางไปศึกษาดูงาน โรงเรียนสังกัด สพม. ที่มีความพร้อมและเป็นโรงเรียน
ต้นแบบทางด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
 ครู – นักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ฝ่ายกิจการนักเรียนทุกคนได้รับความรู้
และประสบการณ์เพ่ิมขึ้น สามารถน าความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ 
 1. คณะกรรมการสภานักเรียนศึกษาดูงานนอกสถานที่ จ านวน 1 ครั้ง 
 2. คณะกรรมการสภานักเรียนมีเสื้อทีมครบทุกคน 
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 3. คณะกรรมการสภานักเรียนและครูผู้ควบคุมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมศึกษาดูงาน เฉลี่ยในระดับ
มากขึ้นไป 
 
5. สถานที่ด าเนินการ 
     โรงเรียนมัธยมศึกษา  
 
6. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 9 เมษายน 2564 
 
7. วิธีด าเนินการ 

 

ขั้น กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ หมายเหตุ 
การวางแผน 

( P ) 
1. คณะกรรมการบรหิารประชุมวางแผน 
2. ส ารวจความต้องการของบุคลากรในฝ่าย 
3. สืบค้นข้อมูลสถานศึกษาท่ีจะศึกษาดูงานและ

เส้นทางการเดินทาง 
4. น าเสนอโครงการเพื่อรับการอนุมตัิจากผู้บริหาร 
5. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 

 
มีนาคม 2565 

  

การ
ด าเนินการ 

( D ) 

1. จัดซื้อเสื้อคลุมแขนยาว ส าหรับคณะกรรมการ
สภานักเรียน 

2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ด าเนินการศึกษาดูงาน 

มิถุนายน 2565 
 

ส.ค. 2565 

13,150 
 

5,850 

 

การตรวจสอบ 
( C ) 

1. ประเมินผลจากแบบส ารวจความพึงพอใจ 
2. ประเมินผลจากแบบบันทึกการศึกษาดูงาน 

   

การพัฒนา 
( A ) 

1. ประมวลสภาพปัญหาทีเ่กิดขึ้นมาวางแผนแก้ไข
ปรับปรุง 

2. ติดตามการน าประสบการณ์และความรู้จาก
การศึกษาดูงานมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา 

   

 รวม  19,000  
  
8. ความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักเหตุผล 
     เมื่อครูและนักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย่อมท าให้เกิดอุดมการณ์ และวิสัยทัศน์ ในการท างาน 
 หลักความพอประมาณ 
              การเดินทางไปศึกษาดูงานในพ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียง ย่อมเป็นการประหยัดงบประมาณและค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ได้พอสมควร 
 หลักภูมิคุ้มกัน 
     การได้ร่วมท ากิจกรรมของครูและบุคลากรย่อมน ามาซึ่งความรักความสามัคคีกลมเกลียว ซึ่งเป็น
พ้ืนฐานของการท างาน ตลอดจนเกิดภูมิรู้ใหม่ ๆ ย่อมถือเป็นภูมิคุ้มกันที่ดี   
 
9. งบประมาณ  

ใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนในการด าเนินการเป็นเงิน  19,000 บาท   
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10. การประเมินผล 
รายการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. คณะกรรมการสภานักเรียนศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ จ านวน 1 ครั้ง 

ตรวจประเมิน รายงานผลการศึกษาดูงาน 

2. คณะกรรมการสภานักเรียนมีเสื้อทีม
ครบทุกคน 

ตรวจประเมิน รายงานผลการจัดซื้อเสื้อคลุม 

3. คณะกรรมการสภานักเรียนและครูผู้
ควบคุมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมศึกษา
ดูงาน เฉลี่ยในระดับมากขึ้นไป 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ครู - นักเรียน ได้รับประสบการณ์ตรง ได้ศึกษาเรียนรู้กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจาก
แบบอย่างที่ดีและมีความพร้อม 

2) ครู - นักเรียน ได้รับขวัญและก าลังใจในการจัดสวัสดิการของโรงเรียน ในการเดินทางไปศึกษาดูงาน
และท่องเที่ยวเพ่ือเรียนรู้วัฒนธรรมอื่น ๆ 

3) เกิดความสามัคคีกลมเกลียวในคณะครู อันจะเป็นพื้นฐานในการท ากิจกรรมและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาร่วมกัน ส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

 

    ลงชื่อ    ปภัสสร  นาสรุิยวงษ์   ผู้เสนอโครงการ 
     (นางสาวปภัสสร  นาสุริยวงษ์) 

                                                       หัวหน้างานสภานักเรียน   
 
                                                       

                                                 

 ลงชื่อ                               ผู้เห็นชอบโครงการ  
                  (นายไกรกฤษณ์  ดุสิต) 
                                     รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
 

 
  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ  เพราะ.................................................................................... ............... 

 
ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี 
 

        ( พรเทพ     โพธิ์พันธุ์ ) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
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โครงการ (28)       พัฒนากิจกรรมและส่งเสริมการเรียนรู้นักเรียนห้องเรียนพิเศษ  
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
แผนงาน        ฝ่ายวิชาการ 
สนองและสอดคล้อง กลยุทธ์ที่ 1 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 การปฏิรูปการศึกษาเป็นแนวทางในการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษา  โดยมีเป้าหมาย เพ่ือปฏิรูป
การเรียนรู้  การปฏิรูปครู  และบุคลากรทางการศึกษา  การปฏิรูปการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  พุทธศักราช  2542  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ครั้งที่  2)  พ.ศ.2545 หลักการปฏิรูปการศึกษาอยู่ที่การปฏิรูป
การเรียนรู้  หัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้  และถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ  สาระการเรียนรู้เน้นความส าคัญทั้งความรู้และคุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้และบูรณา
การตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา  การประยุกต์ใช้กระบวนการเรียนรู้  ต้องจัดเนื้อหาและ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความถนัด  ความสนใจและความแตกต่างกันของผู้เรียน  ฝึกทักษะกระบวนการคิด  
การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์  และการประยุกต์ใช้  เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาให้ผู้เรียน  เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้  คิดเป็น  แก้ปัญหาเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  
ผสมผสานสาระความรู้ต่างๆ  อย่างสมดุลรวมทั้งปลูกฝังค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา  
ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อม  สื่อการเรียนอ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่รอบ
ด้าน โครงการพัฒนากิจกรรมและส่งเสริมการเรียนรู้นักเรียนห้องเรียนพิเศษ เป็นส่วนหนึ่งที่จะท าให้นักเรียนมี
ศักยภาพตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาดังกล่าว  
 โครงการพัฒนากิจกรรมและส่งเสริมการเรียนรู้นักเรียนห้องเรียนพิเศษ  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษได้เรียนรู้ด้วยตนเองในกิจกรรมที่หลากหลาย ได้ความรู้ ประสบการณ์ และ
ความสนุกสนาน ท าให้ผู้เรียนมีเจตคติและทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้ ตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนรู้  
และสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง 
สังคมและประเทศชาติต่อไป 
 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ได้ด าเนินงานกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เช่น กิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พ่ี  กิจกรรมจัดหาชุดนักเรียนโครงการฯ  กิจกรรมค่ายวิชาการ การ
จัดหาทุนการศึกษาให้นักเรียนที่เรียนดี รวมทั้งจัดหาสวัสดิการอ่ืนๆ ให้กับนักเรียน ซึ่งทุกกิจกรรมนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษให้ความสนใจ และ ร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมเป็นอย่างดี นักเรียนได้รับความรู้และทักษะ
ทางวิชาการ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันรวมถึงน าไปต่อยอดในสาขาวิชาที่ตนถนัด เกิดเป็นเจต
คติที่ดีต่อการเรียนรู้ ในส่วนของคณะกรรมการด าเนินงานก็สามารถจัดกิจกรรมด้วยความเรียบร้อย เพ่ือให้การ
ด าเนินการในปีการศึกษานี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงจ าเป็นต้องจัดท าโครงการนี้เพ่ือพัฒนานักเรียนใน
โครงการให้มีความพร้อมทั้งวิชาการและวิชาชีพต่อไป 

2. วัตถุประสงค์  
 1.  เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี และสร้างความสามัคคีระหว่างพ่ีน้องให้กับนักเรียน 
 2.  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 
 3.  เพ่ือจัดหาสวัสดิการและทุนการศึกษาให้กับนักเรียน 
 4.  เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ 
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3. เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ 
นักเรียนตามโครงการห้องเรียนพิเศษ 130 คน มีความรู้ความสามารถ และมีเจตคติตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.2  เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษมีความสัมพันธ์อันดี และมีความสามัคคี ช่วยเหลือกัน 
  2. นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และสามารถน าใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ มีสวัสดิการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และจ าเป็น 
  4. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ 

4. ตัวช้ีวัด 
1) ผลการเรียนของนักเรียนในโครงการสูงขึ้นร้อยละ 80 
2) เจตคติต่อการเรียนของนักเรียนในโครงการอยู่ในระดับมาก 

5. วิธีการด าเนินการตามขั้นตอน  PDCA 
 

ขั้นตอน วิธีด าเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา 
ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

ขั้นตอน P 
การวางแผน 

ประชุมคณะกรรมการด าเนินการตาม
โครงการห้องเรียนพิเศษ 

ภาคเรียนที่ 1/2565  

ขั้นตอน D 
ด าเนินการ 

-เขียนโครงการ เสนอโครงการ แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน ด าเนินการ
ตามโครงการ 

16 พฤษภาคม 2565 
– 10  มีนาคม 2566 

300,000 

ขั้นตอน C 
ตรวจสอบ 

-ประเมินงานก่อนและหลังการจัด
กิจกรรม 

เดือนมีนาคม 2566  

ขั้นตอน A 
การพัฒนา 

-น าผลการปฏิบัติกิจกรรมตาม 
  โครงการมาวิเคราะห์ เพ่ือหาแนว  
  ทางแก้ไขปัญหา สนับสนุนและ 
  ส่งเสริม  

เดือนมีนาคม 2566  

6. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 หลักพอประมาณ 
  การสร้างความตระหนักให้ครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้
กิจกรรมที่หลากหลายโดยใช้งบประมาณในการด าเนินการอย่างเหมาะสมย่อมแสดงให้เห็นถึงความพอประมาณ 
 หลักเหตุผล 
  หน้าที่หลักของครูปฏิบัติการต้องท าหน้าที่จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนและสามารถด าเนินการทุก
ขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งหวังให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย ครูและนักเรียนจึงต้อง
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้  
 หลักภูมิคุ้มกัน 
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  เมื่อนักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ จะท าให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างดี ย่อมเป็นภูมิคุ้ม
กันให้สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

7. งบประมาณ    
งบประมาณ รวม    300,000  บาท 

8. สถานที่ด าเนินการ   
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 คณะกรรมการโครงการห้องเรียนพิเศษ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด 

10. การติดตามและการประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. ร้อยละผลการเรียนของนักเรียนในโครงการ  - ประเมิน 
 

รายงานสรุปผลการเรียน
โครงการห้องเรียนพิเศษ 

2. เจตคติต่อการเรียนของนักเรียนในโครงการ - สอบถาม แบบสอบถาม 
  ประเมินผลส าเร็จของโครงการโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ซึ่งประกอบด้วย 
การประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) การ
ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) และการประเมินผลผลิต (Product Evaluation)  

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

 2. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
 3. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ 
 4. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีเจตคติท่ีดีต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ 

 
                                           ลงชื่อ                                ผู้เสนอโครงการ 

(นายสรวิชญ์  บุตรพรม) 
                                                 ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
 
                                                      

 ลงชื่อ                               ผู้เห็นชอบโครงการ  
               (นายไกรกฤษณ์  ดุสิต) 
                                     รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
 
  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ  เพราะ.................................................................................... ............... 

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี 
 
 

        ( พรเทพ     โพธิ์พันธุ์ ) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  
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โครงการ (29)  พัฒนาห้องสื่อและนวัตกรรมห้องเรียนพิเศษ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
แผนงาน   ฝ่ายบริการ 
สนองและสอดคล้อง กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมฯ มาตรฐานที่ 11  
    ตัวบ่งชี้ท่ี 11.2  
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนนอกจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดนักเรียนเป็น
ศูนย์กลางแล้วสิ่งที่จ าเป็นอีกอย่างหนึ่งคือ จะต้องให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้จักการศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ดังนั้นห้องหนังสือ สื่อ/นวัตกรรม และห้องสืบค้นส าหรับ
นักเรียน  จึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับนักเรียนตามโครงการห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program) และนักเรียนทุกคน
ที่จะใช้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน 
 ปีการศึกษา 2564 การด าเนินงานพัฒนาห้องสื่อ นวัตกรรม และห้องสืบค้น โครงการห้องเรียนพิเศษ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักเรียนในโครงการพิเศษได้ใช้อุปกรณ์ สื่อ/นวัตกรรม และห้องสืบค้น ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมไปถึงมีความพึงพอใจในการใช้งานในระดับมาก เพ่ือให้การด าเนินการในปีการศึกษานี้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยจึงจ าเป็นต้องจัดท าโครงการนี้เพ่ือพัฒนานักเรียนในโครงการให้มีความพร้อมทั้งวิชาการ
และวิชาชีพต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือจัดหาสื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ  
 2. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้จักการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมจากแหล่ง
เรียนรู้นอกห้องเรียน 
 3. เพ่ือให้นักเรียนมีเจตนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ 

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ  

  1. นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ จ านวน 130 คน มี สื่อ/นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้   
  2. มีหนังสือ สื่อ/นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอ 
 ด้านคุณภาพ  
  1. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน 
  2. นักเรียนมีศักยภาพเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

4. ตัวช้ีวัด 
1) นักเรียนได้ใช้สื่อ/นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ครบทุกคน 
2) นักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้สื่อ/นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้  

5. สถานที่ด าเนินการ 
อาคาร 2 ห้อง 2201 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 
วันที่  16  พฤษภาคม  2565   ถึงวันที่  30  มีนาคม  2566 

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 คณะกรรมการโครงการห้องเรียนพิเศษ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1. ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหาร 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 

9. วิธีด าเนินการ 
ขั้นตอนการปฏิบัติ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นวางแผน (P) 
 
2. ขั้นด าเนินการ (D) 
 
3. ขั้นตรวจสอบ (C) 
 
4. ขั้นแก้ไขปรับปรุง 

- คณะกรรมการด าเนินการตามโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ จัดท าโครงการฯ 
- ออกแบบห้อง จัดหาวัสดุ อุปกรณ ์ หนังสือ 
สื่อ/นวัตกรรม  
- ประเมินผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 
- สรุปผลการปฏิบัติงานปัญหา 
อุปสรรค แนวทางแก้ไขต่อฝ่ายบริหาร 

  พ.ค.  
2565 

สิ้นสุดภาค
เรียนที1่,2 
 
 
สิ้นสุดภาค
เรียนที1่,2 

คณะกรรมการ
ด าเนินการตาม
โครงการห้องเรียน
พิเศษ 
 
 

10. งบประมาณ 230,000 บาท 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
บ.กศ. อ่ืน ๆ รวม 

1. จัดซื้อ ซ่อมแซม บ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ 
2. จัดหาและพัฒนา สื่อ/นวัตกรรมทุกระดับชั้น 
    ทุกรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนตลอดปี 

130,000 
100,000 

 

 130,000 
100,000 

 

 

รวม 230,000  230,000  

11. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 หลักพอประมาณ 
 การสร้างความตระหนักให้ครูและนักเรียนได้ให้ความส าคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ร่วมกันเพ่ือ
เสริมสร้างเสริมสร้างสมรรถนะหลักที่ส าคัญใช้งบประมาณในการด าเนินการอย่างเหมาะสม ย่อมแสดงให้เห็นถึง
ความพอประมาณ  

หลักเหตุผล 
 หน้าที่หลักของครูปฏิบัติการ ต้องท าหน้าที่จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนและสามารถด าเนินการทุก
ขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะหลักและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส่งผล
ทางการเรียนให้สูงขึ้นโดยย่อมเป็นเหตุผลของการจัดโครงการ 
 หลักภูมิคุ้มกัน 
 เมื่อผู้เรียนเกิดการพัฒนาทุกด้าน ย่อมท าให้ผู้เรียนมีศักยภาพ ย่อมเป็นภูมิคุ้มกันให้สามารถด าเนินชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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12. การติดตามและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. นักเรียนได้ใช้สื่อ/นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ครบทุกคน  
2. นักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้สื่อ/นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ 

- ส ารวจ 
- สอบถาม 

แบบส ารวจ 
แบบสอบถาม 

  ประเมินผลส าเร็จของโครงการโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป(CIPP Model) ซึ่งประกอบด้วย การ
ประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) การประเมิน
กระบวนการ (Process Evaluation) และการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนรักการอ่าน รักการค้นคว้า มีเจตคติท่ีดีในการเรียน 
2. นักเรียนมีความสนใจในการเรียนทุกรายวิชามากขึ้น 
3. นักเรียนมีห้องหนังสือ สื่อ/นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

14. ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ 
  คณะกรรมการด าเนินการตามโครงการห้องเรียนพิเศษ 
 
                                           ลงชื่อ                               ผู้เสนอโครงการ 

(นายสรวิชญ์  บุตรพรม) 
                                                 ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
 
                                                      

 ลงชื่อ                               ผู้เห็นชอบโครงการ  
               (นายไกรกฤษณ์  ดุสิต) 
                                     รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
 
  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ  เพราะ.................................................................................... ............... 

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี 
 
 

        ( พรเทพ     โพธิ์พันธุ์ ) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
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โครงการ  (30)  ค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
แผนงาน   ฝ่ายวิชาการ 
สนองและสอดคล้อง กลยุทธ์ที่ 1 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
     การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

จ าเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากร เครื่องมือ และปัจจัยต่างๆให้ขับเคลื่อนไปพร้อมกัน  ให้สอดคล้องกับนโยบาย 
มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ  และ ส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดังกล่าว ดังนั้นการพัฒนา
ผู้เรียนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญและจ าเป็น ซ่ึงประเด็นที่ส าคัญในการพัฒนานอกจากการสนับสนุนและส่งเสริมให้ได้
เรียนรู้อย่างเต็มที่ในชั้นเรียนแล้ว โรงเรียนจะต้องส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้เข้ารับการเรียนรู้เพ่ิมเติมนอก
สถานศึกษา  สร้างเสริมศักยภาพทั้งด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้   การจัดประสบการณ์ตรง และการสร้าง
ความตระหนักให้ผู้เรียนได้ตื่นตัว ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรวมทั้งบุคลิกภาพ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการ
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนต่อไป ดังนั้นการจัดค่าย
วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จึงเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานศึกษา ที่ส่งเสริมให้นักเรียนโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program) ได้รับประสบการณ์ตรง และเกิดการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
เป็นกระบวนการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรต่อไป  

ปีการศึกษา 2564 การด าเนินงานค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
นักเรียนในโครงการ ได้รับประสบการณ์จากการศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากลาย จากหน่วยงานที่มี
ความพร้อม รวมไปถึงได้กระตุ้นความสนใจและส่งเสริมคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับนักเรียน เพ่ือให้การ
ด าเนินการในปีการศึกษานี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงจ าเป็นต้องจัดท าโครงการนี้เพ่ือพัฒนานักเรียนใน
โครงการให้มีความพร้อมทั้งวิชาการและวิชาชีพต่อไป 

2. วัตถุประสงค์. 
               1. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ  

     2. เพ่ือจัดประสบการณ์ตรงให้กับผู้เรียน ได้ศึกษาเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายนอก
โรงเรียน 
               3. เพ่ือกระตุ้นความสนใจ และส่งเสริมคุณลักษณะใฝ่เรียนใฝ่รู้ให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน 

3. เป้าหมาย 
          เชิงปริมาณ 
             นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Gifted program จ านวน 130 คน เข้าค่ายวิทยาศาสตร์เพ่ือศึกษา
เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพตนเอง 
           เชิงคุณภาพ 

    นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Gifted program จ านวน 130 คน มีความรู้ ได้รับประสบการณ์
ในการอยู่ร่วมกับคนอ่ืนเพ่ิมขึ้น สามารถน าความรู้และประสบการณ์ใปใช้ประโยชน์ พัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้สูงขึ้น 
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4. ตัวช้ีวัด 
1. นักเรียนมีความรู้ มีทักษะ ได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้นอกโรงเรียนเพ่ิมมากข้ึน 
2.  นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเฉลี่ยในระดับมากขึ้น

ไป ( ค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป) 
5. สถานที่ด าเนินการ 
  จังหวัดระยอง /ประจวบคีรีขันธ์  

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
มกราคม -  มีนาคม  2566 

7. วิธีด าเนินการ 
ขั้นตอนการปฏิบัติ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นวางแผน (P) 
 
 
2.ขั้นด าเนินการ (D) 
 
 
 
 
 
 
3.ขั้นตรวจสอบ (C) 
 
4.ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A) 

- คณะกรรมการด าเนินการตามโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ จัดท าโครงการฯ 
 
-หาข้อมูลสถานที่ ที่จะน านักเรียนไปเข้าค่าย 
-ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
-ขออนุญาตด าเนินการตามโครงการต่อ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ร้อยเอ็ด 
- น านักเรียนเข้าค่ายวิทยาศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อมตามก าหนดการ 
- ประเมินผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 
- สรุปผลการปฏิบัติงานปัญหา 
อุปสรรค แนวทางแก้ไขต่อฝ่ายบริหาร 

1-10 ต.ค.  
2565 

 
 มกราคม 
2566 
 
 
 
มีนาคม 
2566 
สิ้นสุดภาค
เรียนที ่2 

คณะกรรมการ
ด าเนินการตาม
โครงการห้องเรียน
พิเศษ 
 
 

8. ผู้รับผิดชอบ 
 คณะกรรมการโครงการห้องเรียนพิเศษ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

9. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เหตุผล  เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดทักษะ กระบวนการ เทคนิคของการ

พัฒนาตนเอง  
พอประมาณ  การเดินทางศึกษาดูงานในงบประมาณที่เหมาะสมกับสภาพและบริบทของโรงเรียนและ

ผู้เรียน ถือว่าพอประมาณ เรื่องเวลา และค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ภูมิคุ้มกัน  เมื่อเพ่ิมพูนความรู้ มีประสบการณ์ มีการเรียนรู้ และเกิดความสามัคคีในการร่วมเดินทาง

ก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันที่ด ี
ความรู้ เข้าใจ ในเนื้อหาบทเรียนตามกรอบเนื้อหาของการอบรม  การพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
คุณธรรม  ความสามัคคี การสร้างความส าเร็จให้กับตนเอง การมีส่วนร่วม การแบ่งปัน ตลอดจนเกิด

ความตระหนักในเชิงอนุรักษ ์
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10. งบประมาณ 
  ใช้งบประมาณด าเนินการทั้งสิ้น 400,000 บาท  

11. การประเมินผล  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

1. นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อมเฉลี่ยในระดับมากขึ้นไป ( ค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป) 

- สอบถาม แบบสอบถาม 

  ประเมินผลส าเร็จของโครงการโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป(CIPP Model) ซึ่งประกอบด้วย การ
ประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) การประเมิน
กระบวนการ (Process Evaluation) และการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ครูและนักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงได้ศึกษาเรียนรู้กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจาก

การเข้าค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  
2. ครูและนักเรียนได้รับขวัญและก าลังใจในการจัดสวัสดิการของโรงเรียน ในการเดินทางไปเข้าค่าย

วิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม  
3. เกิดความสามัคคีกลมเกลียวในคณะครูและนักเรียน อันจะเป็นพื้นฐานในการท ากิจกรรมและพัฒนา

คุณการศึกษาร่วมกัน ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  
 
                                           ลงชื่อ                               ผู้เสนอโครงการ 

(นายสรวิชญ์  บุตรพรม) 
                                                 ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
 
                                                      

 ลงชื่อ                               ผู้เห็นชอบโครงการ  
               (นายไกรกฤษณ์  ดุสิต) 
                                     รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
 
  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ  เพราะ.................................................................................... ............... 

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี 
 
 

        ( พรเทพ     โพธิ์พันธุ์ ) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
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โครงการ  (31)    เสริมทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
แผนงาน        ฝ่ายวชิาการ 
สนองกลยุทธ์     ข้อที่ 1 มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่ 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 พร้อมทั้งหลักสูตรสถานศึกษามีความ
มุ่งหวังที่จะจัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงและยั่งยืน พัฒนาทักษะต่างๆ รวมทั้ง
ทักษะกระบวนการส าหรับนักเรียน ท าให้ผู้เรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ส่งผลต่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ โดยเฉพาะนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program) ที่ประกอบไปด้วยนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ และมีความสนใจ ซึ่งโรงเรียนจ าเป็นจะต้องจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมการ
พัฒนาด้านต่างๆ ให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน อนึ่งการจัดการให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรง ทักษะกระบวนการ
จะท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างแท้จริงและยั่งยืน และจะส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ให้สูงขึ้น 
 จากเหตุผลและความส าคัญดังกล่าวข้างต้น ฝ่ายวิชาการ โดยงานโครงการห้องเรียนพิเศษ (Gifted 
Program) จึงจัดให้มีโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ เพ่ือสร้างความความเป็นเลิศให้เกิดกับผู้เรียนและสถาบันต่อไป 
 ปีการศึกษา 2564 การด าเนินงานโครงการเสริมทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักเรียนในโครงการได้รับประสบการณ์ ในการฝึก
ทักษะการปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้การด าเนินการในปีการศึกษานี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึง
จ าเป็นต้องจัดท าโครงการนี้เพ่ือพัฒนานักเรียนในโครงการให้มีความพร้อมทั้งวิชาการและวิชาชีพต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือส่งเสริมทักษะกระบวนการด้านการปฏิบัติการทดลอง ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง 
 2. เพ่ือสร้างความตระหนักให้แก่นักเรียน ในการพัฒนาตนเองเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้
สูงขึ้นต่อไป 
 3. เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมร่วมกัน เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program) จ านวน 130 คน เข้าร่วมกิจกรรม
ทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และผ่านการปฏิบัติการทดลองทุกคน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program) มีทักษะกระบวนการด้านการ
ปฏิบัติการทดลองทุกคน 
  3.2.2 นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program) เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
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4. ตัวช้ีวัด 
1) ผลการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นร้อยละ 80 
2) ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรม เฉลี่ยในระดับมากขึ้นไป ( ค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป) 

5. วิธีการด าเนินการตามขั้นตอน PDCA 
ขั้นตอน วิธีด าเนินการ / ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ 

ขั้นตอน P 
การวางแผน 

1.ส ารวจความสนใจและความต้องการ
ของผู้เรียนเพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
ด าเนินการ 
2. ประชุมครูผู้เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนด
โครงการ 
3. เสนอโครงการเพ่ือรับการอนุมัติ 

พฤษภาคม - 
กันยายน 2565 

  

ขั้นตอน D 
ด าเนินการ 

1.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2.น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตาม
ก าหนดการ 

ครั้งที่ 1 ตุลาคม 
2564 
ครั้งที่ 2 
กุมภาพันธ์ 2566 

250,000  

ขั้นตอน C 
ตรวจสอบ 

1.ประเมิน ก่อน – หลัง การด าเนินการ
ตามโครงการ 
2.ก ากับติดตามด าเนินการเป็นระยะ 
3.สรุปและรายงานผล 

มีนาคม 2566   

ขั้นตอน A 
การพัฒนา 

1.จัดกิจกรรมเพ่ือทบทวนการทดลอง
เป็นระยะๆ 
2.ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะการปฏิบัติการทดลอง การ
แข่งขันโครงงานทางวิทยาศาสตร์ 

มกราคม – 
มีนาคม 2566 

  

6. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 หลักการพอประมาณ 
 การสร้างความตระหนักให้ครูและนักเรียน ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ้น โดยใช้งบประมาณในการด าเนินการอย่างเหมาะสม ย่อมแสดงให้เห็นถึงความ
พอประมาณ 
 หลักเหตุผล 
 หน้าที่หลักของครูปฏิบัติการ ต้องท าหน้าที่จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน และสามารถด าเนินการทุก
ขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ย่อมเป็นเหตุผลของการจัด
โครงการ 
 หลักภูมิคุ้มกัน 
 เมื่อนักเรียนมีทักษะกระบวนการ เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงและยั่งยืน ถือได้ว่าเป็นภูมิคุ้มกันให้
สามารถด าเนินชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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7. งบประมาณ 
 งบประมาณ  250,000  บาท   

8. สถานที่ด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / มหาวิทยาลัยขอนแก่น /หรือสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานโครงการห้องเรียนพิเศษ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

10. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

1. ผลการเรียนของนักเรียนในโครงการสูงขึ้นร้อยละ 80  - ประเมิน 
 

รายงานสรุปผลการเรียน
โครงการห้องเรียนพิเศษ 

2. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรม เฉลี่ยใน
ระดับมากขึ้นไป ( ค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป) 

- สอบถาม แบบสอบถาม 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 11.1 นักเรียนเกิดความตระหนัก ในการที่จะพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ตนเองให้สูงขึ้น พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ตามล าดับต่อไป 
 11.2 ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ ด้านการปฏิบัติการทดลอง และได้รับประสบการณ์ตรง 
 11.3 ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมร่วมกัน สามารถระดมสมองช่วยกัน ท าให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 
 
                                           ลงชื่อ                                ผู้เสนอโครงการ 

(นายสรวิชญ์  บุตรพรม) 
                                                 ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
 
                                                      

 ลงชื่อ                               ผู้เห็นชอบโครงการ  
               (นายไกรกฤษณ์  ดุสิต) 
                                     รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
 
  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ  เพราะ.................................................................................... ............... 

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี 
 
 

        ( พรเทพ     โพธิ์พันธุ์ ) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
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โครงการ  (31)          ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและสอนเสริมพิเศษ นักเรียนห้องเรียน
พิเศษ 

ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
แผนงาน        ฝ่ายวิชาการ 
สนองและสอดคล้อง กลยุทธ์ที่ 1 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันภาษาต่างประเทศ ได้กลายเป็นภาษาสากลที่มีความจ าเป็นในการติดต่อสื่อสารทั่วโลก 

โดยเฉพาะภาษาอังกฤษถือได้ว่าเป็นภาษาที่มีผู้คนใช้ติดต่อสื่อสารกันมากที่สุด ส่วนภาษาจีน ภาษาเกาหลี 
ภาษาญี่ปุ่นและภาษาเวียดนาม ก็มีผู้ใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกฝนให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้อย่างจริงจัง การจัดกระบวนการเรียนการสอนต้องสอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนและลักษณะของ
ภาษานั้นๆ การสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ภาษาและกิจกรรมการฝึกผู้เรียนให้รู้วิธีการเรียนภาษาด้วยตนเอง
ควบคู่ไปด้วย การที่ผู้เรียนได้เรียนกับ ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอ่ืนในชีวิตประจ าวัน อันจะน าไปสู่การเรียน
ที่พ่ึงตนเองได้และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต  

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปลูกฝังทักษะและ
คุณลักษณะพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับผู้เรียน และการสอนเสริมพิเศษนอกเวลาเรียน ทั้งใน
คาบที่ 9 หลังเลิกเรียนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และในวันเสาร์ตลอดทั้งวัน จึงมีความส าคัญในการเพ่ิมทักษะ
ความรู้ให้ผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้น 

ปีการศึกษา 2564 การด าเนินงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาต่างประเทศ และในการจัดให้นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ
ได้เรียนเสริมพิเศษ ท าให้นักเรียนมีทักษะ มีความรู้ และมีศักยภาพในการเรียนรู้เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้การ
ด าเนินการในปีการศึกษานี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงจ าเป็นต้องจัดท าโครงการนี้เพ่ือพัฒนานักเรียนใน
โครงการให้มีความพร้อมทั้งวิชาการและทักษะภาษาต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนเสริมพิเศษนอกเวลาเรียน มีความรู้และศักยภาพเพ่ิมมากข้ึน 
 2.เพ่ือส่งเสริมและสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลีและภาษา
เวียดนามให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
 3.เพ่ือให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีในการเรียนรู้  

3. เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 

นักเรียนตามโครงการห้องเรียนพิเศษ  จ านวน 130 คน มีความรู้ความสามารถตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.2  เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนห้องเรียนพิเศษมีการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
  2. นักเรียนห้องเรียนพิเศษมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น
และภาษาเวียดนาม 
  3. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ 
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4. ตัวช้ีวัด 
1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 80 
2) เจตคติของนักเรียนอยู่เฉลี่ยในระดับมากขึ้นไป ( ค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป) 

5. วิธีการด าเนินการตามขั้นตอน  PDCA 

ขั้นตอน วิธีด าเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา 
ค่าใช้จ่าย   
 (บาท) 

ขั้นตอน P 
การวางแผน 

ประชุมคณะกรรมการด าเนินการตาม
โครงการห้องเรียนพิเศษ 

มีนาคม – เมษายน 2565  

ขั้นตอน D 
ด าเนินการ 

-ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก 
ประกาศผลครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ 
และภาษาอ่ืน 
-แต่งตั้งคณะครูและบุคลากร สอนเสริม
พิเศษ 

พฤษภาคม 2565  

ขั้นตอน C 
ตรวจสอบ 

-ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
จากนักเรียน ในการสอนเสริมพิเศษและ
การสอนภาษาต่างประเทศ  

สิ้นภาคเรียนที่ 1 และ 2 / 
2565 

350,000 

ขั้นตอน A 
การพัฒนา 

-น าผลการด าเนินงาน มาวิเคราะห์ เพื่อ
หาแนวทางแก้ไขปัญหา ปรับปรุง 
สนับสนุนและส่งเสริม  

สิ้นภาคเรียนที่ 1 และ 2 / 
2565 

 

6. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 หลักพอประมาณ 
  การสร้างความตระหนักให้นักเรียนได้เรียนกับครูที่ใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่นและภาษา
เวียดนาม ในชีวิตประจ าวัน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้กิจกรรมที่หลากหลายโดยใช้
งบประมาณในการด าเนินการอย่างเหมาะสม ย่อมแสดงให้เห็นถึงความพอประมาณ  
 หลักเหตุผล 
  หน้าที่หลักของครูปฏิบัติการต้องท าหน้าที่จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนและสามารถด า เนินการทุก
ขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งหวังให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย ครูและนักเรียนจึงต้อง
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดี 
ต่อการเรียนรู้  
 หลักภูมิคุ้มกัน 
  เมื่อนักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ จะท าให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างดี ย่อมเป็นภูมิคุ้ม
กันให้สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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7. งบประมาณ    
งบประมาณ รวม   350,000  บาท  

8. สถานที่ด าเนินการ   
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 คณะกรรมการโครงการห้องเรียนพิเศษ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

10. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. ร้อยละผลการเรียนของนักเรียนในโครงการสูงขึ้น 
ร้อยละ 80 

- ประเมิน 
 

รายงานสรุปผลการเรียน
โครงการห้องเรียนพิเศษ 

2. เจตคติต่อการเรียนของนักเรียนในโครงการ เฉลี่ยใน
ระดับมากขึ้นไป ( ค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป) 

- สอบถาม สอบถาม 

  ประเมินผลส าเร็จของโครงการโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ซึ่งประกอบด้วย 
การประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) การ
ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) และการประเมินผลผลิต (Product Evaluation)  

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนห้องเรียนพิเศษมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 2. นักเรียนห้องเรียนพิเศษมีการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในภาษาต่างประเทศ 
 3. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ 
 
 
                                           ลงชื่อ                               ผู้เสนอโครงการ 

(นายสรวิชญ์  บุตรพรม) 
                                                 ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
 
                                                      

 ลงชื่อ                               ผู้เห็นชอบโครงการ  
               (นายไกรกฤษณ์  ดุสิต) 
                                     รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
 
  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ  เพราะ.................................................................................... ............... 

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี 
 
 

        ( พรเทพ     โพธิ์พันธุ์ ) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
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โครงการ  (33)  ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องเรียนพิเศษ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
แผนงาน   ฝ่ายบริการ 
สนองและสอดคล้อง กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมฯ มาตรฐานที่ 11  
    ตัวบ่งชี้ท่ี 11.2  
 

1. หลักการและเหตุผล 
 วัสดุ ครุภัณฑ์ ต่างๆ รวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวก หรือสนับสนุนส่งเสริมบรรยากาศ การเรียนการ
สอน ในห้องเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ เมื่อได้ถูกใช้งานในระยะท่ียาวนาน ย่อมมีการเสื่อมสภาพ สึกหรอ ซึ่ง
มีส่วนท าให้การเรียนการสอนไม่ราบรื่น ด้อยประสิทธิภาพ ครุภัณฑ์ต่างๆเหล่ านั้นจ าเป็นต้องได้รับการดูแล
รักษา ซ่อมบ ารุงตามระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือยืดอายุการใช้งาน และประหยัดงบประมาณในระยะยาว 
 ปีการศึกษา 2564 การด า เนินงานปรับปรุ ง ซ่อมแซม บ ารุ งรักษา สื่ อและวัสดุ  ครุภัณฑ์  
เครื่องปรับอากาศ และจัดบรรยากาศการเรียนรู้ในห้องเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
แต่ยังมีบางส่วนที่ยังต้องปรังปรุงในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ ที่น ามาซ่อมแซม เป็นวัสดุที่ไม่คงทนต่อการใช้งาน 
เพ่ือให้การด าเนินการในปีการศึกษานี้เป็นไปด้วยตวามเรียบร้อยจึงจ าเป็นต้องจัดท าโครงการนี้ เพ่ือให้อุปกรณ์ที่
ใช้งานมีความคงทนและสามารถยืดอายุการใช้งานได้ 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือดูแล ซ่อมแซม บ ารุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์ในห้องเรียนพิเศษให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนในสภาพแวดล้อมที่ดี มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอน  

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ  
  1. วัสดุ ครุภัณฑ์ ในห้องเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ได้รับการดูแล ซ่อมบ ารุง ตามระยะการใช้
งาน ทุกชิ้น 
 ด้านคุณภาพ  
  1. ครู และนักเรียนมีสื่อวัสดุ อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพและจ าเป็นในการจัดการเรียนการสอน 
  2. บรรยากาศในห้องเรียนเอ้ือต่อการเรียนการสอน ส่งผลดีทางอ้อมต่อการเรียนของนักเรียน 

4. ตัวช้ีวัด 
1.ห้องเรียนพิเศษทุกห้อง มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  
2.ความพึงพอใจของครูและนักเรียนต่อการใช้วัสดุครุภัณฑ์ เฉลี่ยในระดับมากขึ้นไป ( ค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป) 

5. สถานที่ด าเนินการ 
ห้องเรียนโครงการพิเศษ ทุกห้อง 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ตลอดปีการศึกษา 

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 คณะกรรมการโครงการห้องเรียนพิเศษ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ฝ่ายบริการ 
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9. วิธีด าเนินการ 
ขั้นตอนการปฏิบัติ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นวางแผน 
(P) 

 
2.ขั้นด าเนินการ 

(D) 
 

3.ขั้นตรวจสอบ 
(C) 

 
4.ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A) 

- คณะกรรมการด าเนินการตามโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ จัดท าโครงการฯ 
 
- ส ารวจ วสัดุ ครุภัณฑ์ ที่ต้องได้รับการ
ซ่อมแซม บ ารุงรักษา  
 
- ประเมินผลการใช้งาน วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆที่
ได้รับการซ่อมแซม บ ารุงรักษา 
 
- สรุปผลการปฏิบัติงานปัญหา 
อุปสรรค แนวทางแก้ไขต่อฝ่ายบริหาร 

เมษายน 2565 
 
 
พฤษภาคม 
2565 
 
ตลอดภาค
เรียน 1 และ 
2/2565 
สิ้นภาคเรียนที่ 
1และ 2/2565 

คณะกรรมการ
ด าเนินการตาม
โครงการ
ห้องเรียนพิเศษ 
 
 

10. งบประมาณ 
  งบประมาณ  200,000  บาท  

11. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 หลักพอประมาณ 
 การสร้างความตระหนักให้ครูและนักเรียนได้ให้ความส าคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือ
เสริมสร้างเสริมสร้างสมรรถนะหลักที่ส าคัญใช้งบประมาณในการด าเนินการอย่างเหมาะสม ย่อมแสดงให้เห็นถึง
ความพอประมาณ  

หลักเหตุผล 
 หน้าที่หลักของครูปฏิบัติการ ต้องท าหน้าที่จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนและสามารถด าเนินการทุก
ขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะหลักและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส่งผล
ทางการเรียนให้สูงขึ้นโดยย่อมเป็นเหตุผลของการจัดโครงการ 
 หลักภูมิคุ้มกัน 
 เมื่อผู้เรียนเกิดการพัฒนาทุกด้าน ย่อมท าให้ผู้เรียนมีศักยภาพ ย่อมเป็นภูมิคุ้มกันให้สามารถด าเนินชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

12. การติดตามและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

1. ความพึงพอใจของครูและนักเรียนต่อการใช้วัสดุครุภัณฑ์ เฉลี่ยใน
ระดับมากขึ้นไป ( ค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป) 

- สอบถาม แบบสอบถาม 

  ประเมินผลส าเร็จของโครงการโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป(CIPP Model) ซึ่งประกอบด้วย การ
ประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) การประเมิน
กระบวนการ (Process Evaluation) และการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) 
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13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. วัสดุ ครุภัณฑ์ ในห้องโครงการห้องเรียนพิเศษได้รับการดูแล ซ่อมแซม ใช้งานได้ดี 
2. นักเรียนได้ใช้ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ ส่งผลดีต่อการเรียนรู้ 

14. ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ 
  คณะกรรมการโครงการห้องเรียนพิเศษ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
 
 
                                           ลงชื่อ                              ผู้เสนอโครงการ 

(นายสรวิชญ์  บุตรพรม) 
                                                 ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
 
                                                      

 ลงชื่อ                               ผู้เห็นชอบโครงการ  
               (นายไกรกฤษณ์  ดุสิต) 
                                     รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
 
  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ  เพราะ.................................................................................... ............... 

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี 
 
 

        ( พรเทพ     โพธิ์พันธุ์ ) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
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โครงการ (34)   เปิดบ้านสถานศึกษา (Open House) 
แผนงาน   กลุ่มบริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธ์ที่   1 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  มกราคม 2566  -  กุมภาพันธ์ 2566 
 

1. หลักการและเหตุผล  
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นกระบวนการที่ส าคัญที่สุด ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือ

เสริมสร้าง พัฒนา หล่อหลอม ปลูกฝังให้เยาวชนที่เข้ารับการศึกษา มีลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตร
ต้องการ และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม และมีการบูรณาการ
ระหว่างกลุ่มสาระฯ และมุ่งเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติ  สามารถหาค าตอบและหาความรู้ ต่างๆ ได้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  จึงจะท าให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย ที่ต้องการและสามารถ
พัฒนานักเรียนได้ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตรที่ก าหนดไว้ กลุ่มบริหารงานวิชาการได้เล็งเห็น
ถึงความความส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งส่งเสริมในทุกๆ 
ด้าน และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ มีประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์    
1) เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ  
2) เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียน คณะครู นักเรียน ให้คณะครูและนักเรียน ในพ้ืนที่เขต

บริการ ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีโอกาสทราบ  
3) เพ่ือเป็นการแสดงความก้าวหน้าในการพัฒนาด้านการเรียนการสอน  
4) เพ่ือแสดงศักยภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียน อย่างมีคุณภาพสู่ความเป็นสากล  
5) เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกสถานที่เรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564  

 

3.  เป้าหมาย    
เชิงปริมาณ  

1. นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ทุกระดับชั้น จ านวน 763 คน เข้า
ร่วมกิจกรรม  

2. คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 200 คน โรงเรียนและ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 300 คน โรงเรียนในเขตบริการและพ้ืนที่ใกล้เคียง  

3. ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม  
เชิงคุณภาพ  

1. ครูและนักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม น าเสนอ 
ศักยภาพ อย่างภาคภูมิใจ  

2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา และระหว่างสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่างๆที่เก่ียวข้อง อย่างมีคุณภาพ  

3. ครู นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ สามารถตัดสินใจเลือกสถานที่เรียน  
ต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ 
 1. จัดกิจกรรมเปิดบ้านการศึกษา  จ านวน 1 ครั้ง 
 2. บุคลากร  นักเรียน และผู้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม เฉลี่ยในระดับมากขึ้นไป 
 
5. วิธีการด าเนินงาน (PDCA)  

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1  

Plan 
 

1. จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ  
2. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ออกค าสั่ง  
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
4. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน  

พ.ค. 2565 
พ.ค. 2565 
พ.ค. 2565 
พ.ค. 2565 

วิชาการ 

2  
Do 
 

1. ส ารวจจ านวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตบริการและพ้ืนที่
ใกล้เคียง  

2. ออกแนะแนวและแจ้งรายละเอียดของโครงการ  
3. จัดกิจกรรม TUP Open House 2563 เปิดบ้านวิชาการ            

สู่มาตรฐานสากล  

ส.ค. 2565 
 

ต.ค-ธ.ค. 
2565 

ม.ค. 2566 

วิชาการ 

3 Check 1. ประเมินผลการจัดกิจกรรม  
2. รายงานผลการประเมินการจัดกิจกรรม  

ม.ค. 2566 
ม.ค. 2566 

วิชาการ 

4 Action 1. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือท า AAR   ก.พ. 2566 วิชาการ 
 
6. งบประมาณ  
          โครงการนี้ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  เป็นเงิน  77,670  บาท จ าแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรุป ดังนี้  

กิจกรรม 
แหล่งเงินงบประมาณ /จ านวนเงิน 

รวม หมายเหตุ 
เงินอุดหนุน เงินรายได้ฯ เงินสมาคม 

1. ค่าวัสดุจัดนิทรรศการทุกกลุ่มงาน 57,670   57,670  
2. ค่าของรางวัลแข่งขันทักษะวิชาการ 3,000   3,000  
3. ค่าของที่ระลึกแขกผู้มีเกียรติ 3,000   3,000  
4. ค่าวัสดุตกแต่งพิธีเปิด (เวที) 10,000   10,000  
5. ค่าอาหาร- เครื่องดื่ม 4,000   4,000  
รวม 77,670   77,670  

7.  สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
 
8.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 มกราคม 2566  -  กุมภาพันธ์ 2566 
 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
     งานวิชาการ/กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
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10.  ความพร้อมของโครงการ 
 บุคลากรมีประสบการณ์และมีความพร้อม 
 เครื่องมือมีความพร้อมและด าเนินการได้ทันที 
 สถานที่/ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการเพียงพอ 

 

11.  การติดตามและประเมินผล 

รายการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1. จัดกิจกรรมเปิดบ้านการศึกษา  จ านวน 
1 ครั้ง 

ตรวจประเมิน รายงานผลการจัดกิจกรรมเปิดบ้าน
การศึกษา 

2. บุคลากร  นักเรียน และผู้ร่วมกิจกรรม
มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม เฉลี่ย
ในระดับมากข้ึนไป 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 

12.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ  
2) เพ่ือประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียน คณะครู นักเรียน ให้คณะครูและนักเรียน ในพ้ืนที่เขตบริการ 

ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีโอกาสทราบ  
3) โรงเรียนมคีวามก้าวหน้าในการพัฒนาด้านการเรียนการสอน  
4) โรงเรียนแสดงศักยภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียน อย่างมีคุณภาพสู่ความเป็นสากล  
5) นักเรียนเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดในระดับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 เพ่ิมสูงขึ้น 
 

           ลงชื่อ                                 ผู้เสนอโครงการ 
(นางวรรณภา  จัดสุวรรณ) 

ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
 

                    ลงชื่อ                                   ผู้เห็นชอบโครงการ  

     (นายไกรกฤษณ์  ดุสิต) 
                  รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

 
  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ  เพราะ.................................................................................... ............... 

 

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี 

        ( พรเทพ     โพธิ์พันธุ์ ) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
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โครงการ (35)   พัฒนากิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด 
แผนงาน   ฝ่ายวิชาการ 
สนองกลยุทธ์ที่   1 
มาตรฐานโรงเรียน  1 , 2 , 3 , 4 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ   นายอภิชาต จันหัวนา และคณะ  
ระยะเวลาด าเนินงาน  เมษายน 2565  -  มีนาคม 2566 
 

 
1. หลักการและเหตุผล  

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดให้กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วย การปกครองหลักสูตรและวิชา
พิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509  ข้อ  273 ก าหนดไว้ว่า “ให้ผู้ก ากับกลุ่มหรือผู้ก ากับลูกเสือน าลูกเสือไปฝึกเดินทางไกล
และแรมคืนในปีหนึ่ง  ไม่น้อยกว่า  1  ครั้ง ครั้งหนึ่งให้พักแรมอย่างน้อย  1  คืน  การเดินทางไกลและแรมคืนมี
วัตถุประสงค์เพ่ือฝึกให้ลูกเสือมีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย  รู้จักช่วยเหลือตัวเองและผู้อ่ืน  รู้จักอยู่และ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน  ตลอดจนเรียนทักษะลูกเสือเพ่ิมเติม” ทั้งนี้เพ่ือเป็นการฝึกให้ลูกเสือได้น าเอาวิชาความรู้ที่
ได้ฝึกปฏิบัติในคาบกิจกรรมลูกเสือ มาใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม และเป็นการทดสอบวิชาพิเศษ
ของลูกเสือไปพร้อมกัน 
       การด าเนินโครงการของปีการศึกษา 2564 ของงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พบว่าการน าลูกเสือ 
และยุวกาชาดเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ท าให้ลูกเสือ 
และยุวกาชาด ได้ปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้งร่วมกับหมู่คณะตามวิธีการของลูกเสือและยุวกาชาด ได้ฝึกการใช้ชีวิต
ร่วมกับผู้อ่ืนในชีวิตประจ าวันได้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องของความสามัคคี การ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ การตรงต่อเวลา การเสียสละและอ่ืน ๆ เป็นต้น เพ่ือให้ลูกเสือ และยุวกาชาด ได้เกิด
กระบวนการเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  

1) เพ่ือให้ลูกเสือ ยุวกาชาด ได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับหมู่คณะ 

2) เพ่ือให้ลูกเสือ ยุวกาชาด ได้ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน ในชีวิตประจ าวัน   
3) เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ลูกเสือ ยุวกาชาด ได้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องของความ

สามัคคี การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ การตรงต่อเวลา การเสียสละ และอ่ืน ๆ เป็นต้น 

 
3. เป้าหมาย 
     3.1 ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต  

1. ลูกเสือ ยุวกาชาด ชั้น ม.1 – ม.3 จ านวน 469 คน ได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับหมู่คณะตามวิธีการของ
ลูกเสือและยุวกาชาด 

2. ลูกเสือ ยุวกาชาด ชั้น ม.1 – ม.3 จ านวน 469 คน ได้ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในชีวิตประจ าวัน 
3. ลูกเสือ ยุวกาชาด ชั้น ม.1 – ม.3 จ านวน 469 คน ไดเ้กิดการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรม 
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 3.2 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์  
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 47 คน 
2. นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด จ านวน 469 คน 

3.3  ผู้ทีมี่ส่วนเกี่ยวข้อง  
       ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด จ านวน 469 คน 

 
4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

1) ลูกเสือ ยุวกาชาดเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนครบตามหลักสูตร 
2) ลูกเสือ ยุวกาชาด ทุกคนเข้าค่ายพักแรม  จ านวน 1 ครั้ง 
3) ลูกเสือ ยุวกาชาด และบุคลากรมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม เฉลี่ยในระดับมากขึ้นไป  

 
5. สถานที่ด าเนินงาน  

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
 

6. วิธีด าเนินการ  
1) ประชุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือและยุวกาชาด 
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือและยุวกาชาด 
3) ส ารวจสถานที่เข้าค่ายพักแรม  
4) จัดเตรียมสถานที่และเข้าค่ายพักแรม      
5) สรุปประเมินผลและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

 
7. แผนปฏิบัติงาน 
 

ขั้นตอน วิธีด าเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย (บาท) 
ขั้นตอน P 

การวางแผน 
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการตาม

โครงการ 
เขียนโครงการ เสนอโครงการ แต่งตั้ง

คณะกรรมการด าเนินงาน 

ภาคเรียนที่ 1/2565  

ขั้นตอน D 
ด าเนินการ 

ด าเนินการตามโครงการ ตลอดภาคเรียน 50,000 

ขั้นตอน C 
ตรวจสอบ 

ประเมินงานก่อนและหลังการจัด
กิจกรรม 

เดือนกุมภาพันธ์ 2566  

ขั้นตอน A 
การพัฒนา 

น าผลการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ
มาวิเคราะห์ เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
สนับสนุนและส่งเสริม  

เดือนมีนาคม  2566  

 
8. วงเงินของโครงการ   

8.1 เงินงบประมาณ 50,000 บาท 
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9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

  9.1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
 

ล าดับที ่ งบรายจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย 
1 งบด าเนินการ   
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ   
1.1.1 ค่าตอบแทน   
 - ค่าตอบแทนวิทยากร  จ านวน....... คนๆละ........ชั่วโมงๆละ......บาท 
 - ค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการ  จ านวน....... วันๆละ........คนๆละ......บาท 
1.1.2 ค่าใช้สอย   
 - ค่าอาหารกลางวัน 20,000 จ านวน....... วันๆละ........คนๆละ......บาท 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จ านวน....... วันๆละ........คนๆละ......บาท 
1.1.3 ค่าวัสด ุ   
 - ค่าวัสดุอื่น ๆ  30,000  
 - ค่า   
2 งบลงทุน   
2.1 ค่าครุภณัฑ ์   
 - ค่า..................................   
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง   
 - ค่าก่อสร้าง   

  
10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

กิจกรรม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) 
รวมท้ังสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กิจกรรมที่ 1. กิจกรรมการเรียน
การสอนลูกเสือ ยุวกาชาด 

20,000 10,000 - 10,000 - 

กิจกรรมที่ 2. เข้าค่ายลูกเสือ     
ยุวกาชาด 

30,000 - - 30,000 - 

รวม 50,000 10,000 - 40,000 - 
 

11.  ความพร้อมของโครงการ 

     บุคลากรมีประสบการณ์และมีความพร้อม 
     ค่ายพักแรมมีความพร้อมและด าเนินการได้ทันที 
 

12.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) ลูกเสือ ยุวกาชาด ทุกคนได้ปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้งร่วมกับหมู่คณะ  ตามวิธีการของลูกเสือ 
2) ลูกเสือ ยุวกาชาด ทุกคนได้ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในชีวิตประจ าวัน   
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3) ลูกเสือ ยุวกาชาด ทุกคนได้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องของความสามัคคี การ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ การตรงต่อเวลา การเสียสละ และอ่ืน ๆ  

 
 

13. วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลรักษาเม่ือโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
1) ในส่วนของกิจกรรมที่ประสบความส าเร็จ ควรด าเนินการต่อไปอีกในปีการศึกษาต่อไป 
2) ในส่วนของกิจกรรมที่ไม่ประสบความส าเร็จ ควรพิจารณาปรับปรุงหรือวิเคราะห์หาสาเหตุของการไม่

ประสบความส าเร็จ 
 

14.  การติดตามและประเมินผล 
 

รายการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1. ลูกเสือ ยุวกาชาด ทุกคนร่วมกิจกรรม
การเรียนการสอน 

ตรวจประเมิน รายงานผลการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
ยุวกาชาด 

2. ลูกเสือ ยุวกาชาด ทุกคนเข้าค่ายพัก
แรม  จ านวน 1 ครั้ง 

ตรวจประเมิน รายงานผลการจัดกิจกรรมเข้าค่าย
พักแรม 

3. ลูกเสือ ยุวกาชาด และบุคลากรมีความ
พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม 
เฉลี่ยในระดับมากขึ้นไป 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 
 

                                           ลงชื่อ                                 ผู้เสนอโครงการ 
(นายอภิชาติ  จันหัวนา) 

                                             หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

                    ลงชื่อ                                   ผู้เห็นชอบโครงการ  

     (นายไกรกฤษณ์  ดุสิต) 
                  รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

 
  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ  เพราะ.................................................................................... ............... 

 
ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี 
 
 

        ( พรเทพ     โพธิ์พันธุ์ ) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
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โครงการ (36)   พัฒนากิจกรรมชุมนุม 
แผนงาน   ฝ่ายวิชาการ 
สนองกลยุทธ์ที่   1 
มาตรฐานโรงเรียน  1 , 2 , 3 , 4 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ   นายอภิชาต จันหัวนา และคณะ  
ระยะเวลาด าเนินงาน  เมษายน 2565  -  มีนาคม 2566 
 

 
1. หลักการและเหตุผล  
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถ
ของตนเองตามศักยภาพ มุ่งเน้นเพ่ิมเติมจากกิจกรรมที่ได้จัดให้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม การ
เข้า ร่วมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุขกับกิจกรรมที่เลือกด้วยตนเองตามความ
ถนัด และความสนใจอย่างแท้จริง การพัฒนาที่ส าคัญ ได้แก่ การพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุก
ด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม โดยอาจจัดเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสนองนโยบายในการสร้าง
เยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพเพ่ือพัฒนาองค์รวมของความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพ่ือสังคม ซึ่งสถานศึกษาจะต้องด าเนินการ
อย่างมีเป้าหมาย 
 กิจกรรมชุมนุม  เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย  ความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี  มีความ
รับผิดชอบ  มีการท างานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา  การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล   การช่วยเหลือ
แบ่งปันกัน   เอ้ืออาทร และสมานฉันท์  โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ
ผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและ
ปรับปรุงการท างาน เน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน   
และวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข    ซึ่งกระบวนการจัดกิจกรรมให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ คือ เพ่ือพัฒนาลูกเสือทั้ง ทางกาย  สติปัญญา  จิตใจ  และ
ศีลธรรม  ให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี  และมีความ
เจริญก้าวหน้า  ทั้งนี้  เพ่ือความสงบสุข  และความมั่นคงของประเทศชาติ 
 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  

1) เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายให้ผู้เรียนตรงตามความถนัดและความสนใจ 

2) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเหมาะสมตามความถนัด   
 

3. เป้าหมาย 
     3.1 ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต  

1. นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมชุมนุม 
2. มีกิจกรรมชุมนุมที่หลากหลายให้นักเรียนได้เลือกตามความถนัด 
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 3.2 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์  
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 47 คน 
2. นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด จ านวน 790 คน 

3.3  ผู้ทีมี่ส่วนเกี่ยวข้อง  
       ผู้ปกครองของนักเรียน 

 
4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

1) นักเรียนร้อยละ 90 ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมชุมนุม 
2) มีชุมนุมให้นักเรียนเลือกเรียนรู้ตามความถนัด 10 ชุมนุม 
3) นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมชุมนุมนักเรียน  

 
5. สถานที่ด าเนินงาน  

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
 

6. วิธีด าเนินการ  
1) ประชุมครูผู้สอนชุมนุม 
2) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนชุมนุม 
4) วัดผลและประเมินผล 
5) รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนชุมนุม     
6) สรุปประเมินผลและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

 
7. แผนปฏิบัติงาน 
 

ขั้นตอน วิธีด าเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย (บาท) 
ขั้นตอน P 

การวางแผน 
ประชุมครูผู้รับผิดชอบชุมนุม 
เขียนโครงการ เสนอโครงการ แต่งตั้งครู

ผู้รับผิดชอบชุมนุม 

ภาคเรียนที่ 1/2565  

ขั้นตอน D 
ด าเนินการ 

ด าเนินการตามโครงการ ตลอดภาคเรียน 30,000 

ขั้นตอน C 
ตรวจสอบ 

ประเมินงานก่อนและหลังการจัด
กิจกรรม 

กันยายน 2565 
กุมภาพันธ์ 2566 

 

ขั้นตอน A 
การพัฒนา 

น าผลการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ
มาวิเคราะห์ เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
สนับสนุนและส่งเสริม  

มีนาคม  2566  

 
8. วงเงินของโครงการ   

8.1 เงินงบประมาณ 30,000 บาท 
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9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

  9.1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
 

ล าดับที ่ งบรายจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย 
1 งบด าเนินการ   
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ   
1.1.1 ค่าตอบแทน   
 - ค่าตอบแทนวิทยากร  จ านวน....... คนๆละ........ชั่วโมงๆละ......บาท 
 - ค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการ  จ านวน....... วันๆละ........คนๆละ......บาท 
1.1.2 ค่าใช้สอย   
 - ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน....... วันๆละ........คนๆละ......บาท 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จ านวน....... วันๆละ........คนๆละ......บาท 
1.1.3 ค่าวัสด ุ   
 - ค่าวัสดุอื่น ๆ  30,000  
 - ค่า   
2 งบลงทุน   
2.1 ค่าครุภณัฑ ์   
 - ค่า..................................   
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง   
 - ค่าก่อสร้าง   

  
10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

กิจกรรม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) 
รวมท้ังสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กิจกรรมที่ 1. จัดซื้อวัสดุ 30,000 15,000 - 15,000 - 
กิจกรรมที่ 2. จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนชุมนุม 

- - - - - 

รวม 30,000 15,000 - 15,000 - 
 

11.  ความพร้อมของโครงการ 

     บุคลากรมีประสบการณ์และมีความพร้อม 
     ค่ายพักแรมมีความพร้อมและด าเนินการได้ทันที 
 

12.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) สร้างสรรค์งานเพื่อประกวดแข่งขันเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน 
2) นักเรียนน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน   
3) นักเรียนน าความรู้ไปต่อยอดเพ่ือประกอบอาชีพได้ 
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13. วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลรักษาเม่ือโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 

1) ในส่วนของกิจกรรมที่ประสบความส าเร็จ ควรด าเนินการต่อไปอีกในปีการศึกษาต่อไป 
2) ในส่วนของกิจกรรมที่ไม่ประสบความส าเร็จ ควรพิจารณาปรับปรุงหรือวิเคราะห์หาสาเหตุของการไม่

ประสบความส าเร็จ 
 

14.  การติดตามและประเมินผล 
 

รายการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1. นักเรียนร้อยละ 90 ได้เรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมชุมนุม 

ตรวจประเมิน รายงานผลการจัดกิจกรรมชุมนุม 

2. มีชุมนุมให้นักเรียนเลือกเรียนรู้ตาม
ความถนัด 10 ชุมนุม 

ตรวจประเมิน รายงานผลการจัดกิจกรรมชุมนุม 

3. นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรมชุมนุมนักเรียน 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 
 

                                           ลงชื่อ                                 ผู้เสนอโครงการ 
(นายอภิชาติ  จันหัวนา) 

                                             หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

                    ลงชื่อ                                   ผู้เห็นชอบโครงการ  

     (นายไกรกฤษณ์  ดุสิต) 
                  รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

 
  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ  เพราะ................................................................................................... 

 
ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี 
 
 

        ( พรเทพ     โพธิ์พันธุ์ ) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
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โครงการ (37)         ทัศนศึกษานอกสถานที่ 
แผนงาน          ฝ่ายกิจการนักเรียน 
สนองนโยบาย(ยุทธศาสตร์)    ข้อที่ 1 
ลักษณะของงาน/โครงการ      โครงการต่อเนื่อง 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 24(6) ระบุไว้ว่าการจัดการเรียนรู้
ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุก
ฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจาก
การศึกษานอกสถานที่ ศึกษาแหล่งเรียนรู้เพ่ือให้เกิดคุณค่าต่อผู้เรียน 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จริง 
2) เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน และน ามาบูรณาการกับแหล่งเรียนรู้ใน

โรงเรียน เกิดความจ าและเข้าใจอย่างถาวร 
 

3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
 นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 790 คน 

 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนมีนิสัยรักการเรียนรู้จากสภาพจริง และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 
4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ 
 1. นักเรียนร้อยละ 90  ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ จ านวน 1 ครั้ง 
 2. นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมทัศนศึกษา เฉลี่ยใน
ระดับมากข้ึนไป 
 
5. สถานที่ด าเนินการ 
 จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียง 
 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา  
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7. วิธีการด าเนินการตามขั้นตอน PDCA 
 

ขั้นตอน วิธีด าเนินการ / ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา 
ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

หมายเหตุ 

ขั้นตอน P  
การวางแผน 

1. ประชุมเสนอโครงการ ขออนุมัติ 
    โครงการ 
2. วางแผนการจัดการศึกษา 
    นอกสถานที่ 

พ.ค. 2565 - ก.ค. 2565   

ขั้นตอน D 
ด าเนินการ 

1. จัดท าปฏิทินการด าเนินงาน 
    ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง 
2. ติดต่อสถานที่ศึกษาดูงาน 
3. ติดต่อประสานงานขออนุญาต 
    ผู้ปกครอง 
4. ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ 
    ด าเนินการ 
5. จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ 

ส.ค. 2565 – ก.พ. 
2566 

180,000  

ขั้นตอน C 
ตรวจสอบ 

1. ประเมินผลการศึกษาดูงานของ 
    แต่ละระดับชั้น 
2. รายงานผลการด าเนินการโครงการ 

มี.ค. 2566   

ขั้นตอน A 
การพัฒนา 

1. ปรับปรุง แก้ไขกิจกรรมที่ผลการ 
    ด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
2. รับฟังปัญหา อุปสรรค เพ่ือน าไป 
    ปรับปรุงในปีต่อไป 

มี.ค. 2566   

 
8. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 หลักพอประมาณ 
 นักเรียนศึกษาดูงานในสถานที่ใกล้เคียงหรือในท้องถิ่น 
 หลักเหตุผล 

นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และเปิดโลกทัศน์จากแหล่งเรียนรู้จริง 
 หลักภูมิคุ้มกัน 
 นักเรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีวิสัยทัศน์ 
 
9. งบประมาณ 
 โครงการนี้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 180,000 บาท (ใช้เงินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี) 
10. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

กิจการนักเรียน 
11. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สถานที่ศึกษาดูงานในจังหวัดต่างๆ 
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12. การติดตามและประเมินผล 
 ประเมินผลส าเร็จของโครงการโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์(CIPP Model) ซึ่งประกอบด้วย 
การประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation)              
การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) และการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) 
 

รายการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1. นักเรียนร้อยละ 90  ร่วมกิจกรรมทัศน
ศึกษานอกสถานที่ จ านวน 1 ครั้ง 

ตรวจประเมิน รายงานผลการจัดกิจกรรมทัศน
ศึกษา 

2. นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม
ทัศนศึกษา เฉลี่ยในระดับมากขึ้นไป 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) นักเรียนได้รับความรู้จากการไปทัศนศึกษา และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
2) นักเรียนเห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ 
3) นักเรียนน าความรู้มาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 

 
 
                                           ลงชื่อ                                 ผู้เสนอโครงการ 

(นายอภิชาติ  จันหัวนา) 
                                             หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
                                           ลงชื่อ                                 ผู้เสนอโครงการ 
 (นางกุลฤดี  ชิ้นเขมจารี)  
                                              หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน 
 
 

                                           ลงชื่อ                                  ผู้เห็นชอบโครงการ  
     (นายไกรกฤษณ์  ดุสิต) 

                  รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
 
  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ  เพราะ.................................................................................... ............... 
 

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี 
 
 

( พรเทพ     โพธิ์พันธุ์ ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
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โครงการ (38)   พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
แผนงาน    ฝ่ายวิชาการ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ที่    2   มาตรฐานที่ 5   ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 
ลักษณะของโครงการ    ต่อเนื่อง 
 
1. หลักการและเหตุผล   

กระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา ส าหรับบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนได้เองตามวัตถุประสงค์ ใน 4 กิจกรรม ได้แก่  1. กิจกรรมวิชาการ โดยจัดอย่างน้อย 1 ครั้ง 
ต่อคนต่อปี  2. กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม เช่น ค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารีโดยจัดอย่างน้อย 1 
ครั้ง ต่อคนต่อปี  3. ทัศนศึกษานอกสถานที่ โดยจัดอย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อคนต่อปี  และ 4. บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์ โดยจัดอย่างน้อย 40 ชั่วโมง ต่อคนต่อปี 
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ICT  เพ่ือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการ โดยในการพัฒนา
ผู้เรียนด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัดหาสื่อและอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนพัฒนา
ระบบเครือข่ายอินเทอรเน็ตและระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน เพ่ือให้บริการแก่นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนอย่างเพียงพอและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้นการส่งเสริมให้โรงเรียนมีการจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ จะท าให้นักเรียนได้พัฒนา
ความรู้ความสามารถของตนเอง มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพ นอกจากนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มาช่วยในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนางานในโรงเรียน และพัฒนา
ตนเอง ได้ 

 
2. วัตถุประสงค์   
 1. เพ่ือจัดหาอุปกรณ์ ICT ให้มีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ 
 2. เพ่ือจัดหาอุปกรณ์ ICT ให้มีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

3. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่บุคลากรและผู้สนใจ 
 

3. เป้าหมาย 
   เชิงปริมาณ   
  1. โรงเรียนมีอุปกรณ์ ICT ที่มีความเร็วเพียงพอต่อการใช้งาน 
  2. โรงเรียนมีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่ครอบคลุมพ้ืนที่และเพียงพอต่อการใช้งาน 
 เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนมีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเครือข่ายภายใน (LAN) ทีเ่พียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 

2. โรงเรียนสามารถให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักเรียน บุคลากร และนักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ ส าหรับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
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4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ 

 1. โรงเรียนมีวัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณด์้าน ICT และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ที่เพียงพอ 

 2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้าน ICT ของโรงเรียน เฉลี่ยในระดับมากขึ้นไป 
 
5. สถานที่ด าเนินการ    

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
ตลอดปีการศึกษา 2565 
 

7. วิธีการด าเนินการตามขั้นตอนของ PDCA 
ขั้นตอน วิธีด าเนินการ / ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย  

(บาท) 
หมายเหตุ 

ขั้นตอน P 
การวางแผน 

1. ประชุมเสนอโครงการ ขออนุมัติ
โครงการ 
2. ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
3. ตรวจสอบระบบเครือข่าย อุปกรณ์ ICT 
และหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข  

พ.ค. 2565   

ขั้นตอน D 
ด าเนินการ 

1. จัดซ้ือวัสดุ – ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ICT เพ่ือ
การเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
2. ปรับปรุง พัฒนาระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เครือข่าย LAN 
3. เช่าระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากผู้
ให้บริการเป็นรายเดือน 
4. ติดตั้งอุปกรณ ์ICT และระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้พร้อมต่อการใช้งาน 
4. ตรวจสอบการท างานของอุปกรณ ์ICT 
และระบบเครือข่าย 

มิ.ย.65– มี.ค.66 180,000 
 

 

ขั้นตอน C 
ตรวจสอบ 

1. ติดตาม ตรวจสอบการท างานของระบบ
เครือข่าย และอุปกรณ์ต่างๆ  
2. ประเมินผลการด าเนินการ และสรุปผล 
3. รายงานผลการด าเนินการโครงการ 

ต.ค.65 - ก.พ. 66   

ขั้นตอน A 
การพัฒนา 

1. ติดตาม ตรวจสอบการท างานของระบบ
เครือข่าย และอุปกรณ ์ICT ที่มีปัญหาและ
น าผลที่ได้มาพัฒนาระบบต่อไป 
2. สรุป รายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อ
สิ้นสุดปีการศึกษา 

มี.ค. 2566   

 



แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด                      หน้า 194 
 

 

 

 

 

8. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักพอประมาณ 
โรงเรียนมีอุปกรณ์ ICT และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่เพียงพอ และครู บุคลากรนักเรียน 

สามารถใช้งานให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า  
หลักเหตุผล 
ครู บุคลากรและนักเรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดทักษะ และรับรู้ข่าวสาร ด้วยระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ 
หลักภูมิคุ้มกัน 
ครู บุคลากรและนักเรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

9. ค่าใช้จ่าย 
 โครงการนี้ใช้งบประมาณ ทั้งสิ้น  180,000  บาท 
 

10. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   
 - งานสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี    
 - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- งานวิชาการ  
  

11. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 - งานพัสดุ/การเงิน    
 

12. การติดตามและประเมินผล 

รายการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. มีการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ ปรับปรุง
อุปกรณ์ และห้อง ICT 

ตรวจประเมิน รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างด้าน 
ICT 

2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการด้าน ICT ของโรงเรียน เฉลี่ยใน
ระดับมากข้ึนไป 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด                      หน้า 195 
 

 

 

 

 

 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศในการบริหารและการเรียนการสอน 
2. นักเรียนมีสื่อเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและใช้ได้อย่างถูกต้องเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย 
3. ครูและบุคลากรในโรงเรียน สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างทั่วถึงและมี

คุณภาพ 
4. นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์และค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตได้ถูกต้องทุกคน 
5. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และสามารถแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 

 
 
                                           ลงชื่อ                              ผู้เสนอโครงการ 

(นายสรวิชญ์  บุตรพรม) 
                                                 ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
 
                                                      

 ลงชื่อ                               ผู้เห็นชอบโครงการ  
               (นายไกรกฤษณ์  ดุสิต) 
                                     รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
 
 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ  เพราะ.................................................................................... ............... 

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี 
 
 

        ( พรเทพ     โพธิ์พันธุ์ ) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
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ชื่องาน/โครงการ (39)  พัฒนาวงโยธวาทิต 
ลักษณะของงาน/โครงการ     โครงการใหม่ 
แผนงาน         ฝ่ายวิชาการ 
สนองนโยบาย(ยุทธศาสตร์)   ข้อที่ 1 และ 3 
กรอบงาน (ประกันคุณภาพ)   5,6,7,10,11,13,14  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายธิบดี เพชรสม  

นายอดิศรชัย ใบลี 
นายชยากร  ติสองเมือง 

 
1. หลักการและเหตุผล 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะซึ่งมีสาระความรู้ที่เป็นแก่นสารความรู้อยู่ 2 สาระ คือวิชาศิลปะ และวิชา
ดนตรี  ซึ่งวิชาดนตรีนั้นมีความส าคัญในการส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกและเป็นการพัฒนาในด้านอารมณ์ 
ความรู้สึกนึกคิด โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีวงดุริยางค์ในการบรรเลงเพลงชาติในตอนท า
กิจกรรมภาคเช้าหน้าเสาธงทุกวันและใช้ในการน าขบวนนักกีฬาเข้าสู่สนามในการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียน จนถึง
กีฬากลุ่มนักเรียนนักเรียนระดับเทศบาล  และในบางครั้งยังเขาร่วมกับชุมชนในกิจกรรมส าคัญ ๆ แต่ขณะนี้
เครื่องดนตรีของโรงเรียนมีการช ารุดเสียหายไปหลายอย่าง เพราะได้ใช้งานมาตลอดในช่วง 3 ปีหลัง และเครื่อง
ดนตรีก็มีสภาพที่เก่าอยู่ก่อนแล้ว จึงมีความจ าเป็นที่ต้องซ่อมแซม ปรับปรุงวงดุริยางค์ของโรงเรียนให้มีสภาพที่
พร้อมใช้ และให้นักเรียนได้ฝึกฝน และปฏิบัติในการเข้าร่วมท ากิจกรรมให้กับโรงเรียนในโอกาสต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือจัดซื้อเครื่องดนตรีที่ช ารุดและเครื่องแต่งกายวงดุริยางค์ 
2.2 เพ่ือน าวงดุริยางเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนและชุมชน 

 
3. เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ 
     3.1.1  นักเรียนวงโยธวาทิต  จ านวน  50  คน 

3.1.2 มีเครื่องดนตรีครบวง 
3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 สามารถบรรเลงดนตรีส าหรับกิจกรรมหน้าเสาธงของโรงเรียนได้ 
3.2.2 สามารถบรรเลงดนตรีส าหรับกิจกรรมของโรงเรียนและบริการชุมชนได้ 
 

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
4.1 มีเครื่องดนตรี เครื่องแต่งกายวงโยธวาทิตครบวงและพร้อมใช้งาน 
4.2 วงโยธวาทิตบริการกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชนตลอดปี 
4.3 คร ู นักเรียนและชุมชนมีระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมวงโยธวาทิตเฉลี่ยในระดับมากขึ้นไป 

(มากกว่าหรือเท่ากับ 3.5 ) 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 

1 เมษายน 2565 - 31 มีนาคม 2566 
 

7. วิธีด าเนินการ 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติตามล าดับ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ(P) 
   ประชุมครูกลุ่มสาระฯเพ่ือแต่งตั้ง 
   คณะกรรมการรับผิดชอบงาน 

 
29 มี.ค.65 

 

 
- 
 

หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 
 

2. ขั้นด าเนินการ(D) 
1) จัดซื้อซ่อมเครื่องดนตรี 
2) ซื้อซ่อมแซมชุดวงโยธวาทิต 
3) อบรมฝึกซ้อมนักเรียนวงโยธ

วาทิต 
4) บรรเลงดนตรีในกิจรกรมต่างๆ

ของโรงเรียนและชุมชน 

 
ตลอดภาคเรียน 

 
50,000 

 
 
 

 
 

 

 
ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 
 
 
 
 

3. ขั้นตรวจสอบ(C)  
1) ประเมินก่อน-หลังการด าเนินการ

ของกิจกรรมต่างๆ 
2) ก ากับดูแลติดตามการส่งเสริมโดย

การนิเทศภายใน 
3) ประชุมบุคลากรครูเพ่ือก ากับ

ติดตามร่วมกันแก้ไขปัญหา และ
พัฒนาส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ 

 
พ.ค.65-มี.ค.66 
 
 
 
 
 

 
- 

 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 
 
 

4. ขั้นตอนการพัฒนา(A) 
1) น าผลการปฏิบัติกิจกรรมตาม

โครงการมาวิเคราะห์ เพ่ือหาแนว
ทางแก้ไขปัญหา สนับสนุนและ
ส่งเสริม 

 
พ.ค.65-มี.ค.66 

  
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 
 

 
8. งบประมาณ 

1) งบอุดหนุน     -  บาท 
2) งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   50,000   บาท 
3) อ่ืน ๆ บ.ก.ศ.           -  บาท 
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9. รับผิดชอบงาน/โครงการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

10.  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 หลักพอประมาณ 
 การสร้างความตระหนักให้ครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ้นโดยใช้งบประมาณในการด าเนินการอย่างเหมาะสม ย่อมแสดงให้เห็นถึงความพอประมาณ  
 หลักเหตุผล 
 หน้าที่หลักของครูปฏิบัติการต้องท าหน้าที่จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนและสามารถด าเนินการทุกข้ันตอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ครูและนักเรียนจึงต้องจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ย่อมเป็นเหตุผลของการจัดโครงการ 
 หลักภูมิคุ้มกัน 
 เมื่อนักเรียนมีความรู้เรื่องและประสบผลส าเร็จในการทดสอบในระดับต่างๆ ถือได้ว่ามีความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ  ย่อมเป็นภูมิคุ้มกันให้สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
11. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1) ชุมชนและโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
2) กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน 

 
12. การติดตามและประเมินผล 

 รายการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1. มีเครื่องดนตรี เครื่องแต่งกายวงโยธ
วาทิตครบวงและพร้อมใช้งาน 

ตรวจสอบ/ตรวจประเมิน รายงานผลการจัดกิจกรรมของวง
โยธวาทิต 

2. วงโยธวาทิตบริการกิจกรรมของ
โรงเรียนและชุมชนตลอดปี 

ตรวจสอบ/ตรวจประเมิน รายงานผลการจัดกิจกรรมของวง
โยธวาทิต 

3. คร ู นักเรียนและชุมชนมีระดับความ
พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมวงโยธวาทิต
เฉลี่ยในระดับมากขึ้นไป (มากกว่าหรือ
เท่ากับ 3.5 ) 

สอบถาม แบบสอบถาม 
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13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) นักเรียนมีความสามารถในการเล่นตนตรี เกิดสุนทรีย์ทางอารมณ์ ท าให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี

ความสุข 
2) โรงเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชน 

 
 

 
    ลงชื่อ      ผู้เสนอโครงการ 

        (นายธิบดี เพชรสม) 
                                                  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
     

 ลงชื่อ                               ผู้เห็นชอบโครงการ  
               (นายไกรกฤษณ์  ดุสิต) 
                                     รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
 
  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ  เพราะ.................................................... ......................... 

 
 

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี 
        ( พรเทพ     โพธิ์พันธุ์ ) 

         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
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ชื่อโครงการ (40)  พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
แผนงาน   ฝ่ายกิจการนักเรียน 
สนองกลยุทธ์ที่   1 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
ผู้รับผิดชอบ   นางรุ่งทิวา  อุบลเลิศ , นายภานุพันธ์   ศรีวงษ์ 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2533 ม.6 ระบุว่า “ 
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข”  กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธธรรม 
ให้แก่ผู้เรียนอย่างน้อย 1 ครั้งในแต่ละช่วงชั้น   
 ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  ได้จัดกิจกรรมเข้าค่าย                
พุทธธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 มีผลการประเมินในระดับดีมาก ในปีการศึกษา 2565 นี้จึงได้จัดท า
โครงการค่ายพุทธธรรมเช่นเดิม  เพื่อสนองเจตนารมณ์ “คุณธรรม น าความรู้” และตอบรับปรัชญาโรงเรียน 
“ความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม” สร้างเสริมความเป็นศิริมงคลแก่โรงเรียน อันจะส่งผลให้เป็นการ
พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน ตลอดไป  
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือจัดกิจกรรมค่ายพุทธธรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 
 2. เพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
 3. เพ่ือให้มีข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม ในปีการศึกษาต่อไป 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายด้านปริมาณ  
  3.1.1  นักเรียน  จ านวน 890   คน 
  3.1.2  ครูอาจารย์ จ านวน 47 คน 
 3.2 ด้านคุณภาพ  

3.2.1 นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี 
3.2.2 มีการจัดค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  
 

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ 

 1. นักเรียน เข้าค่ายคุณธรรม จ านวน 1 ครั้ง 

 2. มีการกิจกรรมเข้าวัดท าบุญช่วงเข้าพรรษา หรือวันส าคัญ 

 2. นักเรียนและบุคลากรมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เฉลี่ยในระดับมากขึ้นไป 
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5. สถานที่ด าเนินการ  

 1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
 2. วัดที่เหมาะสม 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ  18 พฤษภาคม 2565– 31 มีนาคม 2566 
 

7. วิธีการด าเนินการตามขั้นตอน  PDCA 

ขั้นตอน วิธีด าเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา 
ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

หมายเหตุ 

ขั้นตอน P 
การวางแผน 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดท าค าสั่งมอบหมายงาน 
3. ประชาสัมพันธ์โครงการ 

พ.ค.65 
 

  

ขั้นตอน D 
ด าเนินการ 

1. ท าหนังสือประสานชุมชน วัด 
2. ปฏิบัติงานตามปฏิทิน 

ตลอดภาค
เรียน 

 
35,000 

 

ขั้นตอน C 
ตรวจสอบ 

1. ประเมินผลตามแบบประเมิน 
2. สรุปผลการประเมิน 

มี.ค. 65   

ขั้นตอน A 
การพัฒนา 

1. น าปัญหาข้อเสนอแนะมาแก้ไข 
2. เป็นข้อสนเทศปีการศึกษาต่อไป 
 

มี.ค. 65   

 

8. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 หลักพอประมาณ 
  การจัดกิจกรรมค่ายพุทธธรรม ค านึงถึงสถานที่มีความสับปายะ สะดวก ไม่ใกล้หรือไกลเกินไป  
เพ่ือให้มีความพอประมาณในการจัดสรรงบประมาณ 

 หลักเหตุผล 
  กิจกรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้มีในตัวผู้เรียนเป็นสิ่งที่ส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการให้
ความรู้ วิชาการ  และผลการจัดกิจกรรมนี้อยู่ในระดับดีมาก เป็นเหตุผลส าคัญมากท่ีจะต้องด าเนินการให้
เกิดข้ึน  

 หลักภูมิคุ้มกัน 
  ผู้เรียนเมื่อได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ก็จักเป็นคนดี ด ารงตนเป็นสมาชิกที่ดีในทุกที่    
ทุกสถาน อันหมายถึงการได้รับภูมิคุ้มกันที่ดี 
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9. งบประมาณ 
 จ านวน 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 

10. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

11. การประเมินผล 
  ประเมินผลส าเร็จของโครงการโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ซึ่งประกอบด้วย 
การประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) การ
ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) และการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) 
รายการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1. นักเรียนจ านวน 300 คน เข้าค่าย
คุณธรรม จ านวน 1 ครั้ง 

ตรวจประเมิน รายงานผลการจัดกิจกรรมค่าย
คุณธรรม 

2. มีการกิจกรรมวันเสาร์เข้าวัดช่วง
เข้าพรรษา หรือวันส าคัญ 

ตรวจประเมิน รายงานผลการจัดกิจกรรมเข้าวัด
ท าบุญ 

3. นักเรียนและบุคลากรที่ร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม เฉลี่ยในระดับมากข้ึนไป 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 
12. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
 2. วัดในเขตพ้ืนที่บริการ  
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13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนอยู่ร่วมกันในโรงเรียนอย่างระเบียบวินัย มีน้ าใจ และมีความสุข 
 2. นักเรียนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 

 
                                           ลงชื่อ      ภานุพันธ์  ศรีวงษ์     ผู้เสนอโครงการ 
   (นายภานุพันธ์  ศรีวงษ์)  
                                                ครู วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ 
 

   
                                           ลงชื่อ         ผู้เสนอโครงการ 
    (นางรุ่งทิวา  อุบลเลิศ)  
                                                ครู วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ 
                                                     

                                                    
 ลงชื่อ                               ผู้เห็นชอบโครงการ  

                  (นายไกรกฤษณ์  ดุสิต) 
                                         รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการ/กิจการนักเรียน 
 

  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ  เพราะ.................................................................................... ............... 
 

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี 
 

        ( พรเทพ     โพธิ์พันธุ์ ) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
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ชื่องาน/โครงการ (41)      แนะแนวศึกษาต่อ 
แผนงาน        งานแนะแนว ฝ่ายวิชาการ 
สนองนโยบาย(ยุทธศาสตร์)  ข้อที่ 1 
ลักษณะของงาน/โครงการ    โครงการต่อเนื่อง 

1.  หลักการและเหตุผล   

 ด้วยการศึกษานักเรียนไทยนั้นเป็นพื้นฐานส าคัญในการพัฒนาประเทศของเรา จึงจ าเป็นต้องให้
นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ แต่ในปัจจุบันยังมีนักเรียนบางส่วนโดยเฉพาะนักเรียนที่
อยู่ในเขตกันดาร ยังไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแนวทางในการศึกษาต่อที่ถูกต้อง จึงท าให้นักเรียนไม่
สามารถเลือกแนวทางหรือเส้นทางในการศึกษาต่อได้ จึงได้มีการออกแนะแนวการศึกษาต่อ  เพ่ือให้
นักเรียนได้รับความรู้และแนวทางในการเลือกเรียนตามท่ีตนสนใจและถนัด เมื่อส าเร็จการศึกษา แล้วก็จะ
สามารถท างานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ และเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศต่อไป 

2.  วัตถุประสงค์  
1) เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแนวทางในการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 
2) เพ่ือแนะแนวและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
3) เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจและกระตือรือร้นในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
4) เพ่ือให้นักเรียนได้เห็นความส าคัญในการศึกษาต่อ 

3.  เป้าหมาย  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่และนอก

เขตพ้ืนที่บริการ 
 
4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ 
 1. มีกิจกรรมแนะแนวทางในการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
 2. มีกิจกรรมแนะแนวทางในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6 
 3. นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการบริการงานแนะแนวการศึกษา เฉลี่ยในระดับมากข้ึน
ไป 
 
5.  งบประมาณ 
 15,000 บาท 
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6.  วิธีการด าเนินการ 
 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

เมษายน มิถุนายน พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ 
 1. ประขุม/ปรึกษาผู้เกี่ยวข้อง       

 2. แต่งตั้งคณะกรรมการการ
ออก           
    แนะแนว 

      

 3. เขียนโครงการการออกแนะ
แนว 

      

 4. น าเสนอ/ขออนุมัติ โครงการ       

5. ด าเนินงานตามโครงการการ
แนะแนว 

      

- ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ส่งเอกสารประกาศรับ
สมัครและใบสมัคร
ให้กับโรงเรียน
เป้าหมายและ
ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์รับ
สมัครนักเรียน 

- มอบทุนการศึกษา ทุน
เรียนดีและทุนบ้านไกล 

      

 6. สรุปผล       

 
7.  สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการและนอกเขตพ้ืนที่บริการ  
 
8.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 เมษายน 2565 – กุมภาพันธ์ 2566 
 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นางสมหมาย  ส่อยสีแสง 
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10.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 
 
 
11. การวัดและประเมิลผล 
รายการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1. มีกิจกรรมแนะแนวทางในการศึกษาต่อ
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

ตรวจประเมิน รายงานผลการจัดกิจกรรมแนะแนว
ศึกษาต่อ ม.1 ม.4 

2. มีกิจกรรมแนะแนวทางในการศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงขึ้นของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3,6 

ตรวจประเมิน รายงานผลการจัดกิจกรรมแนะแนว
ศึกษาต่อของนักเรียนที่จะจบ ม.3 
ม.6 

3. นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
ต่อการบริการงานแนะแนวการศึกษา 
เฉลี่ยในระดับมากขึ้นไป 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 
11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนประสบผลส าเร็จในการออกแนะแนว มีนักเรียนทั้งในและนอกเขตพื้นที่เข้าสมัครเรียนต่อชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้เกินเป้าหมาย 

 
 

    ลงชื่อ      ผู้เสนอโครงการ 
   ( นางสมหมาย  ส่อยสีแสง ) 

                                                 หัวหน้างานแนะแนวการศึกษา 
 

    
 ลงชื่อ                               ผู้เห็นชอบโครงการ  

               (นายไกรกฤษณ์     ดุสิต) 
                                       รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ/กิจการนักเรียน 

 

  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ  เพราะ.................................................................................... ............... 
 

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี 
 

        ( พรเทพ     โพธิ์พันธุ์ ) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

 



 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร ร้อยเอ็ด 
ที ่45 / 2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 
 
 ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ก าหนดการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565 ขึ้น
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน เพ่ือให้มีโครงการใช้จ่ายงบประมาณท่ีชัดเจน และมีนิเทศติดตามการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 - 2565 ฉะนั้นเพื่อให้การจัดท าแผนปฏิบัติการของโรงเรียนเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565 ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  ประกอบด้วย 
1. ว่าทีร่้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
2. นายไกรกฤษณ์  ดุสิต  รองผู้อ านวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
3. นางกุลฤดี  ชิ้นเขมจารี  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน กรรมการ 
4. นางวรรณภา  จัดสุวรรณ  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
5. นายสมบัติ  เพ็งนาม  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายบริการ  กรรมการ 
6. นางมะลิ  ศรีสารคาม  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ           กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่
1. ก าหนดแนวทางในการจัดท าแผนงาน  โครงการ ให้สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ของโรงเรียน
และก าหนดแนวทางในการนิเทศติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
2. พิจารณาเพื่ออนุมัติโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนให้เหมาะสมกับทรัพยากรและงบประมาณที่โรงเรียนได้รับ 
3. ให้ค าปรึกษา  แนะน า และสนับสนุนให้การด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 

2. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และห้องเรียนพิเศษ 
ประกอบด้วย 

1. นายไกรกฤษณ์  ดุสิต  รองผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
2. นายอภิชาติ  นระศาสตร์  หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ 
3. นายศิวกร  ไชยกุมาร  หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
4. นายอภิชาติ  จันหัวนา  หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์/กิจกรรมฯ กรรมการ 
5. นายวิชญะ  ปัญญา  หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนฯ กรรมการ 
6. นางมนทกานต์  อุดมทวี  หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย  กรรมการ 
7. นางรัชณีย์  ธนสีลังกูร  หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ  กรรมการ 
8. นางสมหมาย  ส่อยสีแสง  หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
9. นายธิบดี  เพชรสม  หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ   กรรมการ 
10. นายสรวิชญ์  บุตรพรม  หัวหน้างานโครงการห้องเรียนพิเศษ กรรมการ 
11. นางวรรณภา  จัดสุวรรณ  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ     กรรมการและเลขานุการ 
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หน้ำที ่
1. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 

2564 
2. จัดท าแผนงาน – โครงการให้สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ งบประมาณของโรงเรียน เสนอ

เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
3. ควบคุม ก ากับ ติดตามและประเมินผลให้มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปี / งบประมาณที่ได้รับ

การอนุมัติ พร้อมรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2565 ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
 

3. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีฝ่ำยงำน  ประกอบด้วย 
3.1 คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ฝ่ำยธุรกำร  ประกอบด้วย 
1. นายไกรกฤษณ์  ดุสิต  รองผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
2. นางมะลิ  ศรีสารคาม  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ  รองประธานกรรมการ 
3. นายสรวิชญ์  บุตรพรม  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
4. นางสาวรัติยา ดาโสภา  ครู     กรรมการ 
5. นางสาวปภัสรา เจริญอาจ  ครู     กรรมการ 
6. นางสาวจิรนันท์  ปุริตา  ครู     กรรมการ 
7. นางสาวกนกวรรณ  ทองเกษม ครู     กรรมการ 
8. นางสาวสุทธาทิพย์  นันตเวช เจ้าหน้าที่ธุรการ    กรรมการ 
9. นางจีรนันท์  บุญสา  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
10. นายจ ารูญ  ศีรษะภูมิ           ครูช านาญการพิเศษ       กรรมการและเลขานุการ 
11. นายวีรพันธุ์  จิตรมานะ           ครูช านาญการพิเศษ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
12. นายชูชาติ บุญบรรลุ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
3.2 คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ฝ่ำยวิชำกำร  ประกอบด้วย 
1. นายไกรกฤษณ์  ดุสิต  รองผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
2. นางวรรณภา  จัดสุวรรณ  ครูช านาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 
3. นางฉวีวรรณ  จุรุฑา                  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ        
4. นางภาวดี  อุตรา            ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
5. นางสาวสิรินดา  จัดสุวรรณ ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
6. นางสาวธณัชกรพร  ทรงสังข์ ครู     กรรมการ 
7. นางสาวพรพิชญา  โพธิ์พันธุ์ ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
8. นางกัญญาวีร์  พานกุล  ครู     กรรมการ 
9. นางปาลิดา  ไชยกุมาร  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
10. นายวิชญะ  ปัญญา  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
11. นางมนทกานต์ อุดมทวี  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
12. นายนิคม  จันทะโสม  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
13. นางกุลฤดี  ชิ้นเขมจารี  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
14. นางสมหมาย  ส่อยสีแสง  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
15. นางรุ่งทิวา  อุบลเลิศ  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
16. นางสาวศุพัชรียา  เสนารัตน์ ครูช านาญการ    กรรมการ 
17. นางอัจฉริยาภรณ์  อินทะเนน ครู ช านาญการพิเศษ            กรรมการและเลขานุการ 
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3.3 คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ฝ่ำยบริกำร  ประกอบด้วย 
1. นายไกรฤกษณ์  ดุสิต  รองผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
2. นายสมบัติ  เพ็งนาม  ครูช านาญการพิเศษ            รองประธานกรรมการ 
3. นายศุภณัฐ  รัตนแสง  ครู     กรรมการ 
4. นางสาวนิภาพร  พันสาง  ครู     กรรมการ 
5. นายธิบดี  เพชรสม  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
6. นายชยากร  ติสองเมือง  ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
7. นางสาวธมนวรรณ พลเรือง ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
8. นายช านาญพงษ์  โชติรัตน์ ครูช านาญการ    กรรมการ 
9. นายธงชัย  ทองสุพล  ครูช านาญการ    กรรมการ 
10. นางรัชณีย์  ธนสีลังกูร  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
11. นางอุมาวดี  เหล่าอรรคะ  ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ  
3.4 คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน  ประกอบด้วย 
1. นายไกรฤกษณ์  ดุสิต  รองผู้อ านวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
2. นางกุลฤดี  ชิ้นเขมจารี  ครูช านาญการพิเศษ            รองประธานกรรมการ 
3. นายภาณุพันธ์  ศรีวงษ์  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
4. นายอภิชาติ  นระศาสตร์  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ  
5. นางรุ่งทิวา  อุบลเลิศ  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
6. นายช านาญพงษ์  โชติรัตน์ ครูช านาญการ    กรรมการ 
7. นายธิบดี  เพชรสม  ครูช านาญการ    กรรมการ 
8. นางสาวพิชญานันท์  ค าดี  ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
9. นายวุฒิชัย  นาสุริวงค ์  ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
10. นางสาวลลิตา  ลิรัมย์  ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
11. นางสาวปภัสสร นาสุริยวงษ ์ ครู     กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่
1. ติดตาม ตรวจสอบ รายงานและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 
2. จัดท าแผนงาน – โครงการให้สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ งบประมาณของโรงเรียน เสนอเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติ 
3. ควบคุม ก ากับ ติดตามและประเมินผลให้มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปี / งบประมาณที่ได้รับ

การอนุมัติ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2565 ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
 

4. คณะกรรมกำรจัดพิมพ์ และจัดท ำรูปเล่มแผนปฏิบัติกำร/ ประมวลงำนโครงกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2565
ของโรงเรียน ประกอบด้วย 
1. นางมะลิ  ศรีสารคาม  ครูช านาญการพิเศษ     ประธานกรรมการ 
2. นายจ ารูญ  ศีรษะภูมิ  ครูช านาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 
3. นายวีรพันธุ์  จิตรมานะ           ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
4. นางสาวจิรนันท์  ปุริตา  ครู     กรรมการ 
5. นางสาวกนกวรรณ  ทองเกษม ครู     กรรมการ 
6. นางสาวรัติยา ดาโสภา  ครู     กรรมการ 
7. นางจีรนันท์  บุญสา  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
8. นายชูชาติ บุญบรรลุ  ครูช านาญการพิเศษ                    กรรมการและเลขานุการ 
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หน้ำที ่
1. ประสานงาน จัดประชุมบุคลากรเพ่ือร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2. รวบรวมจัดพิมพ์รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 
3. รวบรวม จัดพิมพ์ ตรวจทาน จัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565 เสนอผู้อ านวยการ

โรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานพิจารณาอนุมัติ 
 

ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมายให้เสร็จทันตามก าหนดเวลา เกิดผลดีต่อโรงเรียนและทาง
ราชการต่อไป 

 

      ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  15  มีนาคม  พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 

     สั่ง  ณ  วันที่  15  มีนาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
                                            ว่าทีร่้อยตรี 

               
         (พรเทพ  โพธิ์พันธุ์) 

       ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
 
 



 
 
 

 

ที่  ศธ ๐๔๓๓๑.๐๓/๙๖                        โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
                         ต าบลหนองแวง  อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด   
                                                                                 จังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๕๐๐๐  

 
 
 

       ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ลงนามเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

เรียน  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕   จ านวน  ๑๕  เล่ม 

 

ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๕ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
หมวด ๓ การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา ๙(๑) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด  
ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติการไว้เป็นการล่วงหน้า และตามมาตรา ๑๖ วรรคแรก ในแต่ละปีงบประมาณให้
ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  โดยให้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการ  เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้  รายจ่าย  และทรัพยากรที่ ต้องใช้ในการ
ด าเนินงาน นั้น 

บัดนี้ โรงเรียนได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จึงส่งแผนปฏิบัติการดังกล่าวแนบเรียนมาพร้อมนี้ เพ่ือให้ท่านพิจารณาลงนามในแผนปฎิบัติการต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ 
 

                                           ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 

                          ว่าที่ร้อยตรี 
                                            (พรเทพ  โพธิ์พันธุ์) 
                     ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

 
 
งานแผนงาน โทร.  ๐๙ ๕๖๖๔ ๔๒๘๖ 
ฝ่ายธุรการ  โทร.  ๐ ๔๓๖๒ ๔๑๘๐    โทรสาร.  ๐ ๔๓๖๒ ๔๑๘๐ 
 
 
 
 



การให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

 
การให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   เห็นชอบ 

 ไม่เห็นชอบ 
 ให้ปรับปรุงดังนี้.............................................................................................. ................ 
.................................................................................................................................................... .....
............................................................................................................................. ............................ 
 
 
    (ลงชื่อ) 

(นายสุวิทย์     งามสนิท) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

 
 
การอนุมัติของหัวหน้าสถานศึกษา 
   อนุมัติ 

 ไม่เอนุมัติ 
 ให้ปรับปรุงดังนี้.............................................................................................. ................ 
................................................................................................................................ .........................
............................................................................................................................. ............................ 

 
 
 
 
 

                (ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี 
                                            (พรเทพ  โพธิ์พันธุ์) 
                     ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


