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โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 

www.tups.ac.th 
 

 

9.2 การบริหารงาน 

010 แผนดำเนินงานประจำป 



 

แบบขออนมุัตโิครงการ   ประจ าปกีารศึกษา  ๒๕๖๔ 
โรงเรียนเตรยีมอดุมศกึษาพฒันาการ  ฉะเชงิเทรา 

ชื่องาน/โครงการ    โครงการ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
กลยทุธโ์รงเรยีน   
   ข้อที่ ๒  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นพลโลก 
       ข้อที่ ๕  พัฒนาระบบ บริหาร และการจัดการศึกษาตามหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน   
        มาตรฐานที่ ๑  ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
        มาตรฐานที่ ๒  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
        มาตรฐานที่ ๓  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ        ต่อเนื่อง         ใหม ่
ผูร้บัผดิชอบ           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     ฝ่ายบริหารวชิาการ 
ระยะเวลาด าเนนิการ    ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๑.หลกัการและเหตผุล 

วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งความรู้ ทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา
ให้รู้วิทยาศาสตร์  เพ่ือที่จะมีความรู้ความเข้าใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น  และน าความรู้
ไปใช้อย่างมีเหตุผล  สร้างสรรค์  มีคุณธรรม  ความรู้วิทยาศาสตร์ไม่เพียงแต่น ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
แต่ยังช่วยให้คนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการใช้ประโยชน์  การดูแลรักษา  ตลอดจนการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่สมดุลและยั่งยืน  ที่ส าคัญอย่างยิ่งคือความรู้วิทยาศาสตร์  ช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจ  สามารถแข่งขันกับนานาประเทศและด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมโลกได้
อย่างมีความสุข  การสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์นั้น  องค์ประกอบที่ส าคัญประการหนึ่งคือการจัด
การศึกษาเพ่ือเตรียมคนให้อยู่ในสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บรโิภคท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
๒. วตัถปุระสงค ์
        ๑. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้เพิ่มสูงขึ้น 
        ๒. เพ่ือสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน 
        ๓. เพ่ือร าลึกถึงพระคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย  
       ๔. เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกในด้านความรู้ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 
       ๕. เพ่ือส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกให้กับนักเรียน 
       ๖. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน   
       ๗. เพ่ือให้นักเรียนมีวิธีหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้ 
       ๘. เพ่ือพัฒนาสภาพห้องเรียนให้มีลักษณะห้องเรียนเสมือนส าหรับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
 
 



 
๓. เปา้หมาย 
        ๓.๑ เชิงปริมาณ 
                 ๓.๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์สูงขึ้นจากปีที่แล้ว 
                 ๓.๑.๒  ครูและบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทุกคนได้รับการพัฒนา 
        ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
     ๓.๒.๑  ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
         ๓.๒.๒  ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีวิธีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
                 ๓.๒.๓  ห้องเรียนวิทยาศาสตร์มีสภาพเหมาะสมกับการเรียนรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 
๔. กจิกรรมและการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขัน้ตอน ระยะเวลาด าเนนิการ สถานที่ด าเนนิการ ผูร้บัผดิชอบ 
๑. ประชุม วางแผนการด าเนินงาน มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียน ต.อ.พ.ฉ. คณะครูกลุ่มฯวิทย์ 
๒. เขียนโครงการเสนอต่อโรงเรียน มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียน ต.อ.พ.ฉ.   
๓. ออกค าสั่งปฏิบัติหน้าที่ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โรงเรียน ต.อ.พ.ฉ.   
๔.  ด าเนินการตามโครงการ   
โดยการจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
     ๔.๑ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และ
สารเคมี ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทย์ 
    ๔.๒ กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 
    ๔.๓ กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
    ๔.๔ ศึกษาตามสภาพจริงบูรณา
การ ๘ กลุ่มสาระฯ     
    ๔.๕ เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ 
    ๔.๖ ประชุม/นิเทศภายในกลุ่มฯ 
    ๔.๗ กิจกรรมส่งเสริมบรรยากาศ
ภายในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 
   ๔.๘ กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่านประเมินบรรยากาศห้องเรียนทุก
ห้อง และกิจกรรมอ่านตอบ 
รอบรู้ 
   ๔.๑๐ ส่งนักเรียนเข้าร่วม 
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

 
 

พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
 

๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ 

 
สิงหาคม ๒๕๖๔ 

 
ส.ค. – ต.ค. ๒๕๖๔ 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 

 
 
โรงเรียน ต.อ.พ.ฉ. 
 
โรงเรียน ต.อ.พ.ฉ. 
โรงเรียน ต.อ.พ.ฉ. 
 
ตามมติที่ประชุมโรงเ
รียน 
ตามมติที่ประชุม 
โรงเรียน ต.อ.พ.ฉ. 
โรงเรียน ต.อ.พ.ฉ. 
ห้องเรียนวิทย์ 
 
 
ห้องเรียนทุกห้อง 
 
หน่วยงานต่าง ๆ 

 
 คณะครูและบุคลากร 
กลุ่มสาระฯวิทย์ 
คณะครูและนักเรียน 
คณะครูและบุคลากร 
กลุ่มสาระฯวิทย์ 
คณะครูและนักเรียนทุก
คน 
กลุ่มสาระฯวิทย์ 
กลุ่มสาระฯวิทย์ 
  
 
 
 
 
 
 
คณะครูกลุ่มสาระฯวิทย์ 

๕. ก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน ตลอดปีการศึกษา โรงเรียน ต.อ.พ.ฉ. คณะครูกลุ่มสาระฯวิทย์ 
๖. สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

มีนาคม ๒๕๖๕ โรงเรียน ต.อ.พ.ฉ. คณะครูกลุ่มสาระฯวิทย์ 

 
 



 
๕. งบประมาณทีใ่ช ้

ในการจัดโครงการครั้งนี้ใช้งบประมาณทั้งหมดจ านวน   ๑,๐๐๐  บาท ( หนึ่งพันบาทถ้วน ) 
รายละเอียดมีดังนี้ 

กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ 

หมายเหต ุ
งบประมาณ อุดหนนุ อื่น๐ รวม 

๑. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี  
ปรับปรุงห้อง 

- ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐  

๒. กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก - - - -  
๓. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ 

- - - -  

๔.กิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ - - - -  
๖.ส่งครูอบรม/พัฒนาศักยภาพ - - - -  

รวม - ๑,๐๐๐   ๑,๐๐๐  
 
๖. การประเมนิผล 

ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ วธิกีารประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช ้
ผลผลิต 
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
วิทยาศาสตร์สูงขึ้น 
๒. ผลการด าเนินงานของครูในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
อยู่ในระดับดี 

 
- ทดสอบ 
 
- ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
- แบบทดสอบ 
 
- แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 

ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ วธิกีารประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช ้
ผลลัพธ์ 
๑. นักเรียนสอบเรียนต่อหรือ
ประกอบอาชีพได้มากขึ้น 
๒. ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์มี
ผลงานทางวิชาการและจัดการเรียน
การสอนอย่างมีคุณภาพ 

 
สอบถามจากนักเรียน   
 
นิเทศครู 
 

 
แบบสอบถามนักเรียน 
 
- แบบนิเทศการสอนของครู 
- สมุดบันทึกความดีของครู 

 
 
๗. ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 
    ๗.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สูงขึ้น 
    ๗.๒ นักเรียนได้แสดงออกในด้านความรู้ความรู้ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 
    ๗.๓ นักเรียนมีการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก 
    ๗.๔ นักเรียนมีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน   
    ๗.๕ นักเรียนมีวิธีหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้ 
    ๗ .๖ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์เป็นห้องเรียนเสมือนที่เหมาะสมกับการเรียนวิทยาศาสตร์ 



  
       ผู้เสนอโครงการ                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
                                                                               

            (นางพันณี  จิตรวิเศษ)                                  (นางพันณี  จิตรวิเศษ)                                    
                ต าแหน่ง ครู                                              ต าแหน่ง ครู  
       หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 

ผลการพิจารณา                     อนุมัติ                   ไม่อนุมัติ 
     

 
                                  ลงชื่อ 

( นางดวงรัตน์    ชิตเจริญ ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 



 
แบบขออนมุัตโิครงการ  ประจ าปกีารศึกษา   ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเตรยีมอดุมศกึษาพฒันาการ  ฉะเชงิเทรา 
 
ชื่องาน/โครงการ     โครงการห้องสมุดมีชีวิตเพ่ือสร้างนิสัยรักการอ่าน                                                
                          กิจกรรม  ห้องสมุดมีชีวิตเพ่ือสร้างนิสัยรักการอ่าน 
สนองกลยทุธโ์รงเรยีนข้อที ่ 

กลยุทธ์ที่  ๒  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษา  และพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นพลโลก 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่  ๑  ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง   ใหม ่
ผูร้บัผดิชอบ  นางขนิษฐา  สร้อยเรืองศรี        
ระยะเวลาด าเนนิการ   พฤษภาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ 
๑. หลกัการและเหตผุล 

ห้องสมุดโรงเรียน เป็นแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่มีความส าคัญยิ่งต่อการจัดการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอนและการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ของนักเรียน  เพราะเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่อ านวยความ
สะดวก จัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  ศึกษาค้นคว้า แสวงหาค าตอบ และสร้างองค์คว ามรู้ด้วย
ตนเองได้  ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ และจุดเน้นการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน  ที่เน้นให้ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาไปสู่ความ
เป็นสากลและมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์  ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา แสวงหาค าตอบและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเช่น การท างาน โครงงาน รายงาน 
ชิ้นงาน  การปฏิบัติจริง โดยสถานศึกษาควรมีการพัฒนา  ปรับปรุงห้องสมุดให้สะดวกต่อการใช้ เช่น การพัฒนา
ห้องสมุด  จัดบรรยากาศให้น่าสนใจ ปรับปรุงกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จึงได้ด าเนินการจัดโครงการส่งเสริมการใช้
ห้องสมุดเพ่ือสร้างนิสัยรักการอ่าน  เพ่ือเป็นการพัฒนา ปรับปรุงแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่เอ้ือต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของครูและการเรียนรู้ของนักเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเหมาะสม  มีประสิทธิภาพ 
ซึ่งห้องสมุดมีชีวิตเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง มีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุด จัด
บรรยากาศและด าเนินกิจกรรมต่างๆที่อ านวยความสะดวกต่อการใช้บริการของนักเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ในทุ ก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียน และเพ่ือให้ครูนักเรียน มีแหล่งเรียนรู้ส าหรับศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองมี
ความสุขและเกิดนิสัยรักการอ่านมากข้ึน 
 
๒. วตัถปุระสงค ์

๒.๑ เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพด้านการอ่านมากข้ึน 
๒.๒ เพ่ือให้ครูนักเรียนมีแหล่งการเรียนเพื่อศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 
๒.๓ เพ่ือกระตุ้นและชี้น านักเรียนให้เกิดความสนใจและมีนิสัยรักการอ่าน 
๒.๔  เพ่ือจัดประสบการณ์การใช้ห้องสมุดให้แก่นักเรียนซึ่งเป็นการพัฒนาความสนใจ และสามารถ

ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ 
๓. เปา้หมาย 

๓.๑ เชิงปริมาณ 
  ครนูักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 

ที่เข้าใช้บริการห้องสมุด    



   ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
          ครูและนักเรียนเห็นความส าคัญของการหาข้อมูลและการใช้บริการของห้องสมุดและมีวิธีที่                  
หลากหลาย และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
๔. กจิกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขัน้ตอน ระยะเวลาด าเนนิการ ผูร้บัผดิชอบ 
๑. ขั้นวางแผน 

๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 

พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 
นางขนิษฐา สร้อยเรืองศรี 

 ๒. ประชุม วางแผนการด าเนินงาน พฤษภาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการ 
 ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน พฤษภาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการ 
 ๔. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การด าเนินงาน

โครงการ 
มิถุนายน  ๒๕๖๔ นางขนิษฐา สร้อยเรืองศรี 

และคณะกรรมการ 
๒ ขั้นด าเนนิการตามโครงการ 

๑. กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมการ
ค้นคว้าความรู้จากห้องสมุด 

 
มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

 

 
นางขนิษฐา สร้อยเรืองศรี 
และคณะกรรมการ 

 ๒. กิจกรรมอ่านนิทานให้น้องฟัง กรกฎาคม- กันยายน  
๒๕๖๔ 

นางขนิษฐา สร้อยเรืองศรี 
และคณะกรรมการ 

 ๓. กิจกรรมค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต กรกฎาคม- ธันวาคม      
๒๕๖๔ 

นางขนิษฐา สร้อยเรืองศรี 
และคณะกรรมการ 

 ๔.  กิจกรรมตามหายอดนักอ่าน 
 

กรกฎาคม- กุมภาพันธ์      
๒๕๖๕ 

นางขนิษฐา สร้อยเรืองศรี 
และคณะกรรมการ 

๓ ขั้นตดิตามประเมนิผล 
๑.  ก ากับติดตามการด าเนินงาน 
๒.  สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 

 
มีนาคม  ๒๕๖๕ 

นางขนิษฐา สร้อยเรืองศรี 
และคณะกรรมการ 

 
๕. งบประมาณทีใ่ช ้

ในการจัดโครงการครั้งนี้ใช้งบประมาณทั้งหมด  ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ 

หมายเหต ุ
งบประมาณ อุดหนนุ อื่น ๆ รวม 

จัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ - - - -  
๑. กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริม
การค้นคว้าความรู้จากห้องสมุด 

- ๑๐๐๐ - ๑๐๐๐  

๒  กิจกรรมตามหายอดนักอ่าน - - - -  
รวม - - - ๑,๐๐๐  

 
 
 
 
 



๖. การประเมนิผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลติ 
-  นักเรียนเป็นผู้ที่รักการอ่าน 

- สถิติการใช้ห้องสมุด 
- สถิติการยืมหนังสือ 
- สังเกต 

- แบบสังเกต 
- แบบประเมิน 

ผลลัพธ ์
-  นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
รักการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมขึ้น 

- สถิติการใช้ห้องสมุด 
- สถิติการยืมหนังสือ 
- สังเกต 

- แบบประเมิน 
- แบบสังเกต 

 
 
๗. ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 

๗.๑  ผู้ใช้บริการสามารถใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ 
๗.๒  ตอบสนองการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการอย่างเต็มที่ 
  
                 ผู้เสนอโครงการ                       ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 

                      (นางขนิษฐา  สร้อยเรืองศรี)                                  (นางพันณี    จิตรวิเศษสม ) 
                       ต าแหน่งครู  อันดับ คศ.๓                                    ต าแหน่งครู  อันดับ คศ. ๓ 
                       หัวหน้างานห้องสมุด                         ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

        
ผลการพิจารณา                     อนุมัติ                     ไม่อนุมัติ 

    
 
 

                                             ลงชื่อ 
               ( นางดวงรัตน์   ชิตเจริญ ) 

         ผู้อ านวยการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 
 
 



 
 

แบบขออนมุัตโิครงการ  ประจ าปกีารศึกษา  ๒๕๖๔ 
โรงเรียนเตรยีมอดุมศกึษาพฒันาการ  ฉะเชงิเทรา 

ชื่องาน/โครงการ       ส่งเสรมิการอ่านและการเรียนรู้ 
สนองกลยทุธโ์รงเรยีนข้อที่ 

กลยุทธ์ที่  1  เสริมสร้างพัฒนานักเรียน  ครู  และบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรม  บนพ้ืนฐานของความ
เป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่  ๒  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นพลโลก 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่  ๑  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง    ใหม ่
ผูร้บัผดิชอบ  ฝ่ายวิชาการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ฉะเชิงเทรา 
ระยะเวลาด าเนนิการ   ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
๑. หลกัการและเหตผุล 

การอ่านมีความส าคัญอย่างมากในการเรียนรู้  ทั้งเป็นการเรียนรู้ทางวิชาการและการรับรู้ข่าวสารข้อมูล
ต่าง ๆ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายส าคัญประการหนึ่งของการจัดการศึกษา  แต่ในปัจจุบันพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ ยังไม่มี
นิสัยรักการอ่าน  ทั้งนี้เป็นเพราะปัจจัยหลาย ๆ ด้าน  เช่น ไม่เห็นประโยชน์ในการอ่าน  สนใจสื่ออ่ืนมากกว่า
หนังสือ  สภาพแวดล้อมไม่เอ้ืออ านวยต่อการอ่าน สภาพเศรษฐกิจ  เป็นต้น  โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้
นัก เรียนมีนิสั ยรักการอ่าน  รู้จักศึกษาค้นคว้าเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ ในการด า รงชีวิตได้   ตลอดจน
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งรัดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนของครูใหม่ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียน
มีความส าคัญที่สุด  โรงเรียนจึงต้องมีการจัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้  คิดเป็น  ท าเป็น 
มีนิสัยรักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 
๒. วตัถปุระสงค ์

๒.๑  เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านแบบยั่งยืน 
๒.๒  เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของการอ่าน  รู้จักค้นคว้าเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิต

ประจ าวัน 
๒.๓  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้เพ่ิมเติม รู้กว้าง สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
๒.๔  เพ่ือให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์     

 
 
 
 
 
 
 
 



๓. เปา้หมาย 
๓.๑  เชิงปริมาณ 

นักเรียนระดับชั้น ม.๑ –ม.๖   ร้อยละ ๘๐  มีนิสัยรักการอ่าน 
กระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
น าความรู้จากการอ่านไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
 
๔. กจิกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขัน้ตอน ระยะเวลาด าเนนิการ ผูร้บัผดิชอบ 
๑ เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

ผู้บริหาร 
งานกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
หัวหน้างานวิชาการ 

๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
๓ ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
๔ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 

ในการด าเนินโครงการ 
พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

๕ ติดต่อประสานงานบุคลากรในการด าเนิน
โครงการ 

พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

๖ ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ   
 ๖.๑ กิจกรรมที่ ๑ 

“วางทุกงาน  อ่านทุกคน” 
ตลอดปีการศึกษา กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา 

 ๖.๒ กิจกรรมที่ ๒ 
“บันทึกจากการอ่าน” 

ตลอดปีการศึกษา กลุ่มสาระฯภาษาไทย 

 ๖.๓  กิจกรรมที่ ๓ 
“หนึ่งเรื่องสั้นสร้างสรรค์เป็นภาพ” 

ตลอดปีการศึกษา กลุ่มสาระฯศิลปะ 
ครูที่ปรึกษา 

 ๖.๔  กิจกรรมที่ ๔ 
“ ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้สู่
ห้องเรียน” 

ตลอดปีการศึกษา ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น 

 ๖.๕  กิจกรรมที่  
“ เรื่องเล่าหน้าเสาธง” 

ตลอดปีการศึกษา กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 

 ๖.๖  กิจกรรมที่ ๖ 
“หนังสือดีในดวงใจ” 

ตลอดปกีารศึกษา กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและ 
เทคโนโลยี 

 ๖.๗  กิจกรรมที่ ๗ 
“เสียงตามสายให้ความรู้” 

ตลอดปีการศึกษา งานประชาสัมพันธ์ 

 ๖.๘  กิจกรรมที่ ๘ 
“ครอบครัวรักการอ่าน” 

ตลอดปีการศึกษา กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 

 ๖.๙  กิจกรรมที่ ๙ 
“หนังสือน่าอ่าน” 

ตลอดปีการศึกษา งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้  
(ห้องสมุด) 

 ๖.๑๐ กิจกรรมที่ ๑๐ ตลอดปีการศึกษา กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนา 



ที ่ กิจกรรม/ขัน้ตอน ระยะเวลาด าเนนิการ ผูร้บัผดิชอบ 
“อ่าน-ตอบ รอบรู้” และวัฒนธรรม 

 ๖.๑๑ กิจกรรมที่ ๑๑ 
“ยอดนักอ่าน” 

ตลอดปีการศึกษา งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (ห้องสมุด) 

 ๖.๑๒  กิจกรรมที่ ๑๒  
“เส้นทางนักอ่าน” 

ตลอดปีการศึกษา กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 

๗ นิเทศติดตาม ก ากับโครงการ ตลอดปีการศึกษา ผู้บริหาร 
งานกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
หัวหน้างานวิชาการ 

๘ ประเมินผล มีนาคม ๒๕๖๕ 
๙ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

 
มีนาคม ๒๕๖๕ 

 
๕. งบประมาณทีใ่ช ้
           ในการจัดโครงการครั้งนี้ใช้งบประมาณท้ังหมด   จ านวน     ๒,๐๐๐  บาท  
(สองพันบาทถ้วน)   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ 

หมายเหต ุ
งบประมาณ อุดหนนุ อื่น ๆ รวม 

1. จัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์      
        กิจกรรม” บันทึกจากการอ่าน”              ๒,๐๐๐  ๒,๐๐๐  

รวม    ๒,๐๐๐  
 
6. การประเมนิผล 
 
ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ วธิกีารประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช ้
ผลผลิต 
- นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมรักการ
อ่าน ได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะนิสัยรัก
การอ่าน  
- เห็นความส าคัญของการอ่านและการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

- ส ารวจนิสัยรักการอ่าน
ของนักเรียน(ก่อนการ
ด าเนินกิจกรรม) 

- สังเกตพฤติกรรม 
- ฝึกปฏิบัติ 

- แบบส ารวจ 
- แบบบันทึก

พฤติกรรม 
- บันทึกการอ่าน 
-  

ผลลัพธ์ 
- นักเรียนมีคุณลักษณะนิสัยรักการอ่าน 
รู้จักค้นคว้าแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองและ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

- ส ารวจนิสัยรักการอ่าน
ของนักเรียน(หลังการ
ด าเนินกิจกรรม) 

- สมุดบันทึกการอ่าน 
- ประเมินโครงการ 
- ประเมินลักษณะที่พึง

ประสงค์ของนักเรียน 

- แบบบันทึก
พฤติกรรมการเรียน
ของนักเรียน 

- แบบประเมิน
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

- สมุดบันทึกการอ่าน 
 
 



๗. ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 
 ๗.๑  ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านแบบยั่งยืน 

๗.๒  ผู้เรียนเป็นผู้มีความรอบรู้  กล้าแสดงออก  และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
๗.๓  ผู้เรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 
 
 
 
 
                    ผู้เสนอโครงการ                       ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 

           ( นางสาวโสพิศ   สิงคีพงศ์)                      ( นางพันณี    จติรวิเศษสม ) 
             ต าแหน่ง ครู อันดับ คศ.๓                                              ต าแหน่ง  ครู  อันดับ คศ. ๓ 
     หัวหน้ากิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน       ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
           
     
              ผลการพิจารณา             อนุมัติ                    ไม่อนุมัติ 

 
 
 

ลงชื่อ 
     ( นางดวงรัตน์   ชิตเจริญ ) 

        ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 

แบบรายงานโครงการ  ประจ าปีการศึกษา  2564 
โรงเรียนเตรยีมอดุมศกึษาพฒันาการ  ฉะเชงิเทรา 

ชื่องาน/โครงการ   พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
                                                          สนองกลยทุธโ์รงเรยีนข้อที่ 

กลยุทธ์กลยุทธ์ที่  ๒  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาเละพัฒนาศักยภาพสู่   
     การเป็นพลโลก 

สอดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๒  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
มาตรฐานที่ ๓  นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และ 

                              พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 มาตรฐานที่ ๖ นักเรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

                              ได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง    ใหม ่
ผูร้บัผดิชอบ         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  
ฉะเชิงเทรา 
ระยะเวลาด าเนนิการ  ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๑. หลักการและเหตุผล 
           จากการที่กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
และเพ่ือเตรียมตัวเข้าสู่ EEC นั้น  โรงเรียนจ าเป็นต้องเตรียมตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ  ให้ได้ดี
ที่สุด  คือ  การเตรียมคนให้มีความรู้  ความสามารถ  และทักษะด้านต่าง ๆ  สื่อกลางที่จะท าให้เกิดความพร้อม  
นั่นคือ  ภาษาต่างประเทศที่เป็นสากล  และคนทั้งสิบประเทศของประชาคมอาเซียนสามารถเข้าใจได้  ก็คือ  
ภาษาอังกฤษ  ซึ่งมีความจ าเป็นที่ต้องเตรียมให้เยาวชนคนในชาติ 
 ทักษะที่ส าคัญของภาษาอังกฤษที่ต้องเตรียมให้นักเรียน  นั้นคือ  ทักษะด้านการสื่อสาร  โดยเฉพาะการ
เรียนรู้จากเจ้าของภาษา  ซึ่งเป็นชาวต่างชาติจริง ๆ  และการจัดสภาพแวดล้อมให้มีเครื่องมือที่ทันสมัยซึ่งเป็น
กระบวนการเรียนรู้ใหม่ของนักเรียนที่จะส่งเสริมให้นักเรียนอยากที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น  ส่งผลให้
พัฒนาการด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น  ตลอดจนผู้ปกครอง  และชุมชนเกิด
ความพึงพอใจจากศักยภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
๒. วตัถปุระสงค ์

๒.๑ เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
๒.๒ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรครูพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษมากข้ึน 
๒.๓ เพ่ือสร้างความม่ันใจ  และความเชื่อมั่นต่อผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๒.๔ เพ่ือให้นักเรียนใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน และเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ 
๒.๕ เพ่ือให้สอดรับกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและEEC 

 
 



 
๓. เป้าหมาย 

 ๓.๑  ด้านปริมาณ 
 ๓.๑.๑  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ทุกคน ได้ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน  เพ่ือ
ส่งเสริมการสื่อสารภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษา   
 ๓.๑.๒  บุคลากรครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนได้เรียนรู้กระบวนการสอนและการจัด
กิจกรรมภาษาอังกฤษของครูชาวต่างชาติ  และสามารถพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษของตนเองได้ 
 ๓.๑.๓   ผู้ปกครองและชุมชนในเขตบริการของสถานศึกษา พึงพอใจกับการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 ๓.๒  ด้านคุณภาพ 
 ๓.๑.๑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ มีพัฒนาการด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ  สามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน  และเกิดความพร้อมพ้ืนฐานในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและEEC 
 ๓.๑.๒   ผู้มีส่วนเกี่ยวช้องเกิดความภาคภูมิใจจากการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่เกิดความ
ร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๓.๑.๓  นักเรียนมีเจตคติที่ดี และกระตือรือร้นในการเรียนภาษาอังกฤษ 
 
๔. กจิกรรมทีด่ าเนนิการ  
 1. จัดหาครูชาวต่างชาติ 
 2. กิจกรรม Christmas Day 
๕. งบประมาณรายจา่ย  

1.จัดหาครูชาวต่างชาติ  จ านวน 64,800 บาท 
2. กิจกรรม Christmas Day  

๖. เปา้หมาย / ตวับง่ชีค้วามส าเรจ็ 
1. เชิงปริมาณ 
   6.๑ นักเรียนทุกคน เรียนภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษาและเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญของประเทศ

เจ้าของภาษา 
   6.๒ บุคลากรครทูุกคนเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาภาษาอังกฤษ   

 2  เชิงคุณภาพ 
   6.๑ เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
   6.๒ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรครูพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษมากข้ึน 
   6.๓ เพ่ือสร้างความมั่นใจ  และความเชื่อมั่นต่อผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 
   6.๔ เพ่ือให้นักเรียนใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน และเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ 
   6.๕ เพ่ือให้สอดรับกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและEEC 

 
 7. การประเมินผล จากการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 8. การด าเนินงาน 1. จัดหาครูชาวต่างชาติ  
                2. กิจกรรม Christmas Day  
 



9. ผลการด าเนนิงาน 
            1. จัดหาครูชาวต่างชาติ  งบประมาณ ที่ขอไว้โดยคิดเฉลี่ยจากจ านวนวันตลอดปีการศึกษา x 6 (คาบ) 
x600 = =252,000บาท ใช้จ่ายจริงจ านวน  64,800 บาท  คิดเป็นร้อยละ 26.11  
    2. กิจกรรม Christmas Day งบอ่ืนๆ 1,000 บาท 
 
 
 
10. การบรรล ุ/ ความส าเร็จ 

กิจกรรม 

เสริมสร้างบรรยากาศภายในห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้                  จัดท าโดยไม่ได้ใช้งบ 
จัดหาครูชาวต่างชาติ                                                        จัดท าบางส่วน 
กิจกรรม Christmas Day                                                  จัดท า 
กิจกรรมอบรม Crosswords                                               จัดท า 
 

 
๑1. ปญัหาและอุปสรรคในการด าเนนิงาน กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจากครูเจ้าของภาษา ท าบาง
ช่วงเนื่องด้วยวิกฤตการณ์โควิด-19  
 
 
๑2. ข้อเสนอแนะ  - 
 
 

  ลงชื่อ.........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ         ลงชื่อ............................................... 
                    ( นางวรณัน   พุฒซ้อน )                                           (นางพันณี  จิตรวิเศษสม ) 
                     ต าแหน่ง  ครู คศ.3                                                      ต าแหน่งครู คศ.3       
        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                          หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 

         
 
 
                                                  ลงชื่อ................................................... 
                                                            (นางดวงรัตน์  ชิตเจริญ) 
                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 
 



 
 

 
แบบขออนมุัตโิครงการ  ประจ าปกีารศึกษา  ๒๕๖๔ 
โรงเรียนเตรยีมอดุมศกึษาพฒันาการ  ฉะเชงิเทรา 

 
ชื่องาน/โครงการ       การพัฒนางานกลุ่มสาระการงานอาชีพ 
สนองกลยทุธโ์รงเรยีนข้อที่ 

กลยุทธ์ที่ ๑.  เสริมสร้างพัฒนานักเรียน  ครู  และบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรม  บนพื้นฐานขอ 
ความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สอดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑  ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๓.  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง   ใหม ่
ผูร้บัผดิชอบ  นางสมพร  คงเอ่ียมและคณะ 
ระยะเวลาด าเนนิการ    พฤษภาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕ 
๑. หลกัการและเหตผุล 
   ในยุคปัจจุบันได้มีการพัฒนาเรื่องการอาชีพเข้าสู่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อน าความรู้หลักการอาชีพ 
เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพและน ามาใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันและเป็นการรู้จักหารายได้เสริมให้กับ
ครอบครัวของตนเอง 
  
๒. วตัถปุระสงค ์
    ๒.๑  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ด้านการอาชีพเพ่ิมมากข้ึน 
    ๒.๒  เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะด้านการปฏิบัติงาน 
    ๒.๓  เพ่ือให้นักเรียนน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันได้ 
๓. เปา้หมาย 

๓.๑  เชิงปริมาณ 
นักเรียนจ านวนทั้งหมดได้รับการพัฒนาทางด้านอาชีพ ประมาณทั้งสิ้น  ๑๔o  คน 

๓.๒  เชิงคุณภาพ 
    ๓.๒.๑. นักเรียนมีการพัฒนาด้านการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการงานอาชีพดีขึ้น 
    ๓.๒.๒  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการงานอาชีพดีขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔. กจิกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขัน้ตอน ระยะเวลาด าเนนิการ ผูร้บัผดิชอบ 
๑ ประชุม  วางแผนการด าเนินการ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สมพร  คงเอ่ียมและคณะ 
๒ เขียนโครงการเสนอต่อโรงเรียน   พฤษภาคม ๒๕๖๔ สมพร  คงเอ่ียมและคณะ 
๓ ด าเนินการตามโครงการโดยการจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

๓.๑ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์  
กันยายน  ๒๕๖๔ สมพร  คงเอ่ียมและคณะ 

๔.  ประเมินผลการด าเนินงาน มีนาคม  ๒๕๖๕ สมพร  คงเอ่ียมและคณะ 
 
๕. งบประมาณทีใ่ช ้     จ านวน   ๑,ooo  บาท 
 

กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ 

หมายเหต ุ
งบประมาณ อุดหนนุ อื่น ๆ รวม 

๑. ซื้อเครื่องตวง  ชั่งอาหาร  ๓oo    
๒. เครื่องผสมแป้ง  ๗oo    
      

รวม  ๑,ooo    
 
 
6 . การประเมนิผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลติ 
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
การงานอาชีพสูงขึ้น 
๒. ผลการด าเนินงานของครูใน
กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

 
-แบบทดสอบ 

 
 

-ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
-แบบทดสอบ 

 
 

-แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ผลลัพธ ์
๑. นักเรียนสอบเรียนต่อหรือ
ประกอบอาชีพได้มากขึ้น 
๒. ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพมี
ผลงานทางวิชาการและจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

 
-สอบถามจากนักเรียน 
 
-นิเทศครู 
 

 
-แบบสอบถามนักเรียน 
 
-แบบนิเทศการสอนของครู 
 

 
7. ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 
    ๗.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพสูงข้ึน 
    ๗.๒ นักเรียนมีความรู้ด้านการอาชีพเพ่ิมมากข้ึน 
    ๗.๓ นักเรียนมีทักษะด้านการปฏิบัติงาน 
    ๗.๔ นักเรียนมีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
    ๗.๕ นักเรียนมีวิธีหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้ 
    ๗.๖ นักเรียนน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตได้ 



  
             ผู้เสนอโครงการ                    ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

                     (นางสมพร  คงเอ่ียม)                                  (นางพันณี   จิตรวิเศษสม) 
                  ต าแหน่ง  ครูอันดับค.ศ. ๓                               ต าแหน่ง   ครูอันดับค.ศ. ๓                                                                                
            หวัหน้างาน/กลุ่มสาระการงานอาชีพ           ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
                                       
                

ผลการพิจารณา                    อนุมัติ                    ไม่อนุมัติ 
                                         

     ลงชื่อ 
 

(นางดวงรัตน์  ชิตเจริญ) 
ผู้อ านวยการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 

 
 
 
 
 
 
 

          
 



 
 

แบบขออนมุัตโิครงการ   ประจ าปกีารศึกษา  ๒๕๖๔ 
โรงเรียนเตรยีมอดุมศกึษาพฒันาการ  ฉะเชงิเทรา 

 
ชื่องาน/โครงการ       พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
สนองกลยทุธโ์รงเรยีนข้อที่ 

ข้อที่ ๑ เสริมสร้างพัฒนานักเรียน ครู และบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรม บนพื้นฐาน 
ของความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข้อที่ ๒  เสริมสร้างพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาศักยภาพสู่การเป็น 
 พลโลก 

มาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑  ด้านคุณภาพของนักเรียน 
มาตรฐานที่ ๓  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง   ใหม ่
ผูร้บัผดิชอบ           นางนันทิยา สวนมาลี     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระยะเวลาด าเนนิการ     ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๑. หลกัการและเหตผุล 

ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดแนวทางในการจัดการศึกษาโดยจัดให้มีการปฏิรูป
การศึกษาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ดังนั้นโรงเรียนจึงส่งเสริมและ
สนับสนุนครู ได้จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการสอนในทุกด้าน เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข ทั้งนี้ครูผู้สอนจ าเป็นต้องใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่จ าเป็นในการเรียนการสอนรวมทั้งวัสดุส านักงาน และเพ่ือ
เป็นการส่งเสริมสนับสนุนผู้สอน สมารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวก 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมทั้งสารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ 
ผู้เรียนและผู้สอน อาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน จากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ การเรียน
การสอนวิชาศิลปะเป็นวิชาที่ต้องอาศัยทักษะปฏิบัติจ าเป็นต้องมีความพร้อมในทุกทุกด้านเพื่อให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ที่ดียิ่งขึ้น 

 
๒. วตัถปุระสงค ์

๒.๑ เพ่ือส่งเสริมให้ครูได้จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๒.๒ เพ่ือส่งเสริมให้ครูได้ผลิตสื่อ / นวัตกรรมการเรียนการสอน 
๒.๓ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้มีทักษะทางด้านศิลปะ 
 

๓. เปา้หมาย 
           ๓.๑ เชิงปริมาณ 
                    นักเรียน ร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศิลปะสูงขึ้น  
            ๓.๒ เชิงคุณภาพ 

          นักเรียนมีทักษะทางศิลปะในการเรียนวิชาศิลปะอย่างหลากหลาย 
 

 



๔. กจิกรรมและการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขัน้ตอน ระยะเวลาด าเนนิการ สถานที่ด าเนนิการ ผูร้บัผดิชอบ 
๑. ประชุม วางแผนการด าเนินงาน เมษายน ๒๕๖๔ โรงเรียน ต.อ.พ.ฉ. นางนันทิยา สวนมาลี 
๒. เขียนโครงการเสนอต่อโรงเรียน เมษายน ๒๕๖๔ โรงเรียน ต.อ.พ.ฉ. นางนันทิยา สวนมาลี 
๓. ออกค าสั่งปฏิบัติหน้าที่ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โรงเรียน ต.อ.พ.ฉ. นางนันทิยา สวนมาลี 
๔.  ด าเนินการตามโครงการ   
โดยการจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
     ๔.๑ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์  
วงดุริยางค์ 
     ๔.๒ ศึกษาตามสภาพจริง 
บูรณาการ ๘ กลุ่มสาระฯ 
     ๔.๓ กิจกรรมส่งเสริมบรรยากาศ
ภายในห้องเรียนศิลปะ 
(ห้องเรียนคุณภาพ) 
     ๔.๔ กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรัก 
การอ่านประเมินบรรยากาศ
ห้องเรียนทุกห้อง และกิจกรรม 
อ่านตอบรอบรู้ 
     ๔.๕ ส่งนักเรียนเข้าร่วม 
การแข่งขันทักษะทางวิชา 

 
 

พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 

สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 

สิงหาคม ๒๕๖๔ 
ส.ค. – ต.ค. ๒๕๖๔ 

 
ส.ค. – ต.ค. ๒๕๖๔ 

 
 
 

ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

 
 

โรงเรียน ต.อ.พ.ฉ. 
 

โรงเรียน ต.อ.พ.ฉ. 
 

โรงเรียน ต.อ.พ.ฉ. 
ห้องเรียนศิลปะ 

 
โรงเรียน ต.อ.พ.ฉ. 
ห้องเรียนศิลปะ 

 
 

หน่วยงานต่างๆ 
 

 
 
นางนันทิยา สวนมาลี 
 
นางนันทิยา สวนมาลี 

และคณะครู 
 
 
 
นางนันทิยา สวนมาลี 

และคณะครู 
 
 
นางนันทิยา สวนมาลี 

๕. ก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน พ.ค.๒๕๖๔–มี.ค.๒๕๖๕ 
 
 

โรงเรียน ต.อ.พ.ฉ. คณะครูกลุ่มสาระฯ
ศิลปะ 

๖. สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

มีนาคม ๒๕๖๕ โรงเรียน ต.อ.พ.ฉ. คณะครูกลุ่มสาระฯ
ศิลปะ 

 
๕. งบประมาณทีใ่ช ้
ในการจัดโครงการครั้งนี้ใช้งบประมาณทั้งหมดจ านวน   ๖,๐๐๐  บาท รายละเอียดมีดังนี้ 

กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ 

หมายเหต ุ
งบประมาณ อุดหนนุ อื่นๆ รวม 

๑. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ วงดุริยางค์ - ๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐  

๒.ส่งครูอบรม/พัฒนาศักยภาพ - - - -  
๓. ศึกษาตามสภาพจริง 
บูรณาการ ๘ กลุ่มสาระฯ 

- - - -  

๔. กิจกรรมส่งเสริมบรรยากาศ
ภายในห้องเรียนศิลปะ 
(ห้องเรียนคุณภาพ) 

- - - -  

๕. กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน - - - -  



กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ 

หมายเหต ุ
งบประมาณ อุดหนนุ อื่นๆ รวม 

ประเมินบรรยากาศห้องเรียนทุกห้อง 
และกิจกรรมอ่านตอบรอบรู้ 
๖. ส่งนักเรียนเข้าร่วม 
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

- ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐  

รวม - ๖,๐๐๐ - ๖,๐๐๐  
 
๖. การประเมนิผล 

ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ วธิกีารประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช้ 
ผลผลิต 
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
ศิลปะสูงขึ้น 
๒. ผลการด าเนินงานของครูในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
- ทดสอบ 
 
- ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
- แบบทดสอบ 
 
- แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 

ผลลัพธ์ 
๑. นักเรียนสอบเรียนต่อหรือประกอบ
อาชีพได้มากข้ึน 
๒. ครูกลุ่มสาระฯศิลปะมีผลงานทาง
วิชาการและจัดการเรียนการสอน
อย่างมีคุณภาพ 

 
-สอบถามจากนักเรียน   
 
-นิเทศครู 
 

 
-แบบสอบถามนักเรียน 
 
- แบบนิเทศการสอนของครู 
- สมุดบันทึกความดีของครู 

 
 
๗. ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 

๗.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสูงขึ้น 
๗.๒ โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม 
๗.๓ นักเรียนได้แสดงออกในด้านความรู้ ความสามารถด้านศิลปะ 
๗.๔ นักเรียนมีการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก 
๗.๕ นักเรียนมีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน   
๗.๖ นักเรียนมีวิธีหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้ 

          ๗.๗ ห้องเรียนศิลปะเหมาะสมกับการเรียนศิลปะ 
 
 
 
 
 
 



 
       ผู้เสนอโครงการ                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

                                                                               
 
             (นางนันทิยา  สวนมาลี)                                 (นางพันณี  จิตรวิเศษสม)                                    
                  ต าแหน่ง ครู                                                ต าแหน่ง ครู  
       หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ             ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

ผลการพิจารณา                     อนุมัติ                    ไม่อนุมัติ 
     
 
 

                                  ลงชื่อ 
( นางดวงรัตน์  ชิตเจริญ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายการอปุกรณฝ์กึซ้อมเพือ่ใชใ้นการแข่งขนัและจัดซื้ออุปกรณว์งดรุยิางค์ 
  

 
 

ที ่ รายการ จ านวน ราคาต่อหนว่ย รวมเงนิ 

๑ กระดาษ ๑๐๐ ปอร์น ๒๔ ๑๕ ๓๖๐ 

๒ สีโปสเตอร์ ๒๔ ๑๕ ๓๖๐ 

๓ เครื่องมือปั้น ๑ ๒๘๐ ๒๘๐ 

๔ ฉาบเดินแถวTriplesix ขนาด ๑๐ นิ้ว ๑ ๑,๙๐๐ ๑,๙๐๐ 

๕ สแนร์กลองชุด เดินแถวขอบเหล็กเกลียว 
พร้อมชุดสะพายอลูมิเนียม ยี่ห้อ Lunar  
รุ่น ๑๑๑๐ ขนาด ๑๔ นิ้ว  

๑ ๒,๙๐๐ ๒,๙๐๐ 

๖ ไม้กลองใหญ่ ยี่ห้อLunar หัวสักหลาด 
ด้ามไม้  

๒ ๑๐๐ ๒๐๐ 

 รวม   ๖,๐๐๐ 



 
แบบขออนมุัตโิครงการ  ประจ าปกีารศึกษา  ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเตรยีมอดุมศกึษาพฒันาการ ฉะเชงิเทรา 
 
 
ชื่องาน/โครงการ แนะแนวสัญจร  
กลยทุธโ์รงเรยีน 

กลยุทธ์ที่  ๒  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษา  และพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นพลโลก 
มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

มาตรฐานที่ ๑  ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
 มาตรฐานที่ ๓  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ลักษณะโครงการ  ใหม ่  ต่อเนื่อง 
ผูร้บัผดิชอบ  นางสาวณัฎฐ์รฎา  ยงศิริ 
ระยะเวลาด าเนนิการ   ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
๑. หลกัการและเหตผุล 
 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ และยังไม่เห็นความส าคัญของ
การศึกษาต่อ ยังไม่รู้ว่าตนเองชอบ หรืออยากเรียนสาขาใด อยากประกอบอาชีพใด ทั้งนี้เนื่องจากสาเหตุหลาย
ประการ เช่น ปัญหาด้านเศรษฐกิจของครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์ ความสนใจใฝ่ใจในด้านการเรียนของ
นักเรียนเอง และความไม่รู้ว่าตนเองชอบด้านใดหรือมีความถนัดด้านใด  ซึ่งถ้าไม่แก้ไขปัญหาเหล่านี้แล้วอาจท าให้
นักเรียนมีระดับการศึกษาต่ า ไม่สามารถออกไปแข่งขันในสังคม หรือประกอบอาชีพที่ดี และเป็นปัญหาขาดแคลน
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพในระดับประเทศได้ 

การแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงต้องพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และเห็นความส าคัญของการศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น สามารถมองเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพของตนเอง รู้จักความชอบและความถนัดของ
ตนเอง เพ่ือช่วยส่งเสริม ให้ความช่วยเหลือนักเรียนให้ได้รับความสุข รู้จักการพ่ึงตนเอง การแก้ไขปัญหา การ
พัฒนาตนโดยใช้สติปัญญาเพ่ือให้เกิดความส าเร็จตามศักยภาพของตนเอง และน าพาตนเองไปสู่เส้นทางชีวิตที่
เหมาะสม ด ารงตนอย่างมีคุณค่า เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติอย่างแท้จริงทั้ง 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวฝ่ายแนะแนวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของสภาพปัญหา จึงได้เสนอโครงการแนะแนวศึกษาต่อขึ้นเพ่ือเป็นการเสนอแนะแนวทางเลือกใน
การศึกษาต่อส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้เลือกศึกษาต่อตามความถนัด ความ
สนใจ และความสามารถของตนเอง ผู้เรียนได้เห็นคุณค่าของการศึกษาและสามารถค้นหาทางเลือกของตนเองได้ 
ซึ่งจะเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของตนเองด้านการศึกษาและการเลือกวางแผนในการด า เนินชีวิตใน
อนาคต 
 
๒. วตัถปุระสงค ์

เพ่ือแนะแนวและประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
ฉะเชิงเทรา 



๓. เปา้หมาย 
 ๓.๑  ดา้นปรมิาณ 
  ๑. ออกแนะแนวโรงเรียน จ านวน ๑๓ โรงเรียน 

๒. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการแนะแนว จ านวน ๓๐๐ คน 
 ๓.๒  ดา้นคณุภาพ 
  ๑. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศด้านการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 

๒. ร้อยละ ๑๐๐  ของนักเรียน ผู้ปกครองและคณะครูในกลุ่มเป้าหมายรู้จักรายละเอียดและ
ทางเลือกในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 
๔. กจิกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ งาน / กจิกรรม ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ 
๑. ขั้นวางแผน  

นางสาวณัฎฐ์รฎา ยงศิริ 

๑.๑  ประชุมวางแผนงาน มีนาคม ๒๕๖๔ 
๑.๒  จัดท าโครงการ มีนาคม ๒๕๖๔ 
๑.๓  เสนอโครงการ มีนาคม ๒๕๖๔ 
๑.๔  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ มกราคม ๒๕๖๕ 
๑.๕  ติดต่อประสานงานการด าเนินโครงการ มกราคม ๒๕๖๕ 

๒. ขั้นการด าเนินงานตามโครงการ  
นางสาวณัฎฐ์รฎา ยงศิริ ๒.๑  สร้างความตระหนัก ความเข้าใจและ

ความสามารถในการปฏิบัติงานแก่บุคคล 
มกราคม ๒๕๖๕ 

๒.๒  จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ ที่ใช้ในการ
ออกแนะแนว 

มกราคม ๒๕๖๕ นางสาวณัฎฐ์รฎา ยงศิริ 
 

คณะครูทุกท่าน ๒.๓  ด าเนินงานตามแผนกิจกรรม มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
๓. ขั้นติดตามประเมนิผล   

นางสาวณัฎฐ์รฎา ยงศิริ 
 
 
 

นางสาวณัฎฐ์รฎา ยงศิริ 
 

นางสาวณัฎฐ์รฎา ยงศิริ 

๓.๑ ติดตาม  ก ากับ  แก้ปัญหา  เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และ
นโยบาย 

มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

๓.๒ ประเมินผลแต่ละกิจกรรม มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

๓.๓ จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕. งบประมาณทีใ่ช ้  
ในการจัดโครงการครั้งนี้ใช้งบประมาณ  จ านวน  ๒,๐๐๐ บาท  (สองพันบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ 

หมายเหต ุ
งบประมาณ อุดหนนุ อื่นๆ รวม 

๑.  ค่าวัสดุจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
ใบสมัครเข้าเรียนต่อ อุปกรณ์ และสรุปงาน 

- ๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ - 

รวม - ๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ - 
 
๖ . การประเมนิผล 

ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ วธิกีารวดั/ประเมินผล เครื่องมือทีใ่ชป้ระเมิน 
ผลผลติ  (Outputs) 
๑. จ านวนนักเรียนที่มีความประสงค์สมัครเข้า

เรียนต่อ 

 
บันทึกข้อมูล 

 
ใบสมัครเข้าเรียนต่อ 

ผลลัพธ ์ (Outcome) 
๑. จ านวนนักเรียนสมัครเข้าเรียนต่อปีการศึกษา 

๒๕๖๔ ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ มากกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
บันทึกข้อมูล 

 

 
ใบสมัครเข้าเรียนต่อ 

 

 
๗. ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 

๑. นักเรยีนและครูในโรงเรียนเขตพ้ืนที่บริการรู้จักโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรามาก
ขึ้น 

๒. นักเรียนในโรงเรียนเขตพ้ืนที่บริการและนอกเขตพ้ืนที่บริการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสมัครเข้า
เรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

๓. มีจ านวนนักเรียนสมัครเข้าเรียนต่อปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๔ มากกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
            ผู้เสนอโครงการ                        ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

 
                 (นางสาวณัฎฐ์รฎา  ยงศิริ)                                          (นางพันณี  จิตรวิเศษสม) 
                     ต าแหน่งครู ค.ศ. ๑                                                 ต าแหน่งครู ค.ศ. ๓                                                    
                    หัวหน้างานแนะแนว                               ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

 
 
 
 
         

 
ผลการพิจารณา                      อนุมัต ิ                    ไม่อนุมัติ    

 
 
                                             ลงชื่อ 

     ( นางดวงรัตน์  ชิตเจริญ ) 
                      ผู้อ านวยการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 



 
 

แบบขออนมุัตโิครงการ  ประจ าปกีารศึกษา ๒๕ ู๖๔ 
โรงเรียนเตรยีมอดุมศกึษาพฒันาการ  ฉะเชงิเทรา 

 
ชื่องาน /โครงการ     พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 
  กลยุทธ์ที่  2  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษา  และพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นพล
โลกสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ลักษณะโครงการ            ต่อเนื่อง                   ใหม ่
ผูร้บัผดิชอบ                นายสุนทร  สร้อยเรืองศรี 
ระยะเวลาด าเนนิการ      ปีการศึกษา 2564 
 
1. หลักการและเหตผุล 
       คณิตศาสตร์ เป็นวิชาที่มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาความคิดและสติปัญญาให้คิดอย่างมีเหตุผล เป็น
ระบบ ระเบียบแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ท าให้สามารถคาดการณ์
วางแผน ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ดังนั้นการพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ใน
ด้านการแก้ปัญหาจึงเป็นสิ่งส าคัญ แต่การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์นั้นเป็นเรื่องยาก วิธีการที่จะท าให้ผู้เรียนที่
เรียนคณิตศาสตร์รู้สึกสนุกและอยากเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาในการเรียนคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งผู้เรียนต้อง
วิเคราะห์แก้ไขปัญหาและฝึกแก้โจทย์ปัญหาที่มีความยาก ครูผู้สอนจะต้องเข้าใจพัฒนาการและความสามารถตาม
วัยของผู้เรียน ครูจะต้องเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและได้ท ากิจกรรมที่มีความหมายต่อตัวผู้เรียนให้ผู้เรียนได้
ทั้งดูท้ังจับต้อง และทดสอบความคิดของเขาในบรรยากาศที่เป็นกันเองในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียน จึงต้องสอน
จากรูปธรรมไปหานามธรรม จากสิ่งง่ายๆ ใกล้ตัวหรือในชีวิตประจ าวันจะท าให้ผู้เรียนสนุก มีความสุขกับการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นการขยายประสบการณ์เดิมให้สัมพันธ์กับประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับตามความสามารถของ
ผู้เรียนแต่ละคน 
2. วตัถปุระสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนที่เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้ทักษะการด ารงชีวิต 
2.2 เพ่ือสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์และพัฒนาการสอนแนวใหม่ 
2.3 เพ่ือพัฒนาสภาพห้องเรียนให้มีลักษณะห้องเรียนเสมือนส าหรับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
       3.1.1 ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนคณิตศาสตร์มากข้ึน 
       3.1.2 ครูและบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทุกคนได้รับการพัฒนา 
3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
3.2.2 ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้ มีวิธีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
3.2.3 ห้องเรียนคณิตศาสตร์มีสภาพเหมาะสมกับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และทันสมัยและง่ายต่อการเข้าใจ 

และง่ายต่อการเรียนการสอน 
 



4. กิจกรรมและการด าเนนิงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขัน้ตอน ระยะเวลาด าเนนิการ ผูร้บัผดิชอบ 
1 ขั้นวางแผน 

เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
มิถุนายน 2564 นายสุนทร  สร้อยเรืองศรี 

 
2 ขั้นด าเนนิการตามโครงการ 

- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการส า
รวจราคาวัสดุ 

กรกฎาคม 2564 นายสุนทร  สร้อยเรืองศรี 

3 ขั้นตดิตามประเมนิผล 
ด าเนินการตามโครงการ 
- สังเกต 
- ประเมินผล 

ปีการศึกษา 2564 นายสุนทร  สร้อยเรืองศรี 

 
5. งบประมาณที่ใช ้

 
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณ หมายเหต ุ
งบประมาณ อุดหนนุ อื่นๆ รวม  

1.จัดซื้อชุดเรขาคณิตพร้อมวงเวีย
นช่วยสอน ชุด 4 ชิ้น ส าหรับครู 

  1,000
- 

1,000-  

รวม                    1,000.- 
 
6. การประเมนิผล 

ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ วธิกีารประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช ้
ผลผลติ 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
คณิตศาสตร์สูงขึ้น 
2. ผลการด าเนินงานของครูใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

 
ทดสอบ 
รายงานผลการปฏิบัติงาน 

 
ทดสอบ 
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 

ผลลัพธ ์
1. นักเรียนสอบเรียนต่อหรือ
ประกอบอาชีพได้มากขึ้น 
2. ครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์มี
ผลงานทางวิชาการและจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

 
สอบถามจากนักเรียน  
นิเทศครู 
 

 
แบบสอบถามนักเรียน 
บันทึกการประชุมกลุ่มสาระฯบั
นทึกความดีของครู 

 
7. ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 

7.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สูงขึ้น 
7.2 นักเรียนได้แสดงออกในด้านความรู้ความรู้ ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 
7.3 นักเรียนมีการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก 
7.4 นักเรียนมีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน   



7.5 นักเรียนมีวิธีหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้ 
7.6 ห้องเรียนคณิตศาสตร์เป็นห้องเรียนที่เหมาะสมกับการเรียนคณิตศาสตร์ 

 
                        ผู้เสนอโครงการ                                             ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
                ( นายสุนทรา   สร้อยเรืองศรี)                                 ( นางพันณี   จิตรวิเศษสม)                                                    
                      ต าแหน่งครู คศ.3                             ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
          หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                               
 
 
 
                     ผลการพิจารณา                อนุมัติ                ไม่อนุมัติ 
 
 
 
                                    ลงชื่อ 

(นางดวงรัตน์   ชิตเจริญ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 



 
แบบขออนมุัตโิครงการ  ประจ าปกีารศึกษา   ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเตรยีมอดุมศกึษาพฒันาการ  ฉะเชงิเทรา 
 
ชื่องาน/โครงการ       พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
สนองกลยทุธโ์รงเรยีนข้อที่ 

กลยุทธ์ที่  ๑  เสริมสร้างพัฒนานักเรียน  ครู  และบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรม  บนพ้ืนฐานของความ
เป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่  ๒  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษา  และพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นพลโลก 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่  ๑  ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง   ใหม ่
ผูร้บัผดิชอบ  นางสาวโสพิศ  สิงคีพงศ์       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระยะเวลาด าเนนิการ   ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
๑. หลกัการและเหตผุล 
 ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  ได้ก าหนดแนวทางในการจัดการศึกษาโดยจัดให้มีการ
ปฏิรูปการศึกษาในด้านต่างๆ  โดยเฉพาะการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โรงเรียนจึงส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ครูได้จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการสอนในทุกด้าน  เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นคนดี  คนเก่ง  และอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข  ในการจัดการเรียนการสอนให้ประสบความส าเร็จไปด้วยดี  และบังเกิดผลตรงตามวัตถุประสงค์
นั้น จ าเป็นต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบตลอดระยะเวลาหนึ่งปีการศึกษา  ทั้งด้านการวางแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  ด้านวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ด้านการวัดผลประเมินผล  การจัดกิจกรรมเสริม
ความรู้ตลอดจนด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงจัดท าโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น  โดยเน้นการพัฒนา
ทักษะทั้งด้านการอ่าน   การเขียน การฟัง การดูและการพูด การปลูกฝังความมีคุณธรรมและความพอเพียงในการ
ด าเนินชีวิต 
 
๒. วตัถปุระสงค ์

๒.๑   เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาไทย 
๒.๒   เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมในการฝึกทักษะด้านต่าง ๆ  และประสบการณ์ทางภาษาไทยให้กับผู้เรียน 
๒.๓  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้เพ่ิมเติม กว้างขวาง  สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

 ๒.๔  เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ในวิชาภาษาไทยสูงขึ้น 
 
๓. เปา้หมาย 

๓.๑ เชิงปริมาณ 
 นักเรียน ร้อยละ ๗๕  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น 

 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
      นักเรียนทุกคนมีทักษะทางภาษาไทยและมีเจตคติที่ดีในการเรียนวิชาภาษาไทย 
 



๔. กจิกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขัน้ตอน ระยะเวลาด าเนนิการ ผูร้บัผดิชอบ 
๑. ขั้นวางแผน 

๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 

พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 
นางสาวโสพิศ  สิงคีพงศ์ 

 ๒. ประชุม วางแผนการด าเนินงาน พฤษภาคม ๒๕๖๔ คณะครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย 
 ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน พฤษภาคม ๒๕๖๔ คณะครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย 
 ๔.จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การด าเนินงานโคร

งการ 
มิถุนายน  ๒๕๖๔ นางสาวโสพิศ  สิงคีพงศ์ 

และครูในกลุ่มสาระฯ 
๒ ขั้นด าเนนิการตามโครงการ 

๑.  กิจกรรมวันสุนทรภู่  
 

มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
 

ครูกลุ่มสาระภาษาไทย  และ 
กลุ่มสาระฯศิลปะ  สุขศึกษาฯ 
สังคมศึกษาฯ 

 ๒. กิจกรรมวันภาษาไทย   กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 
 

นางสาวโสพิศ  สิงคีพงศ์ 
และครูในกลุ่มสาระฯ 

 ๓.  กิจกรรมสอนเสริม เติมเต็ม 
ติวเข้มวิชาภาษาไทย 

ตลอดปีการศึกษา 
 

นางสาวโสพิศ  สิงคีพงศ์ 
และครูในกลุ่มสาระฯ 

 ๔. กิจกรรมศึกษาตามสภาพจริงบูรณาการ 
๘ กลุ่มสาระฯ 

ตลอดปีการศึกษา นางสาวโสพิศ  
สิงคีพงศ์และคณะครู 

 ๕.  กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ตลอดปีการศึกษา 
 

นางสาวโสพิศ  สิงคีพงศ์ 
และครูในกลุ่มสาระฯ 

 ๖.  กิจกรรมจัดท าสื่อการเรียนการสอน ตลอดปีการศึกษา 
 

นางสาวโสพิศ  สิงคีพงศ์ 
และครูในกลุ่มสาระฯ 

 ๗.  กิจกรรมพัฒนาห้องกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย 

ตลอดปีการศึกษา 
 

นางสาวโสพิศ  สิงคีพงศ์ 
และครูในกลุ่มสาระฯ 

๓ ขั้นตดิตามประเมนิผล 
๑.  ก ากับติดตามการด าเนินงาน 
๒.  สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 

 
 

มีนาคม  ๒๕๖๕ 

 
นางสาวโสพิศ  สิงคีพงศ์ 
และครูในกลุ่มสาระฯ 

 
๕. งบประมาณทีใ่ช ้

ในการจัดโครงการครั้งนี้ใช้งบประมาณทั้งหมด  ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ 

หมายเหต ุ
งบประมาณ อุดหนนุ อื่น ๆ รวม 

จัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์      
๑. กิจกรรมวันสุนทรภู่    ๕๐๐  
๒  กิจกรรมวันภาษาไทย      ๕๐๐  

รวม       ๑,๐๐๐  
 
 
 
 



๖ . การประเมนิผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลติ 
-  นักเรียนมีสื่อและมีทักษะทาง
ภาษาไทยดีขึ้น 

- สังเกต 
- ตอบค าถาม 

- แบบสังเกต 
- แบบประเมิน 

ผลลัพธ ์
-  นักเรียนมีทักษะทางภาษาไทย 
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยสูงขึ้น 
 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน 

- แบบประเมิน 

 
๗. ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 

๗.๑  ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาไทย 
๗.๒   ผู้เรียนได้ฝึกทักษะด้านต่าง ๆ  และประสบการณ์ทางภาษาไทย 
๗.๓  ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มเติม กว้างขวาง  สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

 ๗.๔  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ในวิชาภาษาไทยสูงขึ้น 
 
 
 

                 ผู้เสนอโครงการ                       ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

                      (นางสาวโสพิศ  สิงคีพงศ์)                                  (นางพันณี    จิตรวิเศษสม ) 
                      ต าแหน่งครู  อันดับ คศ.๓                                  ต าแหน่งครู  อันดับ คศ. ๓ 
              หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย             ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

         
 
ผลการพิจารณา                   อนุมัติ                     ไม่อนุมัติ 

    
 
 
                                             ลงชื่อ 

               ( นางดวงรัตน์   ชิตเจริญ ) 
         ผู้อ านวยการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 

 
 
 
 
 



ประมาณการรายจ่าย   โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

ที ่ รายการ จ านวน หนว่ยละ จ านวน(บาท) 
๑ ปากกา ๒  กล่อง ๑๓๐ ๒๖๐ 
๒ กรรไกร ๖ อัน ๔๐ ๒๔๐ 
๓ ของรางวัล  ๕๐๐ ๕๐๐ 
 รวม   ๑,๐๐๐ 
 



 
แบบขออนมุัตโิครงการ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
โรงเรียนเตรยีมอดุมศกึษาพฒันาการ ฉะเชงิเทรา 

 
ชื่องาน/โครงการ     อบรมเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักเรียนและครู 
สนองกลยทุธโ์รงเรยีนข้อที่ 

กลยุทธ์ที่ ๑.  ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาจัดบริการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม       
                 เป้าหมาย   
กลยุทธ์ที่ ๓.  ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ ๔.  สนับสนุน ส่งเสริมครูอาจารย์ได้พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

สอดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่ ๑  ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
 มาตรฐานที่ ๒  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
 มาตรฐานที่ ๓  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง          ใหม ่
ผูร้บัผดิชอบ นายพงศธร  วงศ์เกษม 
ระยะเวลาด าเนนิการ   ตลอดปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
 
๑. หลกัการและเหตผุล 
 ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการท างานอย่างมากมาย การน าคอมพิวเตอร์มาใช้ใน
การเรียนการสอน การบริการ การสื่อสาร เช่น การจัดการเรียนการสอน การติดต่อสื่อสารทางโซเชียลมีเดีย การ
ท างานร่วมกันผ่านทางเว็บ การบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว ทัน
ต่อเหตุการณ์  จะเห็นได้ว่าในองค์กรทั้ งภาครัฐและเอกชน มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน เพ่ิมผลผลิต ลดต้นทุนการด าเนินงาน และเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการฉะเชิงเทรา มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน การบริหาร และการ
จัดการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพดี 

เนื่องจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฉะเชิงเทรา ประกอบด้วยบุคลากรทั้งสายวิชาการ สาย
สนับสนุนวิชาการ ซึ่งปฏิบัติงานในโรงเรียนเป็นระยะเวลานาน บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ ความช านาญด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นวิทยาการที่เพ่ิงเริ่มพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การขาดความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศนับเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานยุคปัจจุบัน เพราะบุคลากรไม่สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือ
ซอฟต์แวร์ที่จ าเป็นในการท างานได้ จึงท างานด้วยมือซึ่งใช้เวลาในการท างานมาก และขาดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน จึงมีความจ าเป็นที่โรงเรียนจะจัดฝึกอบรม ให้ความรู้และเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่
นักเรียนและบุคลากร เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้และการท างานของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน
ต่อไป 
 
 



๒. วตัถปุระสงค ์
๒.๑  เพ่ือพัฒนาแนวทางในการเชื่อมโยงการน าผลการฝึกอบรมไปสู่การพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าใน

อาชีพของบุคลากร 
๒.๒  เพ่ือเพ่ิมความแข็งแกร่งและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของโรงเรียน 
๒.๓  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของนักเรียนและบุคลากรให้มีความช านาญในด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศส าหรับการเรียนรู้และปฏิบัติงาน 
 
๓. เปา้หมาย 

๓.๑  เชิงปริมาณ 
๓.๑.๑  นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน 

๓.๒  เชิงคุณภาพ 
  ๓.๒.๑   นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนมีความช านาญในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ
การเรียนรู้และการปฏิบัติงาน 

 
๔. กจิกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขัน้ตอน ระยะเวลาด าเนนิการ ผูร้บัผดิชอบ 
๑. ขั้นการวางแผน 

๑.๑ ส ารวจความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑.๒ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

เมษายน ๒๕๖๔ นายพงศธร  วงศ์เกษม 

๒ ขั้นด าเนินการตามโครงการ 
๒.๑ ด าเนินการเตรียมความพร้อมส าหรับอบรม 
๒.๒ ด าเนินการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ 
      สารสนเทศที่ใช้ในการอบรม 
๒.๓ ด าเนินการอบรมตามโครงการ 
๒.๔ นิเทศ ติดตามโครงการ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายพงศธร  วงศ์เกษม 

๓ ขั้นติดตามประเมินผล 
- จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ 

มีนาคม ๒๕๖๕ นายพงศธร  วงศ์เกษม 

 
 
๕. งบประมาณทีใ่ช ้

ในการจัดโครงการครั้งนี้ใช้งบประมาณทั้งหมด   
จ านวน  ๓,๐๐๐ บาท  (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ 

เงนิงบประมาณ เงนิอุดหนนุ เงนิรายได ้ รวม 
อบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ - ๓,๐๐๐ - - 

รวม - ๓,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ 
 
 
 



๖ . การประเมนิผล 
ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ วธิกีารประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช้ 

ผลลัพธ์ 
- ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
- สอบถามผู้ใช้บริการ 
- ประเมินความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบประเมินความพึงพอใจ

ของผู้รับการอบรม 
 
๗. ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 

นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ผู้เสนอโครงการ ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

(นายพงศธร  วงศ์เกษม) 
ต าแหน่ง ครู คศ.๒                                       

หัวหน้างานคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน 

 
 

(นางพันณี  จิตรวิเศษสม) 
ต าแหน่ง ครู คศ.๓ 

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 

ผลการพิจารณา            อนุมัต ิ           ไม่อนุมัต ิ  
 

 
 

ลงชื่อ 
(นางดวงรัตน์  ชิตเจริญ) 

ผู้อ านวยการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 
 



     
 

แบบขออนมุัตโิครงการ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
โรงเรียนเตรยีมอดุมศกึษาพฒันาการ  ฉะเชงิเทรา 

 
ชื่องาน/โครงการ นิเทศภายในสถานศึกษา 
กลยทุธโ์รงเรยีน  
        กลยุทธ์ที่  ๑  เสริมสร้างพัฒนานักเรียน  ครู  และบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรม  บนพ้ืนฐานของความ
เป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่  ๓  ส่งเสริม  สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้ได้ศักยภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพ                                  
มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน        
 มาตรฐานที่ ๑  ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
 มาตรฐานที่ ๒  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
 มาตรฐานที่ ๓  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน  
ลักษณะโครงการ     ต่อเนื่อง         ใหม ่
ผูร้บัผดิชอบ              ฝ่ายบริหารวิชาการ 
ระยะเวลาด าเนนิการ    ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
๑. หลกัการและเหตผุล     
  การจัดการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ที่มุ่งให้ผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ โดยถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด   ครูจะต้องมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้
ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสูงตามมาตรฐานหลักสูตร และมาตรฐานการศึกษาชาติ และโรงเรียนมีศักยภาพในการ
บริหารจัดการ เพ่ือเข้าสู่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 การนิเทศภายในจึงถือเป็นภารกิจหลักที่ส าคัญที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกขั้นพ้ืนฐานใช้เป็ น
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษา ผู้บริหารการศึกษาใช้เป็นกระบวนการส่งเสริมสนับสนุน และช่วยเหลือ
ครูผู้สอนให้ได้ใช้ศักยภาพของตนเองในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้ประสบผลส าเร็จทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา ในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันยังไม่สามารถปรับปรุงคุณภาพนักเรียนได้เต็มศักยภาพ   
 โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการนิเทศภายในโรงเรียน เพ่ือมุ่งพัฒนาครูให้ปรับตัวก้าวทันความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและการศึกษา สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เน้นทักษะ
กระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผู้บริหารสามารถใช้กระบวนการนิเทศภายในในการ
ด าเนินการก ากับติดตามการปฏิบัติตนของครูอย่างเป็นระบบ 
๒. วตัถปุระสงค ์

๒.๑   เพ่ือให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และสามารถน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนได้ 

๒.๒   เพ่ือให้ครูน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 



๓.  เปา้หมาย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ 
           ครูทุกคนเข้าร่วมโครงการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ    

๓.๒  เชิงคุณภาพ 
            ครูมีการพัฒนาในด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
 
๔.  กจิกรรมและการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขัน้ตอน ระยะเวลาด าเนนิการ ผูร้บัผดิชอบ 
๑. เสนอโครงการต่อผู้บริหาร พฤษภาคม ๒๕๖๔ ฝ่ายบริหารวิชาการ 
๒. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผู้บริหารและคณะครู 
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน   พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

 
ผู้บริหาร 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 
๔. ด าเนินงานตามโครงการ 
     ๔.๑  นิเทศการสอน/นิเทศห้องเรียน ตามตาราง 
     ๔.๒  นิเทศภายในโดยใช้รูปแบบการนิเทศท่ี
หลากหลาย 
              -  นิเทศให้ค าปรึกษารายบุคคล 
              -  นิเทศแบบให้ศึกษาจากเอกสาร/ต ารา/
แหล่งวิทยาการ 
              -  นิเทศแบบฝึกอบรม 
              -  ประชุมทางวิชาการ 

มิถุนายน  ๒๕๖๔– 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 
หวัหน้ากลุ่มสาระฯ 

คณะครู 

๕. ก ากับติดตามและประเมินผล    มิถุนายน  ๒๕๖๔– 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
ฝ่ายบริหารวิชาการ 

๖.  ประเมินโครงการ มีนาคม  ๒๕๖๕ ฝ่ายบริหารวิชาการ 
๗.  สรุปรายงายผลการด าเนินงาน มีนาคม. ๒๕๖๕ ฝ่ายบริหารวิชาการ 

 
๕. งบประมาณทีใ่ช ้
 ในการด าเนินงาน/โครงการนี้ใช้งบประมาณทั้งหมดจ านวน       -        บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖. การประเมนิผล 
 

ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ วธิกีารประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช้ 
ผลผลติ 
๑.  ครูสามารถจัดการเรียนการสอนโดยเน้น  
     ผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๒.  ครูมีความรู้ความเข้าใจงานในหน้าที่ 
     ที่ได้รับมอบหมาย 

 
- การสังเกตการสอนของครู  
 
-  การสัมภาษณ์ครู 

 
- แบบบันทึกการสังเกต 
   การสอนของครู 
-  แบบสัมภาษณ์ 
 

ผลลัพธ ์
๑.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
 
๒.  การบริหารจัดการงานต่างๆในฝ่าย 
     บริหารวชิาการ อยู่ในระดับดี 
 

 
-  การสังเกตผลสัมฤทธิ์ 
   ทางการเรียนของนักเรียน 
-  สอบถามความพึงพอใจ    
   ของครูเก่ียวกับการ 
    ด าเนินงานต่างๆในฝ่าย 
    บริหารวิชาการ 

 
-  แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ 
    ทางการเรียนของนักเรียน 
-  แบบสอบถาม 

 
 
๗.  ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
      ๑.  ครูมีการพัฒนาในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีขึ้น 
      ๒.  ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ทึ่ได้รับมอบหมาย ส่งผลให้เกิด 
           ประสิทธิภาพในการท างาน 
      ๓.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
 
 
             ผู้เสนอโครงการ                        เห็นชอบโครงการ 
          
                                                                                             
        (นางพันณี   จิตรวิเศษสม )                                          นางพันณี   จิตรวิเศษสม) 
             ต าแหน่ง ครู คศ.๓                                                   ต าแหน่ง ครู  คศ.๓ 
     งานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้                            ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
ผลการพิจารณา                   อนุมัติ                   ไม่อนุมัติ 
     
                                              ลงชื่อ   
 

        ( นางดวงรัตน์   ชิตเจรญิ ) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 



 
 
 

แบบขออนมุัตโิครงการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
โรงเรียนเตรยีมอดุมศกึษาพฒันาการ  ฉะเชงิเทรา 

 
ชื่องาน/โครงการ   พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ชั้น  ม. ๓ และ ม. ๖ 
กลยทุธโ์รงเรยีน  

กลยุทธ์ที่  ๒  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษา  และพัฒนาศักยภาพสู่การ 
       เป็นพลโลก 

กลยุทธ์ที่  ๓  ส่งเสริม  สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้ได้ศักยภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 
       วิชาชีพ                                       

มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน   
มาตรฐานที่ ๑  ด้านคุณภาพของผู้เรียน  

ลักษณะโครงการ      ต่อเนื่อง       ใหม ่
ผูร้บัผดิชอบ          งานพัฒนากลุม่สาระการเรยีนรู ้ฝา่ยบรหิารวชิาการ 
ระยะเวลาด าเนนิการ    ตลอดปีการศกึษา ๒๕๖๔ 
 
๑. หลกัการและเหตผุล 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ก าหนดให้มีการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนไว้ ๓ ระดับ คือ ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา และระดับชาติ ทั้งนี้ เพ่ือตรวจสอบทั้ง
ความก้าวหน้าด้านการเรียนรู้และความรู้ที่ผู้เรียนมีในปีสุดท้ายของแต่ละช่วงชั้น คือ ม.๓ และ ม.๖ และยังมีการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา ทุกระดับในภาพรวมนับตั้งแต่ ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่ และ
ระดับชาติ ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ  ทางโรงเรียนจึงจ าเป็นต้องเร่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และทุกระดับชั้น เพ่ือให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสูงขึ้นจนสามารถผ่านการประเมินได้ 

 
๒. วตัถปุระสงค ์

๑.เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระฯเป็นไปตามเกณฑ์ 
๒.เพ่ือให้ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 
๓..เพ่ือให้นักเรียนมีผลการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 
 
 
 



๓. เปา้หมาย 
เชงิปรมิาณ 

๑.  นักเรียนร้อยละ  ๗๕  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระฯ เพิ่มข้ึนร้อยละ ๓ 
  ๒.  นักเรียนชั้น ม.๓  และ ม.๖  มีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 
           ๓.  นักเรียนร้อยละ ๗๕   มีผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

เชงิคณุภาพ 
 นักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนการสอน  การส่งเสริม สนับสนุน การเรียนการสอนจากทุกกลุ่มสาระฯ 
การเรียนรู้  ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  นักเรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะ                      ที่
จ าเป็นตามหลักสูตร  มีผลการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้น มีการแสวงหาความรู้ ได้
ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน    อันส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ในระดับดี 
นักเรียนมีความรู้และทักษะในการทดสอบวัดความรู้  และผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  ๓  และ ๖ สูงขึ้น 
 
๔. กจิกรรมและการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขัน้ตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผูร้บัผดิชอบ 
๑. ประชุม วางแผนการด าเนินงาน มิถุนายน  ๒๕๖๔ ฝ่ายบริหารวิชาการ 
๒. เขียนโครงการ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ฝ่ายบริหารวิชาการ 
๓. เสนอโครงการต่อฝ่ายบริหาร กรกฎาคม๒๕๖๔ ฝ่ายบริหารวิชาการ 
๔. ด าเนินการตามโครงการ  โดยการจัด
กิจกรรมดังต่อไปนี้ 
    ๔.๑ กิจกรรมส่งเสริมครูและบุคลากรให้
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
    ๔.๒ กิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้ศึกษาหา
ความรู้โดยการเข้ารับการอบรมจากหน่วยงาน
ต่างๆ 
    ๔.๓ กิจกรรมค้นหาและส่งเสริมนักเรียน              
ที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ ๕ ด้าน
ได้แก่  คณิต , วิทย์, ศิลปะ, ดนตรี, กีฬา                     
และภาษา 
    ๔.๔ กิจกรรมสอนซ่อมเสริม  
ชั้น ม. ๓ , ม. ๖ 

 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 

 
 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 
 

หัวหน้ากลุ่มสาระ 
 
 

คณะกรรมการวิชาการ 
 

๕. ก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน ตลอดปีการศึกษา ฝ่ายบริหารวิชาการ 
๖. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม ๒๕๖๕ ฝ่ายบริหารวิชาการ 



๕. งบประมาณ 
ในการจัดโครงการครั้งนี้ใช้งบประมาณทั้งหมดจ านวน     -        บาท  รายละเอียดมีดังนี้ 
 

กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ 

หมายเหตุ 
งบประมาณ อุดหนุน อ่ืนๆ รวม 

๑. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
ให้ศึกษาหาความรู้โดยการ
เข้ารับการอบรมจาก
หน่วยงานต่างๆ 
๒. กิจกรรมส่งเสริมนักเรียน
ที่มีความสามารถทางด้าน
วิชาการให้เข้าร่วมกิจกรรม
ทางวิชาการท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 
๓. กิจกรรมส่งเสริมครูและ
บุคลากรให้จัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
๔.  กิจกรรมค้นหาและ
ส่งเสริมนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษสู่ความ
เป็นเลิศ ๕ ด้านได้แก่  
คณิต , วิทย์, ศิลป, ดนตรี, 
กีฬา และภาษา 
๕. กิจกรรมสอนซ่อมเสริม  
ชั้น ม. ๓ , ม. ๖  

- - - - - 

 
 
สถานที่ด าเนนิการ    ห้องพระเกี้ยวน้อย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฉะเชิงเทรา 
หนว่ยงานที่เกีย่วขอ้ง   กลุ่มบริหารวิชาการ,  กลุ่มบริหารงบประมาณ,  กลุ่มบริหารบุคคล, กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ภาษาไทย ,กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  , 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
 



๖. การประเมนิผล 
 

ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ วธิกีารประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช้ 
ผลผลิต 
๑. นักเรียนร้อยละ ๙๐ 
๒. ครูและบุคลากรร้อยละ ๑๐๐ 

 
สังเกตจ านวนบุคลากรและ 
ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

 
แบบสังเกต 
แบบประเมิน 

ผลลัพธ์ 
๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ได้รับการพัฒนาให้มี
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ 
๒. ผู้เรียน ๙๐ ได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็น
เลิศ ๕ ด้าน ได้แก่ คณิต  วิทย์  ศิลปะ  ดนตรี  
กีฬา  และภาษา 
๓. ครูร้อยละ ๑๐๐ มีผลงานด้านวิชาการ
สามารถน ามาใช้พัฒนาผู้เรียนได้หลากหลาย 
๔. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 
๗๕ ขึ้นไป 

 
ทดสอบความรู้ของนักเรียน   
 
สัมภาษณ์ครูผู้สอน  
สัมภาษณ์ผู้เรียน 
สัมภาษณ์ครูประจ าวิชา 
ประเมินผลงานของครู 
 
ประเมินความพึงพอใจของ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 
แบบทดสอบประจ าภาคเรียน 
แบบทดสอบระดับชาติ 
แบบสัมภาษณ์ 
 
 
การจัดท าแฟ้มพัฒนางานของครู 
 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
๗. ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 
  ๑.  โรงเรียนมีนักเรียนที่มีความเป็นเลิศ  
  ๒.  โรงเรียนเป็นแหล่งบริการด้านวิชาการอย่างมีศักยภาพ 
   
                     ผู้เสนอโครงการ                                                ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

 

              ( นางพันณี  จิตรวิเศษสม)                                     (.นางพันณี  จิตรวิเศษสม.) 
                  ต าแหน่ง ครู  คศ.๓                                              ต าแหน่ง ครู  คศ.๓ 
             หัวหน้างานส่งเสรมิวิชาการ                           ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
ผลการพิจารณา                   อนุมัติ                 ไม่อนุมัติ 
 

ลงชื่อ 
 

                                                     (นางดวงรัตน์  ชิตเจริญ ) 
                                ผูอ้ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 



 
 

แบบขออนมุัตโิครงการ   ประจ าปกีารศึกษา    ๒๕๖๔ 
โรงเรียนเตรยีมอดุมศกึษาพฒันาการ  ฉะเชงิเทรา 

 
ชื่องาน/โครงการ        พัฒนาการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กลยทุธโ์รงเรยีน  
 กลยุทธ์ที่  ๑  เสริมสร้างพัฒนานักเรียน  ครู  และบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรม  บนพ้ืนฐานของความ
เป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่  ๒  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษา  และพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นพลโลก 
กลยุทธ์ที่  ๓  ส่งเสริม  สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้ได้ศักยภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ 

มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
  มาตรฐานที่ ๑  ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
  มาตรฐานที่ ๒  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
  มาตรฐานที่ ๓  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ลักษณะโครงการ       ต่อเนื่อง          ใหม ่
ผูร้บัผดิชอบ            ฝ่ายบริหารวิชาการ 
ระยะเวลาด าเนนิการ      ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๑. หลกัการและเหตผุล 
              ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  ได้ก าหนดแนวทางในการจัดการศึกษา โดยจัดให้มีการ
ปฏิรูปการศึกษาในด้านต่าง ๆ  โดยเฉพาะการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โรงเรียนจึงส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ครูได้จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการสอนในทุกด้าน  เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นคนดี  คนเก่ง  และอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข  ตลอดจนเป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชนเพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน 
 ๒. วตัถปุระสงค ์

๒.๑ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ 
๒.๒ เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศ ๕ ด้าน ได้แก่ คณิต  วิทย์  ศิลป  ดนตรี  กีฬา  และภาษา   
๒.๓ เพ่ือส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านวิชาการให้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการทั้งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา 
๒.๔ เพ่ือให้ครูมีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและใช้พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
๒.๕ เพ่ือส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความถนัดและความสามารถของผู้เรียน 
๒.๖ เพ่ือให้โรงเรียนเป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชน 

 ๒.๗ เพ่ือให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้แหล่งเรียนรู้ในการศึกษาตามสภาพจริงบูรณาการ 
๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 



๓.  เปา้หมาย 
            ๓.๑ เชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑ ครูและบุคลากรร้อยละ ๑๐๐ 
  ๓.๑.๒ นักเรียนร้อยละ ๙๐ 
   ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๓.๒.๑ นักเรียนร้อยละ ๙๐ ได้รับการพัฒนาจากการท าวิจัยในชั้นเรียนของครู 
  ๓.๒.๒ นักเรียนร้อยละ ๙๐ ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมครบทั้ง ๕ ด้าน 
  ๓.๒.๓ ครูร้อยละ ๑๐๐ น าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาใช้พัฒนาผู้เรียน 
      ๓.๒.๔ นักเรียน  ครูและบุคลากร   ชุมชน  หน่วยงานต่าง ๆ  มีความพึงพอใจ 
                              ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไปในการจัดนิทรรศการวิชาการของโรงเรียน 
 
๔. กจิกรรมและการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขัน้ตอน ระยะเวลาด าเนนิการ ผูร้บัผดิชอบ 
๑. ประชุม วางแผนการด าเนินงาน มีนาคม ๒๕๖๔ ฝ่ายบริหารวิชาการ 
๒. เขียนโครงการ มีนาคม ๒๕๖๔ ฝ่ายบริหารวิชาการ 
๓. เสนอโครงการต่อฝ่ายบริหาร มีนาคม ๒๕๖๔ ฝ่ายบริหารวิชาการ 
๔. ด าเนินการตามโครงการ  โดยการจัด 
กิจกรรมดังต่อไปนี้ 

  

     ๔.๑ จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ พัฒนาวิชาการ ตลอดปีการศึกษา ฝ่ายบริหารวิชาการ 
     ๔.๒ กิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่             
ชั้น ม. ๑,ม.๔ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

     ๔.๓ กิจกรรมส่งเสริมครูและบุคลากรให้จัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ 

ตลอดปีการศึกษา 
 

ครูประจ าวิชา 
 

     ๔.๔ กิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้ศึกษาหาความรู้
โดยการเขา้รับการอบรมจากหน่วยงานต่างๆ 

ตลอดปีการศึกษา 
 

หัวหน้ากลุ่มสาระ 
และคณะครู 

     ๔.๕ กิจกรรมค้นหาและส่งเสริมนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ ๕ ด้านได้แก่  
คณิต , วิทย์, ศิลป, ดนตรี, กฬีา และภาษา 

ตลอดปีการศึกษา 
 

ครูประจ าวิชา 
 

     ๔.๖ กิจกรรมนิทรรศการวิชาการภายในโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา คณะครู 
     ๔.๗ กิจกรรมวิชาการการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ธันวาคม ๒๕๖๔ – 

มกราคม ๒๕๖๕ 
คณะครูและนักเรียน 

     ๔.๘ กิจกรรมสอนซ่อมเสริม ชั้น ม. ๓ , ม. ๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ – 
มกราคม ๒๕๖๕ 

คณะครูและนักเรียน 



กิจกรรม/ขัน้ตอน ระยะเวลาด าเนนิการ ผูร้บัผดิชอบ 
     ๔.๙ กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถ 
ทางด้านวิชาการให้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ    
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
และคณะครู 

     ๔.๑๐ กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มสาระ 
ทั้ง  ๘ กลุ่มสาระฯ 

● กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
-กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
-กิจกรรมวันภาษาไทย   
-กิจกรรมพัฒนาห้องกลุ่มสาระฯ 
-กิจกรรมจัดท าสื่อการเรียนการสอน 
-กิจกรรมสอนเสริมเติมเต็มติวเข้มภาษาไทย 

● กลุ่มสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 
-พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนวิชาธรรมศึกษา
และอิสลามศึกษา 
-พัฒนาแหล่งเรียนรู้และจัดท าระบบ
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ 

● กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 
-กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
-ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้สู่ห้องเรียน 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
-พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

● กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

-พัฒนาการเรียนการสอน 

● กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
-พัฒนาการเรียนการสอน 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะครู 
 
 

นางสาวโสพิศ สิงคีพงศ์ 
 
 
 
 

นางสาวพรรณทิพา นาคคล้าย 
 
 
 
 

นางพันณี จิตรวิเศษสม 
 
 

นายสุนทร สร้อยเรืองศรี 
 
 

นางสมพร คงเอ่ียม 
 
 

นางนันทิยา สวนมาลี 

● กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
-ค่าจ้างครูต่างประเทศ 
-เสริมสร้างบรรยากาศภายในห้อง                 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
-กิจกรรม English Day 
- กิจกรรม Christmas Day 
 

 นางวรณัน พุฒซ้อน 
 
 
 
 
 



กิจกรรม/ขัน้ตอน ระยะเวลาด าเนนิการ ผูร้บัผดิชอบ 
-กิจกรรม Valentine Day 
-กิจกรรมHalloweenDay 

● กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
           -พัฒนาการเรียนการสอน 

 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 

 
 

นายไพโรจน์ ข าส าอางค์ 

      ๔.๑๑ กิจกรรมแนะนว 
            - โครงการแนะแนวสัญจร 

 มกราคม ๒๕๖๕ งานแนะแนว 
ฝ่ายบริหารวิชาการ 

     ๔.๑๒ กิจกรรมตอบสนองนโยบายจุดเน้น 
(ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้,  ชมุนุม ,ส่งเสริมอาชีพ ) 
             โครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้น 

ตลอดปีการศึกษา นางพันณี จิตรวิเศษสม 
 

๕. ก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน ตลอดปีการศึกษา ฝ่ายบริหารวิชาการ 
๖. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม ๒๕๖๕ ฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
๕. งบประมาณทีใ่ช ้

ในการจัดโครงการครั้งนี้ใช้งบประมาณทั้งหมดจ านวน  ๑๙๒,๓๔๐ บาท  (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสาม
ร้อยสี่สิบบาทถ้วน)  รายละเอียดมีดังนี้ 

กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ หมายเหต ุ

งบประมาณ อุดหนนุ อื่นๆ รวม  
๑ จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ พัฒนาวิชาการ - ๒๔,๔๐๐ - ๒๔,๔๐๐ - 
๒ กิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่             
ชั้น ม. ๑,ม.๔ 

- - - - - 

๓ กิจกรรมส่งเสริมครูและบุคลากรให้จัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

- - - - - 

๔ กิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้ศึกษาหาความรู้
โดยการเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต่างๆ 

- - - - - 

๕ กิจกรรมค้นหาและส่งเสริมนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ ๕ ด้านได้แก่  
คณิต , วิทย์, ศิลปะ, ดนตรี, กีฬา และภาษา 

- - - - - 

๖ กิจกรรมนิทรรศการวิชาการภายในโรงเรียน - - - - - 
๗ กิจกรรมวิชาการการแข่งขันศิลปหัตถกรรม - ๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ - 
๘ กิจกรรมสอนซ่อมเสริม ชั้น ม. ๓ , ม. ๖ 
และกิจกรรมการสอนชดเชย 

- - - - - 

๙ กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถ 
ทางด้านวิชาการให้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ     

- - - - - 



กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ หมายเหต ุ

งบประมาณ อุดหนนุ อื่นๆ รวม  
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
๑๐ นิเทศครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา - - - - - 
๑๑ กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มสาระ                 
ทั้ง  ๘ กลุ่มสาระฯ 

● กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
-กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
-กิจกรรมวันภาษาไทย   
-กิจกรรมพัฒนาห้องกลุ่มสาระฯ 
-กิจกรรมพัฒนาสวนวรรณคดี 
-กิจกรรมจัดท าสื่อการเรียนการสอน 
-กิจกรรมสอนเสริมเติมเต็มติวเข้ม
ภาษาไทย 
-กลุ่มสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 
-พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนวิชาธรรม
ศึกษาและอิสลามศึกษา 
-พัฒนาแหล่งเรียนรู้และจัดท าระบบ
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ 

● กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 
-กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
-ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้สู่
ห้องเรียน 

● กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
-พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

● กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเ
ทคโนโลยี 
-พัฒนาการเรียนการสอน 

● กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
          -พัฒนาการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

๑,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๑,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
  
 

๑,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

๑,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๑,๐๐๐ 
  
 
 
 

๑,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 
 

๑,๐๐๐   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ หมายเหต ุ

งบประมาณ อุดหนนุ อื่นๆ รวม  

● กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
-ค่าจ้างครูต่างประเทศ 
-เสริมสร้างบรรยากาศภายในห้อง   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
-กิจกรรม English Day 
- กิจกรรม Christmas Day 
-กิจกรรม Valentine Day 
-กิจกรรมHalloweenDay 

●  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
          -พัฒนาการเรียนการสอน 

 ๒,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

 ๑,๐๐๐ 
 

 
๒๕๒,๐๐

๐ 

๒,๐๐๐ 
๒๕๒,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 

๑,๐๐๐ 
 

 
รายได้ 

๑๑ กิจกรรมแนะนว 
            - โครงการแนะแนวสัญจร 

- ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐  

๑๒ การประกวดสื่อการเรียนการสอน - ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐  
๑๓ กิจกรรมตอบสนองนโยบายจุดเน้น 
(ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้,  ชมุนุม) 
             โครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้น 

  
 
  

   

รวม   ๓๔,๙๐๐   ๒๕๒,๐๐๐ ๓๔,๙๐๐    
 
๖. การประเมนิผล 
 

ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ วธิกีารประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช้ 
ผลผลิต 
๑. นักเรียนร้อยละ ๙๐ 
๒. ครูและบุคลากรร้อยละ ๑๐๐ 

 
สังเกตจ านวนบุคลากรและผู้เรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

 
แบบสังเกต 
แบบประเมิน 



ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ วธิกีารประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช้ 
ผลลัพธ์ 
๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ได้รับการ
พัฒนาให้มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ 
๒.  ผู้เรียน ๙๐ ได้รับการส่งเสริม
ให้มีความเป็นเลิศ ๕ ด้าน ได้แก่ 
คณิต  วิทย์  ศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  
และภาษา 
๓. ครูร้อยละ ๑๐๐ มีผลงานด้าน
วิชาการสามารถน ามาใช้พัฒนา
ผู้เรียนได้หลากหลาย 
๔. ความพึงพอใจของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป 

 
ทดสอบความรู้ของนักเรียน   
 
 
สัมภาษณ์ครูผู้สอน  
สัมภาษณ์ผู้เรียน 
สัมภาษณ์ครูประจ าวิชา 
 
ประเมินผลงานของครู 
 
 
ประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเ
กี่ยวข้อง 

 
แบบทดสอบประจ าภาคเรียน 
แบบทดสอบระดับชาติ 
 
แบบสัมภาษณ์ 
 
 
 
การจัดท าแฟ้มพัฒนางานของครู 
 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
๗. ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 

๗.๑ โรงเรียนมีนักเรียนที่มีความเป็นเลิศ  
๗.๒ โรงเรียนเป็นแหล่งบริการด้านวิชาการอย่างมีศักยภาพ 
๗.๓  ครูได้รับการนิเทศและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
๗.๔ ชุมชน องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
ผู้เสนอโครงการ                                                       ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 
      ( นางพันณี   จิตรวิเศษสม)                                       (นางพันณี   จิตรวิเศษสม .) 
           ต าแหน่ง   ครู  คศ.๓             ต าแหน่ง  ครู คศ.๓ 
     หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการ                        ปฏิบัตหิน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
ผลการพิจารณา                อนุมัติ                   ไม่อนุมัติ 
 
 
                                        ลงชื่อ         

 (นางดวงรัตน์   ชิตเจริญ ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 



 

 
 
 

แบบขออนมุัตโิครงการ ประจ าปีการศึกษา  256๔ 
โรงเรียนเตรยีมอดุมศกึษาพฒันาการ  ฉะเชงิเทรา 

 
ชื่องาน/โครงการ           โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน) 
สนองกลยทุธโ์รงเรยีน 

กลยุทธ์ที่  3  ส่งเสริม  สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้ได้ศักยภาพการปฏิบัติงานตาม 
       มาตรฐานวชิาชีพ   

กลยุทธ์ที่  4  ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม 
                 เป้าหมายสร้างเครือข่ายและภาคส่วนต่างๆให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  5  พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาตามหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียน 

       เป็นฐาน 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มาตรฐานที่ 2  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 
ลักษณะโครงการ   ใหม่    ต่อเนื่อง 
ผูร้บัผดิชอบ  นายไพโรจน์   ข าส าอางค์  
ระยะเวลาด าเนนิการ   ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
1. หลกัการและเหตผุล 
 เพ่ือให้การด าเนินงานและการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานเป็นไปอย่างถูกต้องเชื่อถือได้ มีการปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ  ข้อบังคับตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ  เป็นไปอย่างถูกต้องชัดเจน     มีเอกภาพ มี
หลักฐานสามารถตรวจสอบได้ การวางกลไก จัดระบบ  การก าหนดกิจกรรมต่างๆ  จะท าให้เกิดระบบการควบคุม
ภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการบริหารจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนได้มาก
ที่สุด  ทั้งเป็นไปตามระเบียบของทางราชการที่ เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อสถานศึกษา  จึงจัดโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ค่าใช้จ่ายพ้ืนฐาน)  เพ่ือ
พัฒนาการด าเนินงานของสถานศึกษาต่อไป 

2. วตัถปุระสงค ์
2.1  เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายพ้ืนฐานภายในโรงเรียนเป็นไปอย่างเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ 
2.2 เพ่ือให้การจ่ายค่าใช้จ่ายพ้ืนฐานประเภทงบด าเนินงานเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 



3. เปา้หมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 

การปฏิบัติงานของทุกกลุ่มงานภายในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
 3.2  เชิงคุณภาพ 

บุคลากรทุกคนปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
4. กจิกรรมและการด าเนินงาน 
 
ที ่ กิจกรรม/ขัน้ตอน ระยะเวลาด าเนนิการ ผูร้บัผดิชอบ 
1 ขั้นวางแผน 

-  ประชุมคณะครู ประเมินการบริหาร             
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน) ภายในโรงเรียน 
-  เสนอโครงการ 

พฤษภาคม ๒๕6๔ คณะครู 

๒ ด าเนินงานตามโครงการ 
- ค่าสาธารณูปโภค 
  ไฟฟ้า  ประปา  โทรศัพท์ 

ตลอดปีการศึกษา 
256๔ 

 
ครูไพโรจน์  ข าส าอางค์ 

 - ค่าถ่ายเอกสาร   
    

3 ติดตามผลการปฏิบัติงาน กุมภาพันธ์ ๒๕6๕ ครูไพโรจน์  ข าส าอางค์  
4 สรุปผลการด าเนินงาน มีนาคม ๒๕6๕ ครูไพโรจน์  ข าส าอางค์ 
 
5. งบประมาณทีใ่ช ้
 ใช้งบประมาณท้ังหมดจ านวน  359,800 บาท (สามแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
 

 
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณ  
หมายเหต ุงบประมาณ อุดหนนุ อื่นๆ รวม 

- ค่าสาธารณูปโภค - 282,800 - 282,800 - 
(ไฟฟ้า  ประปา  โทรศัพท์)      
- ค่าถ่ายเอกสาร - ๕,000 - ๕,000 - 

รวม - ๒๘๗,800 - ๒๘๗,800 - 
 
 
 
 



6. การประเมนิผล 
 

ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ วธิกีารประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช้ 
ผลผลติ 
จ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายพื้นฐานภายในโรงเรี
ยนเป็นไปตามปกติ 

ติดตามผลการปฏิบัติงาน 
 

แบบรายงาน 

ผลลัพธ ์
    การปฏิบัติงานของทุกฝ่ายมีประสิทธิภาพ 

 
ติดตามผลการปฏิบัติงาน 

 
แบบรายงาน 

 
7. ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 

7.1  การใช้จ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายพื้นฐานภายในโรงเรียนเป็นไปอย่างเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ 
7.2 การจ่ายค่าใช้จ่ายพื้นฐานประเภทงบด าเนินงานเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

 
 
                ผู้เสนอโครงการ                ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
        (นายไพโรจน์  ข าส าอางค์)                               (นางพันณื   จิตรวิเศษสม) 
         ต าแหน่ง ครู อันดับ คศ. 3                                  ต าแหน่ง ครู อันดับ คศ. 3 
    หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการศึกษา                 ปฏิบตัิหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
 ผลการพิจารณา         อนุมัต ิ         ไม่อนุมัติ 
           
 
                                  ลงชื่อ 
                                              ( นางดวงรัตน์  ชิตเจริญ ) 
                           ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 



 
 
 

แบบขออนมุัตโิครงการ   ประจ าปกีารศึกษา    ๒๕๖๔ 
โรงเรียนเตรยีมอดุมศกึษาพฒันาการ  ฉะเชงิเทรา 

 
    ชือ่งาน/โครงการ    โครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้น  
    กลยุทธโ์รงเรยีน  

ข้อที่  5  พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ                                      
    มาตรฐานการศกึษาขัน้พื้นฐาน   

มาตรฐานที่  ๑  ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
มาตรฐานที่ ๓  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

    ลกัษณะโครงการ        ต่อเนื่อง         ใหม ่
    ผูร้บัผดิชอบ          กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ     ฝ่ายบริหารวิชาการ 
    ระยะเวลาด าเนนิการ  ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
1. หลกัการและเหตผุล 

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายจัดท าแผนบูรณาการด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ  และคุณภาพ
ของผู้เรียนในทุก ๆด้าน และยกระดับสถานศึกษาสู่อนาคต จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกอาชีพ มี
ทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ และมีทักษะการประกอบอาชีพ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
ฉะเชิงเทรา จึงได้ร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่าง ฉะเชิงเทรา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัด
กิจกรรมสอดรับกับนโยบายดังกล่าว โดยเปิดเป็นการอบรมวิชาชีพระยะสั้น ให้กับนักเรียนทั้งมัธยมศึกษาตอนต้น
และตอนปลาย ตามความสนใจของนักเรียน โดยมีการสอนร่วมกันทั้งครู และห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ของทั้ง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทราและวิทยาลัยสารพัดช่าง ฉะเชิงเทรา 
2.วตัถุประสงค ์

2.1 เพ่ือจัดให้นักเรียนได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติจริงที่โรงเรียน เป็นพื้นฐานอาชีพที่เหมาะสมกับท้องถิ่น 
2.2 เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ประสบการณ์และเป็นข้อมูลการวิเคราะห์ตัดสินใจในการเลือกอาชีพและ

การมีงานท าได้โอกาสต่อไป 
 

3.เปา้หมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนทุกคนในโรงเรียนที่ได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติจริง มีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ 
สามารถวิเคราะห์ตัดสินใจในการเลือกอาชีพได้ 

3.2 ด้านคุณภาพ 
3.2.1 ครูผู้สอนพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพ่ือการมีงานท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2.2 นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ สามารถปฏิบัติ

กิจกรรมเพ่ือการอาชีพ การมีงานท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  
 



4 . กจิกรรมและการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขัน้ตอน ระยะเวลาด าเนนิการ สถานที่ด าเนนิกา

ร 
ผูร้บัผดิชอบ 

1. ประชุม วางแผนการด าเนินงาน ตุลาคม ๒๕๖๔ โรงเรียน ต.อ.พ.ฉ. ฝ่ายบริหารวิชาการ 
2. เขียนโครงการ ตุลาคม ๒๕๖๔ โรงเรียน ต.อ.พ.ฉ. ฝ่ายบริหารวิชาการ 
3. เสนอโครงการต่อฝ่ายบริหาร พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โรงเรียน ต.อ.พ.ฉ. ฝ่ายบริหารวิชาการ 
4. ด าเนินการตามโครงการ  
โดยการจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
4.1 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพระยะ
สั้น 
 - อาหารว่างยอดนิยม 
- ตัดผมชาย 
- ศิลปะประดิษฐ์ 
- ช่างซ่อมจักรยานยนต์ 
- ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 
- ช่างซ่อมรถยนต์( ครู ) 
4.2 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่มี
ความสามารถทางด้านอาชีพ 

 
 
ตลอดปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 
 
 

 
 
โรงเรียน ต.อ.พ.ฉ 
 
โรงเรียน ต.อ.พ.ฉ. 
 
 

 
 
คณะครูทุกคน 
ฝ่ายบริหารวิชาการ 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 

5. ก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน มีนาคม – เมษายน  ๖๕ โรงเรียน ต.อ.พ.ฉ. ฝ่ายบริหารวิชาการ 
6. สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

พฤษภาคม  ๒๕๖๕ โรงเรียน ต.อ.พ.ฉ. ฝ่ายบริหารวิชาการ 

 
5. งบประมาณทีใ่ช้  งบประมาณ จ านวน ๑๗,๑๖๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน ) 
 เงินงบประมาณ แผนงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในการจัดโครงการครั้งนี้ใช้
งบประมาณท้ังหมด จ านวน ๑๘,๒๐๐  บาท ( หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดมีดังนี้ 
 

         กจิกรรม 
แหล่งงบประมาณ 

หมายเหต ุ
งบประมาณ อุดหนนุ อื่นๆ รวม 

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น 
 - อาหารว่างยอดนิยม 
- ตัดผมชาย 
- ศิลปะประดิษฐ์ 
- ช่างซ่อมจักรยานต์ 
- ช่างซ่อมเคริ่องปรับอากาศ 

  
 
 

  ๑๘,๒๐๐   
 
 
 
  

- 
 
 
 
- 

         
 
 
 
 

 

 
 
 
 



6. การประเมนิผล 
ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ วธิกีารประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช ้
ผลผลิต 
1. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ 
  

 
จ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

 
แบบสังเกต 
แบบประเมิน 

ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ วธิกีารประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช ้
ผลลัพธ์ 
  

ชิ้นงาน 
 
สัมภาษณ์ครูผู้สอน  
สัมภาษณ์ผู้เรียน 
 
ประเมินผลงาน  
 
ประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่ว
นเกี่ยวข้อง 

 
 
แบบสัมภาษณ์ 
 
 
แบบประเมินการท างาน 
 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
13. ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 
  โรงเรียนทุกแห่งที่เข้าร่วมโครงการ   มีการด าเนินกิจกรรมการหารายได้ระหว่างเรียนบรรลุตามเป้าหมาย
ทุกโรงเรียนนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการที่โรงเรียนจัดให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
มีข้อมูลส าคัญเบื้องต้นในการตัดสินใจเลือกอาชีพได้ 
 
 
                    ผู้เสนอโครงการ                                                    ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
                ( นางพันณี   จิตรวิเศษสม )                                    ( นายไพโรจน์   ข าส าอางค์.) 
            หวัหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ                        รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไปและบุคคล 
 
  
               ผลการพิจารณา               อนุมัติ                  ไม่อนุมัติ 
 
 
 
                                                       
                                                (  นางดวงรัตน์   ชติเจริญ ) 
                              ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 
 
 

 



 
 

แบบขออนมุัตโิครงการ  ประจ าปกีารศึกษา  256๔ 
โรงเรียนเตรยีมอดุมศกึษาพฒันาการ  ฉะเชงิเทรา 

 
ชื่องาน/โครงการ        พัฒนางานวัดผลประเมินผล 
กลยทุธโ์รงเรยีน 
          กลยุทธ์ที่  1  เสริมสร้างพัฒนานักเรียน  ครู  และบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรม  บนพื้นฐานของ 
ความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กลยุทธ์ที่  4  ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  
สร้างเครือข่ายและภาคส่วนต่างๆ  ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 

กลยุทธ์ที่  5  พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาตามหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
           มาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
           มาตรฐานที่ 2  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  

 มาตรฐานที่ 3  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
ลักษณะโครงการ  🗹 ต่อเนื่อง                   ใหม ่  
ผูร้บัผดิชอบ                     นายเจนวิทย์  พวงทับทิม  กลุ่มบริหารวิชาการ 
ระยะเวลาด าเนนิการ          ปีการศึกษา 256๔ 
 
1.  หลกัการและเหตผุล 

งานทะเบียนวัดผลเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินการของโรงเรียนที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการออกเอกสาร
หลักฐานต่างๆ ของนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่และที่จบการศึกษาไปแล้ว อีกทั้งยังด าเนินงานเรื่อง 
การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ การส่งข้อมูล GPA และ PR ของโรงเรียนการดูแลการส่งคะแนนผลการเรียนของผู้สอน 
การบันทึกผลการเรียนลงในโปรแกรม 
การพัฒนาจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจึงขึ้นอยู่กับการด าเนินงานอย่างมีระบบ 
มีเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีทันสมัยมีความสะดวกในการค้นหาเอกสารและสามารถปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามหลักเ
กณฑ์ของทางราชการ 
 
2. วตัถปุระสงค ์

1.  เพ่ือให้มีการวัด-ประเมินผลการเรียนการสอนสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ในปัจจุบัน 
๒.  เพ่ือให้การจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนวัดผลมีความเป็นระบบ ครอบคลุม 

มีความทันสมัยและทันต่อการใช้งาน 
๓.  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกเอกสารเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
๔.  เพ่ือให้การบริการแก่ผู้มาติดต่อขอเอกสารเกิดความสะดวกและทันเวลาที่ก าหนด 

 
3. เปา้หมาย 

3.1  เชิงปริมาณ 
      ๑.  มีการวัด-ประเมินผลการเรียนการสอนสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ในปัจจุบัน 



      ๒.  มีการจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนวัดผลมีความเป็นระบบ ครอบคลุม 
มีความทันสมัยและทันต่อการใช้งาน   

      ๓.  มีการรออกเอกสารเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลาที่ก าหนด 
3.2  เชิงคุณภาพ 
      ๑.  สามารถท างานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
      ๒.  ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความพึงพอใจในการบริการ 

 
4. กจิกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขัน้ตอน ระยะเวลาด าเนนิการ ผูร้บัผดิชอบ 
1. ขั้นวางแผน 

แต่งตั้งคณะท างาน 
ประชุมวางแผนการท างาน 

 
เมษายน  256๔ 

 

 
นายเจนวิทย์  พวงทับทิม                 

และคณะครู 
2 ขั้นด าเนนิการตามโครงการ  

จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน 
จัดซื้อเอกสารและอุปกรณ์ 

 
พฤษภาคม  256๔ 

 

 
นายเจนวิทย์  พวงทับทิม                           

และคณะครู 
3 ขั้นตดิตามประเมนิผล 

ประเมนิประสทิธภิาพการปฏบิตัิงาน 
 

มีนาคม  256๕ 
 

นายเจนวิทย์  พวงทับทิม                            
และคณะครู 

 
5. งบประมาณ 
 ในการจดัโครงการในครัง้นีใ้ชง้บประมาณ 1๒,000 บาท  (หนึง่หมืน่สองพันบาทถว้น) 

กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ 

หมายเหต ุ
งบประมาณ อุดหนนุ อื่น ๆ รวม 

1. แบบ ปพ. ต่างๆ - 1,000 - 1,000  
๒. อุปกรณ์การจัดการสอบ - 1,000 - 1,000  
๓. วัสดุ – อุปกรณ์งานวัดผลประเมินผล - ๑๐,000 - ๑๐,000  

รวม - 1๒,000 - 1๒,000  
 
6 . การประเมนิผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลติ 
     จัดท าเอกสารได้ทันตามก าหนดเวลา  
และถูกต้องตามระเบียบราชการ 

 
ดูจากเอกสาร หลักฐาน 

 
แบบสังเกต 

ผลลัพธ ์
1.  
ท างานได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
2.  ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องเกิดความ                
พึงพอใจในการให้บริการ 

 
สรุปจากแบบสอบถาม 

 
สังเกตจากเอกสารขอใช้บริกา
ร 

 
แบบสอบถาม 

7. ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 



1.  ออกเอกสารหลักฐานอย่างถูกต้องและเสร็จตามเวลาที่ก าหนด 
๒.  ผู้รับบริการร้อยละ80 มีความพึงพอใจต่อการบริการ 
๓.  ด าเนินการจัดท าและส่งข้อมูลและ เอกสารทันตามก าหนดเวลา 
 

 
             ผู้เสนอโครงการ                    ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

                 ( นายเจนวิทย์  พวงทับทิม.)                                    ( นางพันณี  จิตรวิเศษสม ) 
                    ต าแหน่ง   ครู คศ.3                                               ต าแหน่ง   ครู คศ.3                                                                                                  
            หวัหน้างาน วัดผลและประเมินผล                    ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

 
 
         

ผลการพิจารณา           อนุมัติ                   ไมอ่นุมัติ 
        
 
                                      ลงชื่อ 
 

(นางดวงรัตน์  ชิตเจริญ) 
ผู้อ านวยการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 

 



 
 

แบบขออนมุัตโิครงการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
โรงเรียนเตรยีมอดุมศกึษาพฒันาการ  ฉะเชงิเทรา 

     
ชื่องาน/โครงการ    พัฒนางานทะเบียน 
กลยทุธโ์รงเรยีน 

ข้อที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาตามหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ลักษณะโครงการ           ต่อเนื่อง       ใหม ่
ผูร้บัผดิชอบ  นางพันณี  จิตรวิเศษสม 
ระยะเวลาด าเนนิการ    ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
๑. หลกัการและเหตผุล 

งานทะเบียนเป็นงานที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา เอกสารต่าง ๆ  
ต้องจัดเก็บให้เป็นระเบียบไม่ให้เกิดการสูญหาย การจัดท าระเบียนนักเรียนต้องเป็นปัจจุบันการจัดท าระเบียนผล
การเรียน(ปพ.๑) การออกใบประกาศนียบัตร(ปพ.๒) ,ใบรับรองการเรียน(ปพ.๗) , แบบรายงานผู้จบช่วงชั้น(ปพ.๓)
และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้องถูกต้องตามระเบียบ ดังนั้นงานทะเบียนจึงต้องมีระบบงานที่ชัดเจนและต่อเนื่อง
เป็นปัจจุบัน 

 
๒. วตัถปุระสงค ์

๒.๑  เพ่ือจัดท าระเบียนนักเรียนให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
๒.๒. เพ่ือจัดท าแบบระเบียนแสดงผลการเรียน. และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ถูกต้องตามระเบียบ 
๒.๓  เพ่ือให้หลักฐานงานทะเบียนทุกชิ้นมีการจัดเก็บเป็นระเบียบ   
 

๓. เปา้หมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 

๓.๑.๑ เอกสารงานทะเบียนทุกชิ้นเป็นปัจจุบันและมีการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๓.๒.๑ เอกสารงานทะเบียนทุกชิ้นมีความถูกต้อง ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔. กจิกรรมและการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. เสนอโครงการ           เมษายน ๒๕๖๔ งานทะเบียน 
๒. งานบริการเอกสารทะเบียน ตลอดปีการศึกษา งานทะเบียน 
๓. งานระเบียนนักเรียน ตลอดปีการศึกษา งานทะเบียน 
๔. บันทึกประวัติ และผลการเรียนนักเรียน ตลอดปีการศึกษา งานทะเบียน 

๕. จัดท า แบบ ปพ. ๑ – ปพ.๓  ตลอดปีการศึกษา งานทะเบียน 
๖. สรุปและประเมินผลโครงการ มีนาคม ๒๕๖๕ งานทะเบียน 
 
๕. งบประมาณทีใ่ช ้
 ในการจัดโครงการครั้งนี้ใช้งบประมาณทั้งหมดจ านวน ๑,๐๐๐ บาท ( หนึ่งพันบาทถ้วน ) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณ  
หมายเหต ุงบประมาณ อุดหนนุ อื่นๆ รวม 

๑. จัดซื้อ ปพ.๑ จ านวน ๔ 
เล่มพร้อมใบประกาศนียบัตร 

- ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐  

๒.  จัดซื้อ ที่จัดเก็บข้อมูล      
รวมเงิน - ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐  

 
๖. การประเมนิผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
แบบปพ. ๑,๒,๓ และเอกสารที่เก่ียวข้อง 
ถูกต้อง ร้อยละ ๑๐๐ 

 
การตรวจสอบความถูกต้อง 

 
แบบตรวจสอบ 
 

ผลลัพธ์  
๑.  นักเรียนและและผู้รับบริการมีความ 
     พึงพอใจ 
๒. เอกสารมีการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ 

 
-  สอบถามความพึงพอใจ 
   ของผู้รับบริการ 
-  การสังเกต 

 
-  แบบสอบถาม 
    ความความพึงพอใจ 
-  แบบสังเกต 

 
 
๗. ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 
              แบบ ปพ.  และเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ที่ออกให้แก่นักเรียน และหน่วยงานที่ร้องขอ 
มีความถูกต้อง ร้อยละ ๑๐๐  การจัดเก็บเอกสารเป็นระเบียบ 
 
 
 



         ผู้เสนอโครงการ                          ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                                                                                 
                                        
   (นางพันณี  จิตรวิเศษสม)                                           (นางพันณี  จิตรวิเศษสม) 
       ต าแหน่ง ครู  คศ.๓                                                ต าแหน่ง ครู คศ.๓                                                                                                                               
      หวัหน้างานทะเบียน                                ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 

ผลการพิจารณา                   อนุมัติ                   ไม่อนุมัติ 
     

 
                                         ลงชื่อ 
 

            ( นางดวงรัตน์   ชิตเจริญ ) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 

 

 



 

       
 

แบบขออนมุัตโิครงการ  ประจ าปกีารศึกษา  2๕๖๔ 
โรงเรียนเตรยีมอดุมศกึษาพฒันาการ ฉะเชงิเทรา 

 
ชื่องาน/โครงการ  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ 

            และศึกษาดูงานบูรณาการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กลยทุธโ์รงเรยีน 

กลยุทธ์ที่  1  เสริมสร้างพัฒนานักเรียน  ครู  และบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรม  บนพ้ืนฐานของความ
เป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่  2  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นพลโลก 
มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

มาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
มาตรฐานที่ 3  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

ลักษณะโครงการ     ต่อเนื่อง                 ใหม ่   
ผูร้บัผดิชอบ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ระยะเวลาด าเนนิการ   ตลอดปีการศึกษา 256๔ 
 
1. หลกัการและเหตผุล 
 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจสติปัญญา  
ความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขด้วย  ใน
ปัจจุบันสังคมไทยมีปัญหาหลายด้าน  ที่ส าคัญประการหนึ่งคือคนในสังคมมีคุณธรรม จริยธรรมลดน้อยลง  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชน จะรับวัฒนธรรมต่างชาติมาเลียนแบบ  ละเลยวัฒนธรรมอันดีงามของ
ชาติไทย   และเนื่องจากศาสนาเป็นสถาบันหลักแห่งความมั่นคงของชาติเป็นพลังส าคัญในการพัฒนาคน  สังคม
และประเทศชาติ  จึงควรส่งเสริมให้เยาวชนได้เพ่ิมพูนความรู้  ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ช่วยให้
เกิดความเข้าใจในชีวิต  รวมทั้งร่วมกันธ ารงรักษาความเป็นชาติไทยให้เข้มแข็งและส่งเสริมให้มีความเจริญมั่นคง
ต่อไป 
 โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา ตระหนักถึงความส าคัญ และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ  
ศาสนา พระมหากษัตริย์  และการเป็นคนในสังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความส าคัญของการจัดการศึกษา จึงได้
จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ  และศึกษาดูงานบูรณาการ ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้”  ขึ้น 
 
 



2. วตัถปุระสงค ์
๑.  เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก  ๑๒ ประการ 
๒.  เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้ทั้งทางด้านทฤษฏีและปฏิบัติ สามารถน าหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
๓.  เพ่ือให้นักเรียนมีวินัย  มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีเมตตากรุณา ประหยัดภูมิใจในความ

เป็นไทย และเห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทย ด ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 
๔.  ให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญ และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์  

และค่านิยมหลัก ๑๒  ประการ 
 
3. เปา้หมาย 

๓.๑ ผลผลิต (Outputs)  (ระบุผลงานที่เกิดข้ึนหลังจากด าเนินการเสร็จ   
เชิงปริมาณ 

นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ 
ค่านิยมหลัก๑๒ ประการและศึกษาดูงานบูรณาการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

เชิงคุณภาพ 
                     นักเรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ ในค่านิยม ๑๒ ประการ และในหลักธรรม สามารถ 
น าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

๓.๒ ผลลัพธ์ (Outcomes)  (ระบุผลประโยชน์ที่เกิดจากผลผลิต) 
นักเรียนทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม สามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างมี 

ความสุข  มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 
4. กจิกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ งาน / กจิกรรม ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ 
1 ขั้นวางแผน 

- ประชุมวางแผนงาน 
- จัดท าโครงการ 
- เสนอโครงการ 

เมษายน  ๒๕๖๔ หัวหน้างาน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2 ขั้นการด าเนินงานตามโครงการ 

- แต่งตั้งคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบในก
ารท างาน 

- ด าเนินการตามโครงการ 
- สรุปปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
- จัดท ารูปเล่มรายงานเสนอต่อหัวหน้างานผู้

รับผิดชอบ 

ธันวาคม  256๔ – 
มกราคม 256๕ 

หัวหน้างาน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

และคณะครู 

3 ขั้นติดตามประเมินผล 

- สังเกต 

กุมภาพันธ์ 256๕ คณะครู 



ที ่ งาน / กจิกรรม ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ 

- สอบถาม 
- รายงานสรุปผลการอยู่ค่ายพักแรม 
- สรุปเวลาเรียนในการท ากิจกรรมตลอดปีก

ารศึกษา  256๔ 
 
5. งบประมาณ 
 ในการจดัโครงการครัง้นีใ้ชง้บประมาณ จ านวน  ๕๐,000.  บาท  (ห้าหมืน่บาทถว้น) 
 

กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ หมายเหต ุ

งบประมาณ อุดหนนุ อื่นๆ รวม  
1 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ 

- ๒0,000 - ๒0,000 กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

2 กิจกรรมศึกษาดูงานบูรณาการ ๘ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- ๓๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รวม - 50,000 - 50,000  
 
6 . การประเมนิผล 
 

ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ วธิกีารวดั/ประเมินผล เครื่องมือทีใ่ชป้ระเมิน 
1  นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
ฉะเชิงเทราร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมกิจกรรม  

ใบลงเวลาร่วมกิจกรรม บัญชีลงเวลา 

๒  นักเรียนทุกคน  มีความรู้ความเข้าใจ                      
ในค่านิยมหลัก ๑๒ ประการและในหลักธรรม  
สามารถน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ประเมินทัศนคติของนักเรียน 
สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
 

แบบประเมินกิจกรรม 
แบบสังเกต 
 

 
7. ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 

๑)  นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา  ร้อยละ ๑๐๐  ได้เข้าร่วมกิจกรรม  
๒) นักเรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ ในค่านิยม ๑๒ ประการ และในหลักธรรม 

สามารถน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
 
 
 



            ผู้เสนอโครงการ                            ผู้เห็นชอบ 
 

 
 
                 (นายเจนวิทย์  พวงทับทิม)                                           (นางพันณี  จิตรวิเศษสม) 
                     ต าแหน่งครู ค.ศ. 3                                                    ต าแหนง่ครู ค.ศ. 3                                                    
            หวัหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                         ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

         
 
ผลการพิจารณา                     อนุมัติ                   ไม่อนุมัติ    

 
 
                                             ลงชื่อ 
 

     ( นางดวงรัตน์  ชิตเจริญ ) 
                      ผู้อ านวยการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 

 
 

 
 
 
 



 
       

 
แบบขออนมุัตโิครงการ  ประจ าปกีารศึกษา  2๕๖๔ 

โรงเรียนเตรยีมอดุมศกึษาพฒันาการ ฉะเชงิเทรา 
 
ชื่องาน/โครงการ       โครงการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   
กลยทุธโ์รงเรยีน 

กลยุทธ์ที่  1  เสริมสร้างพัฒนานักเรียน  ครู  และบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรม  บนพ้ืนฐานของความ
เป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่  2  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษา  และพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นพลโลก 
มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

มาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
มาตรฐานที่ 3  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง            ใหม ่   
ผูร้บัผดิชอบ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ระยะเวลาด าเนนิการ   ตลอดปีการศึกษา 256๔ 
 
1. หลกัการและเหตผุล 
 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2544  ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช 2551  กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  เป็นกิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียน  ซึ่งได้แก่  ลูกเสือ – เนตรนารีให้มี
ความรู้  มีทักษะ  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ  และจุดประสงค์ของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดังนั้น  โครงการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น  และทัศนศึกษา  จึงเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนวิชาลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่น
ใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  มีความรู้ความเข้าใจในทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2. วตัถปุระสงค ์

2.1  เพ่ือส่งเสริมลูกเสือ–เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 
มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 2.2  เพ่ือส่งเสริมลูกเสือ–เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 
มีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 2.3  เพ่ือส่งเสริมลูกเสือ–เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 
ใช้ทักษะชีวิตในการอยู่ค่ายพักแรม 
 2.4  เพ่ือส่งเสริมลูกเสือ–เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 
มีความรู้ความเข้าใจกฎ  และค าปฏิญาณของลูกเสือ 



3. เปา้หมาย 
 3.1  ดา้นปรมิาณ 
  ลูกเสือ–เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทราระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ทุกคนเรียนรู้วิชาลูกเสือ–เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 
 3.2  ดา้นคณุภาพ 
  ลูกเสือ–เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทราระดับ                       
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะชีวิตด้วยกระบวนการลูกเสือ  และมีคุณลักษณะ                  
อันพึงประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ  และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร   
 
4. กจิกรรมและการด าเนินงาน 
 
ที ่ งาน / กจิกรรม ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ 
1 ขั้นวางแผน 

- ประชุมวางแผนงาน 
- จัดท าโครงการ 
- เสนอโครงการ 

เมษายน  ๒๕๖๔ หัวหน้างาน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2 ขั้นการด าเนินงานตามโครงการ 

- แต่งตั้งคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบใน
การท างาน 

- ด าเนินการตามโครงการ 
- สรุปปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
- จัดท ารูปเล่มรายงานเสนอต่อหัวหน้างานผู้

รับผิดชอบ 

ธันวาคม  256๔ – 
มกราคม 256๕ 

หัวหน้างาน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
และผู้ก ากับระดับชั้น 

3 ขั้นติดตามประเมินผล 

- สังเกต 
- สอบถาม 
- รายงานสรุปผลการอยู่ค่ายพักแรม 
- สรุปเวลาเรียนในการท ากิจกรรมตลอดปี

การศึกษา  256๔ 

กุมภาพันธ์ 256๕ ผู้ก ากับทุกระดับชั้น 

 
 
 
 
 
 
 



5. งบประมาณ 
 ในการจดัโครงการครัง้นีใ้ชง้บประมาณ จ านวน  ๕๐,000.  บาท  (ห้าหมืน่บาทถว้น) 
 

กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ หมายเหต ุ

งบประมาณ อุดหนนุ อื่นๆ รวม  
1 กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม  
ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   

- - 50,000 50,000 กิจกรรม 
พัฒนาผู้เ

รียน 
2 กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด - - - - - 

รวม - - 50,000 50,000  
 
6 . การประเมนิผล 
 

ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ วธิกีารวดั/ประเมินผล เครื่องมือทีใ่ชป้ระเมิน 
ผลผลติ  (Outputs) 
   1.  ลูกเสือ–เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรามีความรู้
ความเข้าใจ  และเรียนรู้วิชาลูกเสือ–เนตรนารี
สามัญรุ่นใหญ่อย่างต่อเนื่อง   

 
-  ความพึงพอใจ 
-  การประเมินผล 
-  การรายงาน 
 

 
-  แบบวัดความพึงพอใจ 
-  แบบประเมินผล 
-  แบบรายงาน 
 

ผลลัพธ ์ (Outcome) 
   1.  ลูกเสือ–เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทราระดับ  
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  มีความรู้ความเข้าใจ                      
มีทักษะในการอยู่ค่ายพักแรม  และมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ                    
และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

 
-  การสัมภาษณ์ 
-  การทดสอบ 
-  การประเมินผล 
-  การสรุปงาน 
 
 

 
-  แบบสัมภาษณ์ 
-  แบบทดสอบ 
-  แบบประเมินผล 
-  แบบรายงาน 
 
 

 
7. ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 
   ลูกเสือ–เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา  มีคุณธรรม  จริยธรรม   
และ มีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  ใช้ทักษะชีวิตด้วยกระบวนการของ
ลูกเสือ  ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ  และจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 
 



            ผู้เสนอโครงการ                            ผู้เห็นชอบ 
 

 
 
                 (นายเจนวิทย์  พวงทับทิม)                                           (นางพันณี  จิตรวิเศษสม) 
                     ต าแหน่งคร ูค.ศ. 3                                                    ต าแหนง่ครู ค.ศ. 3                                                    
            หวัหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                    ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

         
 
ผลการพิจารณา                     อนุมัติ                    ไม่อนุมัติ    

 
                                             ลงชื่อ 
 

     ( นางดวงรัตน์  ชิตเจริญ ) 
                      ผู้อ านวยการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 



 
 
 
 

แบบขออนมุัตโิครงการ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
โรงเรียนเตรยีมอดุมศกึษาพฒันาการ ฉะเชงิเทรา 

 
ชื่องาน/โครงการ     พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ โสตทัศนูปกรณ์และสารสนเทศภายในโรงเรียน 
สนองกลยทุธโ์รงเรยีนข้อที่ 

กลยุทธ์ที่ ๑.  ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาจัดบริการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม       
                 เป้าหมาย   
กลยุทธ์ที่ ๓.  ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ ๔.  สนับสนุน ส่งเสริมครูอาจารย์ได้พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

สอดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่ ๑  ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
 มาตรฐานที่ ๒  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
 มาตรฐานที่ ๓  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ 🗹  ต่อเนื่อง       ◻   ใหม ่
ผูร้บัผดิชอบ นายพงศธร  วงศ์เกษม 
ระยะเวลาด าเนนิการ   ตลอดปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
 
๑. หลกัการและเหตผุล 
 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศมีความจ าเป็นอย่างยิ่งกับการการจัดเรียนการสอนของครู และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน   เพราะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศจะช่วยในการสร้างสื่อการเรียนการสอน ให้เป็นที่
น่าสนใจ  การโอนข้อมูล ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถท าได้สะดวกรวดเร็ว การใช้อุปกรณ์ต่อพ่วง  การ
ตรวจสอบงานต่าง  ๆ  การสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์  จะช่วยในการลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน  ลด
เวลาและค่าใช้จ่ายเป็นอย่างดี  และยังช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้การน า
สารสนเทศมาใช้  ท าให้การบริหารจัดการระบบงานต่าง ๆ  ภายในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   

นอกจากนี้เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในโสตทัศนูปกรณ์  มีความส าคัญต่อการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียน  จึงจ าเป็นต้องมีวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพตลอดจนเพียงพอต่อ
การใช้งานภายในโรงเรียน และเม่ือมีการช ารุดจ าเป็นต้องมีการซ่อมบ ารุงเพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
และรองรับกับกิจกรรมของโรงเรียนที่จะมีขึ้นต่อไป 

ดังนั้นเมื่อค านึงถึงความจ าเป็นดังกล่าว จึงเสนอโครงการการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  โสตทัศนูปกรณ์ 
และสารสนเทศภายในโรงเรียน   

 
 
  

 



๒. วตัถปุระสงค ์
๒.๑ เพ่ือให้ระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศภายในโรงเรียนมีประสิทธิภาพในการให้บริการครู 

นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ   
๒ .๒   มี สื่ อ เทคโน โลยีที่ มี คุณ ภาพ  ทันสมั ย  เพี ยงพอในการให้ บริการแก่ครู   และนั ก เรียน 

ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ภายในโรงเรียน  
 

๓. เปา้หมาย 
๓.๑  เชิงปริมาณ 

๓.๑.๑   มีการเชื่อมต่อระบบเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียน 
๓.๑.๒   มีจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการเรียนการสอน 
๓.๑.๓   มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงไว้บริการแก่ครูและนักเรียน 
๓.๑.๔   สื่อโสตทัศนูปกรณ์และวัสดุอุปกรณ์เพียงพอในการบริการครูและนักเรียน ในการจัด 
          กิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 

๓.๒  เชิงคุณภาพ 
  ๓.๒.๑   สามารถใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓.๒.๒   สามารถใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ในการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนได้อย่างมี 
                               ประสิทธิภาพ 
  ๓.๒.๓   สามารถใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ในการจัดบริหารภายในโรงเรียนได้อย่างมี 
                               ประสิทธิภาพ 

 ๓.๒.๔   สื่อโสตทัศนูปกรณ์และวัสดุอุปกรณ์เพียงพอในการบริการครูและนักเรียน ในการจัด 
                   กิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 
 

๔. กจิกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขัน้ตอน ระยะเวลาด าเนนิการ ผูร้บัผดิชอบ 
๑. ขั้นการวางแผน 

๑.๑ ส ารวจราคาวัสดุอุปกรณ์ 
๑.๒ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

เมษายน ๒๕๖๔ นายพงศธร  วงศ์เกษม 

๒ ขั้นด าเนินการตามโครงการ 
๒.๑ ด าเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์พัฒนาระบบ 
      คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
๒.๒ ด าเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์พัฒนาระบบงาน 
     โสตทัศนูปกรณ์ 
๒.๓ ด าเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน  
     เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒.๔ นิเทศ ติดตามโครงการ 

กันยายน ๒๕๖๔ นายพงศธร  วงศ์เกษม 

๓ ขั้นติดตามประเมินผล 
- จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ 

มีนาคม ๒๕๖๕ นายพงศธร  วงศ์เกษม 

 
 
 



๕. งบประมาณทีใ่ช ้
ในการจัดโครงการครั้งนี้ใช้งบประมาณทั้งหมด   
จ านวน  ๒๑๔,๐๐๐ บาท  (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ 

เงนิงบประมาณ เงนิอุดหนนุ เงนิรายได ้ รวม 
ค่าบริการอินเตอร์เน็ตรายเดือน 
(๓๘๕๑J๐๘๖๐-๓๘๕๑J๐๘๖๓) 

- - ๖๗,๐๐๐ ๖๗,๐๐๐ 

Cloud Windows Hosting ๒ GB  
www.tups.ac.th (Plan๒) 
(๒๓/๐๖/๒๐๒๑ - ๒๒/๐๖/๒๐๒๒) 

- - ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์
สารสนเทศ 

- - ๕๖,๐๐๐ ๕๖,๐๐๐ 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์พัฒนาระบบงานโ
สตทัศนูปกรณ์ 

- ๘๘,๐๐๐ - ๘๘,๐๐๐ 

รวม - ๘๘,๐๐๐ ๑๒๖,๐๐๐ ๒๑๔,๐๐๐ 
 
๖ . การประเมนิผล 

ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ วธิกีารประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช้ 
ผลผลิต 
- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

มีประสิทธิภาพ 
- โสตทัศนูปกรณ์ 

มีจ านวนเพียงพอ 
และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

 
- ตรวจสอบประสิทธิภาพ 
- ตรวจสอบจ านวน                            

และประสิทธิภาพของโสตทั
ศนูปกรณ์ 

 
- แบบตรวจสอบประสิทธิภาพ 
- แบบบันทึกข้อมูลแสดงจ านว

นและประสิทธิภาพของโสตทั
ศนูปกรณ์ 

ผลลัพธ์ 
- ระบบอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายใ

ช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพีย
งพอแต่บุคลากรและนักเรียน 

- ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
ในการให้บริการของงานโสตทัศนู
ปกรณ์ 

 
- สอบถามผู้ใช้บริการ 
- ประเมินความพึงพอใจของผู้

รับบริการ 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบประเมินความพึงพอใจข

องผู้รับบริการ 

 
๗. ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 

ระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศภายในโรงเรียนสามารถใช้ในการเรียนการสอนกิจกรรม 
ต่าง ๆ  และการจัดการภายในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
 
 
 
 

http://www.tups.ac.th/


ผู้เสนอโครงการ ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

(นายพงศธร  วงศ์เกษม) 
ต าแหน่ง ครู คศ.๒                                       

หัวหน้างานคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน 

 
 

(นางพันณี   จิตรวิเศษสม) 
ต าแหน่ง ครู คศ.๓ 

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 

ผลการพิจารณา          🗹  อนุมัติ          □  ไม่อนุมัติ  
                                             ลงชื่อ 
 

     ( นางดวงรัตน์  ชิตเจริญ ) 
                      ผู้อ านวยการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 

 



 
 

แบบขออนมุัตโิครงการ  ประจ าปกีารศึกษา  25๖๔ 
โรงเรียนเตรยีมอดุมศกึษาพฒันาการ  ฉะเชงิเทรา 

 
ชื่องาน/โครงการ     พัฒนากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ และ ส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาและการแข่งขันกีฬาสีภายใน 
สนองกลยทุธโ์รงเรยีนข้อที่ 
กลยุทธ์ที่ 1. ส่งเสริม สนับสนนุ ให้สถานศึกษาจัดบริการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย   
กลยุทธ์ที่  2  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษา  และพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นพลโลก 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  มาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
  มาตรฐานที่ 3  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง     ใหม ่
ผูร้บัผดิชอบ  นายไพโรจน์  ข าส าอางค์ 
ระยะเวลาด าเนนิการ   ตลอดปีการศึกษา  25๖๔ 
 
1. หลกัการและเหตผุล 
  จากสถานการณ์ทั่วไปของสังคมในปัจจุบัน พบว่า สังคมประสบกับปัญหาต่างๆ  มากมายทั้งปัญหา
ทางด้ านสุ ขภ าพอนามั ย   ปั ญ ห ายาเสพติ ดที่ แพ ร่ ระบ าดอยู่ ใน ชุ มชน   ปั ญ ห าความขั ดแย้ งของ                     
กลุ่มเยาวชน  ประชาชน   จากปัญหาดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศและชุมชน  ท าให้คุณภาพ
ชีวิตของคนในสังคม มีคุณภาพชีวิตต่ า  โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพอนามัยที่พบว่าประชาชนขาดการดูแลสุขภาพ
ตนเอง รวมทั้งขาดการออกก าลังกาย  นอกจากนี้ปัญหายาเสพติดที่ก าลังแพร่ระบาดอยู่ในชุมชนขณะนี้                      
ได้เป็นสาเหตุในการเกิดปัญหาอื่นตามมา เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาเด็กออกจากโรงเรียนกลางคัน    
 กีฬาเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม สร้างบุคคลให้เป็นผู้มี
ระเบียบวินัยมีความสามัคคี มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้   การ
เล่นและการแข่งกีฬายังมีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษา โดยเฉพาะการน ากิจกรรม
กีฬา  มาเป็นเครื่องมือในการต่อต้านและป้องกันการใช้ยาเสพติด ช่วยให้ห่างไกลจากอบายมุข  สร้างเสริมสุขนิสัย
สุขภาพที่ดี  สร้างความสามัคคีให้เกิดในชุมชน  สังคม 
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา จึงจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาและ การ
แข่งขันกีฬาสีภายในขึ้น เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาของนักเรียน 
 
 
 
 
 
 



2. วตัถปุระสงค ์
2.1.1   เพ่ือส่งเสริมศักยภาพทางกีฬาของนักเรียน 
2.1.2   เพ่ือให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

3. เปา้หมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 

นักเรียนร้อยละ 100  ใช้เวลาว่างในการออกก าลังกาย 
3.2  เชิงคุณภาพ 
  3.2.1  นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันมีความรู้ เข้าใจกฎกติกา มีมารยาทในการเล่นกีฬา เกิดความรักความ
สามัคคีในหมู่คณะ รักการเล่นกีฬา ใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการออกก าลังกาย และไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 
  3.2.2. นักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาตัวแทนของโรงเรียนในการแข่งขันกีฬาภายนอกโรงเรียน 
 
4. กจิกรรมและการด าเนินงาน 
 
ที ่ กิจกรรม/ขัน้ตอน ระยะเวลาด าเนนิการ ผูร้บัผดิชอบ 
1 ขออนุมัติโครงการและงบประมาณสนับสนุน พฤษภาคม 256๔ นายไพโรจน์ ข าส าอางค์ 
2 แต่งตั้งคณะท างาน มิถุนายน 256๔ นายไพโรจน์ ข าส าอางค์                   

และคณะครู 
3 ก าหนดกิจกรรมการด าเนินงาน มิถุนายน 256๔ นายไพโรจน์ ข าส าอางค์                

และคณะครู 
4 ด าเนินการตามกิจกรรม ตลอดปีการศึกษา256๔ นายไพโรจน์ ข าส าอางค์ 
 -กิจกรรมการฝึกซ้อมกีฬา ตลอดปีการศึกษา 256๔ นายไพโรจน์ ข าส าอางค์ 
 -กิจกรรมเข้าร่วมแข่งขันทั้งภายใน                

และภายนอกสถานศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 256๔ นายไพโรจน์ ข าส าอางค์ 

 -กิจกรรมกีฬาสีภายในสถานศึกษา    มกราคม 256๕ นายไพโรจน์ ข าส าอางค์                 
และคณะครู 

5 สรุปรายงานและประเมินผล กุมภาพันธ์ 256๕ นายไพโรจน์ ข าส าอางค์ 
 
5. งบประมาณทีใ่ช ้
           ในการจัดโครงการครั้งนี้ใช้งบประมาณท้ังหมด จ านวน  3,0๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ หมายเ

หต ุงบประมาณ อุดหนนุ อื่น ๆ รวม 
-กิจกรรมการฝึกซ้อมกีฬา 
-
กิจกรรมเข้าร่วมแข่งขันท้ังภายในและภายนอกสถา
นศึกษา 
-กิจกรรมกีฬาสีภายในสถานศึกษา 
-จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์กีฬา 

- 3,000 - 3,000  

รวม - 3,000 - 3,000  



6 . การประเมนิผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
-นักเรียนร้อยละ 100  
ใช้เวลาว่างในการออกก าลังกาย 
-นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันมีความรู้ 
เข้าใจกฎกติกา มีมารยาทในการเล่น
กีฬา เกิดความรักความสามัคคีในหมู่
คณะ รักการเล่นกีฬา ใช้กีฬาเป็น
เครื่องมือในการออกก าลังกาย                
และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
-นักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬา
ตัวแทนของโรงเรียนในการแข่งขัน
กีฬาภายนอกโรงเรียน 

 
-
สังเกตการเข้าร่วมและเล่นกีฬาข
องนักเรียน 
-สัมภาษณ์ 
-สถิติการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 

 
-แบบสังเกต 
-แบบสัมภาษณ์ 
-สถิติการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 

ผลลัพธ์ 
-นักเรียนมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี 

 
ทดสอบสมรรถภาพของนักเรียน 

 
แบบทดสอบสมรรถภาพ 

 
 
7. ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 
7.1   นักเรียนได้รับการส่งเสริมศักยภาพทางกีฬา 
7.2   นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 
                     ผู้เสนอโครงการ                             ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 
               (นายไพโรจน์  ข าส าอางค์)                                       (นางพันณี   จิตรวิเศษสม) 
                  ต าแหน่ง   ครู คศ.3                           ต าแหน่ง   ครู  คศ.3                                                    
        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา ฯ      ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
 
ผลการพิจารณา                      อนุมัติ                    ไม่อนุมัติ   
                
                     ลงชื่อ 
 

  (นางดวงรัตน์  ชิตเจริญ) 
ผู้อ านวยการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 

   



 
 
     
 

แบบขออนมุัตโิครงการ   ประจ าปกีารศึกษา  2564 
โรงเรียนเตรยีมอดุมศกึษาพฒันาการ  ฉะเชงิเทรา 

 
ชื่องาน/โครงการ     ส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิต 
กลยทุธโ์รงเรยีน 

กลยทุธท์ี ่ 1  เสริมสร้างพัฒนานักเรียน  ครู  และบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรม  บนพ้ืนฐานของความ
เป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน   

มาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
มาตรฐานที่ 3  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง    ใหม ่
ผูร้บัผดิชอบ  นางสมพร   คงเอ่ียม     งานอนามัยโรงเรียนและโภชนาการ 
ระยะเวลาด าเนนิการ   ตลอดปีการศึกษา  2564 
 
1. หลกัการและเหตผุล 
   การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งส าคัญ  ซึ่งส่งผลให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล  เมื่อนักเรียน บุคลากรเกิดการเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุจ าเป็นต้องได้รับการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น  นอกจากนี้งานอนามัยโรงเรียนยังให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนในเรื่องสุขภาพอนามัยที่ถูกต้อง  ดังนั้น
โรงเรียนจึงจัดให้นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพด้วยตนเองทุกคนและบริการด้านสุขภาพเพ่ือให้นักเรียนมีความสุขต่อไป 
 
2.วตัถุประสงค ์
  2.1  เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนที่เจ็บป่วยได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  

2.2  เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 
2.3  เพื่อให้นักเรียนได้ส ารวจสุขภาพของตนเอง  ค้นหาความผิดปกติทางด้านร่างกาย   จิตใจ และให้ 

การช่วยเหลือ                 
2.4  เพื่อพัฒนาปรับปรุงห้องพยาบาลให้สามารถบริการแก่ครู และนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาได้สะดวก  

รวดเร็วและปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 



3. เปา้หมาย 
   3.1  เชิงปริมาณ 
     3.1.1    นักเรียน  บุคลากรที่เจ็บป่วยได้รับการช่วยเหลือและปฐมพยาบาลในเบื้องต้น 
                     3.1.2    นกัเรียนทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพ และส ารวจสุขภาพด้วยตนเอง 
                     3.1.3    นกัเรียน ครู อาจารย์ นักการภารโรง และบุคลากรในสถานศึกษาได้รับบริการการใช้
ห้องพยาบาล สะดวก สะอาด รวดเร็ว และปลอดภัย 
             3.2    เชิงคุณภาพ 
                    3.2.1    นักเรียน และบุคลากรทุกคนมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
                    3.2.2    นักเรียน ครู อาจารย์ นักการภารโรง และบุคลากรในสถานศึกษา มีความรับผิดชอบ
ร่วมกันในการดูแลและบ ารุงรักษาห้องพยาบาล  และโรงเรียนมีห้องพยาบาลที่สะอาดปลอดภัยและสะดวกในการ
ให้บริการ 
 
4. กจิกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขัน้ตอน ระยะเวลาด าเนนิการ ผูร้บัผดิชอบ 
1 งานจัดซื้อยารักษาโรคและอุปกรณ์ พฤษภาคม 2564 นางสมพร 

คงเอ่ียม 
  -    ส ารวจยารักษาโรค พฤษภาคม 2564  
 - จัดซื้อยารักษาโรค 
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

พฤษภาคม 2564  
 

 - รวบรวมข้อมูลสถิตินักเรียนที่เจ็บป่วย  
นอนพักและประสบอุบัติเหตุ 

ตลอดปีการศึกษา 
2564 

 

 - สรุปตามแบบ กผ ๐1/45 
- สรุปตามแบบ กผ ๐1/46 

เมษายน  2564  

๒ งานตรวจสุขภาพนักเรียน ตลอดปีการศึกษา 
2564 

นางสมพร 
คงเอ่ียม 

 -   จัดซื้อสมุดบันทึกสุขภาพนักเรียน พฤษภาคม  2564  
 -   แจ้งข้อมูลนักเรียนประจ าปี 2563 

ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ต. คลองหลวงแพ่ง 
พฤษภาคม  2564 

 
 

3. ชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูง เปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐาน 
ชั้น ม. 1 – 6 

พฤษภาคม  - 
ตุลาคม  2564 

 

 -ส่งสรุปผลข้อมูลบันทึกการเจริญเติบโต   ตว 1 มิถุนายน  - 
       ธันวาคม  2564 

 

 -  ส ารวจสุขภาพด้วยตนเอง ชั้น ม. 1- 3 มิถุนายน  - 
     ธันวาคม  2564 

 

4. ตรวจสุขภาพนักเรียน ชั้น ม. 1 โดย       มิถุนายน  2564  



ที ่ กิจกรรม/ขัน้ตอน ระยะเวลาด าเนนิการ ผูร้บัผดิชอบ 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  

5. กิจกรรมรณรงค์ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง  
ชั้น ม. 1 

กรกฎาคม  2564 
 

งานอนามัยโรงเรีย
นและโภชนาการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
6. กิจกรรมรณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลาย ตลอดปีการศึกษา 

2564 
งานอนามัยโรงเรีย
นและโภชนาการ 

7. จัดท าโต๊ะ เก้าอ้ี รับประทานอาหารส าหรับ 
นักเรียน 

มิถุนายน  2564 
        

ฝ่ายอาคารสถานที่ 

8. สรุปและประเมินผลโครงการ มีนาคม   2564 
      

นางสมพร 
คงเอ่ียม 

 
5. งบประมาณท่ีใช้  
ในการจัดโครงการครั้งนี้ใช้งบประมาณทั้งหมด 6,000 บาท  (หกพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ 

หมายเหตุ 
งบประมาณ อุดหนุน อ่ืน ๆ รวม 

จัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ - - - -  
1.  ยารักษาโรค - - 3,000 3,000  
2. เครื่องมือและวัสดุห้องพยาบาล - - 3,000 3,000  

รวม - - 6,000 6,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. การประเมนิผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลติ 
 -  ห้องพยาบาล สะอาดปลอดภัย 
 -  เครื่องมือ  เครื่องใช้เพียงพอกับความต้องการ 
 -  นักเรียนทุกคนได้รับการบริการด้านสุขภาพ 

 
- สังเกต 
- ผู้รับบริการ 
- เครื่องมือ เครื่องใช้ 
- จากสถิติการเข้ารับการบริการ
งานอนามัยของโรงเรียน 

 
- แบบสังเกต 
- แบบประเมิน 
- แบบรายงานสถิติ 

ผลลัพธ ์
 -   ห้องพยาบาลที่สะอาดปลอดภัย 
 -    เครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอ 
 -   ระเบียบการใช้ห้องเป็นมาตรฐาน 
 -  นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ 

 
-  การใช้บริการเป็นมาตรฐาน          
แบบเบื้องต้นตามความจ าเป็น 
ขั้นพ้ืนฐาน 
-  สังเกตบุคลิกภาพของนักเรียน 
- สถิติการเจ็บป่วยของนักเรียน 

 
- แบบรายงาน 
- แบบสรุป 

 
7. ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 
               7.1  นักเรียน ครู อาจารย์ นักการภารโรง บุคลากรในสถานศึกษามีห้องพยาบาลที่สะอาดปลอดภัย 
ตลอดจนมีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอกับการบริการตลอดปีการศึกษา   2564 
               7.2   นักเรียน และบุคลากรทุกคนได้รับการบริการสุขภาพ  
และมีความพึงพอใจในการบริการด้านสุขภาพจากโรงเรียน 
 
                 ผู้เสนอโครงการ           ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
  
              (นางสมพร  คงเอ่ียม)                              (นายไพโรจน์ ข าส าอางค์) 
            ต าแหน่ง ครู อันดับ คศ. 3                                 ต าแหน่ง ครู อันดับ คศ. 3 
หัวหน้างานอนามัยโรงเรียนและโภชนาการ       ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไปและงบประมาณ 
 
 
ผลการพิจารณา                      อนุมัติ                  ไม่อนุมัติ 
 
 
                                         ลงชื่อ 

             (นางดวงรัตน์  ชิตเจริญ) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 

 

 



 
 

 
 
 

แบบขออนมุัตโิครงการ  ประจ าปกีารศึกษา  256๔ 
โรงเรียนเตรยีมอดุมศกึษาพฒันาการ  ฉะเชงิเทรา 

 
ชื่องาน/โครงการ       โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
สนองกลยทุธโ์รงเรยีน 
กลยุทธ์ที่  1  เสริมสร้างพัฒนานักเรียน  ครู  และบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรม  บนพื้นฐานของ 
                 ความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่  2  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษา  และพัฒนาศักยภาพสู่การ 
                 เป็นพลโลก 
กลยุทธ์ที่  3  ส่งเสริม  สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้ได้ศักยภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 
                 วิชาชีพ   
กลยุทธ์ที่  5  พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาตามหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 
  มาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
  มาตรฐานที่ 2  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
  มาตรฐานที่ 3  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ลักษณะโครงการ   ใหม่   ต่อเนื่อง 
ผูร้บัผดิชอบ  นายสุนทร สร้อยเรืองศรี และคณะ 
ระยะเวลาด าเนนิการ   ตลอดปีการศึกษา 256๔ 
 
1. หลกัการและเหตผุล 
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มี
จุดมุ่งหมายที่จะกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่โรงเรียน โดยแต่ละโรงเรียนสามารถบริหารจัดการด้วยตนเอง 
และจากกลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต้องการพัฒนาองค์ความรู้และสมรรถนะของครูผ่าน
การปฏิบัติจริงและการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง และเสริมสร้างระบบแรงจูงใจในการท างานสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียน โดยให้มีการเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาให้ทัดเทียม
กับนานาประเทศให้มีความรู้สู่สากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย  
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา มีความต้องการที่จะพัฒนาบุคลากรครูให้ตระหนักใน
ความส าคัญดังกล่าวและพร้อมที่จะด าเนินการพัฒนาโรงเรียนทุกด้านอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพ่ือให้บรรจุ
ตามเจตนารมณ์ในการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงจัดโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขึ้น  เพื่อให้ครูทุกคนได้รับทราบกระบวนการบริหารโรงเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ด้านการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ และครูสามารถพัฒนาตนเอง สามารถท างานร่วมกันเป็นทีม 
และเรียนรู้ร่วมกัน  มีความรู้ความเข้าใจมีความพร้อมในทุกด้านในการที่จะพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพต่อไป 
 
 



2. วตัถปุระสงค ์
  1.  เพ่ือให้ข้าราชการครู  และนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา ทุกคน              
มีความรู้และความเข้าใจในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
 2.  เพ่ือให้ข้าราชการครู  และนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา ทุกคน สามารถ
ท างานร่วมกันเป็นทีมและเรียนรู้ร่วมกัน 
 3.  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กรรมการสมาคมผู้ปกครอง
และครู นักเรียน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 
3. เปา้หมาย 
 3.1  ดา้นปรมิาณ 
  ข้าราชการครูและ นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทราทุกคน ได้รับการพัฒนาด้าน
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล 
 3.2  ดา้นคณุภาพ 
  ข้าราชการครูและ นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา   มีความรู้ความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอน  สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนและพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ 
 
4. กจิกรรมและการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนนิงาน ผูร้บัผดิชอบ 
ขั้นเตรยีมการ 
1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหาร
โรงเรียน 

พฤษภาคม 256๔ 
นายสุนทร 

สร้อยเรืองศรีและคณะครู 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน มิถุนายน 256๔ 
นายสุนทร 

สร้อยเรืองศรีและคณะครู 
3. ประชุมคณะกรรมการ เพ่ือวางแผนการ
ด าเนินการกิจกรรม 

มิถุนายน 256๔ 
นายสุนทร 

สร้อยเรืองศรีและคณะครู 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
4. กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้น านักเรียน มิถุนายน 256๔ นายเจนวิทย์ พวงทับทิม 
5. กิจกรรมส่งข้อสอบ 5 วิชาหลกั สิงหาคม  256๔ นางพันณี  จิตรวิเศษสม 

6. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร สู่ความเป็นเลิศ กันยายน  256๔ 
นายสุนทร 

สร้อยเรืองศรีและคณะครู 
7. กิจกรรม พัฒนาระบบ DLIT ตุลาคม  256๔ นายพงศธร วงศ์เกษม 

8. กิจกรรมปันน้ าใจสายใยเตรียมพัฒน์ฯ 
ธันวาคม 256๔-มกราคม 

256๕ 
นางพันณี  จิตรวิเศษสม 

9. กิจกรรม OCOP – OSOP มกราคม 256๕ นางพันณี  จิตรวิเศษสม 
ขั้นตอนติดตามและประเมินผล 
10. ประเมินผลจากแบบสอบถาม กุมภาพันธ์ 256๕ นายสุนทร สร้อยเรืองศรี 
11. สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการและรายง
านต่อผู้บริหารโรงเรียน กุมภาพันธ์ 256๕ นายสุนทร สร้อยเรืองศรี 

 



5. งบประมาณ  
 ใช้งบประมาณ  78,000  บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
 

กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ 

หมายเหต ุ
งบประมาณ อุดหนนุ อื่น ๆ รวม 

1. กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ                           
ผู้น านักเรียน 

- 
16,000 

- 
16,000 

 

2.  กิจกรรมส่งข้อสอบ 5 วิชาหลัก - - - -  
3.  กิจกรรมพัฒนาบุคลากร สู่ความ 
     เป็นเลิศ 

- 
60,000 

- 
60,000 

 

4.  กิจกรรม พัฒนาระบบ DLIT  -  -  

5.  ปันน้ าใจสายใยเตรียมพัฒน์ฯ  -  -  
6.  กิจกรรม OCOP – OSOP  2,000  2,000  

รวมเงนิทั้งสนิ - 78,000 - 78,000  
 
6 . การประเมนิผล 
 

ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ วธิกีารวดัและประเมินผล เครื่องมือทีใ่ชป้ระเมิน 
1.  ข้าราชการครูและ นักเรียนโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา ทุกคน  
มีความรู้และความเข้าใจในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพ 

การตรวจสอบ 
การประเมิน 

 

แบบตรวจสอบ 
แบบประเมิน 

2.  ข้าราชการครูและ นักเรียนโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา ทุกคน สามารถ
ท างานร่วมกันเป็นทีมและเรียนรู้ร่วมกัน 

การตรวจสอบ 
การประเมิน 

 

แบบตรวจสอบ 
แบบประเมิน 

3.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรรมการ
สมาคมผู้ปกครองและครู นักเรียน และบุคคล                      
ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาโรงเรียน                        
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา                                   
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

การตรวจสอบ 
การประเมิน 

 

แบบตรวจสอบ 
แบบประเมิน 

 
 
7. ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 
   ข้าราชการครู  นักเรียน สามารถพัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กร มีความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาสอดคล้องกับภารกิจและศักยภาพของสถานศึกษา 
 
 
 
 



      
                       ผู้เสนอโครงการ                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 
                 (นายสุนทร สรอ้ยเรืองศรี )                                  (นายสุนทร สร้อยเรืองศรี) 
                     ต าแหน่งครู ค.ศ. 3                                          ต าแหน่งครู ค.ศ. 3                                                    
                     กลุ่มบริหารบุคคล                                ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารบุคคล 
 
         
ผลการพิจารณา                     อนุมัติ                     ไม่อนุมัติ 
    
  
                                             ลงชื่อ 
 

     (นางดวงรัตน์  ชิตเจริญ) 
    ผู้อ านวยการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 



 
 
 

แบบขออนมุัตโิครงการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
โรงเรียนเตรยีมอดุมศกึษาพฒันาการ  ฉะเชงิเทรา 

 
โครงการ  รักสถาบัน 
กลยทุธโ์รงเรยีน   

กลยุทธ์ที่  ๑  เสริมสร้างพัฒนานักเรียน  ครู  และบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรม  
บนพื้นฐานของความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

มาตรฐานที่  ๑  ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ      ต่อเนื่อง      ใหม ่
ผูร้บัผดิชอบ   นางสาวโสพิศ  สิงคีพงศ์  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ระยะเวลาด าเนนิการ   ตลอดปีการศึกษา   ๒๕๖๔ 
 
๑. หลกัการและเหตผุล 
  การปฏิรูปการศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม        (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวดที่ ๔ แนวทางการจัดการศึกษา มาตรา ๒๓ (๓) มาตราที่ ๔ (๒),(๓),(๖) เน้นการศึกษาต้องเน้น
ความส าคัญ ทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรม กระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการประยุกต์  ภูมิปัญญา ความพอเพียง 
ความรักชาติ ศาสนา และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมร่วมกัน เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติ คิดเป็น ท าเป็น โรงเรียนจึงได้มีโครงการ  “รักสถาบัน” เพ่ือส่งเสริมจิตส านึกในความ
รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การด าเนินชีวิตตามแนวพระราชด าริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งน้อม
ร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  การปลูกฝังจิตส านึกด้านจริยธรรมตามหลักศาสนา  
การส่งเสริมความรัก  ความสามัคคี การท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ  น าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง  ครอบครัว  สังคมและประเทศชาติต่อไป 
  
๒. วตัถปุระสงค ์
 ๒.๑  เพ่ือให้นักเรียนระหนักถึงความส าคัญ และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์  

๒.๒  เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีของชาติและสืบทอดพระพุทธศาสนา 
๒.๓  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก  ๑๒ ประการ สามารถด าเนินชีวิตได้

อย่างมีความสุข 
 

๓. เปา้หมาย 
          ๓.๑ เชิงปริมาณ 

     ๓.๑.๑  นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
ฉะเชิงเทราท ากิจกรรมร่วมกัน 
               ๓.๑.๒  นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้ท ากิจกรรมร่วมกับชุมชน 
       ๓.๒ เชิงคุณภาพ 



     ๓.๒.๑  นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทุกคนแสดงออกถึงความรักชาติ  
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
              ๓.๒.๒  นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ทุกคนปฏิบัติตนตามหลักศาสนา   
มีคุณธรรมจริยธรรม  มีความรักสามัคคี สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีและด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
 
๔. กจิกรรมและการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขัน้ตอน ระยะเวลาด าเนนิการ สถานที่ด าเนนิการ ผูร้บัผดิชอบ 
๑.กิจกรรมอิ่มบุญ ศุกร์แรกของทุกเดือน โรงเรียนเตรียมฯ

ฉะเชิงเทรา 
นางสาวพรรณทิพา 
นาคคล้าย 
และครูทุกคน 

 ๒.วันวสิาขบูชา ๒๖ พ.ค.๒๕๖๔ โรงเรียนเตรียมฯ
ฉะเชิงเทรา 

นางสาวพรรณทิพา 
นาคคล้าย 
และครูทุกคน 

๓. กิจกรรมวันเฉลิม 
พระชนมพรรษาสมเด็จพระน
างเจ้าฯพระบรมราชินี 

๓ มิ.ย. ๒๕๖๔ โรงเรียนเตรียมฯ
ฉะเชิงเทรา 

นางสาวโสพิศ  สิงคีพงศ์   
และครูทุกคน 

๕. กิจกรรมแห่เทียนจ าน า
พรรษา(วันอาสาฬหบูชา  
วันเข้าพรรษา) 

 
 ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๔ 

 

โรงเรียนเตรียมฯ
ฉะเชิงเทรา 

นางสาวพรรณทิพา 
นาคคล้าย 
และครูทุกคน 

๖. กิจกรรมวันเฉลิม 
พระชนมพรรษาพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

๒๘  ก.ค. ๒๕๖๔ โรงเรียนเตรียมฯ
ฉะเชิงเทรา 

นางสาวโสพิศ  สิงคีพงศ์   
และครูทุกคน 

๗. กิจกรรมวันเฉลิม 
พระชนมพรรษาสมเด็จพระบ
รมราชนนีพันปีหลวง / 
วันแม่แห่งชาติ 

๑๒ ส.ค. ๒๕๖๔ โรงเรียนเตรียมฯ
ฉะเชิงเทรา 

นางสาวโสพิศ  สิงคีพงศ์   
และครูทุกคน 

๘ กิจกรรมวันคล้ายวันพระ
ราชสมภพ พระบาทสมเด็จ
พระมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร 
 วันพ่อแห่งชาติและวันชาติ 

๓ ธ.ค. ๒๕๖๔ 
(๕ ธ.ค. ๖๔) 

โรงเรียนเตรียมฯ
ฉะเชิงเทรา 

นางสาวโสพิศ  สิงคีพงศ์   
และครูทุกคน 

๙. กิจกรรมวันสถาปนา
โรงเรียน 

๘ มี.ค. ๒๕๖๕ โรงเรียนเตรียมฯ
ฉะเชิงเทรา 

นายไพโรจน์  
ข าส าอางค์  
และครูทุกคน 
 

 
๕. งบประมาณทีใ่ช ้
 ในการจัดโครงการครั้งนี้ใช้งบประมาณทั้งหมดจ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 



 
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณ         
ผูร้บัผดิชอบ งบประ

มาณ 
อุดหนนุ อื่นๆ รวม 

๑.กิจกรรมอิ่มบุญ  ๕๐๐  ๕๐๐ นางสาวพรรณทิพา นาคคล้าย   
และครูทุกคน 

๒.วันวิสาขบูชา  ๑,๐๐๐  ๑,๐๐๐ นางสาวพรรณทิพา นาคคล้าย   
และครูทุกคน 

๓. กิจกรรมวันเฉลิม 
พระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯพระบรมราชินี 

 ๑,๐๐๐  ๑,๐๐๐ นางสาวโสพิศ  สิงคีพงศ์ 
และครูทุกคน 

๕. กิจกรรมแห่เทียนจ าน า
พรรษา(วันอาสาฬหบูชา 
วันเข้าพรรษา) 

 ๑,๐๐๐  ๑,๐๐๐ นางสาวพรรณทิพา นาคคล้าย 
และครูทุกคน 

๖. กิจกรรมวันเฉลิม 
พระชนมพรรษาพระบาทส
มเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘  
กรกฎาคม 

 ๑,๕๐๐  ๑,๕๐๐ นางสาวโสพิศ  
สิงคีพงศ์และครูทุกคน 

๗. กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระบรม
ราชนนีพันปีหลวง /วันแม่
แห่งชาติ 

 ๑,๕๐๐  ๑,๕๐๐ นางสาวโสพิศ  
สิงคีพงศ์และครูทุกคน 

๘. กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๕ ธันวาคม  
วันพ่อแห่งชาติ 

 ๑,๕๐๐  ๑,๕๐๐ นางสาวโสพิศ  
สิงคีพงศ์และครูทุกคน 

๙. กิจกรรมวันสถาปนา
โรงเรียน 

 ๒,๐๐๐  ๒,๐๐๐ นายไพโรจน์   
ข าส าอางค์และครูทุกคน 

 
๖. การประเมนิผล 

ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ วธิกีารประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช้ 
ผลผลติ 
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญของไทย 
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและมีความจงรักภักดี
ต่อสถาบันหลักของชาติ 

 
- สังเกต 
- แบบประเมินการจัด
กิจกรรม 

 
-  แบบสังเกต 
- แบบประเมิน 

ผลลัพธ ์
นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม รักสถาบัน 
กล้าแสดงออก 

 
- การสังเกต 
- แบบประเมิน 

 
- แบบรายงาน 
- แบบสรุป 

 
 
๗. ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 



          ๗.๑  นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้รับการปลูกฝังในการรักชาติ ศาสนา 
และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ๗.๒ นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกับชุมชน 

๗.๓ นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  
และสามารถด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
 
 
 
 
 
 
 
                   ผู้เสนอโครงการ                            ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 
             (นางสาวโสพิศ  สิงคีพงศ์)                                       (นายไพโรจน์  ข าส าอางค์) 
             ต าแหน่ง ครู อันดับ คศ.๓                                       ต าแหน่ง ครู อันดับ คศ. ๓                                            
หวัหน้างานกิจกรรมทั่วไปและประชาสัมพันธ์    ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไปและงบประมาณ 
 
 
 

ผลการพิจารณา                     อนุมัติ                    ไม่อนุมัติ 
    
  

                                      ลงชื่อ 
        ( นางดวงรัตน์   ชิตเจรญิ ) 

           ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 

แบบขออนมุัตโิครงการ  ประจ าปกีารศึกษา  ๒๕๖๔ 
โรงเรียนเตรยีมอดุมศกึษาพฒันาการ  ฉะเชงิเทรา 

 
ชื่องาน/โครงการ       พัฒนางานสารบรรณ  และเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศนักเรียน 
สนองกลยทุธโ์รงเรยีนข้อที่ 

กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการศึกษาตามหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๓ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง    ใหม ่
ผูร้บัผดิชอบ  งานสารบรรณ  และเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศนักเรียน 
ระยะเวลาด าเนนิการ  ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
๑. หลกัการและเหตผุล 

ด้วยงานสารบรรณเป็นงานหลักที่ด าเนินการจัดการในเรื่องการรับ – การส่งหนังสือราชการของโรงเรียน  
เพ่ือติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก  รวมถึงหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาอยู่เสมอ  และงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศนักเรียนเป็นการจัดการข้อมูลสารสนเทศนักเรียนรายบุคคล
(DMC)  รวมทั้งงานรับสมัครนักเรียน  ดังนั้น  เพ่ือให้งานสารบรรณและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศนักเรียนของ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา  มีการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยตามระบบการด าเนินงานสารบรรณ และเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศนักเรียน  จึงจัดท าโครงการพัฒนา
งานสารบรรณ  และเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศนักเรียนขึ้น 

 
๒. วตัถปุระสงค ์

1. เพ่ือให้การด าเนินงานสารบรรณ  และเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศนักเรียนเป็นไปด้วยความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือพัฒนาระบบงานสารบรรณ  และเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศนักเรียน  ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
สามารถค้นหาหนังสือราชการรวมถึง การจัดเก็บหนังสือและสารสนเทศต่างๆ  ได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

3. เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย ๕ ส  ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา   
 

๓. เปา้หมาย 
        ๓.๑  เชิงปริมาณ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้รับความสะดวกรวดเร็วของการติดต่อประสานงานท าให้
สามารถติดต่องานที่ส าคัญ ๆ ได้อย่างดียิ่ง 
        ๓.๒  เชิงคุณภาพ 

     ครูและบุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมีความพึงพอใจในการรับบริการ
ของงานสารบรรณและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 



 
๔. กจิกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขัน้ตอน ระยะเวลาด าเนนิการ ผูร้บัผดิชอบ 
๑ ขั้นวางแผน 

- ประชุมวางแผนการจัดหาวัสดุ ด าเนินงาน
เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศนักเรียน และการ
รับนักเรียน 
- ประชุมวางแผนการจัดหาวัสดุ   
อุปกรณ์ และฝึกอบรมครูในงานสารบรรณ 

 
มีนาคม  ๒๕๖๔ 

 
 

๑๐ – ๑๓ 
พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

 
นายพงศธร  วงศ์เกษม 
 
 
นายไพโรจน์  ข าส าอางค์ 

๒ ขั้นด าเนนิการตามโครงการ  
- ด าเนินการการจัดหาวัสดุ ด าเนินงาน
เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศนักเรียน และการ
รับนักเรียน 
- ด าเนินการส ารวจราคาวัสดุ/ 
  อุปกรณ์ 

 
มีนาคม – 

กรกฎาคม๒๕๖๔ 
 

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
– ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 
นายพงศธร  วงศ์เกษม 
 
 
นายไพโรจน์  ข าส าอางค์ 

๓ ขั้นตดิตามประเมนิผล 
-  ประเมินผลการด าเนินงาน 

 
สิ้นปีการศึกษา 

 
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปและงบประ
มาณ 

 
 
 
 
 
 
 
๕. งบประมาณทีใ่ช ้
 ในการด าเนนิโครงการครัง้นี้ใชง้บประมาณ   24,000  บาท  (สองหมืน่สีพ่ันบาทถว้น) 

กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ 

หมายเหต ุ
งบประมาณ อุดหนนุ อื่น ๆ รวม 

๑. วัสดุ /อุปกรณ์ (กระดาษ A4) - - - -  
๒. วัสดุ /อุปกรณ์ (หมึกปริ้น) - 10,000 - 10,000  
๓. วัสดุ /อุปกรณ์ (อ่ืนๆ) - 10,000 - 10,000  
4. ค่าอุปกรณ์อิเล็คทรอนิก - 4,000 - 4,000  

รวมเงนิทั้งสนิ - 24,000 - 24,000  
 
๖ . การประเมนิผล 
 

ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ วธิกีารประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช้ 
ผลผลติ   



การด าเนินงานสารบรรณ 
และเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศนักเรียน 

แบบประเมินความพึงพอใจ แบบประเมิน 

ผลลัพธ ์
๑. จากการสังเกตการด าเนินงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียน 
๒. ผลการตอบรับความพึงพอใจ  และผลการ
ติดต่อประสานงานจากหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา 

 
 
 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 

 
แบบประเมิน 

 
7. ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  รวมทั้งบุคคลภายนอกและหน่วยงานภายนอกมีความพึงพอใจ
ในความสะดวก  รวดเร็ว  ในการติดต่อประสานงานกับโรงเรียน  และด าเนินงานสารบรรณ และเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
ผู้เสนอโครงการ                    ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

 
      (นายไพโรจน์  ข าส าอางค์)                              (นายไพโรจน์  ข าส าอางค์) 
        ต าแหน่ง ครู คศ.๓                                 ต าแหน่ง ครู คศ.๓ 
      หวัหน้างานสารบรรณ           ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปและงบประมาณ 
 
 

ผลการพิจารณา      อนุมัติ                    ไม่อนุมัติ 
 
 

                                             ลงชื่อ  
   ( นางดวงรัตน์  ชิตเจริญ ) 

ผู้อ านวยการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 
 



 
 
 

 
แบบขออนมุัตโิครงการ  ประจ าปกีารศึกษา  

256๔ 
โรงเรียนเตรยีมอดุมศกึษาพฒันาการ ฉะเชงิเทรา 

 
ชื่องาน/โครงการ       โครงการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงาน 
         (การเงิน  บัญชี  และพัสดุ) 
สนองกลยทุธโ์รงเรยีนข้อที่ 

กลยุทธ์ที่  1  เสริมสร้างพัฒนานักเรียน  ครู  และบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรม  
บนพื้นฐานของความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่  4  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สร้าง
เครือข่ายและภาคส่วนต่างๆ  ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา  

กลยุทธ์ที่  5  พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาตามหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ลักษณะโครงการ  ใหม ่   ต่อเนื่อง 
ผูร้บัผดิชอบ  นางสาวสุภักษร  พงษ์อุดทา  และคณะ 
ระยะเวลาด าเนนิการ   ตลอดปีการศึกษา 256๔ 
 
1. หลกัการและเหตผุล 
 การด าเนินงานด้านพัสดุ  การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สถานศึกษาต้องด าเนินการตามระเบียบ  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และแนวปฏิบัติที่ทางราชการ
ก าหนด  เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบและตรงตามวัตถุประสงค์   รวมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน  
การบริหารงานการเงินและบัญชีของโรงเรียนนับได้ว่าเป็นภาระงานหนึ่งที่มีความส าคัญเพราะกิจกรรมและการ
ด าเนินงานตามโครงการต่างๆ  นั้นจะส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนั้นมีความจ าเป็นที่จะต้องมีงบประมาณเป็นปัจจัย
ส าคัญในการด าเนินงาน  การจัดสรรงบบุคลากร  งบด าเนินงาน  และงบลงทุน  ซึ่งเป็นส่วนในการพัฒนา
ประสิทธิภาพและความก้าวหน้าทางการศึกษาของแต่ละสถานศึกษา 
 ระบบการควบคุมการเงินของสถานศึกษา  ในสถานศึกษาสามารถแบ่งการด าเนินงานออกเป็น                      
4  ขั้นตอน  คือ 

1. การเบิก – รับ – จ่ายเงิน 
2. การเก็บรักษาและน าฝากหรือน าส่ง  
3. การบันทึกบัญชีและรายงาน   
4. การควบคุมและตรวจสอบ     
ในภาระงานดังกล่าวนี้  มีความจ าเป็นที่จะต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์และ

ค่าตอบแทนต่างๆ  ส าหรับการเบิก – รับ – จ่ายเงิน  การเก็บรักษาและน าฝากหรือน าส่ง  การบันทึกบัญชีและ
รายงานรวมไปถึงการควบคุมและการตรวจสอบงานการเงินและบัญชีที่ส่งผลถึงประสิทธิภาพของการด าเนินงานให้
มีความรวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  เป็นธรรมและก้าวสู่มาตรฐานสากล 



 งานพัสดุ  การเงินและบัญชี  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา  จึงได้จัดท าโครงการ
พัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงาน  (การเงิน  บัญชี  และพัสดุ)  ขึ้นเพ่ือพัฒนาระบบการด าเนินงาน
ต่างๆ  ของสถานศึกษาต่อไป 
   
 
2. วตัถปุระสงค ์
   2.1  เพ่ือให้การบริหารงานงบประมาณ  งานด้านพัสดุ  การเงินและบัญชีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เป็นที่เชื่อมั่นในผลงาน และการให้ค าปรึกษา 
 2.2  มุ่งพัฒนาตน  พัฒนางานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ค านึงถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็น
ส าคัญ 

 
3. เปา้หมาย 
 3.1  ดา้นปรมิาณ 
  3.1.1  นักเรียนทุกคนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา  

3.1.2  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  
ฉะเชิงเทรา 
 3.2  ดา้นคณุภาพ 
  3.2.1  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา บริหารงานพัสดุ  การเงินและบัญชีได้
อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา  ร้อยละ  100 

 3.2.2  การเบิก – รับ – จ่ายทั้งพัสดุ  และเงิน  การเก็บรักษาและน าฝากหรือน าส่ง                  
การบันทึกบัญชีและรายงานรวมไปถึงการควบคุมและการตรวจสอบงานพัสดุ  การเงินและบัญชี  มีความรวดเร็ว  
ถูกต้อง  โปร่งใส  เป็นธรรม ร้อยละ  100 
  3.2.3  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา  มีการบริหารจัดการด้านงบประมาณ
ถูกต้องและตรงตามระเบียบพัสดุ  และการเบิก-จ่ายเงิน  สามารถตรวจสอบระบบการควบคุมภายในได้   ร้อยละ  
100 
 
 
4. กจิกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ งาน / กจิกรรม ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ 
1 ประชุมคณะกรรมการวางแผนการด าเนินงาน มีนาคม  256๔ รอง ผอ.งานงบประมาณ 
2 วิเคราะห์ปัญหางานการเงินและบัญชี เมษายน  256๔ นางสาวสุภักษร  พงษ์อุดทา  

และคณะครู 
3 รวบรวมข้อมูล/แนวทางการด าเนินงาน เมษายน  256๔ นางสาวสุภักษร  พงษ์อุดทา  

และคณะครู 
4 จัดท าโครงการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการ

บริหารงาน (การเงิน  บัญชี   และพัสดุ) 
พฤษภาคม 256๔ นางสาวสุภักษร  พงษ์อุดทา  

และคณะครู 
5 เสนอขออนุมัติโครงการฯ พฤษภาคม  256๔ นางสาวสุภักษร  พงษ์อุดทา   
6 ด าเนินงานตามโครงการฯ  นางสาวสุภักษร  พงษ์อุดทา  

และคณะครู 



 - กิจกรรมการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ ตลอดปี 
การศึกษา256๔ 

นางสาวสุภักษร  พงษ์อุดทา   

 - กิจกรรมการบริหารงานการเงิน ตลอดปี 
การศึกษา256๔ 

นางสาวสุภักษร  พงษ์อุดทา   

 - กิจกรรมการบริหารงานบัญชี ตลอดปี 
การศึกษา256๔ 

ครูอัญชนา  อินแบน 

 - กิจกรรมสรุปผลและรายงานการด าเนินงา
นพัสดุ  การเงิน และบัญชี 

สิ้นปี 
การศึกษา256๔ 

นางสาวสุภักษร  พงษ์อุดทา  
และคณะครู 

7 ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการฯ กันยายน  256๔ 
และมีนาคม  256๕ 

นางสาวสุภักษร  พงษ์อุดทา  
และคณะครู 

 
5. งบประมาณ  
 ในการด าเนนิโครงการครัง้นี้ใชง้บประมาณ   5,000.-  บาท  (ห้าพันบาทถ้วน) 

กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ 

หมายเหต ุ
งบประมาณ อุดหนนุ อื่น ๆ รวม 

๑. การบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ - ๓00 - ๓00  
๒. กิจกรรมการบริหารงานการเงิน - 4,500 - 4,500  
๓. กิจกรรมการบริหารงานบัญชี - 200 - 200  

รวมเงนิทั้งสนิ - 5,000 - 5,000  
 
 
6 . การประเมนิผล 
 

ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ วธิกีารวดั/ประเมินผล เครื่องมือทีใ่ชป้ระเมิน 
ผลผลติ  (Outputs) 
   1.  การด าเนินการตามโครงการต่างๆ  
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ  เกิดประโยชน์
โดยตรงต่อนักเรียน  คุ้มค่าและถูกต้องตรง
ตามระเบียบ 
   2.  การด าเนินงานตามโครงการต่างๆ
ของโรงเรียนเป็นไปด้วยความสะดวก  
คล่องตัวและถูกต้องตามระเบียบการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 
   3. โรงเรียนเผยแพร่ระบบ              
การบริหารงานพัสดุ การเงินและบัญชีแก่
บุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ 

 
-  ความพึงพอใจ 
-  การประเมินผล 
-  การรายงาน 
-  การตรวจสอบ 
 
 
 
 

 
-  แบบวัดความพึงพอใจ 
-  แบบประเมินผล 
-  แบบรายงาน 
-  แบบตรวจสอบภายใน  

ผลลัพธ ์ (Outcome) 
   1.  การบริหารงานพัสดุ การเงินและ
บัญชีมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์คุ้มค่า

 
-  การรายงาน 
-  การตรวจสอบ 

 
-  ทะเบียนคุมเงิน 
-  รายงานคงเหลือประจ าวัน 



และถูกต้องตรงตามระเบียบ 
   2.  โรงเรียนผ่านการตรวจสอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

-  การสรุปงาน 
-  ผลการด าเนินงานตามโครงการ
ต่างๆ 
 

-  บันทึกการขออนุมัติ 
งบประมาณ 
-  สรุปรายงานการด าเนินงาน
ตามโครงการต่างๆ 

 
7. ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 
 7.1  การบริหารงานงบประมาณ  งานการเงินและบัญชีมีความคล่องตัวขึ้น  การด าเนินงานตามโครงการ
ต่างๆ  สามารถสรุปผลการใช้งบประมาณได้ถูกต้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 
 7.2  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา  ได้รับการพัฒนาตนเอง  พัฒนางานด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย  และมีความพึงพอใจต่อการด าเนินการตามโครงการต่างๆ  โดยเห็นคุณค่าของผู้รับบริการ
เป็นส าคัญ 

 
 

           ผู้เสนอโครงการ                     ผู้เห็นชอบ 
 

 
             (นางสาวสุภักษร  พงษ์อุดทา  )                           (นายไพโรจน์ ข าส าอางค์) 
                     ต าแหน่งครู คศ. 2                                      ต าแหน่งครู คศ. ๓                                                  
              หัวหน้ากลุ่มงานบริหารสินทรัพย์     ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไปและงบประมาณ 

         
 
ผลการพิจารณา                     อนุมัติ                     ไม่อนุมัติ    

 
 
                                             ลงชื่อ 

           (นางดวงรัตน์  ชิตเจริญ ) 
                      ผู้อ านวยการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 



 
 

 
 
 

แบบขออนมุัตโิครงการ  ประจ าปกีารศึกษา  256๔ 
โรงเรียนเตรยีมอดุมศกึษาพฒันาการ  ฉะเชงิเทรา 

 
ชื่องาน/โครงการ       โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
กลยทุธโ์รงเรยีน 

กลยุทธ์ที่  1  เสริมสร้างพัฒนานักเรียน  ครู  และบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรม  บนพ้ืนฐานของความ
เป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่  5  พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาตามหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

มาตรฐานที่ 2  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ลักษณะโครงการ   ใหม่    ต่อเนื่อง 
ผูร้บัผดิชอบ  นายไพโรจน์  ข าส าอางค์ และคณะ 
ระยะเวลาด าเนนิการ   ตลอดปีการศึกษา 256๔ 
 
1. หลกัการและเหตผุล 
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2)       พ.ศ. 2545  
ได้ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  โดยทุก
สถานศึกษาจะต้องด าเนินการและจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพดังกล่าว  และรายงานผลการประกันคุณภาพ
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกปีการศึกษาจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการทบทวนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
ของตนเองให้ได้มาตรฐานอยู่ตลอดเวลา มาตรฐานใดที่ท าได้ดีแล้วก็ต้องรักษาให้ดีขึ้น เพ่ือให้มีการพัฒนา
กระบวนการบริหารจัดการภายใน และคุณภาพผู้เรียน ตลอดจนการสนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ อย่างเพียงพอก็จะ
ส่งผลให้สถานศึกษาด าเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในหลักสูตรของระดับคุณภาพไว้ให้มีความยั่งยืน ส่วน
มาตรฐานที่ยังไม่ได้คุณภาพเป็นที่น่าพอใจของโรงเรียน ก็จะต้องมีการทบทวนปรับปรุงต่อไป 
 
2. วตัถปุระสงค ์

2.1.  เพ่ือตรวจสอบคุณภาพและผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
2.2.  เพ่ือน าผลการประเมินมาจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน และ

น ามาใช้ในการตัดสินใจวางแผนพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
2.3.  เพ่ือรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องและ

สาธารณชน 
2.4.  เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินจากองค์กรภายนอก เพ่ือน าไปสู่การรับรองคุณภาพ

การศึกษา 
 

3. เปา้หมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 



3.1.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดเวลา 

  3.1.2  จัดท ารายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  3.1.3  บุคลากรในโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ได้ทราบความก้าวหน้าผลการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 
3.2.2 บุคลากรในโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละ 85 มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติ

กิจกรรมในกระบวนการพัฒนาการศึกษาได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
 

4. กจิกรรมและการด าเนินงาน 
 
ที ่ กิจกรรม/ขัน้ตอน ระยะเวลาด าเนนิการ ผูร้บัผดิชอบ 
1 ขั้นวางแผน 

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ร่วมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 
-  วิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อย และแนวทางแก้ไขปรับปรุง 
-  แต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานประจ าปีการศึกษา 
2564 
- แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา 2564 

มีนาคม.– พฤษภาคม  
256๔ 

นายไพโรจน์  ข าส าอางค์ 
และคณะครู 

2 ขั้นด าเนนิการตามโครงการ  
- ประชุมติดตามผลการด าเนินงานโครงการตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
-  จัดท าแฟ้มประเมินประกันคุณภาพภายใน 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
-  จัดท าแฟ้มประเมินประกันคุณภาพภายใน 
-  จัดท ารายงานประจ าปีการศึกษา 2564       ( SAR 
) 
-  การประเมินประกันคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้น
สังกัด 
-  จัดท าข้อมูลเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

พฤษภาคม. 256๔– 
กุมภาพันธ์ 256๕ 

นายไพโรจน์  ข าส าอางค์ 
และคณะครู 

3 ขั้นตดิตามประเมนิผล 
 

กุมภาพันธ์ 256๕ นายไพโรจน์  ข าส าอางค์ 
และคณะครู 

 
 
 
 
 
 



5. งบประมาณ 
 ในการด าเนนิโครงการครัง้นี้ใชง้บประมาณ   500  บาท  (หา้ร้อยบาทถว้น) 

กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ 

หมายเหต ุ
งบประมาณ อุดหนนุ อื่น ๆ รวม 

๑. จัดท าแฟ้มประเมินประกันคุณภาพ
ภายใน 
- แฟ้ม  3 x 120 
- ไส้แฟ้มชุดใหญ่ 

- 200 - 200  

๒. จัดท ารายงานประจ าปีการศึกษา 
2562 ( SAR ) 

- 200 - 200  

๓. จัดท าแผนปฏิบัติการ 2562 - 100 - 100  
4. จัดท าข้อมูลเพ่ือรองรับการ 
ประกันคุณภาพภายนอก 

- - - -  

รวมเงนิทั้งสนิ - 500 - 500  
 
6 . การประเมนิผล 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
6.1 เชงิปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนได้รับการพัฒนา
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนดอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 
  6.1.2 จัดท ารายงานผลการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 
  6.1.3 บุคลากรในโรงเรียนและ
ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบความก้าวหน้า 
ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

 
ตรวจร่องรอยเอกสารหลักฐาน
การประเมินตนเองและโครงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

 
แบบประเมินคุณภาพ 

การจัดการศึกษา 
 

6.2 เชงิคณุภาพ 
  6.2.1 นักเรียนร้อยละ 90 
ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเต็
มตามศักยภาพ 
  6.2.2 บุคลากรในโรงเรียนและ
ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85 มีความรู้
ความเข้าใจสามารถปฏิบัติกิจกรรม
ในกระบวนการพัฒนาการศึกษาได้
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

 
ตรวจร่องรอยเอกสารหลักฐาน
การประเมินตนเองและโครงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

 
แบบประเมินคุณภาพ 

การจัดการศึกษา 
 

 
 



7. ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 
 7.1  นักเรียนมีคุณภาพการศึกษาในแต่ละมาตรฐานสูงขึ้น 

7.2  มาตรฐานที่ยังไม่ได้รับการรับรองจะได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐานในรอบต่อไป 
7.3  โรงเรียนทราบจุดเด่นและจุดด้อยตนเองสามารถน าไปพัฒนาให้ดีขึ้นในปีการศึกษาถัดไป 
7.4  โรงเรียนมีความพร้อมในการรับการประเมินการประกันคุณภาพทั้งจากหน่วยงานต้นสังกัดและ

องค์กรภายนอก 
7.5  สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับและศรัทธาของชุมชน  

 
 
 
 

            ผู้เสนอโครงการ                                            ผู้เห็นชอบ 
 
 
             (นางสาวสุภักษร  พงษ์อุดทา)                                      (นายไพโรจน์  ข าส าอางค์) 
                     ต าแหน่งครู คศ. 2                                                ต าแหน่งครู คศ. ๓                                                    
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา                  ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ 
               กลุ่มบริหารทั่วไปและงบประมาณ 

 
 
        

ผลการพิจารณา                    อนุมัติ                   ไม่อนุมัติ    
 
                                             ลงชื่อ 
 

             ( นางดวงรัตน์  ชิตเจริญ ) 
                          ผู้อ านวยการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 

 
 



 
 

 
 
 

แบบขออนมุัตโิครงการ ประจ าปีการศึกษา  256๔ 
โรงเรียนเตรยีมอดุมศกึษาพฒันาการ  ฉะเชงิเทรา 

 
ชื่องาน/โครงการ           โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน) 
สนองกลยทุธโ์รงเรยีน 

กลยุทธ์ที่  3  ส่งเสริม  สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้ได้ศักยภาพการปฏิบัติงานตาม 
       มาตรฐานวชิาชีพ   

กลยุทธ์ที่  4  ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม 
                 เป้าหมายสร้างเครือข่ายและภาคส่วนต่างๆให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  5  พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาตามหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียน 

       เป็นฐาน 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มาตรฐานที่ 2  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 
ลักษณะโครงการ  ใหม ่  ต่อเนื่อง 
ผูร้บัผดิชอบ  นายไพโรจน์  ข าส าอางค์  
ระยะเวลาด าเนนิการ   ตลอดปีการศึกษา 256๔ 
 
1. หลกัการและเหตผุล 
 เพ่ือให้การด าเนินงานและการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานเป็นไปอย่างถูกต้องเชื่อถือได้ มีการปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ  ข้อบังคับตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ  เป็นไปอย่างถูกต้องชัดเจน     มีเอกภาพ มี
หลักฐานสามารถตรวจสอบได้ การวางกลไก จัดระบบ  การก าหนดกิจกรรมต่างๆ  จะท าให้เกิดระบบการควบคุม
ภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการบริหารจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนได้มาก
ที่สุด  ทั้งเป็นไปตามระเบียบของทางราชการที่ เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อสถานศึกษา  จึงจัดโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ค่าใช้จ่ายพ้ืนฐาน)  เพ่ือ
พัฒนาการด าเนินงานของสถานศึกษาต่อไป 
 

2. วตัถปุระสงค ์
2.1  เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายพ้ืนฐานภายในโรงเรียนเป็นไปอย่างเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ 
2.2 เพ่ือให้การจ่ายค่าใช้จ่ายพ้ืนฐานประเภทงบด าเนินงานเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
 
 
 



3. เปา้หมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 

การปฏิบัติงานของทุกกลุ่มงานภายในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
 3.2  เชิงคุณภาพ 

บุคลากรทุกคนปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
4. กจิกรรมและการด าเนินงาน 
 
ที ่ กิจกรรม/ขัน้ตอน ระยะเวลาด าเนนิการ ผูร้บัผดิชอบ 
1 ขั้นวางแผน 

-  ประชุมคณะครู ประเมินการบริหาร             
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน) ภายในโรงเรียน 
-  เสนอโครงการ 

พฤษภาคม ๒๕6๔ คณะครู 

๒ ด าเนินงานตามโครงการ 
-  การเดินทางไปราชการ 
(ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าที่พัก  ค่าพาหนะ) 

ตลอดปีการศึกษา 
2564 

 
ครูสุภักษร  พงษ์อุดทา 

 - ค่าวัสดุเชื้อเพลิง น้ ามันหล่อลื่นพาหนะ    ครูไพโรจน์  ข าส าอางค์ 
 - ค่าซ่อมแซมพาหนะและครุภัณฑ์  ครูไพโรจน์  ข าส าอางค์ 
 - ค่าถ่ายเอกสาร 

- ค่าอุปกรณ์อิเล็คทรอนิก 
- สมทบประกันสังคม 

 ครูสุภักษร  พงษ์อุดทา 
ครูไพโรจน์  ข าส าอางค์ 

    
3 ติดตามผลการปฏิบัติงาน กุมภาพันธ์ ๒๕6๕ ครูสุภักษร  พงษ์อุดทา 
4 สรุปผลการด าเนินงาน มีนาคม ๒๕6๕ ครูไพโรจน์  ข าส าอางค์ 
 
 
5. งบประมาณทีใ่ช ้
 ใช้งบประมาณท้ังหมดจ านวน  89,000 บาท (แปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
 

 
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณ  
หมายเหต ุงบประมาณ อุดหนนุ อื่นๆ รวม 

-  การเดินทางไปราชการ 
(ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าที่พัก  ค่าพาหนะ) 

- 30,000 - 30,000 - 

- ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 
น้ ามันหล่อลื่นพาหนะ   

- 20,000 - 20,000 -- 

- ค่าซ่อมแซมพาหนะและครุภัณฑ์ - 30,000 - 30,000 - 
- สมทบประกันสังคม  - 9,000 - 9,000  
รวม - 89,000 - 89,000 - 



6. การประเมนิผล 
 

ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ วธิกีารประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช้ 
ผลผลติ 
 
จ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายพื้นฐานภายในโรงเรี
ยนเป็นไปตามปกติ 

ติดตามผลการปฏิบัติงาน 

 
แบบรายงาน 

ผลลัพธ ์
    การปฏิบัติงานของทุกฝ่ายมีประสิทธิภาพ 

 
ติดตามผลการปฏิบัติงาน 

 
แบบรายงาน 

 
7. ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 

7.1  การใช้จ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายพื้นฐานภายในโรงเรียนเป็นไปอย่างเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ 
7.2 การจ่ายค่าใช้จ่ายพื้นฐานประเภทงบด าเนินงานเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

 
 
 
             ผู้เสนอโครงการ                            ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
     (นายไพโรจน์  ข าส าอางค์)                                       (นายไพโรจน์  ข าส าอางค์) 
      ต าแหน่ง ครู อันดับ คศ. 3                                           ต าแหน่ง ครู อันดับ คศ. 3 
หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการศึกษา                                      ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ 
            กลุ่มบริหารทั่วไปและงบประมาณ 
 
 
 ผลการพิจารณา        อนุมัติ        ไม่อนุมัติ 
           
 
 
                                  ลงชื่อ 
                                              ( นางดวงรัตน์  ชิตเจริญ ) 
                           ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 
 



 
 

แบบขออนมุัตโิครงการ  ประจ าปกีารศึกษา 2564 
โรงเรียนเตรยีมอดุมศกึษาพฒันาการ  ฉะเชงิเทรา 

ชื่องาน /โครงการ     พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
สนองกลยทุธโ์รงเรยีนข้อที่ 
กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  
สร้างเครือข่ายและภาคส่วนต่างๆ  ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 2  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ลักษณะโครงการ           ต่อเนื่อง                      ใหม ่
ผูร้บัผดิชอบ               นายสุนทร  สร้อยเรืองศรี 
ระยะเวลาด าเนนิการ    ตลอดปีการศึกษา  2564 
1. หลักการและเหตผุล 
       สถานศึกษามีภารกิจหลัก คือ การจัดการศึกษาแก่ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนโดย     
มีการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ให้มีความสะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม  ปลอดภัย  มีกิจกรรมด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน  รวมทั้งต้องมีการบริหาร
จัดการด้านวัสดุส านักงาน สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกต่อการด าเนินงาน โดยให้ครู  นักเรียน  และ
ชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและเนื่องจากอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งแวดล้อม     
ของโรงเรียนบ้านหนองฆ้อง อยู่ในสภาพช ารุดทรุดโทรมมาก สมควรได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพ   
ใช้งานได้ดี และมีวัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีต้องจัดหาเพ่ิมเติม จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น โรงเรียนจึงจัดโครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อม เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ 
2. วตัถปุระสงค์ 
2.1 เพ่ือให้อาคารสถานที่ อาคารประกอบและสิ่งแวดล้อม  สิ่งอ านวยความสะดวกของโรงเรียนและบริเวณ
โรงเรียนสะอาด  ร่มรื่น  ปลอดภัย  และเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 
2.2 เพ่ือให้สภาพห้องเรียนและอาคารสถานที่ได้รับการดูแลพร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ 
2.3 เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
2.๔ เพ่ือจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ส าหรับใช้สอยเพ่ือการบริหารสถานศึกษาและการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 
3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
        3.1.1 สภาพแวดล้อมภายโนโรงเรียนสะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม  มีความปลอดภัย  มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้ 
   3.1.2 อาคารเรียน  อาคารประกอบต่างๆ  อยู่ในสภาพดี  ปลอดภัยและเหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  เชิงคุณภาพ 

3.2.1 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด  สวยงาม  ร่มรื่น  เอ้ือต่อการเรียนการสอนส่งผลให้ผู้เรียนทุก
คนเกิดเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2.2  อาคารเรียนและอาคารประกอบทุกห้องมีคุณภาพพร้อมใช้ในกิจกรรมการเรียนการ 
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



3.2.3 ครูใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2.4 การบริหารสถานศึกษาและการปฏิบัติงานของบุคลากรเกิดความคล่องตัว 

         
4. กิจกรรมและการด าเนนิงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขัน้ตอน ระยะเวลาด าเนนิการ ผูร้บัผดิชอบ 
1 ขั้นวางแผน 

เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
มิถุนายน 2564 นายสุนทร  สร้อยเรืองศรี 

2 ขั้นด าเนนิการตามโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการส า
รวจราคาวัสดุ 
- จัดซื้อวัสดุ 

กรกฎาคม 2564 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 

นายสุนทร  สร้อยเรืองศรี 

3 ขั้นตดิตามประเมนิผล 
ด าเนินการตามโครงการ 
- สังเกต 
- ประเมินผล 

พฤษภาคม 2564-
มีนาคม 2565 

นายสุนทร  สร้อยเรืองศรี 

 
5. งบประมาณที่ใช ้

 
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณ หมายเหต ุ
งบประมาณ อุดหนนุ อื่นๆ รวม  

1.ปรับสภาพแวดล้อมภายโน
โรงเรียน 

10,000   10,000  

2. ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน  
อาคารประกอบต่างๆ 

30,000   30,000  

3. ปรับปรุง ซ่อมแซม จัดหาวัสดุ 
ครุภัณฑ์ส าหรับส านักงาน ส าหรับ
แหล่งเรียนรู้อาคารเรียน  อาคาร
ประกอบต่างๆ 

10,000   10,000  

รวม                    50,000.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. การประเมนิผล 
ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ วธิกีารประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช้ 

ผลผลติ 
1. 
นักเรียนและครูได้บรรยากาศที่ดี
ในการเรียนการสอน 
2. 
อาคารมีความพร้อมในการใช้งา
นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. 
มีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ได้อย่างเพียง
พอ 

 
การส ารวจ 
 
การติดตาม 
 
การส ารวจ 

 
แบบส ารวจ 
 
แบบส ารวจ 
 
 
แบบส ารวจ 

ผลลัพธ ์
1. บริเวณโรงเรียนสะอาดและ
บรรยากาศดีตลอดจน    
สิ่งแวดล้อมดูร่มรื่น นักเรียนมี
ความสุข 
2. อาคารเรียนอยู่ในสภาพดี 
สะอาด เหมาะสม                   
ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิท
ธิภาพ 
3.โรงเรียนมีวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ส าหรับการบริหาร 
สถานศึกษาและการปฏิบัติงานข
องบุคลากรอย่างเพียงพอ 
 

 
การส ารวจ 
 
 
 
การติดตาม 
 
 
 
การส ารวจ 

 
แบบส ารวจ 
 
 
 
 
 
แบบส ารวจ 
 
 
 
 
แบบส ารวจ 

 
7. ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 

7.1 สภาพอาคารเรียน อาคารประกอบและอ่ืนๆ มีความมั่นคง ปลอดภัย พร้อมใช้งาน บรรยากาศเอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้ 

7.2 บริเวณโรงเรียนมีความสะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม  เหมาะส าหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
7.3 นักเรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
7.4 การบริหารสถานศึกษาคล่องตัว 

 
 
 
 
 
 
 



 
                         ผูเ้สนอโครงการ                                          ผูเ้หน็ชอบโครงการ 
 
 
                ( นายสุนทร   สร้อยเรืองศรี)                               (นายเจนวิทย์   พวงทับทิม)                                                    
                      ต าแหน่งครู คศ.3                                     ต าแหน่งครู คศ.3      
        หัวหน้าอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม   ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการงานกิจการ                                        
                                                                             นักเรียนและและอาคารสถานที่                                             
 
                     ผลการพิจารณา           อนุมัติ                    ไม่อนุมัติ 
 
 
                                    ลงชื่อ 

(นางดวงรัตน์   ชิตเจริญ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 



 
แบบขออนมุัตโิครงการ  ประจ าปกีารศึกษา  ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเตรยีมอดุมศกึษาพฒันาการ ฉะเชงิเทรา 
 
ชื่องาน/โครงการ       งานกิจการนักเรียน  
กลยทุธโ์รงเรยีน 

กลยุทธ์ที่  ๒  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษา  และพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นพล
โลก 

กลยุทธ์ที่  ๔  ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  
สร้างเครือข่ายและภาคส่วนต่างๆ  ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 

กลยุทธ์ที่  ๕  พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาตามหลักการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน   
มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

มาตรฐานที่ ๑  ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
 มาตรฐานที่ ๓  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ลักษณะโครงการ 🗹 ต่อเนื่อง                  □ ใหม่   
ผูร้บัผดิชอบ  งานกิจการนักเรียน 
ระยะเวลาด าเนนิการ   ตลอดปีงบการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
๑. หลกัการและเหตผุล 
 ในสถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีคุณสมบัติอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา กิจการ
นักเรียนเป็นอีกหนึ่งภาระงานที่ส าคัญ  สถานศึกษามีบทบาทหน้าที่จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล  มีข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับผู้เรียนที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  เพ่ือ
ช่วยให้ครูเข้าใจเข้าถึงและพัฒนานักเรียนโดยผ่านกระบวนการวางแผนและการบริหารจัดการ  เพ่ือสร้าง
คุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้ เรียนให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจสังคมการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบ
วินัย ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยเกิดการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยผ่านกระบวนการและกิจกรรมต่างๆใน
โรงเรียน เทิดทูนและจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ มีจิตสาธารณะ ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 
ปรับตัว  มีเหตุผลและ  มีภูมิคุ้มกันสามารถเลือกด าเนินชีวิตอย่างผู้มีภูมิรู้และมีภูมิธรรม 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว งานส่งเสริมกิจการนักเรียนกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ ฉะเชิงเทรา จึงจัดให้มีโครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ
ภายในโรงเรียน ชุมชนและสังคม 

 ๒. วตัถปุระสงค ์
เ พ่ื อ ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น านั ก เรี ย น โร ง เรี ย น เต รี ย ม อุ ด ม ศึ ก ษ า พั ฒ น าก าร  ฉ ะ เชิ ง เท ร า 

ทุ ก ค น ให้ มี ค ว า ม เป็ น บุ ค ค ล ผู้ ที่ มี คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม  มี วิ นั ย  สุ ข ภ า พ ก า ย  สุ ข ภ า พ จิ ต ดี 
เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและคนดีของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
 



๓. เปา้หมาย 
 ๓.๑  ดา้นปรมิาณ 
  นักเรียน จ านวน ๑๓๕ คน  
  มีการจัดกิจกรรม อย่างน้อย ๖ กิจกรรม 
 ๓.๒  ดา้นคณุภาพ 
  ๑. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนช่วยให้รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล สามารถคัดกรองนักเรียน 
ส่งเสริมและหาทางป้องกันแก้ปัญหาต่างๆได้ 

๒. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียน และครูชุมชน ช่วยกันส่งเสริ มและ 
แก้ปัญหาต่างๆของนักเรียนได้เป็นอย่างดี 

๓. นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะภายในโรงเรียน ชุมชนและสังคม  
๔. นักเรียนมีความเป็นผู้น าผู้ตามท่ีดี สามารถวางแผนการท างานในการพัฒนาโรงเรียนได้ 
๕ .  ร้ อ ย ล ะ  ๙ ๐  ข อ ง นั ก เ รี ย น ที่ มี ผ ล ก า ร เ รี ย น ผ่ า น เก ณ ฑ์ มี คุ ณ ธ ร ร ม 

จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
๖. นักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางท่ีดีขึ้น 

 
๔. กจิกรรมและการด าเนินงาน 
 
ที ่ งาน / กจิกรรม ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ 
๑. ขั้นวางแผน  

หัวหน้ากิจการนักเรียนแล
ะคณะ 

๑.๑  ประชุมวางแผนงาน เมษายน ๒๕๖๔ 
๑.๒  จัดท าโครงการ เมษายน ๒๕๖๔ 
๑.๓  เสนอโครงการ เมษายน ๒๕๖๔ 
๑.๔  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ เมษายน ๒๕๖๔ 
๑.๕  ติดต่อประสานงานการด าเนินโครงการ เมษายน ๒๕๖๔ 

๒. ขั้นการด าเนินงานตามโครงการ   

๒.๑  สร้างความตระหนัก ความเข้าใจและความ    
       สามารถในการปฏิบัติงานแก่บุคคล 

เมษายน ๒๕๖๔ 

๒.๒  ด าเนินงานตามแผนกิจกรรม 
       ๑) แต่งตั้งครูที่ปรึกษา 
       ๒) กิจกรรมวันไหว้ครู 
       ๒) กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและสภา
นักเรียน 
       ๓) กิจกรรมป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติด / 
เอดส์ และการกระท าท่ีผิดกฎหมาย  
ผิดวินัย 
       ๔) ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
       ๕) กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน  
           ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
       ๖) งานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 

 
เมษายน ๒๕๖๔ 
มิถุนายน ๒๕๖๔ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 

ตลอดปีการศึกษา 
มิถุนายนและพฤศจิกายน 

๒๕๖๔ 
ตลอดปีการศึกษา 

 
ครูเจนวิทย์  พวงทับทิม 
ครูฝ่ายกิจการนักเรียน 
ครูนันทิยา  สวนมาลี 

 
ครูฝ่ายกิจการนักเรียน 

 
 

ครูณัฎฐ์รฎา  ยงศิริ 
ครูฝ่ายกิจการนักเรียน 

 
ครูฝ่ายกิจการนักเรียน 

 



ที ่ งาน / กจิกรรม ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ 
๓. ขั้นติดตามประเมินผล  

หัวหน้ากิจการนักเรียนแล
ะคณะ 

๓.๑ สังเกต มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕ 
๓.๒ ออกแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
ต่อการด าเนินแต่ละกิจกรรม 

มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕ 

๓.๓ นิเทศติดตามก ากับโครงการ มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕ 
๓.๔ ประเมินผลแต่ละกิจกรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕ 
๓.๕ จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 
๕. งบประมาณทีใ่ช ้  

ในการจัดโครงการครั้งนี้ใช้งบประมาณ  จ านวน  ๑๕,๐๐๐ บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ 

หมายเหต ุ
งบประมาณ อุดหนนุ อื่นๆ รวม 

๑.  วัสดุอุปกรณ์ประจ าส านักงาน - ๑๑,๐๐๐ - ๑๑,๐๐๐ - 
๒.  กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน - ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ - 
๓.  กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน - ๕๐๐ - ๕๐๐ - 
๔.  กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน - ๕๐๐ - ๕๐๐ - 
๕.  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  - ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ - 
๖.  ส าเนาเอกสาร - ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ - 

รวม - ๑๕,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ - 
๖ . การประเมนิผล 

ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ วธิกีารวดั/ประเมินผล เครื่องมือทีใ่ชป้ระเมิน 
ผลผลติ  (Outputs) 

1. ครูรู้จักนักเรียนนักเรียนเป็นรายบุคคล  
2. นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะภายใน

โรงเรียน ชุมชนและสังคม  
3. นักเรียนมีความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี 

สามารถวางแผนการท างานในการพัฒนา
โรงเรียนได้ 

4. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนที่มีผลการเรียน
ผ่านเกณฑ์มีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

5. นักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดี
ขึ้น 

 
- การประเมินผล 
- การรายงาน 
 

 
-  แบบประเมิน SDQ 
-  วัดความพึงพอใจ 
-  แบบประเมินผล 
-  แบบรายงาน 
-  การเยี่ยมบ้าน 
 

ผลลัพธ ์ (Outcome) 
1. สามารถคัดกรองนักเรียน ส่งเสริมและ

หาทางป้องกันแก้ปัญหาต่างๆได้ 
2. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง

นักเรียน และครูชุมชน ช่วยกันส่งเสริม

 

-  การสัมภาษณ์ 

-  การทดสอบ 

 

-  แบบสัมภาษณ์ 

-  แบบทดสอบ 



ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ วธิกีารวดั/ประเมินผล เครื่องมือทีใ่ชป้ระเมิน 
และ แก้ปัญหาต่างๆของนักเรียนได้เป็น
อย่างดี 

3. นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะภายใน
โรงเรียน ชุมชนและสังคม  

4. นักเรียนมีความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี 
สามารถวางแผนการท างานในการพัฒนา
โรงเรียนได้ 

5. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนที่มีผลการเรียน
ผ่านเกณฑ์มีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

6. นักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีข้ึ
น 

-  การประเมินผล 

-  การสรุปงาน 

 

 

-  แบบประเมินผล 

-  แบบรายงาน 

 

 

 
 
 
๗. ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 

นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา ทุกคนเป็นบุคคลผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีวินัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี เป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและคนดีของสังคม 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้ อย่างมีความสุข 
   
 
 

            ผู้เสนอโครงการ               ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

 
                 (นายเจนวิทย์  พวงทับทิม)                               (นายเจนวิทย์  พวงทับทิม) 
                     ต าแหน่งครู ค.ศ. ๓                                        ต าแหน่งครู ค.ศ. ๓                                                    
            หวัหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                          ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ                                                          
                                                                   กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและอาคารสถานที่ 

         
 
ผลการพิจารณา                     อนุมัติ                  ไม่อนุมัติ    

 
 
                                             ลงชื่อ 

     ( นางดวงรัตน์  ชิตเจริญ ) 
                      ผู้อ านวยการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 

 
 




