
ชื่อโครงการ     ยกระดับผลสัมฤทธ  ์ทางการเร  ยน 

สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1 – 5      กลยุทธ์ สพม.23  ข้อ 1, 2      กลยุทธ์ ร.ร  ข้อ 4,5 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.   มาตรฐานท ่ 3,4,5,6,7,8,10,15  
สนองมาตรฐานการประเมินภายนอก สมศ. ตัวบ่งช ้ท ่  3,4,5,6,7,11,12 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางภ ญญาภรณ์ จุฬา และครูประจ ากลุ่มสาระการเร ยนรู้ภาษาต่างประเทศ 

สถานที ่  โรงเร ยนเตร ยมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉ ยงเหนือ 

ระยะเวลา  ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 

งบประมาณ  เง นเร ยนฟร ฯ 45,000.- บาท   
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาท ่ถูกใช้เป็นสื่อกลางในก จกรรมแทบทุกด้าน ได้แก่ ก จกรรมทาง

ว ชาการ ก จกรรมการสื่อสารไร้พรมแดน ก จกรรมทางการค้าขาย ก จกรรมทางวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ จึงเป็น
ส ่งจ าเป็นส าหรับการด าเน นช ว ตในโลกปัจจุบันอย่างหล กเล ่ยงไม่ได้ กระทรวงศึกษาธ ก ารได้ก าหนดให้
ภาษาต่างประเทศเป็นสาระการเร ยนรู้อ กกลุ่มหนึ่งใน 8 กลุ่มท ่ผู้เร ยนทุกคนต้องเร ยนรู้โดยก าหนดให้ม การ
เร ยนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศทุกชั้น และเด็กไทยส่วนใหญ่ม ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับท ่ต้องปรับปรุง ทั้งน ้เป็นผลจากการไม่ได้รับการฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน และเข ยน ท ่ม 
คุณภาพมากเพ ยงพอ จึงไม่สามารถพัฒนาภาษาอังกฤษในเด็กไทยจนถึงขั้นน าไปใช้ประโยชน์ได้จร ง และยังท า
ให้เด็กไม่เห็นคุณค่าของการเร ยนภาษาอังกฤษมากพอ ส่งผลให้ผลสัมฤทธ ์ทางการเร ยนภาษาอังกฤษต่ า ด้วย
ปัญหาและความจ าเป็นเร่งด่วนดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธ ์ทางการเร ยนกลุ่มสาระการเร ยนรู้ภาษาต่างประเทศให้สูงขึ้นและสามารถน าไปใช้ใน
ช ว ตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักเร ยนทุกคน 
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ ์ทางการเร ยนของนักเร ยนให้สูงขึ้น 

 

3. เป้าหมายโครงการตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 
ผลผลิต (Outputs) 
- นักเร ยนม ระดับผลการเร ยนแต่ละภาคเร ยน 3.0 ขึ้นไป 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- นักเร ยนได้รับการพัฒนาด้านภาษาเต็มศักยภาพ 
ผลกระทบ (Impacts) 
- นักเร  ยนม ความรู้ ม ทักษะกระบวนการและเจตคต ท ่ด ต่อว ชาภาษาต่างประเทศ 



4. กิจกรรมหลักและประเภทงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน เงินSP2 เงินอ่ืนๆ 
ขั้นเตรียมการ 
1.ประช ุมวางแผน 
2.เข ยนโครงการ/ขออนุม ัต  

ต.ค.57    
 
นางภ ญญาภรณ์ จุฬา 

 

ขั้นด าเนินการ 
3.แต่งต ั้งคณะท างาน 
4.ประสานงานกับฝ่ายท ่

เก ่ยวข้อง 
5. ด าเน  นงานตามแผน 
-วันคร สตม์าส 

 
 
 
 
 
 
 

ต.ค.57 – ม .ค.58 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

20,000 

  
 
 
 

 
นายอนุวัฒน์ แก้วมะ 
และครูประจ ากลุ่มสาระฯ 

-เข้าค่ายภาษาอังกฤษ ต.ค.57 – ม .ค.58 - 25,000  
นายสุวชล สุราษฏร์ 
และครูประจ ากลุ่มสาระฯ 

ขั้นติดตามผล 
6.ก ากับต ดตามประเม นผล
การปฏ  บัต งานตามแผน 
7.รายงานผลการด าเน  นงาน 

 
 ก.ย.58 

   

 
 
นางภ ญญาภรณ์ จุฬา 
 

รวม  - 45,000 -  
 
ช่วงที่ 1  ภาคเรียนที่ 2/2557 (ต.ค.57 – มี.ค.58)     

 ช่วงที่ 2  ภาคเรียนที่ 1/2558 (เม.ย.58 – ก.ย.58)   

 
 
 ช่วง

ที ่

เงินอุดหนุน 

เงิน 
SP2 

เงินอื่น ๆ รวมท้ังสิ้น 
งบ

บุคลากร 
งบด าเนินงาน งบลงทุน 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบ 

แทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ สาธาฯ ครุภัณฑ์ 

สิ่ง 
ก่อสร้าง 

1         45,000  45,000 

2         -  - 
รวม         45,000  45,000 

 
5. สถานที่ด าเนินการ 

โรงเร ยนเตร ยมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉ ยงเหนือ 
 



6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
 
 

7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.ระดับค่าเฉล ่ยของคะแนนสอบปลายภาค 
2.คะแนนสอบ O-Net ของนักเร ยนท ่ม ความรู้
ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ 
3.ความพึงพอใจของนักเร ยนท ่เข้าร่วมก จกรรม 

1.ประเม นสภาพจร  งจากผลการ 
ปฏ  บัต ตามแผน 
2. ส ังเกต 
3. ส ัมภาษณ์ และสอบถาม 

1. แบบสำรวจข ้อมูล 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบส ัมภาษณ์ 
4. แบบรายงานผลการปฏ  บัต  

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.นักเร ยนท ่เข้าร่วมโครงการม ผลสัมฤทธ ์ทางการเร ยนภาษาต่างประเทศสูงขึ้น 
2.ระดับคะแนนเฉล ่ย O-Net ในระดับประเทศสูงขึ้น 
3.นักเร ยนม ทักษะทางภาษา ม การพัฒนาคุณภาพทางภาษาทุกด้าน และพัฒนาการด้านคุณภาพช ว ตด ขึ้น 
 
 

    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                               (นางภ ญญาภรณ์ จุฬา) 
                                                       หัวหน้ากลุ่มสาระการเร ยนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
 
    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (นางสาวสมใจ  อุดมศร ) 
             รองผู้อ านวยการกลุ่มบร หารว ชาการ 

 
 
    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                     (นายประยูร  จรรยาเพศ) 
      รองผู้อ านวยการกลุ่มบร หารงบประมาณและแผนงาน 

 
 
 



    ว่าท ่ร้อยตร ...........................................................ผู้อนุมัต โครงการ 
                         (ชัยเดช  บญุรักษา) 
                                       ผู้อ านวยการ 
                                           โรงเร ยนเตร ยมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉ ยงเหนือ 
 
 
 
 
 
 

แบบประมาณการรายละเอียดการใช้เงิน  
 

 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

ประเภทเงิน 
หมายเหตุ 

อุดหนุน รายได้ 
อ่ืนๆ 
(ระบุ) 

1 ค่าใช้สอย/ค่าเช่ารถ/ค่าท ่พัก      ถัวจ่ายทุก 
2 วัสดุ อุปกรณ์จัดก จกรรม      รายการ 
3 เง นรางวัล       
4 ป้ายไวน ว       
        
 รวม   6,000 - 55,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ค ำน ำ 
 
 
 แผนการปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2558 เล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบและแนวการด าเนินงาน
ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23           
สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ให้เป็นไปตามแผนและบรรลุ
เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  
โดยค านึงถึงกรอบพันธกิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ตามนโยบายโรงเรียน , เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 23 และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 เป็นส าคัญ  
เพ่ือเป็นการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
 ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดท าแผนการปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2558 และผู้เกี่ยวข้อง 
ทุกฝ่ายของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารแผนการปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2558  เล่มนี้ จะเป็นคู่มือและแนวทางปฏิบัติให้บังเกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
      ว่าที่ร้อยตรี 

 (ชัยเดช  บุญรักษา) 
 ผู้อ านวยการ 

 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนอื 

 
 
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2558  ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในการแบ่งสัดส่วนงบประมาณ  ดังนี้ 
 

รำยกำร จ ำนวนเงิน  (บำท) 
6:3:1 

-  งบด้านวิชาการ 4,284,120 

-  งบด้านบริหารทั่วไป   2,142,060 

-  งบส ารองจ่าย 714,020 

รวม 7,140,200 

-  งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1,785,050 
รวมทั้งสิ้น 8,925,250 

  

ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของคณะครู  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและโรงเรียนเป็นอย่างมาก จึงเห็นชอบให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2558  
 

 
 

 พระเทพญาณวิศิษฏ์(ชัยทวี  คุตตฺจิตฺโต) 
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สำรบัญ 
  หน้ำ 

ค ำเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
ค ำน ำ 
ส่วนที่ 1 บทน ำ  
 ความเป็นมา 1 
 ข้อมูลทั่วไป 2 
 ภารกิจของสถานศึกษา 4 
 โครงสร้างการบริหารงาน 6 
 ข้อมูลด้านการบริหาร 7 
 ข้อมูลนักเรียน 7 
 ข้อมูลครูและบุคลากร 8 
 ข้อมูลทรัพยากร 13 
 ข้อมูลด้านงบประมาณ 13 
 ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน 14 
ส่วนที่ 2 ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ  
 ข้อมูลจ าเพาะ 15 
 ทิศทางและกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาโรงเรียน 16 
 แนวทางการพัฒนาการศึกษา 19 
ส่วนที่ 3  งบประมำณ โครงกำร/กิจกรรม  
 งบประมาณท่ีได้รับ 28 
 งบประมาณจ าแนกตามกลยุทธ์ 29 
 ประมวลโครงกำรปีงบประมำณ 2558 

-โครงการจัดสร้างพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 
 

 -โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน  
 -โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน(ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์)  

 -โครงการต้นกล้าของแผ่นดิน  
 -โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานโรงเรียน(จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร)  
 -โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานโรงเรียน(จัดซื้อรถแทรกเตอร์)  
 1.กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
 2.งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

 
 



  สำรบัญ (ต่อ)  

  หน้ำ 
 5.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
 6.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 7.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                
 8.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
 9.กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
 10.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
 11.งานส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 12.กลุ่มบริหารบุคคล  
 13.กลุ่มบริหารทั่วไป  
 14.งานกิจการนักเรียน  
 15.กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  
   
 ภำคผนวก  
 รำยช่ือคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน  
 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2558  
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1. ควำมเป็นมำ 
 

ประวัติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

          โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23         
เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่เปิดสอนเฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เดิมสังกัดกรมสามัญศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ  ปัจจุบันสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ   ตั้งอยู่เลขที่ 121 หมู่ที่ 12 ต าบลสว่างแดนดิน อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดิมชื่อ “โรงเรียนสว่าง” ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.  2502 
โดยความเอ้ือเฟ้ือของ หลวงปริวรรตวรพิจิตร สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจังหวัดสกลนครสมัยนั้น  
ครูใหญ่คนแรก  คือ นายประมวล  อุปพงษ์   
 วันที่ 1 สิงหาคม 2506  นายนิรัตน์  วิภาวิน  ด ารงต าแหน่งครูใหญ่ และในปีนี้ได้ เปลี่ยนชื่อโรงเรียน 
เป็น “โรงเรียนสว่างศึกษา”  

ในปี พ.ศ.  2541 กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  มีนโยบายกระจายคุณภาพไปสู่ภูมิภาค 
เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนในต่างจังหวัด มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพมหานคร   
จึงประกาศจัดตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาขึ้นทั้ง 4 ภาค ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนแบบเดียวกันกับ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
 วันที่ 1  มิถุนายน  2542  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลี่ยนชื่อ “โรงเรียนสว่างศึกษา”  เป็น 
“โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ได้ด าเนินการรับนักเรียนและเปิดท าการเรียนการสอน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 เป็นต้นมา ปัจจุบันโรงเรียนมีพ้ืนที่ 57  ไร่  2  งาน  84 
ตารางวา  
 

 รายนามผู้ด ารงต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
มีดังต่อไปนี้ 
  นายวันชัย  วิเศษโพธิศรี  พ.ศ. 2542 – 2547 
  นายประทวน  วิไลศิลป์  พ.ศ. 2547 – 2548 
  นายเลอพงษ์  อุทธา  พ.ศ. 2548 – 2555 
  ว่าที่ร้อยตรีชัยเดช บุญรักษา พ.ศ. 2555 - 

 
 

 
 



 - 2 - 

 N 

แผนผังแสดงท่ีตั้ง 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 
  
 
 
 
           ไปจังหวัดอุดรธานี                                ถนนนิตโย             ไปจังหวัดสกลนคร                                 
 
   

 
 

 
2. ข้อมูลทั่วไป 
 2.1 ที่ตั้ง  

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 121 หมู่ที่ 12  ถนนนิตโย 
ต าบลสว่างแดนดิน อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  รหัสไปรษณีย์ 47110 โทรศัพท์ 042 - 721181 
โทรสาร  042 - 722123 E-mail : triam-ne@obec.go.th  Website : www.triam-ne.ac.th 

2.2 การจัดการเรียนการสอน 
 2.2.1  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  
 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เป็นห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์มาตรฐานสากล    

ซึ่งจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ของกระทรวงศึกษาธิการ และออกแบบรายวิชาเพ่ิมเติมตามแนวทางของ 
สสวท.  เป็นวิชาเลือก โดยลดจ านวนหน่วยการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีลง 
แต่ยังคงมีเนื้อหาที่เข้มข้นเหมือนเดิม เพ่ือให้นักเรียนมีเวลาในการค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีเวลาในการพัฒนาศักยภาพการคิดแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ ครอบคลุมหลักสูตร
มาตรฐานสากลตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล มีแผนการจัดชั้นเรียน     
เป็น 1 – 1 – 1 รวม 3 ห้องเรียน มีวัตถุประสงค์การจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ เพ่ือเป็นฐานในการ
พัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ   

 2.2.2  โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
   เป็นการพัฒนาหลักสูตรและการสอนและการบริหารจัดการ ให้เป็นโรงเรียน

ถน
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รุง
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มาตรฐานสากล  เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 มีแผนการจัดชั้นเรียน   
16 – 16 - 16 รวม 48 ห้องเรียน  มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนา/ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ   
การจัดการด้วยระบบคุณภาพ เพื่อให้ผู้เรียน  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นมาตรฐานสากลอันเป็น
การต่อยอดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ีเป็นมาตรฐานชาติ ด้วยการจัดการศึกษาให้คนในชาติเป็นคนเก่ง คนดี 
และมีความสุข ตามปฏิญญาว่าด้วยการจัดการศึกษาของ UNESCO  ทีม่ีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้ Learn to 
know – Learn to be – Learn to do  เพ่ือให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในฐานะพลเมืองของชาติและ 
Learn to live together เพ่ือสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในฐานะพลโลก คือ เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสอง
ภาษา ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสรา้งสรรค์ รว่มกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก โรงเรียนได้พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา โดยยึดหลักการและแนวคิดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และกรอบ
หลักสูตรท้องถิ่น พุทธศักราช 2552 ทุกประการ คือ ให้ผู้เรียนได้เรียนกลุ่มสาระพ้ืนฐาน 8 กลุ่มสาระเรียน
สาระเพ่ิมเติมตามจุดเน้น  บูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นแบบสอดแทรกเข้าไปในหน่วยการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จัดให้มีการเรียนการสอนสาระเพ่ิมเติมที่เป็นสากล 4 สาระ และเน้นให้ผู้ เรียน
ได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศท่ี 1 ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศท่ี 2 ภาษาจีน ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด
และประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานน าเสนอผลงานทั้งเป็นเอกสารและ   
ปากเปล่าควบคู่ไปกับการท าแบบทดสอบ 

2.3 การมีส่วนร่วมจัดการศึกษาด้านอ่ืนๆ  
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นโรงเรยีนในฝนัรุ่นที่ 1 ศูนย์พัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  (ENGLISH RESOURCE AND INSTRUCTION CENTER : ERIC)      
สนามสอบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  สนามสอบ O-Net  สนามสอบ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
สนามสอบธรรมศึกษาสนามหลวง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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3. ภำรกิจของสถำนศึกษำ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พุทธศักราช 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ตลอดทั้งกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
กฎกระทรวงศึกษาธิการตามที่ก าหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และหลักสูตร
การศึกษาท่ีก าหนดภารกิจของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยมีสาระส าคัญทีต้่องด าเนินการ พอสรุปไดดังนี้ 

1. จัดการศึกษาให้สอดคลองกับหลักการศึกษา เพื่อประโยชนต่อผู้เรียนและสังคมใหบ้รรลุ        
ความมุ่งหมายทีก่ าหนด ซึ่งเป็นการศึกษาตลอดชีวิต 

2. จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั้งนักเรียนปกติ นักเรียนพิการนักเรียนด้อยโอกาส และนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ 

3. จัดการศึกษาโดยใช้รูปแบบการจัด 3 รูปแบบคือ ในระบบ นอกระบบ  และตามอัธยาศัย  
ตามความเหมาะสม 

4. ปฏิรูปการเรียนรูตามหลักการและแนวทางท่ีก าหนดไว อาทเิช่น จัดตามธรรมชาติและ 
ศักยภาพของนักเรียนแต่ละวัยเรียน และแต่ละคน จากแหล่งต่าง ๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน ตลอดทั้งจัดการ 
วัดและประเมินผลตามสภาพจริง 

5. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยปรบัใช้หลักสูตรแกนกลางใหเ้หมาะกับสภาพ ปัญหา และ 
ความตอ้งการของทอ้งถิ่นที่ตั้งโรงเรียน 

6. จัดกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิตใหแ้กประชาชนในชุมชน โดยใหก้ารศึกษาอบรมตาม 
ความจ าเป็นและความเหมาะสม 

7. จัดใหม้ีการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ตลอดทั้งมุ่งส่งเสริมให้ใช้ 
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 

8. บริหารจัดการโรงเรียนตามกระบวนการกระจายอ านาจการบริหารทัง้ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร 
ด้านงบประมาณและด้านการบริหารทั่วไป สอดคลองกับหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานการมีสว่นร่วม
ของผู้ที่มสี่วนไดสวนเสียเต็มที่ 

9. จัดการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งคุณภาพภายในและภายนอก ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
ทีก่ าหนด 

10. พัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรอ่ืน เพ่ือจัดการเรียนการสอนให้สอดคลองกับแนวทางหลักการ
ทีก่ าหนดตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

11. แสวงหาเทคโนโลยี ภูมิปัญญาไทย และภูมปิัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ใน
โรงเรียน 

 

ตามหลักการกระจายอ านาจการมีส่วนร่วมของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542  แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  หน่วยงาน
ระดับภูมิภาคมีการยุบรวมกัน และมีการโอนสถานศึกษาทีอ่ยู่ในสังกัดกรมสามัญศึกษาและส านักงาน
คณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ ไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยกระจายอ านาจ
ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และใหส้ถานศึกษาใช้หลักการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน   
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(School based Management) การบริหารงานโดยรูปแบบคณะกรรมการและการจัดระบบประกัน
คุณภาพ เพ่ือเตรียมพร้อมให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคล  ดังนั้น ภารกิจของโรงเรียนจงึต้องปรับยุบรวมกันให้เกิด
ความสะดวกในการบริหารงาน ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ได้ให้ขอบข่ายและภารกิจการ
บริหารและจัดการศึกษาทั้ง 4 ด้าน ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดังนี้ 

1.ด้านการบริหารงานวิชาการ   ประกอบด้วย  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนา 
กระบวนการเรียนรู การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  การพัฒนาแหล่งการเรียนรู    การนิเทศการศึกษา 
การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ  การส่งเสริมความรู ด้านวิชาการแกชุมชน การ
ประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน และการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ  
แกบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน  และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

2.ด้านการบริหารงานงบประมาณและแผนงาน ประกอบด้วย การจดัท าและเสนอของบประมาณ การจัดสรร
งบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานการใช้เงินและผลการด าเนินงาน การระดม
ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา การบริหารการเงินการบัญชีและการบริหารพัสดุและสินทรพัย์ 

3.ด้านการบริหารงานบุคคล  ประกอบด้วย การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหนง  
การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสรา้งประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ วินัยและการรักษาวินัย และ
การลาออกจากราชการ 

4.ด้านการบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย การด าเนินงานธุรการ งานเลขานุการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  งานพัฒนาระบบและเครือข่ายสารสนเทศ  การประสานและพัฒนาเครือข่าย
การศึกษา การจัดระบบและพัฒนาองค์กร งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ การส่งเสริมสนับสนุน          
ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากรและบริหารทั่วไป การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม   
การจัดท าส ามะโนผู้เรียน การรับนักเรียน การส่งเสริมและประสานงาน การศึกษาในระบบ  นอกระบบ 
และตามอัธยาศัย การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา งานส่งเสริม งานกิจการนักเรียน  การประชาสัมพันธ์  
งานการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา งานประสานราชการกับเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานอ่ืน การจัดระบบการ
ควบคุมภายใน งานบริการสาธารณะ และงานที่ไมไดระบุไวในงานอ่ืน จากภารกิจดังกล่าว โรงเรียนจึงได
จัดระบบโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา ออกเป็น  4  กลุ่มงาน  ตามโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้ 
 

(1) กลุ่มบริหารวิชาการ 
(2) กลุ่มบริหารบุคคล 
(3) กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 
(4) กลุ่มบริหารทั่วไป 
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                            โครงสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 
 

คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้อ านวยโรงเรียน

รองผู้อ านวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารวิชาการ

- งานห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์

- งานพัฒนาแหล่งการเรียนรู้

- งานพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

- งานวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร

- งานแนะแนวการศึกษา

- งานทะเบียนนักเรียน

- งานวัดผล ประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียน

- งานประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานอื่นในการ
พัฒนาและทดสอบด้าน
การศึกษา

- งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้สื่อ
และนวัตกรรมทางการศึกษา

- งานประกันคุณภาพภายใน

- งานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

- งานรับนักเรียนใหม่

- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

รองผู้อ านวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารบุคคล

- งานวางแผนอัตราก าลัง

- งานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง

- งานส่งเสริมการศึกษาเพื่อ
พัฒนาบุคลากร

- งานส่งเสริมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

- งานส่งเสริมมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ

- งานประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

- งานจัดท าระบบและการ
จัดท าทะเบียนประวัติ

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหาร
งบประมาณและ

แผนงาน

-งานแผนกลยุทธ์

- งานแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี

-งานจัดท าแผนงบประมาณ
และค าขอต้ังงบประมาณ

- งานบริหารการเงินและ
บัญชี

- งานบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์

- งานสวัสดิการ

- งานระดมทุน

- งานสารสนเทศ

-งานระบบควบคุมภายใน

- งานอื่นๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย

รองผู้อ านวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารทั่วไป

- งานธุรการสารบรรณ

- งานประชาสัมพันธ์

- งานอาคารสถานที่

- งานรักษาความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา

- งานอนามัยโรงเรียน

- งานโภชนาการ 

- งานเลขานุการ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

- งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

- งานอื่นๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย

กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน

- งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

- งานเสริมสร้างและรักษา
วินัยนักเรียน

- งานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน

- งานส่งเสริมสวัสดิการ
นักเรียน

- งานกองทุนเพื่อ
การศึกษา

- งานคณะกรรมการ
นักเรียน

- งานอื่นๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย

สมาคมศิษย์เก่าผู้ปกครอง ครูสว่างศึกษา 

เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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4. ข้อมูลด้ำนกำรบริหำร 
 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Best Management) และเน้นการกระจายอ านาจ 
โดยใช้กลุ่มบริหารงานเป็นหลัก  

1. ผู้อ านวยการโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีชัยเดช  บุญรักษา   โทรศัพท์ 089 - 8613356    
E-mail : chaidet_mw@hotmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาบริหารการศึกษา   
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่วันที่  12 พฤศจิกายน  2555  จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 2 ปี    

2.รองผู้อ านวยการโรงเรียน  3  คน  คือ 
(2.1) นายประยูร  จรรยาเพศ  วุฒิการศึกษาสูงสุด    ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

โทรศัพท์ 081 – 9641460  E-mail : Prayoon_J99@hotmail.com  
รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  (2.2) นางสาวสมใจ   อุดมศรี  วุฒิการศึกษาสูงสุด    ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา) 
โทรศัพท์ 081 -7695141  E-mail : UDOMSRI2556@yahoo.com 
รับผิดชอบกลุ่มบริหารวิชาการ 
  (2.3) นายสมพงษ์   เชื้อกูล  วุฒิการศึกษาสูงสุด    ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
โทรศัพท์ 085 -4576502  E-mail : Lovesompong@hotmail.com 
รับผิดชอบกลุ่มบริหารทั่วไปและงานกิจการนักเรียน 
 
5. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ 10  มิถุนายน  2557) 
 1) จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น 19 จังหวัด 
 2) จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น 1,879  คน 

  ระดับชั้นเรียน จ ำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชำย หญิง ต่อห้อง 

ม.4 16 190 428 618 39 

ม.5 16 190 428 618 39 

ม.6 16 196 447 643 40 

รวมทั้งหมด 48 576 1,303 1,879  

 3)  จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา หรือส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)                               1,275  คน คิดเป็นร้อยละ 67.85 
 4)  จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 1,275   คน   คิดเป็นร้อยละ 67.85 
 5)  จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม                     - คน   คิดเป็นร้อยละ - 
 6)  จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ                           - คน   คิดเป็นร้อยละ - 
 7)  จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ                                        - คน   คิดเป็นร้อยละ - 
 8)  จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ             - คน   คิดเป็นร้อยละ - 

mailto:chaidet_mw@hotmail.com
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 9)  จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน)                       - คน   คิดเป็นร้อยละ - 
 10) สถิติการขาดเรียน                                              18  คน   คิดเป็นร้อยละ 0.95 
 11) จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น                                     - คน   คิดเป็นร้อยละ - 
 12) จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 6/2556      573 คน   คิดเป็นร้อยละ 99.65  
 13) อัตราส่วนครู : นักเรียน = 1 : 28 
 14) จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ 1,879 คน  
คิดเป็นร้อยละ 100 
 15) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกท่ีดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง 1,879 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
 16) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 1,869 คน  คิดเป็นร้อยละ 99.64 
 17) จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกประเทศ  1,879 คน      
คิดเป็นร้อยละ 100 
      18) จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
สม่ าเสมอ 1,879 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
 19) จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านกาคิดตามที่ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 
1,879 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
 20) จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่
ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 1,879 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
6. ข้อมูลครูและบุคลำกร 
 

ที ่ ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อำย ุ
อำยุ
รำช
กำร 

ต ำแหน่ง/ 
วิทยฐำนะ 

วุฒิ วิชำ เอก 

1 ว่าท่ีร้อยตรีชัยเดช  บุญรักษา 56 33 ผอ.ช านาญการพเิศษ กศ.ม. การบริหารการศึกษา 
2 นายประยรู   จรรยาเพศ 58 36 รองผอ.ช านาญการพเิศษ กศ.ม. การบริหารการศึกษา 
3 นางสาวสมใจ   อุดมศร ี 51 28 รองผอ.ช านาญการพเิศษ ศษ.ด. การบริหารการศึกษา 
4 นายสมพงษ์  เช้ือกูล 57 36 รองผอ.ช านาญการพเิศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
5 นางสาวสุนทรี    เลิศสงคราม   49 24 ครู ช านาญการพิเศษ ศษ.บ. ภาษาไทย 
6 นางอัญชลี   กุลเกลี้ยง 55 33 ครู ช านาญการพิเศษ ศศ.บ. ภาษาและวรรณคดไีทย 
7 นางอุไรวรรณ   มณีนพ 58 37 ครู ช านาญการ กศ.บ. ภาษาไทย 
8 นายภิญโญ   ทองเหลา 44 21 ครู ช านาญการพิเศษ ค.ด. ภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษา 

9 นายนพดล ศรีสาคร 45 20 ครู ช านาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาไทย 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
10 นางสมศรี   ไชยชมภ ู 57 36 ครู ช านาญการพิเศษ กศ.ม. การวัดผลการศึกษา 
11 นางสาวนันทวัน  พันธุมะโน 55 32 ครู ช านาญการพิเศษ กศ.บ. คณิตศาสตร ์
12 นางรัตนาภรณ์   พูนพิพัฒน์ 55 34 ครู ช านาญการพิเศษ ค.บ. คณิตศาสตร ์



 - 9 - 
13 นายไพบูลย์   สุรารักษ์ 42 19 ครู ช านาญการพิเศษ กศ.ม. คณิตศาสตร ์
14 นางสุนิสา   จงขจรพันธ ์ 53 29 ครู ช านาญการพิเศษ ศษ.บ. คณิตศาสตร์/ ชีววิทยา 
15 นางรพีพร   สุรารักษ์ 41 19 ครู ช านาญการพิเศษ กศ.ม. คณิตศาสตร ์
16 นางวิสาขมาส   ค าสีลา 43 20 ครู ช านาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
17 นายบุญเลิศ ไชยปญัหา 35 12 คร ู ศษ.บ. คณิตศาสตร ์
18 นางสาวอัญชลี   มูลกัน 32 7 คร ู วท.บ. คณิตศาสตร ์
19 นางสาวจุฑาทิพย์ ชาปากด ี 30 3 คร ู ค.บ. คณิตศาสตร ์
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
20 นางพิศมัย    พานโฮม 51 30 ครู ช านาญการพิเศษ ค.ม. หลักสตูรและการสอน 
21 นางทรงศรี  โสมชัย 55 32 ครู ช านาญการพิเศษ วท.บ. ชีววิทยา 
22 ว่าท่ี รต.ศิริวัฒน์  กลยาณีย ์ 57 34 ครู ช านาญการพิเศษ กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
23 นายทวีศักดิ์  ทะคง 55 32 ครู ช านาญการพิเศษ กศ.บ. เคม ี
24 นายกิตติศักดิ์  สิงห์อร 51 28 ครู ช านาญการพิเศษ กศ.บ. ฟิสิกส ์
25 นางกรรณิกา  บรรจุทรัพย ์ 55 31 ครู ช านาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
26 นางสุภรณ์   ตั้งตระกูล 58 34 ครู ช านาญการพิเศษ ศษ.บ. เคม-ีชีววิทยา 
27 นายช านาญ  เพริดพราว 35 11 ครู ช านาญการ วท.บ. ฟิสิกส ์
28 นางสุวิมล  สรุิยะ 36 11 ครู ช านาญการ กศ.ม. การบริหารการศึกษา 
29 นางสาวชัญญาพัทธ ์ธนดิษฐาพงศ์ 41 9 คร ู ค.บ. เคม ี
30 นางสาวบุษกร เสโนฤทธิ์ 38 7 คร ู กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา (ฟิสกิส์) 

31 นางสาวปิยะนุช  บุญชาญ 35 6 คร ู ค.บ. ฟิสิกส ์
32 นางสาวบุญฑริก บุตราช 38 5 คร ู วท.บ. ชีวิวิทยา 
33 นางสาวศรีอุดร ล้านสาวงษ์ 33 3 คร ู วท.บ. ชีววิทยา 
34 นางสาวกัลยารัตน์   สัพโส 30 6 คร ู วท.บ. ชีววิทยา 
35 นางสาวอุทุมพร  ศรีสาคร 28 5 คร ู วท.บ. ฟิสิกส ์
36 นางสาวชินตา  พูนกระโทก 29 5 คร ู วท.บ. ฟิสิกส ์
37 นางสาวอาทิตยา สายตา 30 3 คร ู ค.บ. ฟิสิกส ์
38 นางลัดดา ภปูัญญา 34 2 ครูผู้ช่วย วท.บ. ชีววิทยา 
39 นางนันทิยา  เชื้อค าฮด 28 3 คร ู วท.บ.  เคม ี
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
40 นางธิกานดา ศรีสาคร 43 20 ครู ช านาญการพิเศษ ค.บ. สังคมศึกษา 
41 นางสาววัจนาพร   พันธุมะโน 59 37 ครู ช านาญการพิเศษ ศษ.บ. บริหารการศึกษา 
42 นายอนุ   ยุทธคราม 55 32 ครู ช านาญการพิเศษ ค.บ. สังคมศึกษา 
43 นางเสาวคนธ์    สิงห์อร 52 28 ครู ช านาญการพิเศษ กศ.บ. วัดผลการศึกษา 
44 นางชุมากานต์   สุรเสียง 47 19 ครู ช านาญการพิเศษ บธ.ม. การจัดการ 
45 นางสาวนงลักษณ์ บัวทอง 37 5 คร ู ค.บ. สังคมศึกษา 
46 นางสาวพิมพ์ชนก แจ้งภูเขียว 40 3 คร ู ค.บ. สังคมศึกษา 
47 นายภูวนาท พูนสัวสดิ ์ 27 3 คร ู กศ.บ. สังคมศึกษา 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
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48 นายสุรศักดิ์   เอี๊ยบทว ี 55 31 ครู ช านาญการพิเศษ ค.ม. การบริหารการศึกษา 
49 นางนิ่มนวล   ไชยพันธ ์ 54 31 ครู ช านาญการพิเศษ กศ.บ. พลศึกษา 
50 นายเสนีย์   ธีรสิรินานนท์ 52 31 ครู ช านาญการพิเศษ ค.บ. พลศึกษา 
51 นายเกียรติศักดิ์  สร้อยเสนา 40 3 คร ู วท.บ. พลศึกษา 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
52 นายสุรินทร์  นาจะรวย 53 31 ครู ช านาญการพิเศษ ค.บ. ดนตร ี
53 นายนเรศ    เขมะสิงค ิ 53 31 ครู ช านาญการพิเศษ ศษ.บ. เทคโนโลยีการศึกษา 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
54 นางสาวกิริยา   ทิพมาตย ์  46 26 ครู ช านาญการพิเศษ กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา 
55 นายปริญญา    มณีนพ 55 34 ครู ช านาญการพิเศษ ค.บ. อุตสาหกรรมศลิป ์
56 นายปริพล   สิทธิสิน 56 33 ครู ช านาญการ ค.บ. เกษตรศาสตร์/ ฟิสิกส ์
57 นายศักดิ์บุรุษ   รัตนพันธ ์ 54 32 ครู ช านาญการพิเศษ กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา 
58 นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีเวียงธวัช   42 17 ครู ช านาญการพิเศษ คอ.ม. คอมพิวเตอร์เทคโนโลย ี
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
60 นางภิญญาภรณ์ จุฬา 54 34 ครู ช านาญการพิเศษ ศษ.ม. หลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ 

61 นางสาวพัชรินทร์  อุทัยฉัตร 58 34 ครู ช านาญการพิเศษ Ph.D Curriculum & Instruction 

62 นายวิวิธนันท์  หยเูห้ง 54 29 ครู ช านาญการพิเศษ ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส 
63 นางจันทร์จิรา  แง่พรหม 44 19 ครู ช านาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
64 นางภิรนันท์  ข่วงทิพย์ 42 10 ครู ช านาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
65 นายสุวชล  สรุาษฎร ์ 39 14 ครู ช านาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
66 นายอนุวัฒน์ แก้วมะ 33 11 ครู ช านาญการ M.Ed TESOL 
67 นางสุพัตรา ดดัผ่อง 34 3 คร ู ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

  
     จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก ..............63.......... คน คิดเป็นร้อยละ ......100......  
 จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด ...........-............. คน คิดเป็นร้อยละ .......-.......... 

   
พนักงำนรำชกำร 

ล ำดับ ชื่อ - สกุล วุฒิ
กำรศึกษำ 

วิชำเอก/สำขำ ปฏิบัติหน้ำที่ 

1 นางสาววันวิสา  ไชยตะมาตย ์ ค.บ. ชีววิทยา สอนชีววิทยา 
2 นางสาวณัฐธิดา  ราชหงษ์ ศป.บ. นาฏศิลป ์ สอนนาฏศลิป ์
3 นายสราวุธ  พรหมสาขา ณ สกลนคร ค.บ. ภาษาไทย สอนภาษาไทย 
4 นางสาววันเพ็ญ  ธรรมจักร บธ.บ การบัญชี งานบุคคล/สอนการบญัชี 
5 นางสัญทนา  พรหมสาขา ณ สกลนคร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ งานการเงิน/สอนงานบ้าน 
6 นายสมศักดิ์  งอยแพง วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ งานกจิการนกัเรียน/สอนงานอาชีพ 

7 นางสาวจิราภรณ์ เหลืองสินศิร ิ ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ สอนภาษาอังกฤษ 
8 นายธีรนันท์  มินยะกาก ี ศษ.บ. พลศึกษา สอนสุขศึกษา/พลศึกษา 
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     ลูกจ้ำงชั่วครำว(ปฏิบัติกำรสอน) 
 

ล ำดับ ชื่อ - สกุล วุฒิ
กำรศึกษำ 

วิชำเอก/สำขำ ปฏิบัติหน้ำที่ 

1 นายณัฐพล  สีโลนตุ้ม วท.บ. คณิตศาสตร ์ สอนคณติศาสตร ์
2 นายอภิเชษฐ  ฟ้าฝน ค.บ. คณิตศาสตร ์ สอนคณติศาสตร ์
3 นางสาวกรรณิการ์ คงสมมาตย ์ ค.บ. คณิตศาสตร ์ สอนคณติศาสตร ์
4 นายศิริวัฒน์  ไชยตะมาตย ์ ศศ.บ. ภาษาไทย สอนภาษาไทย 
5 นางสาวนีรนุช  ชัยบิน ค.บ. วิทยาศาสตร์(เคมี) สอนเคม ี
6 นางสาวอภิญญ์ดา สมบูรณ์พร้อม วท.บ. ชีววิทยา สอนชีววิทยา 
7 นางสาววราภรณ์ เกลี้ยงกลิ่น วท.บ. เคม ี สอนเคม ี
8 นางสาวนัสตยา โยเหลา วท.บ. ฟิสิกส ์ สอนฟิสิกส ์
9 นางสาวนลินดา จันทะวงษ ์ ค.บ. วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) สอนฟิสิกส ์
10 นางสาวพิมพร อุ่นแก้ว ค.บ. วิทยาศาสตร์(เคมี) สอนเคม ี
11 นางสาวภัทธีมา  จันทร์อ่อน ค.บ. ภาษาอังกฤษ สอนภาษาอังกฤษ 
12 นายอดินันท์ ไชยเดช ค.บ. ภาษาอังกฤษ สอนภาษาอังกฤษ 
13 นางสาวกฤติยา วงค์อาษา ค.บ. สังคมศึกษา สอนสังคมศึกษา 

      
 
 
 
 
 

ลูกจ้ำงชั่วครำว(ประจ ำส ำนักงำน) 
ล ำดับ ชื่อ - สกุล วุฒิ

กำรศึกษำ 
วิชำเอก/สำขำ ปฏิบัติหน้ำที่ 

1 นางสาวชนัสถ์นันท์  สาไพรวัน ศศ.บ. รัฐศาสตร ์ กลุ่มบรหิารทั่วไป 
2 นางสาววิมลรัตน์  ศรีประภา ค.บ. วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา) กลุ่มบรหิารวิชาการ 
3 นางสาวดุษณิษา  บัวพรม บธ.บ. บริหารธุรกิจ(การบัญชี) กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 

4 นายวงศกร  สมัครการ วท.บ. สื่อนฤมิต งานทะเบียน 
5 นางสาวนันทวัน  ส าแดงชัย บช.บ บัญช ี งานพัสด ุ
6 นางสาวนิภาวรรณ ใหค า ศศ.บ. สารสนเทศศึกษา งานห้องสมุด 
7 นายวีรพงษ์  คิดสงวน วท.บ. ชีววิทยา ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์

/สอนวิทยาศาสตร ์
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 ลูกจ้ำงประจ ำ 
ล ำดับ ชื่อ - สกุล วุฒิ

กำรศึกษำ 
วิชำเอก/สำขำ ปฏิบัติหน้ำที่ 

1 นายถวิล  โสภาจร ป.4 - ช่างไม้ 
2 นายสมาน  นวลวัน ป.4 - ช่างไม้ 
3 นายวศิน  บรรจุทรัพย ์ ม.ศ.3 - ช่างไฟฟ้า 
4 นายฐาปนะ  สุวรรณหอม ม.ศ.3 - ช่างไฟฟ้า 
5 นายพรชัย  พงษ์สิทธิศักดิ์ ม.ศ.3 - พนักงานขับรถยนต ์
6 นายสุขสวสัดิ์  เนตรฉัยยา ม.ศ.3 - ช่างไม้ 

 
     พนักงำนท ำควำมสะอำด 
 

ล ำดับ ชื่อ - สกุล วุฒิ
กำรศึกษำ 

วิชำเอก/สำขำ ปฏิบัติหน้ำที่ 

1 นางประหยัด  นวลวัน ป.6 - พนักงานท าความสะอาด 
2 นางสุภรณ์รตัน์  โสภารักษ ์ ป.6 - พนักงานท าความสะอาด 
3 นางสาวรักใคร่  ศิวิลยั ป.6 - พนักงานท าความสะอาด 

 
     คนสวน 

ล ำดับ ชื่อ - สกุล วุฒิ
กำรศึกษำ 

วิชำเอก/สำขำ ปฏิบัติหน้ำที่ 

1 นายบัญชา  หลักทอง ม.6 - คนสวน 
2 นายคล้าย สุโพธิ ์ ป.4 - คนสวน 

 
 
 
7. ข้อมูลทรัพยำกร 
 อำคำรเรียน 
  1.  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (แบบ พ 5 ช) จ านวน     1 หลัง 
  2.  อาคารอุปพงษ์ (แบบ 216 ค)    จ านวน     1 หลัง 
  3.  อาคารวิภาวิน (แบบ 216 ก)    จ านวน     1  หลัง 

อำคำรประกอบ 
  1.  ส านักงานอาคารและสถานที่            จ านวน     1 หลัง 
  2.  อาคารอุตสาหกรรม             จ านวน     1 หลัง 
  3.  อาคารส านักงานกิจการนักเรียน         จ านวน     1 หลัง 
  4.  หอประชุมขนาดใหญ่             จ านวน     1 หลัง 
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  5.  ร้านสวัสดิการ             จ านวน     1 หลัง 
  6.  หอถังประปาแบบแชมเปญ            จ านวน     1   ชุด 
  7.  ถังเก็บน้ าฝน แบบ ฝ ๓๓            จ านวน     1 ชุด 
  8.  หอพระพุทธรูป             จ านวน     1 หลัง 
  9.  โรงผลิตน้ าดื่มมาตรฐาน (มอก.)          จ านวน     1 หลัง 
  10. ที่จ าหน่ายอาหาร               จ านวน     1 หลัง 
 สนำมกีฬำ 

1.  สนามฟุตบอล   105 × 85 ตารางเมตร           จ านวน      1 สนาม 
 2.  สนามบาสเกตบอล     จ านวน      2 สนาม 
 3.  สนามตะกร้อ      จ านวน      2  สนาม 
 4.  สนามวอลเลย์บอล     จ านวน      2 สนาม 
 5.  สนามเทนนิส      จ านวน      2  สนาม 
 6.  สนามแบดมินตัน     จ านวน      2 สนาม 
 7.  สนามกอล์ฟ      จ านวน      1 สนาม 
 8.  สนามเปตอง      จ านวน      2   สนาม 
 9.  สนามฟุตซอล                                                    จ านวน      1 สนาม 
8. ข้อมูลด้ำนงบประมำณ  

เงินงบประมาณท่ีใช้ ปี  2557  เป็นเงิน  57,691,675.20 บาท       
รำยรับ รำยจ่ำย 

เงินงบประมาณ         52,799,89.08 บาท งบเงินเดือน          43,386,424.08  บาท 
เงินนอกงบประมาณ    4,891,784.12 บาท    งบด าเนินงาน        12,162,003.41  บาท 

 รวม                   55,548,427.49 บาท 
คงเหลือ                2,143,247.71 บาท 

เป็นเงิน                 57,691,675.20 บาท เป็นเงิน              57,691,675.20 บาท 

          ร้อยละของงบเงินเดือนต่องบประมาณท่ีได้รับ เท่ากับ   75.20 
          ร้อยละของรายจ่ายต่อรายรับโดยเฉลี่ยของสถานศึกษา เท่ากับ  96.28 
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9. ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีลักษณะเป็นชุมชน

เมือง  อยู่ในเขตเทศบาลต าบลสว่างแดนดิน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบ ได้แก่ หน่วยงานราชการ ห้างร้าน  
ธนาคาร  โรงเรียน  หอพัก และสถานประกอบการอ่ืน ๆ  การเดินทางติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง  เช่น  
อุดรธานี  นครพนม  ค่อนข้างสะดวก  เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่บนถนนสายสกลนคร – อุดรธานี 
 อ าเภอสว่างแดนดินมีพ้ืนที่ 970.0 ตารางกิโลเมตร  มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 149,937 คน          
และมีจ านวนครัวเรือน 32,908 ครัวเรือน ประชากรมีความหนาแน่น 154.57คน/ตารางกิโลเมตร  แบ่งพ้ืนที่
การปกครองออกเป็น 16 ต าบล 187 หมู่บ้าน (ข้อมูล ณ วันที่ 31  ธันวาคม  2556)  ส่วนอาชีพหลักของ
ชุมชน  คือ รับราชการ ค้าขาย  รับจ้าง  และประกอบอาชีพส่วนตัว  เนื่องจากบริเวณส่วนใหญ่เป็นที่ตั้งของ
สถานศึกษา และหน่วยงานราชการ  ประชากรส่วนใหญ่นับถือ   ศาสนาพุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นทีเ่ป็นที่รู้จักโดยทั่วไป  คือ  ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา และประเพณีลอยกระทง 
 ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ (ร้อยละ 34.47) รองลงมาคืออาชีพ
เกษตรกรรม (ร้อยละ 27.45)  อาชีพค้าขาย (ร้อยละ 16.23) และแม่บ้าน (ร้อยละ 8.62)  ส่วนอาชีพอ่ืน ๆ 
เช่น อาชีพรับจ้าง ประกอบธุรกิจส่วนตัว ลูกจ้างประจ า และรัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 14.70) รายได้เฉลี่ยของ
ผู้ปกครองนักเรียนต่อครอบครัว/ปี 190,000 บาท  ผู้ปกครอง  ร้อยละ  98.99  นับถือศาสนาพุทธ          
และร้อยละ 1.01  นับถือศาสนาคริสต์ 
 
 

โอกำสและข้อจ ำกัดของโรงเรียน    
เนื่องจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ใกล้แหล่งชุมชน และแหล่งเรียนรู้

ต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาล  วัด  สถานีต ารวจภูธร  ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  เทศบาลต าบล 
และสถานศึกษาต่างๆ ท าให้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนาผู้เรียนทุก  ๆ ด้าน ผู้ปกครอง
นักเรียนเห็นความส าคัญ  มีส่วนร่วม และให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ ส่งผลดีต่อการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกด้าน ทั้งด้านความรู้  ทักษะ และคุณธรรม จริยธรรม  ส่วนข้อจ ากัดของโรงเรียน   คือ  



 - 15 - 

นักเรียนส่วนหนึ่งที่มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดอ่ืน  มีความจ าเป็นต้องอาศัยหอพักเอกชน  ในอ าเภอสว่าง
แดนดิน  ดังนั้น จึงเป็นภาระหน้าที่ของโรงเรียน ที่ต้องจัดระบบดูแลนักเรียนเหล่านี้ เพ่ือให้สามารถครองตนได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมเมื่ออยู่ห่างไกลจากผู้ปกครอง    หากโรงเรียนดูแลได้ไม่ทั่วถึงอาจเป็นช่องทาง ให้
นักเรียนถูกชักจูงไปในทางที่ผิดและส่งผลให้เกิดพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์  



ส่วนที ่2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

 

1.ข้อมูลจ าเพาะของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    

 
 

  
 
 สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน พระเกีย้ว    
 
 อักษรย่อ   ต.อ.  

 
 
 

 
 
  
 สิ่งสักการบูชา     พระพุทธรูปปางสมาธิ    พระพุทธรูปปางห้ามญาต ิ ศาลพระภูมิเจ้าที่ 

  
 คติธรรม   นิมตฺิตํ   สาธุรูปานํ   กตญฺญกูตเวทิตา 

                    ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี 
 

 เอกลักษณ์   ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม 
 
 สีประจ าโรงเรียน  สีชมพู 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.sangkapan.com/01prabud/p_samati/2.JPG
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.m-culture.go.th/ckfinder/userfiles/images/religion/2705.jpg&imgrefurl=http://www.m-culture.go.th/detail_page.php?sub_id=1318&usg=__hLCUhjAaigiBOMc85CAmkH9U_2c=&h=400&w=400&sz=75&hl=th&start=23&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=LspSK-4j7s99DM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images?q=%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4&start=20&um=1&hl=th&sa=N&ndsp=20&tbs=isch:1&ei=RBdrTenyF5GsrAfhwvDFCw
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 ต้นไม้ประจ าโรงเรียน  ต้นราชพฤกษ์     
 
 วันประกาศจัดตั้งโรงเรียน 1  มิถุนายน  2542 
 
 ผู้อ านวยการท่านแรกของโรงเรียน นายวันชัย  วิเศษโพธิศรี 

2.ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
 

ทิศทางและกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา ปการศึกษา 2557 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
มุ่งม่ันจัดการศึกษา สู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการระดับมาตรฐานสากล 

พัฒนาผู้เรียนเป็นผู้มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีจริยธรรม รักษ์ความเป็นไทย 
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายในปี 2558 

 

 
พันธกิจ (Mission) 

1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ปลูกฝังให้ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์    
และค่านิยมอันดีงามบนพ้ืนฐานความเป็นไทย   

2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี   
3. พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและจรรยาบรรณของครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมจัดสวัสดิการ

ตามความเหมาะสม   
4. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง 

ตลอดจนใช้ข้อมูลสารสนเทศและงานวิจัยเพื่อการพัฒนา   
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล   
6. พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดหาทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียนตามความเหมาะสมและ

ช่วยเหลือสังคม ทั้งด้านวิชาการ และสาธารณกุศล   
7. พัฒนาหลักสูตรและการสอนด้วยระบบคุณภาพ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
8. พัฒนาอาคารสถานที่  แหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวก          

ให้เพียงพอ สะอาด สวยงาม มีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้   
9. จัดหา ผลิต ใช้สื่อนวัตกรรม และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนางานทุกระบบ   
10. สนับสนุนให้ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา นําภูมิปัญญาท้องถิ่น  

มาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา      
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เป้าประสงค์ (Goal) 
(1)  ด้านนักเรียน 

 ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความรู้เป็นสากล 
สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม มีทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร มีทักษะการ
ทํางานและการบริหารจัดการ และโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมอันดีงาม เช่น มีความ
กตัญญูกตเวที ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความเมตตากรุณา ความมีระเบียบวินัย   
ความขยันหมั่นเพียร  รู้จักประหยัดอดออม มีจิตสํานึกความเป็นไทย เข้าใจภูมิปัญญาไทย
และท้องถิ่น รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รู้จักประสมประสานทักษะการดํารงชีวิต
ตามวิถีไทย  ให้เข้ากับสากล 
 

 ผู้เรียนมีความเป็นผู้นาํ รู้จักเปน็ผู้ตาม มีความเสยีสละเพ่ือส่วนรวม ให้เกียรติผู้อื่นมีมนุษยสัมพันธ์   
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ มีวิสัยทัศน์ มีเหตุผล รู้จัก   
รับฟงัความเห็นของผู้อ่ืน มีความเป็นประชาธิปไตย และมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และธรรมชาติ 

 ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง จิตใจร่าเริงแจ่มใส มีสุขภาพจิตที่ดี ป้องกันตนเองจาก   
สิ่งเสพติดให้โทษ หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
ปฏิบัติตนตามมาตรการสุขบัญญัติแห่งชาติ  เข้าร่วมกิจกรรมด้านการรักษาสุขภาพอนามัย    
มีความสุข โดยการออกกําลังกาย เล่นกีฬา เล่นดนตรี นาฏศิลป์ รวมทั้งการร่วมทํากิจกรรม
ด้านศาสนาและวัฒนธรรม 

 

(2)  ด้านคร ู
 

 บุคลากรทุกฝ่ายมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม มีศักยภาพในหน้าที่ของตน ด้วยการอบรม 
สัมมนา นิเทศ  ศึกษาต่อ ทัศนศึกษา ดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

 ยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานดี  มีจรรยาบรรณ เป็นแบบอย่างที่ดี ส่งเสริม
การพัฒนาเพ่ือปรับเปลี่ยนตําแหน่งและวิทยฐานะ และจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรตามความ
เหมาะสม 

 

(3)  ด้านผู้บริหาร 
 

 มีระบบบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ระบบบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ระบบ
งบประมาณแบบระยะปานกลาง ระบบควบคุมภายใน และระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
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 มีการจัดจ้างบุคลากรเจ้าของภาษา เพ่ือสอนวิชาภาษาอังกฤษ และจีน และจัดจ้างบุคลากร
อ่ืนตามความจําเป็น 

 
(4)  ด้านโรงเรียน 

 

 มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง
สม่ําเสมอ ตลอดจนใช้ข้อมูลสารสนเทศและงานวิจัยเพื่อการพัฒนา 

 มีหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ แบบสหศึกษา เพ่ือมุ่งเตรียม
ผู้เรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และหลักสูตรสําหรับนักเรียนที่มีอัจฉริยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและภาษาไทย  โดยคัดเลือกจากนักเรียนทั่วประเทศ 
และดําเนินงานตามแนวทางในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และ
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้เรียนสามารถเลือกแผนการเรียน
ได้ตามความชอบ ความรู้และความสามารถของตน 

 มีกระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ท้องถิ่น และ
ประเทศชาติ สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและกิจกรรม โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีการใช้
กระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย อาทิ การเรียนแบบ E-Learning การทดลอง     
การปฏิบัติจริง กระบวนการกลุ่ม กิจกรรมชมรม การฝึกทักษะด้านวิชาชีพ กระบวนการคิด
อย่างมีเหตุผล  

 มีอาคาร สถานที่ แหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ สาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความ
สะดวก   อย่างเพียงพอ สะอาด สวยงาม มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 

 มีสื่อนวัตกรรม สื่อเทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเพียงพอ บุคลากรสามารถผลิต 
และใช้สื่อนวัตกรรม สื่อเทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน       
ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนางานทุกระบบ มีระบบการจัดเก็บ ดูแลบํารุงรักษา ที่มีประสิทธิภาพ 
ก่อให้เกิดความคุ้มค่า 

 มีการเตรียมความพร้อมสําหรับนักเรียนเพื่อการสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย   
การสอบแข่งขันชิงทุนศึกษาต่อ การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ และการแข่งขันด้านต่างๆ     
ในประเทศและระดับสากล 

 

(5)  ด้านผู้ปกครองและชุมชน 
 ประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครู

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายในการพัฒนาโรงเรียน และการช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสม 
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 ช่วยเหลือด้านวิชาการและด้านทุนทรัพย์ แก่โรงเรียนเครือข่าย และโรงเรียนที่ขอความ
อนุเคราะห์ และบริจาคเงินเพ่ือสาธารณกุศลตามความเหมาะสม ต้อนรับ ให้ความรู้แก่คณะ 
ผู้มาศึกษาดูงาน และจัดนิทรรศการเพ่ือเผยแพร่ความรู้แก่สาธารณชนทั่วไป 

 
เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม 
 
 

อัตลักษณ์  (Identity) 
“ต.อ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต้นกล้าของแผ่นดิน” 

 
จุดเน้น (Indicator) 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลักเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 5 
2. ผู้เรียนทุกคนมีความสํานึกในความรักชาติไทย 
3. เพ่ิมศักยภาพผู้เรียนในด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลย ี     

เพ่ือพัฒนาสู่ระดับมาตรฐานสากล 
4. สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ ที่เน้นลดอัตราการออกกลางคัน ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ผู้เรียน ครู และสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มีภูมิคุ้มกัน

ต่อการเปลี่ยนแปลงและสังคมพหุวัฒนธรรม 
7. โรงเรียนผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในเข้มแข็ง และผ่านการ

รับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
 
 

3.แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
โรงเรียนดําเนินการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายใน 

และภายนอก ดังนี้ 
1. จัดการศึกษาให้สอดคลองกับหลักการศึกษา เพ่ือประโยชนต่อผู้เรียนและสังคมให้บรรลุ

ความมุ่งหมายท่ีกําหนด ซึ่งเป็นการศึกษาตลอดชีวิต 
2. จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั้งนักเรียนปกติ  นักเรียนพิการ นักเรียนด้อยโอกาส และ

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
3. จัดการศึกษาโดยใช้รูปแบบการจัด ๓ รูปแบบคือ ในระบบ นอกระบบ  และตามอัธยาศัย 

ตามความเหมาะสม 
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4. ปฏิรูปการเรียนรูตามหลักการและแนวทางที่กําหนดไว อาทิเช่น จัดตามธรรมชาติและ
ศักยภาพของนักเรียนแต่ละวัยเรียน และแต่ละคน จากแหล่งต่าง ๆ ทั้งใน  และนอกโรงเรียนตลอดทั้ง
จัดการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 

5. จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โดยปรับใช้หลักสูตรแกนกลางให้เหมาะกับสภาพ  
ปัญหา และความต้องการของท้องถิ่นที่ตั้งโรงเรียน 

6. จัดกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิตให้แกประชาชนในชุมชน โดยให้การศึกษาอบรมตาม
ความจําเป็นและความเหมาะสม 

7. จ ัด ให ้ม ีการวิจ ัย เกี ่ยวกับการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ตลอดทั ้ง         
มุ่งส่งเสริมให้ใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  

8. บริหารจัดการโรงเรียนตามกระบวนการกระจายอํานาจการบริหารทั้งด้านวิชาการ           
ดานบุคลากร ดานงบประมาณและดานการบริหารทั่วไป สอดคลองกับหลักการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานการมีสวนรวมของผูที่มีสวนไดสวนเสียเต็มที ่

9. จัดการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งคุณภาพภายในและภายนอก ตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาที่กําหนด 

10. พัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรอื่น เพื ่อจัดการเรียนการสอนให สอดคลองกับ
แนวทางหลักการที่กําหนดตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  

11. แสวงหาเทคโนโลยี ภูมิปญญาไทย และภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอน 
ในโรงเรียน 
 
 
 
4. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

กลยุทธ์ (Strategy) 
กลยุทธ์ที่  1   พัฒนาคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน สร้างเสริมทักษะการดํารงชีวิต 
                 ตามวิถีไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่  2   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม  
                 จรรยาบรรณวิชาชีพครู และเป็นแบบอย่างที่ดี 
กลยุทธ์ที่  3   จัดระบบบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และเน้นการมีส่วนร่วม 
                 จากทุกภาคส่วน โดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน 
กลยุทธ์ที่  4   ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญระดับ 
                     มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่  5   ส่งเสริม พัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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แนวทางการพัฒนาการศึกษา 
กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ 

1.  พัฒนาคุณภาพ 
คุณธรรม จรยิธรรม         
ของผู้เรียน และสร้าง
เสรมิทักษะการ
ดํารงชีวิตตามวิถีไทย
และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

     1.1 ส่งเสริมให้นักเรียน
เป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู้   
รักการอ่าน รักการเรยีนรู้
ตลอดชีวิต มีความรูเ้ป็นสากล  
สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่าง
เหมาะสม มีทักษะการใช้
ภาษาเพื่อการสื่อสาร มีทักษะ
การทํางานและการบริหาร
จัดการ และโรงเรียนเป็น
องค์กรแห่งการเรยีนรู ้
     1.2 ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมปลูกฝังให้นักเรียนมี
คุณธรรม จรยิธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และค่านิยมอันดีงาม เช่น    
มีความกตญัญูกตเวที    
ความซื่อสัตย์ ความ
รับผิดชอบ ความเมตตา
กรุณา  ความมีระเบียบวินัย 
ความขยันหมั่น-เพียร รู้จัก
ประหยดั อดออม  มีจิตสํานึก
ความเป็นไทย เข้าใจภูมิ
ปัญญาไทยและท้องถิ่น     
รักชาติ ศาสนา และ
พระมหากษตัริย ์รู้จักประสม
ประสานทักษะการดาํรงชีวิต
ตามวิถีไทยใหเ้ข้ากับสากล 
 
     1.3 ส่งเสริมให้นักเรียน  
มีความเป็นผู้นํา รู้จักเป็นผู้
ตาม มีความเสยีสละเพื่อ
ส่วนรวม  ให้เกียรตผิู้อื่น             
มีมนุษย์สมัพันธ์               
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ครอบครัว สังคมและ

-  จํานวนนักเรียนท่ีสนใจ
แสวงหาความรูจ้ากแหล่ง
เรียนรูต้่างๆ ผา่นสื่อและ
เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสมกับระดับการ
เรียนรู ้
-  จํานวนนักเรียนท่ีสามารถ
แลกเปลีย่นวิธีการเรียนรู้กบั
ผู้อื่นได ้
-  จํานวนนักเรียนท่ีสามารถ
นําเสนอความคิด ผ่านการพูด 
การเขียน และการสื่อความ
ด้วยวิธีการหลากหลาย 
-  จํานวนนักเรียนท่ีสามารถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ประกอบการนําเสนอได้อย่าง
เหมาะสม 
-  จํานวนนักเรียนท่ีมีการ
วิเคราะห์งาน / วางแผน / 
กําหนดเป้าหมาย / 
ปฏิบัติงาน / ประเมินและ
ปรับปรุงผลงานอย่างเป็น
ระบบ 
-  จํานวนนักเรียนท่ีเคารพเชื่อ
ฟัง พ่อแม่ ผู้ปกครอง และยก
ย่อง  ผู้มีพระคณุ 
-  จํานวนนักเรียนท่ีเป็นผูม้ี
วินัยในตนเอง 
-  จํานวนนักเรียนท่ีช่วยเหลือ
ผู้อื่นด้วยความเต็มใจ 
-  จํานวนนักเรียนท่ีแบ่งปัน
และเสียสละเวลา หรือ
ทรัพย์สินของตนเองเพื่อ
ส่วนรวมอย่างเหมาะสม 
-  จํานวนนักเรยีนที่ใช้

1.โครงการส่งเสริมคณุภาพ 
คุณธรรม จรยิธรรมของ
ผู้เรยีน 
 
2.โครงการเสรมิสร้างทักษะ
การดํารงชีวิตตามวิถีไทยและ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
3.โครงการสุขภาพกายดี 
สุขภาพจิตดี มีความสุข 
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ประเทศชาติ มีวสิัยทัศน์  
มีเหตผุล รู้จักรับฟังความเห็น
ของผู้อื่น มีความเป็น
ประชาธิปไตย และมีจิตสํานึก
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และธรรมชาต ิ
     1.4 ส่งเสริมให้นักเรียน  
มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง 
จิตใจร่าเริงแจ่มใส สุขภาพจติ
ที่ดี ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพ
ติดให้โทษ หลีกเลี่ยงสภาวะที่
เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภยั 
อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
ปฏิบัติตนตามมาตรการสุข
บัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วม
กิจกรรมด้านการรักษา
สุขภาพอนามัย มีความสุข 
โดยการออกกําลังกาย เล่น
กีฬา เล่นดนตรี นาฏศลิป์ 
รวมทั้งการร่วมทํากิจกรรม
ด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 

ทรัพย์สิน สิ่งของ และ
สาธารณูปโภคอื่นๆ ท้ังของ
ตนเองและส่วนรวมอยา่ง
ประหยดัและรู้คณุค่า 
-  จํานวนนักเรียนท่ีตระหนัก 
เห็นถึงความสําคญัของภูมิ
ปัญญาไทยและท้องถิ่น 
-  จํานวนนักเรียนท่ีเข้าร่วม
อนุรักษ์และเผยแพรป่ระเพณี 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
-  จํานวนนักเรียนท่ีรู้จัก 
ปรับปรุงประสมประสานวิถี
ไทยให้เข้ากับสากล 
-  จํานวนนักเรียนท่ีมีมนุษย์
สัมพันธ์กับบุคคลอื่น สามารถ
แสดงความคดิเห็น และ
ยอมรับฟังความคดิเห็นของ
ผู้อื่น 
-  จํานวนนักเรยีนที่สามารถ
ควบคุมอารมณ์ และ
พฤติกรรมทีไ่ม่เหมาะสมได ้
-  จํานวนนักเรียนท่ีสามารถ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้นํา และ
ผู้ตามในฐานะสมาชิกกลุ่มได ้
-  จํานวนนักเรียนมีความเป็น
ประชาธิปไตย 
-  จํานวนนักเรียนท่ีให้ความ
ร่วมมือในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
-  จํานวนนักเรียนท่ีปฏิบัตติน
ในการรักษาสุขภาพอนามัย
ตามหลักสุขบัญญัติ 10 
ประการ อย่างสม่ําเสมอ 
 
-  จํานวนนักเรียนท่ีมี
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พฤติกรรมหลีกเลี่ยงสภาวะ
เสี่ยง ความรุนแรง โรคภัย 
อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
-  จํานวนนักเรียนท่ีเป็นผูม้ี
อุปนิสัยร่าเริงแจ่มใส มีความ
เป็นมิตรกับผู้อื่น 
-  จํานวนนักเรียนท่ีสามารถ
เล่นหรือเข้าร่วมกิจกรรม 
ด้านกีฬา ดนตรี นาฏศลิป์ 
อย่างมีความสุข 
-  จํานวนนักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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2.  พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพ คุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู และเป็น
แบบอย่างท่ีดี 

     2.1 พัฒนาศักยภาพด้าน
วิชาการ คุณธรรม จรยิธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพครู ด้วย
การอบรม สัมมนา นิเทศ  
ศึกษาต่อ ทัศนศึกษาดูงาน  
ทั้งในและต่างประเทศ  
     2.2 สร้างขวัญและกําลัง
ให้แก่บุคลากร ให้การยกย่อง
และเชิดชูเกียรติบุคลากรที่
ปฏิบัติงานดี  มีจรรยาบรรณ         
เป็นแบบอย่างท่ีดี ส่งเสริม
การพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยน
ตําแหน่งและวิทยฐานะ  และ
จัดสวสัดิการให้แก่บคุลากร
ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  จํานวนครูที่มีวินัยในตนเอง 
พัฒนาตนเองให้มีบุคลิกที่ดี 
และมีวสิัยทัศน์ ในการทํางาน 
-  จํานวนครูที่ประพฤติ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู เป็นแบบอย่างท่ีดี
ให้แก่นักเรียน และ
บุคคลภายนอก 
-  จํานวนครูที่มีความ
รับผิดชอบในงานสอน 
สามารถวางแผนการจดัการ
เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรยีน
เป็นสําคญั สอดคล้องกับ
สาระการเรียนรู้และ
มาตรฐานการเรียนรู ้
-  จํานวนครูที่ใช้เทคโนโลยี
ในการพัฒนาการเรยีนรู้ของ
ตนเองและผู้เรยีนได ้
-  จํานวนครูที่ได้รับรางวัล 
การยกย่องเชิดชูเกียรติ / 
การปรับเปลี่ยนวิทยฐานะ
สูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.โครงการพัฒนาความรู้ 
คุณธรรม จรยิธรรมของ
บุคลากร 
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3. จัดระบบบริหารจัด
การศึกษา ตามหลัก
ธรรมาภิบาล และเน้น
การมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน โดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 

     3.1 ส่งเสริมการ
ประชาสมัพันธ์ข่าวสารและ
ข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียนแกผู่้เกีย่วข้องอย่าง
ทั่วถึงสม่ําเสมอ ตลอดจนใช้
ข้อมูลสารสนเทศและ
งานวิจัยเพื่อการพัฒนา 
     3.2 ประสานงานกับ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน สมาคมศิษย์เก่า 
ผู้ปกครองและครโูรงเรยีน
เตรียมอุดมศึกษา           
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  
เน้นการมสี่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการ
พัฒนาโรงเรียน และการ
ช่วยเหลือนักเรยีนตามความ
เหมาะสม 

3.3 ช่วยเหลือด้าน
วิชาการและด้านทุนทรัพย์ 
แก่โรงเรียนเครือข่าย และ
โรงเรียนที่ขอความ
อนุเคราะห์ และบริจาคเงิน
เพื่อสาธารณกุศลตามความ
เหมาะสม ต้อนรับ ให้ความรู้

-  จํานวนผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสารจากทาง
โรงเรียนได้อยา่งทั่วถึงและ
สม่ําเสมอ 
-  จํานวนบุคคลที่ใช้ข้อมูล
สารสนเทศและงานวิจัยเพื่อ
การพัฒนา 
-  มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีส่วน
ร่วมในการวางแผนและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา 
-  มอบทุนการศึกษาสําหรับ
นักเรียนท่ีขาดแคลนทุน
ทรัพย์ 
-  สถานศึกษามีกิจกรรมที่
ส่งเสริมความสัมพันธ์กับ
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 
-  นักเรียนและบุคลากร
ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อร่วมใน
สาธารณกุศลตามโอกาส 
-  ร่วมต้อนรับและให้ความรู้
แก่คณะผู้มาศึกษาดูงาน 
-  มีแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจําปี  

1. โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจดัการงานโรงเรยีน 
 
2.โครงการสร้างความร่วมมือ
และการมีส่วนร่วม 
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แก่คณะผู้มาศึกษาดูงาน และ
จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่
ความรู้แก่สาธารณชนท่ัวไป 
     3.4 จัดระบบบรหิารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน ระบบ
บริหารงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงาน  ระบบ
งบประมาณแบบระยะปาน
กลาง ระบบควบคมุภายใน 
และระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 

แผนงบประมาณแบบระยะ
ปานกลาง ระบบการควบคุม
ภายใน และระบบการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 

4.  ส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการเรยีนรู้ที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นสาํคัญระดับ
มาตรฐานสากล 

     4.1จัดหลักสูตรการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายสามัญ แบบสหศึกษา 
เพื่อมุ่งเตรียมนักเรยีนเข้า
ศึกษาต่อในระดับอดุมศึกษา 
และหลักสตูรสําหรับนักเรียน
ที่มีอัจฉริยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย  
โดยคดัเลือกจากนักเรียนจาก 
19 จังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ดําเนินงานตามแนวทางใน
พระราชบัญญัติ การศึกษา
แห่งชาติพุทธศักราช 2542 
และนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน นักเรียนสามารถ
เลือกแผนการเรียนได้ตาม

-  มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับเปา้หมาย
การศึกษาและความต้องการ
ของท้องถิ่น 
-  มีหลักสูตรสถานศึกษา
สําหรับห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร ์
-  มีแผนการเรียนรู้ที่
หลากหลายครบทุกกลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้
-  นักเรียนสามารถเลือก
แผนการเรียนได้ตาม
ความชอบ ความรู้และ
ความสามารถของตนเอง 
-  มีกิจกรรมการเรยีนการ
สอนและกิจกรรมเสริม
หลักสตูรที่สอดคล้องกับ
ความสนใจของผู้เรียน 
-  มีกิจกรรมส่งเสริม ยกย่อง 

1. โครงการจัดการเรียนการ
สอนและสนับสนุนการจดัการ
เรียนรูสู้่ความเป็นเลิศ 
 
2.โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 
3. โครงการจัดการเรียนการ
สอนและสนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 

 
4.โครงการพัฒนาอัจฉรยิภาพ
ทางคณิตศาสตรโ์ดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงานคณติศาสตร ์
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ความชอบ ความรู้และ
ความสามารถของตน 
    4.2จัดกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน ท่ีสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียน 
ท้องถิ่น และประเทศชาติ     
สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
และกิจกรรม โดยเน้น
นักเรียนเป็นสําคญั  มีการใช้
กระบวนการเรียนการสอน             
ที่หลากหลาย อาทิ การเรยีน
แบบ E-Learning การ
ทดลอง การปฏิบตัิจริง 
กระบวนการกลุ่ม กิจกรรม
ชมรม การฝึกทักษะด้าน
วิชาชีพ กระบวนการคิดอย่าง
มีเหตผุล  
 
 
 
 
 
 
    4.3สนับสนุนการเตรียม
ความพร้อมสําหรับนักเรียน
เพื่อการสอบเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลยั การ
สอบแข่งขันชิงทุนศึกษาต่อ 
การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 
และการแข่งขันด้านต่างๆ ใน
ประเทศและระดับสากล 
    4.4จัดจ้างบุคลากร
เจ้าของภาษา เพื่อสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ และจีน และ
จัดจ้างบุคลากรอื่น ตามความ
จําเป็น 

ความสามารถพิเศษของ
ผู้เรยีนเฉพาะด้าน 
-  จํานวนผู้เรียนทีไ่ด้รับการ
พัฒนาผ่านกิจกรรมการเรียน
การสอนและกิจกรรมเสรมิ
หลักสตูรอย่างสม่ําเสมอ 
-  จํานวนนักเรียนท่ีสอบผา่น
และร่วมเข้าค่ายโอลมิปิก
วิชาการ 
-  จํานวนนักเรียนท่ีไดร้ับ
คัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อใน
คณะแพทยศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ 
-  จํานวนนักเรียนท่ีไดร้ับทุน
ศึกษาต่อ 
-  จํานวนนักเรียนท่ีไดร้ับ
รางวัลชนะเลิศจากการ
แข่งขันทางวิชาการและกีฬา 
-  มีครูเจ้าของภาษาทําการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษ 
-  มีบุคลากรปฏบิัติหน้าที่
สนับสนุนการสอนเพียงพอ 
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กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  ส่งเสริมพัฒนาการ
ใช้แหล่งเรียนรู้ 
เทคโนโลยี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

    5.1 สร้าง ซ่อมแซม 
ปรับปรุง อาคาร สถานท่ี 
แหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อม 
ภูมิทัศน์ สาธารณูปโภค สิ่ง
อํานวยความสะดวก ให้
เพียงพอ สะอาด สวยงาม           
มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู ้

-  สถานศึกษามีแผนการ
จัดการ และการใช้แหล่งการ
เรียนรูภ้ายในสถานศึกษาเพื่อ
ใช้ในการจัดการเรียนรู้ เช่น 
ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ
ต่างๆ ศูนย์วิทยบริการ 
(Resource Center)  

1. โครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมพร้อมแหล่ง
เรียนรู ้
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กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ 
   5.2 สนับสนุนให้จัดทํา 
ผลิต และใช้สื่อนวัตกรรม สื่อ
เทคโนโลยี และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมให้ใช้
เทคโนโลยีในการพัฒนางาน
ทุกระบบ จัดระบบการ
จัดเก็บ ดูแลบํารุงรักษา ที่มี
ประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความ
คุ้มค่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  มีสวนหย่อมหรือบริเวณที่
นั่ง พักผ่อน ภายในและ
ภายนอกอาคารอยา่งเพียงพอ 
-  โรงเรียนมภีูมิทัศน์ 
สิ่งแวดล้อมท่ีสวยงาม และ
สะอาดปลอดภัย 
-  มีสื่อ นวัตกรรม   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สําหรับ
ประกอบการเรียนการสอนที่
หลากหลาย ทันสมยั และ
เพียงพอ 
 

 
 
 



ส่วนที ่3 
งบประมาณ โครงการ/กิจกรรม 

 
 

งบประมาณที่ได้รับ 
 
 

เงินอุดหนุนรายหัว  ( ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2557 )   1,879  x  3,800      =   7,140,200   บาท 
 

เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 1,879  x 950 =   1,785,050   บาท 
        

  
ตารางแสดงงบประมาณ  ปีงบประมาณ  2558 
 

รายการ จ านวนเงิน  (บาท) 
6:3:1 

-  งบด้านวิชาการ 4,284,120 
-  งบด้านบริหารท่ัวไป   2,142,060 
-  งบส ารองจ่าย 714,020 

รวม 7,140,200 
-  งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1,785,050 

รวมทั้งสิ้น 8,925,250 
 
หมายเหตุ 
โรงเรียนจัดท าโครงการงบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านคุณธรรม จริยธรรม  ด้านสิ่งแวดล้อม 
ด้านทัศนศึกษา ด้านวิชาการ และด้านบริการสารสนเทศไอซีที 
 



ชื่อโครงการ   จัดการเรียนการสอนและสนับสนนุการจัดการเรียนรู้สู่ความเปน็เลิศ 

สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1 – 5      กลยุทธ์ สพม.23  ข้อ 1, 2      กลยุทธ์ ร.ร  ข้อ 4,5 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.   มาตรฐานที่ 3,4,5,6,7,8,10,15  
สนองมาตรฐานการประเมินภายนอก สมศ. ตัวบ่งชี้ที่  3,4,5,6,7,11,12 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสุนทรี  เลิศสงครามและครูประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

สถานที ่   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ระยะเวลา   ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 

งบประมาณ   เงินอุดหนุน 7,000.- บาท เงินเรียนฟรีฯ 5,200.- บาท  

 

1. หลักการและเหตุผล 
การเรียนวิชาภาษาไทยจ าเป็นต้องศึกษาหาความรู้ทั้งจากครูผู้สอน  ต าราเรียน และแหล่งวิทยาการ

ต่างๆ การจัดท าห้องสมุดหมวดวิชาภาษาไทยและห้องปฏิบัติการ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือให้นักเรียนและ
ผู้สนใจได้ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม อันเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยให้ได้ผลดียิ่งขึ้นและ
จากการเรียนการสอนในโรงเรียนปัจจุบัน  ครูภาษาไทยยังขาดสื่อ อุปกรณ์ เทคนิคการสอนที่แปลกใหม่       
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สอนควรผลิตหรือจัดซื้ออุปกรณ์มาประกอบการเรียนการสอนอันเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่ง
ที่จะช่วยให้ผลการเรียนของนักเรียนสัมฤทธิ์ผลตามจุดมุ่งหมาย  
  

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. จัดท าห้องสมุดและห้องปฏิบัติการภาษาไทย 
3. เพ่ือผลิตสื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน 
4. เพ่ือให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จากนวัตกรรม และเทคนิคใหม่ ๆ  
5. เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย 
6. เพ่ือจัดซื้อสื่อและอุปกรณ์เพ่ือจัดประกอบการเรียนการสอน 

 

3. เป้าหมายโครงการตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 
ผลผลิต (Outputs) 

          -  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางภาษาไทย มีระดับผลการเรียนแต่ละภาคเรียน3.0 ขึ้นไป 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- นักเร ียนไดร้ ับการพัฒนาด้านภาษาเต  มศักยภาพ 
- มีสื่อประกอบการเรียนการสอนอย่างพอเพียง 
ผลกระทบ (Impacts) 
- นักเร ียนมีความรู้ มีท ักษะกระบวนการและเจตคต ิที่ด ีต่อว ิชาภาษาไทย 

 
 



4. กิจกรรมหลักและประเภทงบประมาณ 
 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน เงินSP2 เงินอ่ืนๆ 
ขั้นเตรียมการ 
1.ประช ุมวางแผน 
2.เขียนโครงการ/ขออนุม ัติ 

ต.ค. 57    

-น.ส.สุนทรี  เลิศสงคราม 

-ครูประจ ากลุ่มสาระฯ 

ขั้นด าเนินการ 
3.แต่งต ั้งคณะท างาน 
4.ประสานงานกับฝ่ายทีเ่กี่ยวข้อง 
5. ด าเน ินงานตามแผน 

-ห้องสมุดและห้องปฏิบัติการ
ภาษาไทย 

 
 
 
 
 
 

 
ต.ค.57-ก.ย.58 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5,200 

 

-ผลิตสื่อและจัดซื้อสื่อการ
เรียนการสอน 

ต.ค.57-ก.ย.58 7,000   

ขั้นติดตามผล 
6.ก ากับติดตามประเมินผลการ 
ปฏ ิบัติงานตามแผน 
7.รายงานผลการด าเน ินงาน 

ส.ค.57-ก.ย.58    

รวม  7,000 5,200 -  
ช่วงที่ 1  ภาคเรียนที่ 2/2557 (ต.ค.57 – มี.ค.58)     

 ช่วงที่ 2  ภาคเรียนที่ 1/2558 (เม.ย.58 – ก.ย.58)   

    

ช่วงที ่

เงินอุดหนุน 

เงิน 

SP2 
เงินอื่น ๆ รวมท้ังสิ้น 

งบ
บุคลากร 

งบด าเนินงาน งบลงทุน 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบ 

แทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ สาธาฯ ครุภัณฑ์ 

สิ่ง 
ก่อสร้าง 

1    3,500     2,600  6,100 
2    3,500     2,600  6,100 

รวม    7,000     5,200  12,200 

 
5. สถานที่ด าเนินการ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 



6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
 

7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ระดับค ่าเฉลี่ยของคะแนนสอบปลายภาค 
2. คะแนนสอบ O-net ของนักเร ียนที่ม ีความรู้ 
   ความสามารถทางภาษาไทย 
3. ความพ ึงพอใจของนักเร ียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

1.ประเมินสภาพจร ิงจากผลการ  
   ปฏ ิบัติตามแผน 
2. ส ังเกต 
3. ส ัมภาษณ์ และสอบถาม 

1. แบบสำรวจข ้อมูล 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบส ัมภาษณ์ 
4. แบบรายงานผลการปฏ ิบัติ 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนเข้าใจภาษาไทยดีขึ้น สามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
2. มีสื่อการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น และเพียงพอส าหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน 

     

 
    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                 (นางสาวสุนทรี  เลศิสงคราม) 
            หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
 
    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เห นชอบโครงการ  
                    (นางสาวสมใจ  อุดมศรี) 
            รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

 
 

    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เห นชอบโครงการ  
                   (นายประยูร  จรรยาเพศ) 
    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 

 
 

 
    ว่าที่ร้อยตรี...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                         (ชัยเดช  บญุรักษา) 
                                       ผู้อ านวยการ 
                                           โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 



แบบประมาณการรายละเอียดการใช้เงิน  
 

 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

ประเภทเงิน 
หมายเหตุ 

อุดหนุน รายได้ 
อ่ืนๆ 
(ระบุ) 

1 วัสดุ อุปกรณ ์      ถัวจ่ายทุก 
2 โต๊ะครู      รายการ 
3 ชั้นหนังสือ       
4 ตู้โชว ์       
5 ตู้เหล ก       
6 ผ้าม่าน ปิดหน้าต่าง       
7 สีทาเหล ก พู่กัน และอุปกรณ์       
8 บอร์ดหน้าห้อง       
        
 รวม   35,000 - -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ชื่อโครงการ   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1 – 5      กลยุทธ์ สพม.23  ข้อ 1, 2      กลยุทธ์ ร.ร  ข้อ 4,5 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.   มาตรฐานที่ 3,4,5,6,7,8,10,15  
สนองมาตรฐานการประเมินภายนอก สมศ. ตัวบ่งชี้ที่  3,4,5,6,7,11,12 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสุนทรี  เลิศสงครามและครูประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

สถานที ่   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ระยะเวลา   ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 

งบประมาณ   เงินเรียนฟรีฯ 27,000.-  บาท  
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย มีความจ าเป็นที่ต้องให้ความส าคัญในการจัดการเรียนรู้ มีการจัด

กิจกรรมอย่างหลากหลาย ที่เสริมสร้างการใช้ทักษะภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ถูกต้อง เหมาะสม โดยมุ่งให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  จึงจ าเป็นที่จะต้องให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ของตนมาดัดแปลงใช้
และสามารถน าทักษะภาษาไทยไปใช้ในการศึกษาอาชีพและสังคมต่อไป 
  

2. วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือให้ผู้เร ียนมีพัฒนาการเร ียนรู้  และมีผลส ัมฤทธ ิ์ทางการเร ียนวิชาภาษาไทยส ูงขึ้น 
2. เพ่ือให้ผู้เร ียนสามารถน าทักษะภาษาไทยไปประย ุกต  ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้อย่างถ ูกตอ้งเหมาะสม 

 

3. เป้าหมายโครงการตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 
ผลผลิต (Outputs) 
- นักเรียนมีระดับผลการเรียนแต่ละภาคเรียน 3.0 ขึ้นไป 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- นักเร ียนไดร้ ับการพัฒนาด้านภาษาเต  มศักยภาพ 
ผลกระทบ (Impacts) 
- นักเร ียนมีความรู้ มีท ักษะกระบวนการและเจตคต ิที่ด ีต่อว ิชาภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 
 

 



4. กิจกรรมหลักและประเภทงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน เงินSP2 เงินอ่ืนๆ 
ขั้นเตรียมการ 
1.ประช ุมวางแผน 
2.เขียนโครงการ/ขออนุม ัติ 

ต.ค. 57    
-นางสาวสุนทรี  เลิศสงคราม 

-ครูประจ ากลุ่มสาระฯ 

ขั้นด าเนินการ 
3.แต่งต ั้งคณะท างาน 
4.ประสานงานกับฝ่ายทีเ่กี่ยวข้อง 
5. ด าเน ินงานตามแผน 

-กิจกรรมวันภาษาไทย 

 
 
 
 
มิ.ย.- ส.ค.58 

  
 
 
 

4,000 

 
 
 
 
 

 
-นางสาวสุนทรี เลิศสงคราม 
 
 

-นายนภดล ศรีสาคร 
-ครูประจ ำกลุ่มสำระฯ 

-กิจกรรมวันสุนทรภู่ พ.ค. - มิ.ย.58  16,000  
-นายภิญโญ  ทองเหลา 
-ครูประจ ากลุ่มสาระฯ 

-กิจกรรมส่งเสริมนสิัยรักการอ่าน ต.ค.57–ก.ย.58  1,500  
-นายสราวุธ พรหมสาขาฯ 
-นายศิริวัฒน  ไชยตะมาตย  

-ครูประจ ากลุ่มสาระฯ 

-กิจกรรมสาระความรู้ 5 นาทีหน้าเสาธง ต.ค.57– ก.ย.58  500  
-นางอัญชลี กุลเกลีย้ง 
-ครูประจ ากลุ่มสาระฯ 

-กิจกรรมหมอภาษา ต.ค.57–ก.ย.58  -  
-นางอุไรวรรณ มณีนพ 
-ครูประจ ากลุ่มสาระฯ 

-แข่งขันทักษะทางภาษาไทย 
 

ต.ค.57–ก.ย.58  5,000  
-นางสาวสุนทรี เลิศสงคราม 

-นายนพดล  ศรสีาคร 
-ครูประจ ากลุ่มสาระฯ 

ขั้นติดตามผล 
6.ก ากับติดตามประเมินผลการ 
ปฏ ิบัติงานตามแผน 
7.รายงานผลการด าเน ินงาน 

ส.ค.58–ก.ย.59    
-นางสาวสุนทรี  เลิศสงคราม 

-ครูประจ ากลุ่มสาระฯ 

รวม  - 27,000 -  

 
 
 
 
 
 



ช่วงที่ 1  ภาคเรียนที่ 2/2557 (ต.ค.57 – มี.ค.58)     

 ช่วงที่ 2  ภาคเรียนที่ 1/2558 (เม.ย.58 – ก.ย.58)   

 
 
 ช่วง

ที ่

เงินอุดหนุน 

เงิน 

เรียนฟรี 
เงินอื่น ๆ รวมท้ังสิ้น 

งบ
บุคลากร 

งบด าเนินงาน งบลงทุน 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบ 

แทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ 

สาธารณู
ปโภค 

ครุภัณฑ์ 
สิ่ง 

ก่อสร้าง 

1         20,000  20,000 

2         7,000  7,000 

รวม         27,000  27,000 

5. สถานที่ด าเนินการ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
 

7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ระดับค ่าเฉลี่ยของคะแนนสอบปลายภาค 
2. คะแนนสอบ O-net ของนักเร ียนที่ม ีความรู้ 
   ความสามารถทางภาษาไทย 
3. ความพ ึงพอใจของนักเร ียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

1. ประเมินสภาพจร ิงจากผลการ  
   ปฏ ิบัติตามแผน 
2. ส ังเกต 
3. ส ัมภาษณ  และสอบถาม 

1. แบบสำรวจข ้อมูล 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบส ัมภาษณ  
4. แบบรายงานผลการปฏ ิบัติ 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเร ียนที่เข้ารว่มโครงการมีผลส ัมฤทธ ิ์ทางการเร ียนภาษาไทยสูงขึ้น 
2. ระดับคะแนนเฉลี่ย O-Net ในระดับประเทศส ูงขึ้น 
3. นักเรียนมีทักษะทางภาษา มีการพัฒนาคุณภาพทางภาษาทุกด้าน และพัฒนาการด้านคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
 
 
 
 
     

 



    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                 (นางสาวสุนทรี  เลศิสงคราม) 
            หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
 
    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เห นชอบโครงการ  
                    (นางสาวสมใจ  อุดมศรี) 
             รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

 
 
    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เห นชอบโครงการ 
                   (นายประยูร  จรรยาเพศ) 
    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 

 
 
    ว่าที่ร้อยตรี.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                         (ชัยเดช  บญุรักษา) 
                                       ผู้อ านวยการ 
                                           โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประมาณการรายละเอียดการใช้เงิน  
 

 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

ประเภทเงิน 
หมายเหตุ 

อุดหนุน รายได้ 
อ่ืนๆ 
(ระบุ) 

1 เงินรางวัล  15,000    ถัวจ่ายทุก 
2 ป้ายไวนิว  4,000    รายการ 
3 วัสดุ อุปกรณ จัดกิจกรรม  20,000     
4 ค่าใช้สอย  15,000     
5. ค่าครุภัณฑ   9,000     
        
 รวม  63,000 - - -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



ชื่อโครงการ   จัดการเรียนการสอนและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ 

สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1 – 5      กลยุทธ์ สพม.23  ข้อ 1, 2      กลยุทธ์ ร.ร  ข้อ 4,5 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.   มาตรฐานที่ 3,4,5,6,7,8,10,15  
สนองมาตรฐานการประเมินภายนอก สมศ. ตัวบ่งชี้ที่  3,4,5,6,7,11,12 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกิริยา  ทิพย์มาตย์ และครูประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 

สถานที ่  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ระยะเวลา  ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 

งบประมาณ  เงินอุดหนุน 40,000.- บาท   
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาแห่งชาติ สอดคล้องกับหลักสูตรวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ ตัวบ่งชี้ที่สนองกลยุทธ์และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนถือเป็นปัจจัยส าคัญของการ
จัดการเรียนการสอน 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงต้องจัดการเรียนการสอนจัดกิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ที่
ช่วยส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ มีแหล่งสืบค้นข้อมูลที่เอ้ืออ านวยและ
ทันสมัยเพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการท างานอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย
การศึกษาแห่งชาติ สอดคล้องกับหลักสูตร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตัวบ่งชี้ที่สนองกลยุทธ์และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน มีทักษะความสามารถทางด้านอาชีพและเทคโนโลยีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาการเรียนรู้ และมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีสูงขึ้น  
2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 
3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้สะดวกและตลอดเวลา  
 

 

3. เป้าหมายโครงการตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 
ผลผลิต (Outputs) 
- แหล่งการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีพร้อมส าหรับบริการนักเรียน 
- นักเรียนที่มีความสามารถทักษะด้านอาชีพและเทคโนโลยี น าไปพัฒนาอาชีพในการด ารงชีวิต

ประจ าวัน 
 



ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- นักเรียนมีความรู้ มีทักษะกระบวนการและเจตคติที่ดีต่อวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
- นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านทักษะอาชีพและเทคโนโลยีเต็มศักยภาพ 
ผลกระทบ (Impacts) 
- นักเร ียนมีความรู้ มีทักษะกระบวนการและเจตคติที่ดีต่อวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

4. กิจกรรมหลักและประเภทงบประมาณ 
 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน เงินSP2 เงินอ่ืนๆ 
ขั้นเตรียมการ 
1.ประช ุมวางแผน 
2.เขียนโครงการ/ขออนุม ัติ 

ต.ค.57     
 
น.ส.กิริยา ทิพมาตย์ 

 

ขั้นด าเนินการ 
3.แต่งต ั้งคณะท างาน 
4.ประสานงานกับฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง 
5. ด าเน ินงานตามแผน 
-พัฒนาแหล่งเรียนรู ้ ต.ค.57 – ก.ย. 58 

 
 
 
 
 

30,000  

 
 
 
 
 
- 

น.ส.กิริยา ทิพมาตย์ 
นายปริญญา  มณีนพ 
นายปริพล สิทธิสิน 
นายศักดิ์บุรุษ รัตนพันธ์ 
น.ส.ณัฐปภัสร์ ศรีเวียงธวัช 
นายสมศักดิ์ งอยแพง 
นางสัญทนา พรหมสาขาฯ 
น.ส.วันเพ็ญ ธรรมจักร 

-พัฒนาการเรียนการสอน ต.ค.57 – ก.ย. 58 10,000   
ขั้นติดตามผล 
6.ก ากับติดตามประเมินผล
การปฏ ิบัติงานตามแผน 
7.รายงานผลการด าเน ินงาน 

ก.ย.58    

 
 
น.ส.กิริยา ทิพมาตย์ 
 

รวม  40,000 - -  
 
ช่วงที่ 1  ภาคเรียนที่ 2/2557 (ต.ค.57 – มี.ค.58)     

 ช่วงที่ 2  ภาคเรียนที่ 1/2558 (เม.ย.58 – ก.ย.58)  

 
 
 
 
    



ช่วงที ่

เงินอุดหนุน 

เงิน
SP2 

เงินอื่น ๆ รวมท้ังสิ้น 
งบ

บุคลากร 
งบด าเนินงาน งบลงทุน 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบ 

แทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ สาธาฯ ครุภัณฑ์ 

สิ่ง 
ก่อสร้าง 

1   15,000 10,000       25,000 

2   10,000 5,000       15,000 

รวม   25,000 15,000       40,000 

 
5. สถานที่ด าเนินการ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
 

7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์
การประเมิน(ไม่น้อยกว่าร้อยละ95) 
2.ระดับค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบปลายภาค 
3.คะแนนสอบ O-Net ของนักเรียนที่มีความรู้
ความสามารถทางวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
4.นักเรียนมีความพึงพอใจในแหล่งการเรียนรู้ 

1.ประเมินสภาพจร ิงจากผลการ 
ปฏ ิบัติตามแผน 
2. ส ังเกต 
3. ส ัมภาษณ์ และสอบถาม 

1. แบบสำรวจข ้อมูล 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบส ัมภาษณ์ 
4. แบบรายงานผลการปฏ ิบัติ 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา               
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย และห้องปฏิบัติการที่พร้อมใช้งานมีศักยภาพใช้ในกิจกรรม
การเรียนการสอน เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและนักเรียนสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
 
 



    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                               (นางสาวกิริยา ทิพมาตย์) 
                                                   หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 
 
    ((ลงชื่อ)...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (นางสาวสมใจ  อุดมศรี) 
            รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

 
 
    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                     (นายประยูร  จรรยาเพศ) 
      รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 

 
 
 
    ว่าที่ร้อยตรี...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                         (ชัยเดช  บญุรักษา) 
                                       ผู้อ านวยการ 
                                           โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประมาณการรายละเอียดการใช้เงิน  
 

 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

ประเภทเงิน 
หมายเหตุ 

อุดหนุน รายได้ 
อ่ืนๆ 
(ระบุ) 

1 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบเครื่องเสียง
ห้องปฏิบัติการ 

     ถัวจ่ายทุก 

2 ซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติการ      รายการ 
3 วัสดุ อุปกรณ์ประจ ากลุม่สาระฯ       
4 เครื่องช่วยพูด       
        
 รวม   20,000 - -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



ชื่อโครงการ   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1 – 5      กลยุทธ์ สพม.23  ข้อ 1, 2      กลยุทธ์ ร.ร  ข้อ 4,5 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.   มาตรฐานที่ 3,4,5,6,7,8,10,15  
สนองมาตรฐานการประเมินภายนอก สมศ. ตัวบ่งชี้ที่  3,4,5,6,7,11,12 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกิริยา  ทิพย์มาตย์ และครูประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 

สถานที ่  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ระยะเวลา  ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 

งบประมาณ  เงินเรียนฟรีฯ 49,000.- บาท   
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
คุณภาพการศึกษาเป็นเป้าหมายส าคัญของการจัดการศึกษา ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน          

เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีระบบ และเป้าหมายที่ชัดเจน 

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายและมาตรฐานของหลักสูตร เพ่ือพัฒนานักเรียนทุก
คนที่ได้เข้าเรียน และจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ จากการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันอกเฉียงเหนือ 
เปรียบเทียบกับข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับประเทศ เมื่อทราบจุดเด่นและจุดที่ควรปรับปรุงเก่ียวกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้แล้ว ก็น าแนวทางมุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน 

ซึ่งแนวทางการจัดการเรียนรู้อาจเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอน การน านวัตกรรมการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนไปสู่การปฏิบัติกับนักเรียน รวมทั้งการจัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมความรู้ความสามารถของ
นักเรียนทางด้านต่างๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาทักษะทางการงานอาชีพและเทคโนโลยีแก่นักเรียน
ตามความสามารถให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน และเป็นไปตามเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือใหผู้้เรียนมีพัฒนาการเรียนรู้ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีสูงขึ้น 
2.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้กับผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
3.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 
 

 

3. เป้าหมายโครงการตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 
ผลผลิต (Outputs) 
- นักเรียนมีระดับผลการเรียนแต่ละภาคเรียน 3.0 ขึ้นไป 



- นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยีมากขึ้น 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านทักษะอาชีพและเทคโนโลยีเต็มศักยภาพ 
ผลกระทบ (Impacts) 
- นักเรียนมีความรู้ มีทักษะกระบวนการและเจตคติที่ดีต่อวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

4. กิจกรรมหลักและประเภทงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน เงินSP2 เงินอ่ืนๆ 
ขั้นเตรียมการ 
1.ประช ุมวางแผน 
2.เขียนโครงการ/ขออนุม ัติ 

ต.ค.57    น.ส.กิริยา ทิพมาตย์ 

ขั้นด าเนินการ 
3.แต่งต ั้งคณะท างาน 
4.ประสานงานกับฝ่ายที่

เกี่ยวข้อง 
5. ด าเน ินงานตามแผน 
-พัฒนาและส่งเสริมการ
แข่งขันงานศลิปหัตถกรรม
นักเรียน ต.ค.57 – ก.ย. 58 

 
 
 
- 

 
 
 

38,000 - 

 
 
 
 
 
น.ส.กิริยา ทิพมาตย์ 
นายปริญญา  มณีนพ 
นายปริพล สิทธิสิน 
นายศักดิ์บุรุษ รัตนพันธ์ 
น.ส.ณัฐปภัสร์ ศรีเวียงธวัช 
นายสมศักดิ์ งอยแพง 
นางสัญทนา พรหมสาขาฯ 
น.ส.วันเพ็ญ ธรรมจักร 

 

-ติวเข้มโอลิมปิกวิชาการสาขา
คอมพิวเตอร์ ต.ค.57 – ก.ย. 58 - 400 - 
-แข่งขันที่จัดขึ้นภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน ต.ค.57 – ก.ย. 58 - 10,600 - 
ขั้นติดตามผล 
6.ก ากับติดตามประเมินผล
การปฏ ิบัติงานตามแผน 
7.รายงานผลการด าเน ินงาน 

 
 

ก.ย.58    น.ส.กิริยา ทิพมาตย์ 

รวม  - 49,000 -  
 
ช่วงที่ 1  ภาคเรียนที่ 2/2557 (ต.ค.57 – มี.ค.58)     

 ช่วงที่ 2  ภาคเรียนที่ 1/2558 (เม.ย.58 – ก.ย.58)  

 
 



 
 
 ช่วง

ที ่

เงินอุดหนุน 

เงิน
SP2 

เงินอื่น ๆ รวมท้ังสิ้น 
งบ

บุคลากร 
งบด าเนินงาน งบลงทุน 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบ 

แทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ สาธาฯ ครุภัณฑ์ 

สิ่ง 
ก่อสร้าง 

1         42,000  42,000 

2         7,000  7,000 

รวม         49,000  49,000 

 
5. สถานที่ด าเนินการ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
 

7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.เกียรติบัตรและโลร่างวลัจากการแข่งขัน 
2.คะแนนสอบ O-net ของนักเร ียนที่มีความรู้
ความสามารถทางวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
3.ความพ ึงพอใจของนักเร ียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
4.ผลการสอบเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ 

1.ประเมินสภาพจร ิงจากผลการ 
ปฏ ิบัติตามแผน 
2.ส ังเกต 
3.ส ัมภาษณ์ และสอบถาม 
4.สืบค้นจากสื่ออินเทอร์เน็ต 

1. แบบสำรวจข ้อมูล 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบส ัมภาษณ์ 
4. แบบรายงานผลการปฏ ิบัติ 
5. เกียรติบัตร โล่รางวัล 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยีสูงขึ้น 
2. ระดับคะแนนเฉลี่ย O-Net ในระดับประเทศส ูงขึ้น 
3. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแข่งขันได้รับรางวัลทุกคน 
4. นักเรียนได้เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     
 
 
 



    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                               (นางสาวกิริยา ทิพมาตย์) 
                                                  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 
 
    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                    (นางสาวสมใจ  อุดมศรี) 
            รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

 
 
    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                     (นายประยูร  จรรยาเพศ) 
      รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 

 
 
    ว่าที่ร้อยตรี.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                         (ชัยเดช  บญุรักษา) 
                                       ผู้อ านวยการ 
                                           โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประมาณการรายละเอียดการใช้เงิน  
 

 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

ประเภทเงิน 
หมายเหตุ 

อุดหนุน รายได้ 
อ่ืนๆ 
(ระบุ) 

1 ป้ายไวนิว      ถัวจ่ายทุก 
2 วัสดุ อุปกรณ์จัดกิจกรรม      รายการ 
3 เงินรางวัล       
4 ค่าใช้สอย       
5 เอกสารติวเข้มโอลิมปิก       
        
 รวม   2,000 - 14,900  

 



ชื่อโครงการ   พัฒนาระบบบริหารจัดการงานโรงเรียน 

สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 5      กลยุทธ์ สพม.23  ข้อ 5     กลยุทธ์ ร.ร  ข้อ 3 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.   มาตรฐานที่ 8,9  
สนองมาตรฐานการประเมินภายนอก สมศ. ตัวบ่งชี้ที่  7 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายเสนีย์ ธีรสิรินานนท์  
สถานที ่   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ระยะเวลา   ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
งบประมาณ   เงินอุดหนุน 25,000.- บาท  
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
การบริหารและจัดการศึกษาเป็นมาตรฐานหนึ่งในมาตรฐานการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน หากสถานศึกษาใดมี

การบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ จะส่งผลให้สถานศึกษานั้นมีคุณภาพ บรรลุ
หลักการและเป้าหมายการจัดการศึกษาของชาติ   โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานโรงเรียนเป็น
โครงการหนึ่งที่จะท าให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1.โรงเรียนมีการกระจายอ านาจการบริหาร  และการจัดการศึกษา 
2.โรงเรียนมีการบริหาร  เชิงกลยุทธ์และใช้หลักการมีส่วนร่วม 
3.โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน   
 

 

3. เป้าหมายโครงการตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 
ผลผลิต (Outputs) 
- สถานศึกษาได้ให้บริการแก่หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก  
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- สถานศึกษาได้รับความพึงพอใจจากหน่วยงานในและหน่วยงานภายนอก 
ผลกระทบ (Impacts) 
- สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชน 
 
 
 
 
 

 



4. กิจกรรมหลักและประเภทงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน เงินSP2 เงินอ่ืนๆ 
ขั้นเตรียมการ 
1.ประช ุมวางแผน 
2.เขียนโครงการ/ขออนุม ัติ 

ต.ค.57  -   
นายสมพงษ์ เชื้อกูล 

นายเสนีย์ ธีรสิรินานนท์ 

 

ขั้นด าเนินการ 
3.แต่งต ั้งคณะท างาน 
4.ประสานงานกับฝ่ายที่

เกี่ยวข้อง 
5. ด าเน ินงานตามแผน 

-จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ต.ค.57 – ก.ย. 58 

 
 
 
 
 

25,000 - - 

 
 
 

 
 
นายสมพงษ์ เชื้อกูล 

นายเสนีย์ ธีรสิรินานนท์ 

นายทวีศักดิ์ ทะคง 
นายอนุ ยุทธคราม 

นายสมศักดิ์ งอยแพง 

-จัดท าหนังสืออนุสรณ์รุ่น ต.ค.57 – ก.ย. 58 - - - 
-ปรับปรุงส านักงาน
คณะกรรมการนักเรียน ต.ค.57 – ก.ย. 58 - - - 
ขั้นติดตามผล 
6.ก ากับติดตามประเมินผล
การปฏ ิบัติงานตามแผน 
7.รายงานผลการด าเน ินงาน 

ก.ย.58    นายเสนีย์ ธีรสิรินานนท์ 

รวม  25,000 - -  

 
ช่วงที่ 1  ภาคเรียนที่ 2/2557 (ต.ค.57 – มี.ค.58)     

 ช่วงที่ 2  ภาคเรียนที่ 1/2558 (เม.ย.58 – ก.ย.58)   

 
ช่วงที ่

เงินอุดหนุน 

เงิน
SP2 

เงินอื่น ๆ รวมท้ังสิ้น 
งบ

บุคลากร 
งบด าเนินงาน งบลงทุน 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบ 

แทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ สาธาฯ ครุภัณฑ์ 

สิ่ง 
ก่อสร้าง 

1    12,500       12,500 
2    12,500       12,500 

รวม    25,000       25,000 
 
 



5. สถานที่ด าเนินการ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
 

7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 
 

1.ประเมินสภาพจร ิง 
2. ส ังเกต 
3. ส ัมภาษณ์ และสอบถาม 

1. แบบประเมินโครงการ 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบส ัมภาษณ์ 
4. แบบรายงานผลการปฏ ิบัติ 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

กลุ่มงานกิจการนักเรียนสามารถบริหารจัดการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  โปร่งใส  
ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ  และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                             (นายเสนีย์ ธีรสิรินานนท์) 
                                                                  หวัหน้างานกิจการนักเรียน 

 
 
    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                     (นายสมพงษ์  เชื้อกูล) 
              รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 

 
 
    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                     (นายประยูร  จรรยาเพศ) 
      รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 

 
 
 
    ว่าที่ร้อยตรี...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                         (ชัยเดช  บญุรักษา) 
                                       ผู้อ านวยการ 
                                           โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประมาณการรายละเอียดการใช้เงิน 
 

 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

ประเภทเงิน 
หมายเหตุ 

อุดหนุน รายได้ 
อ่ืนๆ 
(ระบุ) 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊      ถัวจ่ายทุก 
2 วัสดุ อุปกรณ์ส านักงาน      รายการ 
        
        
        
        
        
 รวม   50,000 - -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



ชื่อโครงการ   ส่งเสริมคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 2      กลยุทธ์ สพม.23  ข้อ 1     กลยุทธ์ ร.ร  ข้อ 1,4 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.   มาตรฐานที่ 2,3,4,6,11,13,14,15  
สนองมาตรฐานการประเมินภายนอก สมศ. ตัวบ่งชี้ที่  2,3,4,7,9,10,11,12 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายเสนีย์ ธีรสิรินานนท์ และครูประจ ากลุ่มงานกิจการนักเรียน 
สถานที ่   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ระยะเวลา   ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 

งบประมาณ   เงินอุดหนุน 102,000.-  เงินเรียนฟรีฯ 53,000.- บาท  
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
ในสภาวการณ์ปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้าน โดยเฉพาะทางด้านวัตถุ   กระแสนิยมชาติ

ตะวันตกได้หลั่งไหลเข้ามาในสังคมไทยจนท าให้คนไทยสูญเสียเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี
งาม  ความเจริญทางด้านจิตใจก าลังเสื่อมลงในทุกสังคมจนเป็นปัญหาสังคมที่ยากจะเยียวยาได้   การศึกษา 
เป็นหนทางหนึ่งที่ส าคัญในการฟื้นฟูคุณธรรมและจริยธรรมในตัวบุคคลตั้งแต่ยังเยาว์วัย  ดังนั้น โรงเรียนซึ่งเป็น
สถานศึกษาต้องให้ความตระหนักและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนที่เป็นเยาวชนเติบโต
เป็นบุคคลที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข  โครงการนี้เป็นโครงการหนึ่ง
ที่สนองเจตนารมณ์ดังกล่าวที่โรงเรียนได้จัดให้มีขึ้นทุกปี   หลังจากผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
พบว่า  เกิดผลดีต่อนักเรียนส่วนใหญ่  แต่ก็ยังมีนักเรียนบางส่วนที่ยังต้องได้รับการอบรมให้มากขึ้นเพ่ือให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีดีขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม 
2.  เพ่ือสร้างตระหนักและเห็นความส าคัญของการมีคุณธรรมและจริยธรรมในสังคม 
3.  เพ่ือสร้างการเป็นแบบอย่างที่ดี 

 

 

3. เป้าหมายโครงการตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 
ผลผลิต (Outputs) 
- นักเรียนจ านวน 1,879 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม  
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- นักเรียนเป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีมารยาทอันดีงาม มีระเบียบวินัย เคารพ

กฎหมายของสังคมและเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ 
ผลกระทบ (Impacts) 
- นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้

อย่างมีความสุข 



4. กิจกรรมหลักและประเภทงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน เงินSP2 เงินอ่ืนๆ 
ขั้นเตรียมการ 
1.ประช ุมวางแผน 
2.เขียนโครงการ/ขออนุม ัติ 

ต.ค.57  -   
 

นายสมพงษ์ เชื้อกูล 
นายเสนีย์ ธีรสริินานนท์ 

ขั้นด าเนินการ 
3.แต่งต ั้งคณะท างาน 
4.ประสานงานกับฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง 
5. ด าเน ินงานตามแผน 
-พัฒนาศักยภาพด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ต.ค.57 – ก.ย. 58 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

5,000 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
นายสมพงษ์ เชื้อกูล 
นายเสนีย์ ธีรสริินานนท์ 

-เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียน ต.ค.57 – ก.ย. 58 - 30,000 - 

นายอนุ ยุทธคราม 
ว่าท่ีร.ต ศิริวัฒน์ กลยาณีย์ 
นายนพดล  ศรีสาคร 
นางอุไรวรรณ  มณีนพ  

-อบรมผู้น านักเรียน ต.ค.57 – ก.ย. 58 - 5,000 - 
นางธิกานดา ศรีสาคร 

-ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ต.ค.57 – ก.ย. 58 - 5,000 - 

-ปัจฉิมนิเทศนักเรียนจบการศึกษา ต.ค.57 – ก.ย. 58 - 5,000 - 

นายสมพงษ์ เชื้อกูล 
นายเสนีย์ ธีรสริินานนท์ 

-ประดับพระเกี๊ยวและไหว้คร ู ต.ค.57 – ก.ย. 58 58,000 - - 
-ประชุมผูป้กครองนักเรียน ต.ค.57 – ก.ย. 58 40,000 - - 

-ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ต.ค.57 – ก.ย. 58 - 3,000 - 

-ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ต.ค.57 – ก.ย. 58 - - - 
-คนดีศรี ต.อ. ต.ค.57 – ก.ย. 58 2,000 - - 
-ตรวจเยี่ยมหอพักนักเรียน ต.ค.57 – ก.ย. 58 2,000 - - 
-ยิ้มไหว้ทักทายพี่น้องและคณุคร ู ต.ค.57 – ก.ย. 58 - - - 
ขั้นติดตามผล 
6.ก ากับติดตามประเมินผล
การปฏ ิบัติงานตามแผน 
7.รายงานผลการด าเน ินงาน 

ก.ย.58 -  - 
นายสมพงษ์ เชื้อกูล 
นายเสนีย์ ธีรสริินานนท์ 

รวม  102,000 53,000 -  
ช่วงที่ 1  ภาคเรียนที่ 2/2557 (ต.ค.57 – มี.ค.58)     

 ช่วงที่ 2  ภาคเรียนที่ 1/2558 (เม.ย.58 – ก.ย.58)  



 
ช่วงท่ี 

เงินอุดหนุน 

เงินSP2 เงินอื่น ๆ รวมทั้งสิ้น 
งบ

บุคลากร 
งบด าเนินงาน งบลงทุน 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบ 

แทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ สาธาฯ ครุภัณฑ์ 

สิ่ง 
ก่อสร้าง 

1   20,000 1,000     32,500  53,500 

2   72,000 9,000     20,500  101,500 

รวม   92,000 10,000     53,000  155,000 

5. สถานที่ด าเนินการ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 

7. การประเมินผลสัมฤทธิข์องโครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.ความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 
 

1.ประเมินสภาพจร ิง 
2. ส ังเกต 
3. ส ัมภาษณ์ และสอบถาม 

1. แบบประเมินโครงการ 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบส ัมภาษณ ์
4. แบบรายงานผลการปฏ ิบัติ 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนเป็นผู้มีความประพฤติด ี มีคุณธรรมจริยธรรม  มีมารยาทอันดีงาม  มีระเบยีบวนิัย  เคารพกฎกติกาของสังคม
และเป็นพลเมืองดีของประเทศชาต ิ

 
     
    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เสนอโครงการ 

                              (นายเสนีย์  ธีรสิรินานนท์) 
                                                                   หวัหน้างานกิจการนักเรียน 

 

    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                    (นายสมพงษ์  เชื้อกูล) 
            รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 

 
    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                     (นายประยูร  จรรยาเพศ) 
      รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 
 

 
 



 
    ว่าที่ร้อยตรี...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                         (ชัยเดช  บญุรักษา) 
                                       ผู้อ านวยการ 
                                           โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 
 

แบบประมาณการรายละเอียดการใช้เงิน 
 

 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

ประเภทเงิน 
หมายเหตุ 

อุดหนุน รายได้ 
อ่ืนๆ 
(ระบุ) 

1 ค่าใช้สอย      ถัวจ่ายทุก 
2 วัสดุ อุปกรณ์จัดกิจกรรม      รายการ 
        
        
        
        
        
 รวม   3,000 - 148,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ชื่อโครงการ   สุขภาพกายดี สุขภาพจิตดี มีความสุข            
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 2      กลยุทธ์ สพม.23  ข้อ 1     กลยุทธ์ ร.ร  ข้อ 1,4 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.   มาตรฐานที่ 2,3,4,6,11,13,14,15  
สนองมาตรฐานการประเมินภายนอก สมศ. ตัวบ่งชี้ที่  2,3,4,7,9,10,11,12 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายเสนีย์ ธีรสิรินานนท์ และครูประจ ากลุ่มงานกิจการนักเรียน 
สถานที ่   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ระยะเวลา   ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 

งบประมาณ   เงินเรียนฟรีฯ 9,000.- บาท  
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เห็นความส าคัญทั้งความรู้  และคุณภาพ  จุดมุ่งหมายของ

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  เป็นคนดี  มีปัญญา  มีความสุข    
และมีความเป็นไทย  มีศักยภาพในการศึกษาและประกอบอาชีพ  โดยโรงเรียนจัดท าหลักสูตรจัดกระบวนการ
เรียนรู้  ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และท าการประเมินผู้เรียน  โดยพิจารณาพัฒนาการของผู้เรียน  

ความประพฤติควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอน  นักเรียนที่มีผลการประเมินที่จัดอยู่ในกลุ่ม “ห่วงใย” 
สมควรได้รับการพัฒนา เพ่ือสร้างคุณค่าให้ตนเอง และคุณภาพมาตรฐานของโรงเรียนด้วย 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปลูกฝังความรักความศรัทธาในการกระท าความดี เปิดโอกาสให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้าง ความสามัคคี ภาคภูมิใจต่อตนเองและหมู่คณะในการประสานความร่วมมือกัน
จัดกิจกรรม ที่เสียสละต่อส่วนรวม 

2.เพ่ือยกย่องชมเชย สร้างขวัญก าลังใจแก่นักเรียนที่กระท าความดีแก่สังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 

 

3. เป้าหมายโครงการตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 
ผลผลิต (Outputs) 
- นักเรียนจ านวน 1,879 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม  
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- ปลูกฝังนักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้าง ความสามัคคี ภาคภูมิใจต่อตนเองและหมู่คณะในการ

ประสานความร่วมมือกันจัดกิจกรรม ที่เสียสละต่อส่วนรวม 

ผลกระทบ (Impacts) 
- นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้

อย่างมีความสุข 



4. กิจกรรมหลักและประเภทงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน เงินSP2 เงินอ่ืนๆ 
ขั้นเตรียมการ 
1.ประช ุมวางแผน 
2.เขียนโครงการ/ขออนุม ัติ 

ต.ค.57  -   
 

นายสมพงษ์ เชื้อกูล 
นายเสนีย์ ธีรสริินานนท์ 

ขั้นด าเนินการ 
3.แต่งต ั้งคณะท างาน 
4.ประสานงานกับฝ่ายที่

เกี่ยวข้อง 
5. ด าเน ินงานตามแผน 
-ห้องเรียนสีขาว 

 
 
 
 
 
 
 

ต.ค.57 – ก.ย. 58 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

4,000 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

นายนพดล  ศรสีาคร 

-TO Be Number One ต.ค.57 – ก.ย. 58 - 5,000 - นายนพดล  ศรสีาคร 

-ขับขี่ปลอดภัย ต.ค.57 – ก.ย. 58 - - - นายเสนีย์ ธีรสิรินานนท์ 

ขั้นติดตามผล 
6.ก ากับติดตามประเมินผล
การปฏ ิบัติงานตามแผน 
7.รายงานผลการด าเน ินงาน 

ก.ย.58 - - - 
นายสมพงษ์ เชื้อกูล 
นายเสนีย์ ธีรสริินานนท์ 

รวม  - 9,000 -  

 
ช่วงที่ 1  ภาคเรียนที่ 2/2557 (ต.ค.57 – มี.ค.58)     

 ช่วงที่ 2  ภาคเรียนที่ 1/2558 (เม.ย.58 – ก.ย.58)   

 
ช่วงที ่

เงินอุดหนุน 

เงิน
SP2 

เงินอื่น ๆ รวมท้ังสิ้น 
งบ

บุคลากร 
งบด าเนินงาน งบลงทุน 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบ 

แทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ สาธาฯ ครุภัณฑ์ 

สิ่ง 
ก่อสร้าง 

1         4,500  4,500 
2         4,500  4,500 

รวม         9,000  9,000 
 

5. สถานที่ด าเนินการ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 



 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
 

7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.ความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 
 

1.ประเมินสภาพจร ิง 
2. ส ังเกต 
3. ส ัมภาษณ์ และสอบถาม 

1. แบบประเมินโครงการ 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบส ัมภาษณ์ 
4. แบบรายงานผลการปฏ ิบัติ 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนเป็นผู้มีความประพฤติดี  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีมารยาทอันดีงาม  มีระเบียบวินัย  เคารพกฎกติกา
ของสังคมและเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ 

    
 

     (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                              (นายเสนีย์  ธีรสิรินานนท์) 
                                                                   หวัหน้างานกิจการนักเรียน 

 
 
    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                     (นายสมพงษ์  เชื้อกูล) 
              รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 

 
 
    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                     (นายประยูร  จรรยาเพศ) 
      รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 
 

 
 
 



    ว่าที่ร้อยตรี......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                         (ชัยเดช  บญุรักษา) 
                                       ผู้อ านวยการ 
                                           โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 
 
 
 

แบบประมาณการรายละเอียดการใช้เงิน 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

ประเภทเงิน 
หมายเหตุ 

อุดหนุน รายได้ 
อ่ืนๆ 
(ระบุ) 

1 กรวยจราจร      ถัวจ่ายทุก 
2 วัสดุ อุปกรณ์จัดกิจกรรม      รายการ 
        
        
        
        
        
 รวม   - - 9,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ชื่อโครงการ   จัดการเรียนการสอนและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ 

สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1 – 5      กลยุทธ์ สพม.23  ข้อ 1, 2      กลยุทธ์ ร.ร  ข้อ 4,5 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.   มาตรฐานที่ 3,4,5,6,7,8,10,15  
สนองมาตรฐานการประเมินภายนอก สมศ. ตัวบ่งชี้ที่  3,4,5,6,7,11,12 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสมศรี  ไชยชมภู และครูประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
สถานที ่   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ระยะเวลา   ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
งบประมาณ   เงินอุดหนุน 10,000.- บาท เงินเรียนฟรีฯ 10,000.- บาท  

 

1. หลักการและเหตุผล 
การจ ัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งสอดคล้องนโยบายการจัดการศึกษาในประเทศ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มี

การพัฒนาและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตและถือผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถ
พัฒนาตนเต็มตามศักยภาพ โดยความร่วมมือจากครู ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตระหนักในความส าคัญของ
การส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการพัฒนาสูงสุด จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ผู้เรียน
ต้องเกิดการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างแท้จริง มีแหล่งศึกษาค้นคว้าที่ได้มาตรฐาน มีสื่อและอุปกรณ์ที่ทันสมัย 
เพียงพอต่อความต้องการ 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาผลส ัมฤทธ ิ์ทางการเร ียนคณิตศาสตร ์ 
2. เพ่ือให้นักเร ียนมีการพัฒนาตนเองด้านคณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 
3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีท ักษะกระบวนการทางคณ ิตศาสตร ์
4. เพ่ือให้นักเร ียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์                                                                             
 

 

3. เป้าหมายโครงการตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 
ผลผลิต (Outputs) 
- นักเรียนมีระดับผลการเรียนแต่ละภาคเรียน 3.0 ขึ้นไป 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- นักเร ียนไดร้ ับการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ผลกระทบ (Impacts) 
- นักเร ียนมีความรู้ มีท ักษะกระบวนการและเจตคต ิที่ด ีต่อว ิชาคณิตศาสตร์ 
 

 



4. กิจกรรมหลักและประเภทงบประมาณ 
 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน เงินSP2 เงินอ่ืนๆ 
ขั้นเตรียมการ 
1.ประช ุมวางแผน 
2.เขียนโครงการ/ขออนุม ัติ 

ก.ย.57     
 
นางสมศรี ไชยชมภู 

 

ขั้นด าเนินการ 
3.แต่งต ั้งคณะท างาน 
4.ประสานงานกับฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง 
5. ด าเน ินงานตามแผน 

-จัดท าสื่อและอุปกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 

ต.ค.57 – ก.ย.58 

 
 
 
 
 

10,000 

  

 
 
 
 
 
นางสมศรี ไชยชมภู 
นางสาวนันทวัน  พันธุมะโน 

-ห้องสมุดกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ต.ค.57 – ก.ย.58  10,000  
นางสมศรี ไชยชมภู 
นางสาวนันทวัน  พันธุมะโน 

ขั้นติดตามผล 
6.ก ากับติดตามประเมินผล
การปฏ ิบัติงานตามแผน 
7.รายงานผลการด าเน ินงาน 

ต.ค.57 – ก.ย.58  

 

 

 
นางสมศรี ไชยชมภู 

 

รวม  10,000 10,000 -  
 
ช่วงที่ 1  ภาคเรียนที่ 2/2557 (ต.ค.57 – มี.ค.58)     

 ช่วงที่ 2  ภาคเรียนที่ 1/2558 (เม.ย.58 – ก.ย.58)   

    

ช่วงที ่

เงินอุดหนุน 

เงิน 

SP2 
เงินอื่น ๆ รวมท้ังสิ้น 

งบ
บุคลากร 

งบด าเนินงาน งบลงทุน 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบ 

แทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ สาธาฯ ครุภัณฑ์ 

สิ่ง 
ก่อสร้าง 

1    5,000     5,000  10,000 
2    5,000     5,000  10,000 

รวม    10,000     10,000  20,000 
 



5. สถานที่ด าเนินการ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 

7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.ระดับค ่าเฉลี่ยของคะแนนสอบปลายภาค 
2. คะแนนสอบ O-net ของนักเร ียนที่ม ีความรู้
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
3. ความพ ึงพอใจของนักเร ียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
4. แฟ้มสะสมงานของนักเร ียน 
5. โครงงานคณติศาสตร์ 
6.  โล่รางวัล เกียรติบัตร 

1.ประเมินสภาพจร ิงจากผลการ 
ปฏ ิบัติตามแผน 
2. ส ังเกต 
3. ส ัมภาษณ์ และสอบถาม 

1. แบบสำรวจข ้อมูล 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบส ัมภาษณ์ 
4. แบบรายงานผลการปฏ ิบัติ 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
มีสื่อการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น และเพียงพอส าหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน 
 

     
    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เสนอโครงการ 

                               (นางสมศรี  ไชยชมภู) 
                                                        หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
 
    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                    (นางสาวสมใจ  อุดมศรี) 
             รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

 
 
    (ลงชื่อ)........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                       (นายประยูร  จรรยาเพศ) 
         รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 

 
 



 
    ว่าที่ร้อยตรี...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                         (ชัยเดช  บญุรักษา) 
                                       ผู้อ านวยการ 
                                           โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 
 
 
 
 

 
แบบประมาณการรายละเอียดการใช้เงิน  

 

 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

ประเภทเงิน 
หมายเหตุ 

อุดหนุน รายได้ 
อ่ืนๆ 
(ระบุ) 

1 วัสดุ อุปกรณ ์      ถัวจ่ายทุก 
2 ป้ายไวนิว      รายการ 
3 หนังสือประกอบการเรยีนการสอน       
4 โปรเจกเตอร ์       
5 เครื่องปริ้นซ์เตอร ์       

 รวม   50,000 - -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ชื่อโครงการ   พัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานคณิตศาสตร์ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1 – 5    กลยุทธ์ สพม.23  ข้อ 1, 2      กลยุทธ์ ร.ร  ข้อ 4,5 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.   มาตรฐานที่ 3,4,5,6,7,8,10,15 
สนองมาตรฐานการประเมินภายนอก สมศ. ตัวบ่งชี้ที่  3,4,5,6,7,11,12 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสมศรี  ไชยชมภูและครูประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
สถานที ่   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ระยะเวลา   ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
งบประมาณ   เงินเรียนฟรีฯ  4,000.-  บาท  
 

1. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการต่างมุ่งเน้นที่จะ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพเพ่ือเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาบ้านเมืองโดยก าหนดให้ต้องจัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มุ่งให้เกิดการเรียนรู้การใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต
ประกอบกับการส่งเสริมและสนับสนุนท าให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ  มีผลต่อการพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนที่มีอยู่ในแต่ละคนให้แสดงออกและพัฒนาให้สูงยิ่ง ๆ ขึ้น  มนุษย์แต่ละคนมีความสามารถ
ในด้านต่าง ๆ  แตกต่างกันเพ่ือเป็นการเปิดโอกาสที่จะน าความสามารถท่ีมีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์  และ
ความสามารถของมนุษย์บางคนมีเฉพาะด้านและมีมากหรือสูงมาก  เรียกว่าอัจฉริยะ ความสามารถในด้าน
ความคิดหรืออัจฉริยะทางปัญญา  มีมากมายหลายด้านได้แก่  การคิดค้นทดลอง  การออกแบบสิ่งประดิษฐ์  
การคิดสร้างสรรค์   
  การสร้างบรรยากาศให้เกิดการพัฒนาทางปัญญาได้แก่  การอ่านหนังสือ  การเล่านิทาน  การฟังดนตรี 
การท าโครงงาน  ฯลฯ  เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาให้นักเรียนมีความแข็งแรงทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ       
ถ้าได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมทั้งจากทางบ้านและทางโรงเรียนจะท าให้การพัฒนาความสามารถของ
นักเรียนสูงยิ่ง ๆ  ขึ้นได้ นอกจากนี้การพัฒนาและส่งเสริมความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีต้องค านึงถึงความปลอดภัยในทุก ๆ  ด้าน  ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสนใจ  ความชอบ  ความถนัด
จึงจะท าให้ผู้เรียนมีความสุข  ได้รับการพัฒนาศักยภาพได้เต็มที่  มีความอดทนสูงที่จะต่อสู้กับปัญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ  ระหว่างการท ากิจกรรมการวิเคราะห์และการศึกษาในเรื่องต่าง ๆ  ได้ 

2. วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
2.เพ่ือให้นักเร ียนที่ม ีความสนใจทางคณิตศาสตร์มีความรู้ มีทักษะกระบวนการและมีทักษะทางความคิดอย่าง
หลากหลาย 
3. เพ่ือให้นักเร ียนมีท ักษะกระบวนการทางคณ ิตศาสตรเ์พ่ิมมากขึ้น 
4. เพ่ือให้นักเร ียนสามารถน าความรู้ที่ได ้ร ับไปประย ุกต ์ใช ้ในการแก้ป ัญหาเกี่ยวก ับคณ ิตศาสตร์บูรณาการ
ร่วมกับวิชาอ่ืน 



3. เป้าหมายโครงการตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 
ผลผลิต (Outputs) 
- นักเรียนมีความรู้มีความเข้าใจและมีทักษะในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
-นักเร ียนได้ท าโครงงานคณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพและสามารถส่งเข้าแข่งขันในระดับต่าง ๆ 
ผลกระทบ (Impacts) 
-นักเร ียนมีความรู้มีท ักษะกระบวนการและเจตคต ิที่ด ีต่อว ิชาคณิตศาสตร์ 

4. กิจกรรมหลักและประเภทงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน เงินSP2 เงินอ่ืนๆ 
ขั้นเตรียมการ 
1.ประช ุมวางแผน 
2.เขียนโครงการ/ขออนุม ัติ 

ต.ค. 57    
 
นางสมศรี ไชยชมภู 

 

ขั้นด าเนินการ 
3.แต่งต ั้งคณะท างาน 
4.ประสานงานกับฝ่ายทีเ่กี่ยวข้อง 
5.ด าเน ินงานตามแผน 
-นิทรรศการงานวิชาการ 
พระเกี้ยวน้อยครั้งที่  3 

 
 
 
 

ต.ค.57 – ก.ย.58 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

2,000 

  
 
 
 
ครูทุกคนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

-ส่งโครงงานคณิตศาสตร์เข้า
แข่งขันในระดับต่าง ๆ  ต.ค.57 – ก.ย.58 - 2,000  

นางสมศรี  ไชยชมภู 
นายบุญเลิศ   ไชยปัญหา 
นางสุนิสา   จงขจรพันธุ์ 

ขั้นติดตามผล 
6.ก ากับติดตามประเมินผลการ 
ปฏ ิบัติงานตามแผน 
7.รายงานผลการด าเน ินงาน 
8.ขั้นปรับปรุงและพัฒนาน า
ผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและ
พัฒนากิจกรรมสามารถใช้เป็น
ต้นแบบของโครงการต่อไป 

ต.ค.57 – ก.ย.58    
นางสมศรี ไชยชมภู 
 

รวม  - 4,000   

ช่วงที่ 1  ภาคเรียนที่ 2/2557(ต.ค.57 – มี.ค.58)     
 ช่วงที่ 2  ภาคเรียนที่ 1/2558 (เม.ย.58 – ก.ย.58)   



ช่วงที ่

เงินอุดหนุน 

เงิน 
SP2 เงินอื่น ๆ รวมท้ังสิ้น 

งบ
บุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ สาธาฯ ครุภัณฑ์ 
สิ่ง 

ก่อสร้าง 

1         2,000  2,000 

2         2,000  2,000 
รวม         4,000  4,000 

 
5. สถานที่ด าเนินการ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
 

7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. โครงงานคณติศาสตร์ 
2. โล่รางวัล เกียรติบัตร 
3. ความพ ึงพอใจของนักเร ียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 

1.ประเมินสภาพจร ิงจากผลการ
ปฏ ิบัติตามแผน 
2.ส ังเกต 
3.ส ัมภาษณ์และสอบถาม 

1.แบบสำรวจข ้อมูล 
2.แบบสอบถาม 
3.แบบส ัมภาษณ์ 
4.แบบรายงานผลการปฏ ิบัติ 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเร ียนได้ปฏิบัติท าโครงงานคณิตศาสตร์มีจ านวนมากกว่า  20  โครงงาน 
2. สามารถน าโครงงานคณิตศาสตรเ์ข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่,  ระดับภาค  และระดับประเทศ 
3. นักเร ียนที่เข้าร ่วมโครงการทุกคนสามารถน าวิธีการแก้ปัญหาไปบูรณาการร่วมกับวิชาอ่ืนได้อย่างถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพ 
4. ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ 
     
     

(ลงชื่อ)...........................................................ผู้เสนอโครงการ 
            (นางสมศรี  ไชยชมภู) 
                                                        หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 



 
    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                    (นางสาวสมใจ  อุดมศรี) 
          รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 
    ((ลงชื่อ)........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                       (นายประยูร  จรรยาเพศ) 
         รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 

 
 
    ว่าที่ร้อยตรี...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                         (ชัยเดช  บญุรักษา) 
           ผู้อ านวยการ 
     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 
 

 
แบบประมาณการรายละเอียดการใช้เงิน 

 

 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

ประเภทเงิน 
หมายเหตุ 

อุดหนุน รายได้ 
อ่ืนๆ 
(ระบุ) 

1 เงินรางวัล      ถัวจ่ายทุก 

2 ป้ายไวนิว      รายการ 
3 วัสดุ อุปกรณ ์       

4 ค่าใช้สอย       

        
 รวม   - - 50,000  

 

 



ชื่อโครงการ   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1 – 5    กลยุทธ์ สพม.23  ข้อ 1, 2      กลยุทธ์ ร.ร  ข้อ 4,5 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.   มาตรฐานที่ 3,4,5,6,7,8,10,15 
สนองมาตรฐานการประเมินภายนอก สมศ. ตัวบ่งชี้ที่  3,4,5,6,7,11,12 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสมศรี  ไชยชมภูและครูประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
สถานที ่   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ระยะเวลา   ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
งบประมาณ   เงินเรียนฟรีฯ 20,000.-  บาท  
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
จากการสอบประมวลความร ู้ในระดับประเทศของแต่ละปีการศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ พบว่า คะแนน

เฉลี่ยไม่ว่าจะเป็นระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับประเทศอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของ
ประเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนตามศักยภาพของ
นักเรียนนั้น จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์อย่างแท้จริง มีแหล่งศึกษาค้นคว้า  
บรรยากาศเอ ้ือและส่งเสริมการเรียนรู้และที่ส าคัญที่ขาดไม่ได้ครูจะต้องมีการกระตุ้นผู้เรียนอยู่เป็นประจ า  

ดังนั้น จึงมีนโยบายในการส่งเสริมความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนทุกคนที่มี  
ความสนใจ เพ่ือส่งผลต่อคุณภาพนักเรียน และเป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตร มีทักษะทางคณิตศาสตร์   
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ รวมทั้งให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค วิธีสอน 
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการได้อย่างเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ    
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ตลอดจนพัฒนาและเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือพัฒนาผลส ัมฤทธ ิ์ทางการเร ียนคณิตศาสตร ์ 
2.เพ่ือให้นักเร ียนที่ม ีความสนใจทางคณิตศาสตร์มีความรู้ มีทักษะกระบวนการและมีทักษะทางความคิดอย่าง
หลากหลาย 
3. เพ่ือให้นักเร ียนมีท ักษะกระบวนการทางคณ ิตศาสตรเ์พ่ิมมากขึ้น 
4. เพ่ือให้นักเร ียนสามารถน าความรู้ที่ได ้ร ับไปประย ุกต ์ใช ้ในการแก้ป ัญหาเกี่ยวก ับคณ ิตศาสตร์บูรณาการ
ร่วมกับวิชาอ่ืน 
 

 

3. เป้าหมายโครงการตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 
ผลผลิต (Outputs) 
- นักเรียนมีระดับผลการเรียนแต่ละภาคเรียน 3.0 ขึ้นไป 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 



-นักเร ียนไดร้ ับการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ผลกระทบ (Impacts) 
-นักเร ียนมีความรู้มีท ักษะกระบวนการและเจตคต ิที่ด ีต่อว ิชาคณิตศาสตร์ 
 
 

4. กิจกรรมหลักและประเภทงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน เงินSP2 เงินอ่ืนๆ 
ขั้นเตรียมการ 
1.ประช ุมวางแผน 
2.เขียนโครงการ/ขออนุม ัติ 

ต.ค. 57    
 
นางสมศรี ไชยชมภู 

 

ขั้นด าเนินการ 
3.แต่งต ั้งคณะท างาน 
4.ประสานงานกับฝ่ายทีเ่กี่ยวข้อง 
5.ด าเน ินงานตามแผน 

-นิทรรศการร่วมกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 

ต.ค.57 – ก.ย.58 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

5,000 

 
 
 
 
- 

 
 
 
นางสมศรี ไชยชมภู 
นางสุนิสา  จงขจรพันธุ์ 
นางสาวนันทวัน พันธุมะโน 
นางสาวจุฑาทิพย์  ชาปากดี 

-จัดท าแผนการเรียนรู้และ
วิจัยในชั้นเรียน 

ต.ค.57 – ก.ย.58 - - - 
ครูประจ ากลุ่มสาระ 

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

-ส่งเสริมเพ่ิมมาตรฐานการ
สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ต.ค.57 – ก.ย.58 - 10,000 - 

นางสมศรี ไชยชมภู 
นางสาวจุฑาทิพย์  ชาปากดี 
นายไพบูลย์ สุรารักษ์ 
นางสาวนันทวัน  พันธุมะโน 

-ปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ ต.ค.57 – ก.ย.58 - - - 
นางรัตนาภรณ์ พูนพิพัฒน์ 
นายบุญเลิศ ไชยปัญหา 

-กิจกรรมเอแม็ท-ซูโดก/ุคิดเลขเร็ว ต.ค.57-ก.ย.58 - 5,000 - นางสาวอัญชลี มูลกัน 
นายณัฐพล สีโลนตุ้ม 
นางรพีพร  สุรารักษ์ 
นางสาวจุฑาทิพย์  ชาปากดี 

ขั้นติดตามผล 
6.ก ากับติดตามประเมินผลการ 
ปฏ ิบัติงานตามแผน 
7.รายงานผลการด าเน ินงาน 

ต.ค.57 – ก.ย.58    
นางสมศรี ไชยชมภู 
 

รวม  - 20,000 -  



 
ช่วงที่ 1  ภาคเรียนที่ 2/2557 (ต.ค.57 – มี.ค.58)     

 ช่วงที ่2  ภาคเรียนที่ 1/2558 (เม.ย.58 – ก.ย.58)    

ช่วงที ่

เงินอุดหนุน 

เงิน 

SP2 
เงินอื่น ๆ รวมท้ังสิ้น 

งบ
บุคลากร 

งบด าเนินงาน งบลงทุน 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบ 

แทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ สาธาฯ ครุภัณฑ์ 

สิ่ง 
ก่อสร้าง 

1         10,000  10,000 

2         10,000  10,000 

รวม         20,000  20,000 

5. สถานที่ด าเนินการ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 

7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.ระดับค ่าเฉลี่ยของคะแนนสอบปลายภาค 
2.คะแนนสอบO-netของนักเร ียนที่ม ีความรู้
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
3.ความพ ึงพอใจของนักเร ียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
4.แฟ้มสะสมงานของนักเร ียน 
5.โครงงานคณติศาสตร์ 
6.โล่รางวัล เกียรติบัตร 

1.ประเมินสภาพจร ิงจากผลการ
ปฏ ิบัติตามแผน 
2.ส ังเกต 
3.ส ัมภาษณ์และสอบถาม 

1.แบบสำรวจข ้อมูล 
2.แบบสอบถาม 
3.แบบส ัมภาษณ์ 
4.แบบรายงานผลการปฏ ิบัติ 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเร ียนที่เข้ารว่มโครงการมีผลส ัมฤทธ ิ์ทางการเร ียนคณิตศาสตร ์แต ่ละรายวิชาสูงขึ้น 
2. ระดับคะแนนเฉลี่ย  O-Net  ในระดับประเทศส ูงขึ้น 
3. นักเร ียนที่เข้าร ่วมโครงการทุกคนสามารถน าวิธีการแก้ปัญหาไปบูรณาการร่วมกับวิชาอ่ืนได้อย่างถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพ 
4. ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากการแข่งขันกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ 
      
 
    



(ลงชื่อ)...........................................................ผู้เสนอโครงการ 
            (นางสมศรี  ไชยชมภู) 
                                                        หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                    (นางสาวสมใจ  อุดมศรี) 
          รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
    (ลงชื่อ)........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                       (นายประยูร  จรรยาเพศ) 
         รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 

 
 
    ว่าที่ร้อยตรี...................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                         (ชัยเดช  บญุรักษา) 
           ผู้อ านวยการ 
     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประมาณการรายละเอียดการใช้เงิน 
 

 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

ประเภทเงิน 
หมายเหตุ 

อุดหนุน รายได้ 
อ่ืนๆ 
(ระบุ) 

1 เงินรางวัล      ถัวจ่ายทุก 
2 ป้ายไวนิว      รายการ 
3 วัสดุ อุปกรณ ์       
4 ค่าใช้สอย       
        
 รวม   - - 50,000  

 



ชื่อโครงการ   พัฒนาระบบบริหารจัดการงานโรงเรียน 

สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 5      กลยุทธ์ สพม.23  ข้อ 5     กลยุทธ์ ร.ร  ข้อ 3 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.   มาตรฐานที่ 8,9  
สนองมาตรฐานการประเมินภายนอก สมศ. ตัวบ่งชี้ที่  7 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายไพบูลย์ สุรารักษแ์ละครูประจ ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
สถานที ่   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ระยะเวลา   ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 

งบประมาณ   เงินอุดหนุน 611,000.- บาท  
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
การบริหารและจัดการศึกษาเป็นมาตรฐานหนึ่งในมาตรฐานการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน หากสถานศึกษาใดมี

การบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ จะส่งผลให้สถานศึกษานั้นมีคุณภาพ บรรลุ
หลักการและเป้าหมายการจัดการศึกษาของชาติ   โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานโรงเรียนเป็น
โครงการหนึ่งที่จะท าให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1.โรงเรียนมีการกระจายอ านาจการบริหาร  และการจัดการศึกษา 
2.โรงเรียนมีการบริหาร  เชิงกลยุทธ์และใช้หลักการมีส่วนร่วม 
3.โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน   
 

 

3. เป้าหมายโครงการตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 
ผลผลิต (Outputs) 
- สถานศึกษาได้ให้บริการแก่หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก  
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- สถานศึกษาได้รับความพึงพอใจจากหน่วยงานในและหน่วยงานภายนอก 
ผลกระทบ (Impacts) 
- สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชน 
 
 
 
 
 

 



4. กิจกรรมหลักและประเภทงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน เงินSP2 เงินอ่ืนๆ 
ขั้นเตรียมการ 
1.ประช ุมวางแผน 
2.เขียนโครงการ/ขออนุม ัติ 

ต.ค.57  -   
 
นายไพบูลย์ สุรารักษ์ 

 

ขั้นด าเนินการ 
3.แต่งต ั้งคณะท างาน 
4.ประสานงานกับฝ่ายที่

เกี่ยวข้อง 
5. ด าเน ินงานตามแผน 
-งานพัฒนาอาคารสถานที่ 

 
 
 
 
 
 

ต.ค.57 – ก.ย. 58 

 
 
 
 
 

200,000 

  

 
 
 
 
นายไพบูลย์ สุรารักษ์ 

นานเรศ เขมะสิงค ิ

น.ส.ชนัสถนันท์ สาไพรวัน 

 

-งานจัดระบบสาธารณูปโภค ต.ค.57 – ก.ย. 58 70,000   
-งานซ่อมบ ารุงยานพาหนะ ต.ค.57 – ก.ย. 58 340,000   
-งานรักษาสภาพโดเมนเนม ต.ค.57 – ก.ย. 58 1,000   
ขั้นติดตามผล 
6.ก ากับติดตามประเมินผล
การปฏ ิบัติงานตามแผน 
7.รายงานผลการด าเน ินงาน 

ก.ย.58 -   
นายไพบูลย์ สุรารักษ์ 
 

รวม  611,000 - -  

 
ช่วงที่ 1  ภาคเรียนที่ 2/2557 (ต.ค.57 – มี.ค.58)     

 ช่วงที่ 2  ภาคเรียนที่ 1/2558 (เม.ย.58 – ก.ย.58)   

 
ช่วงที ่

เงินอุดหนุน 

เงิน 

SP2 
เงินอื่น ๆ รวมท้ังสิ้น 

งบ
บุคลากร 

งบด าเนินงาน งบลงทุน 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบ 

แทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ สาธาฯ ครุภัณฑ์ 

สิ่ง 
ก่อสร้าง 

1   220,000 110,000       330,000 
2   171,000 110,000       281,000 

รวม   391,000 220,000       611,000 

 
 



5. สถานที่ด าเนินการ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
 

7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 
 

1.ประเมินสภาพจร ิง 
2. ส ังเกต 
3. ส ัมภาษณ์ และสอบถาม 

1. แบบประเมินโครงการ 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบส ัมภาษณ์ 
4. แบบรายงานผลการปฏ ิบัติ 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

การบริหารจัดการสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  โปร่งใส  ถูกต้องตามระเบียบ
ของทางราชการ  และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ    
 
 
  

    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                              (นายไพบูลย์  สุรารักษ์) 
                                                                 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 
 
    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                    (นายสมพงษ์  เชื้อกูล) 
            รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 

 
 
    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                     (นายประยูร  จรรยาเพศ) 
      รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 

 



 
 
    ว่าที่ร้อยตรี...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                         (ชัยเดช  บญุรักษา) 
                                       ผู้อ านวยการ 
                                           โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 
 
 

แบบประมาณการรายละเอียดการใช้เงิน 
 

 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

ประเภทเงิน 
หมายเหตุ 

อุดหนุน รายได้ 
อ่ืนๆ 
(ระบุ) 

1 น้ ายาท าความสะอาด      ถัวจ่ายทุก 
2 น้ ายาล้างมือ      รายการ 
3 รักษาสภาพโดเมนเนม       
4 วัสดุอุปกรณ์ ซ่อมบ ารุงอาคารสถานท่ี       
5 ซ่อมบ ารุงยานพาหนะ/เครื่องตัดหญ้า       
6 ค่าใช้สอย       
        
 รวม   629,900 - -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ชื่อโครงการ   สร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วม 

สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 5      กลยุทธ์ สพม.23  ข้อ 5     กลยุทธ์ ร.ร  ข้อ 3 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.   มาตรฐานที่ 8,9  
สนองมาตรฐานการประเมินภายนอก สมศ. ตัวบ่งชี้ที่  7 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายไพบูลย์ สุรารักษ ์และครูประจ ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
สถานที ่   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ระยะเวลา   ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 

งบประมาณ   เงินอุดหนุน 90,000.- บาท  เงินเรียนฟรีฯ 20,000.- บาท  
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
การประสานความร่วมมือจากชุมชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพัฒนา และส่งเสริมการจัด

การศึกษา เป็นการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ซึ่งสอดคล้องกับหลักของการกระจายอ านาจที่
หน่วยงานต้นสังกัดก าลังผลักดันให้โรงเรียนน ามาใช้ในการบริหารจัดการ ซึ่งจะเป็นการลดภาระคว าม
รับผิดชอบทั้งด้านงบประมาณ และบุคลากรทางการศึกษาในระดับหนึ่ง เกิดผลดีต่อนักเรียนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

2.โรงเรียนมีการบริหาร  เชิงกลยุทธ์และใช้หลักการมีส่วนร่วม 

3.เพ่ือติดตามตรวจสอบและลดอัตราความเสี่ยงในการบริหารงบประมาณ 

4.เพ่ือให้ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมูลของโรงเรียนโดยตรง 
5.เพ่ือเข้าร่วมจัดกิจกรรมกับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

3. เป้าหมายโครงการตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 
ผลผลิต (Outputs) 
- สถานศึกษาได้ให้บริการแก่หน่วยงานภายนอก  
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- สถานศึกษาได้รับความพึงพอใจจากหน่วยงานภายนอก 
ผลกระทบ (Impacts) 
- สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชน 
 
 
 



 
 
 
 
 

4. กิจกรรมหลักและประเภทงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน เงินSP2 เงินอ่ืนๆ 
ขั้นเตรียมการ 
1.ประช ุมวางแผน 
2.เขียนโครงการ/ขออนุม ัติ 

ต.ค.57 -   
 
นายไพบูลย์ สุรารักษ์ 

 

ขั้นด าเนินการ 
3.แต่งต ั้งคณะท างาน 
4.ประสานงานกับฝ่ายที่

เกี่ยวข้อง 
5. ด าเน ินงานตามแผน 
-งานสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม 

 
 
 
 
ต.ค.57 – ก.ย. 58 

 
 
 

 
 

5,000 

  

 
 
นายไพบูลย์ สุรารักษ์ 

นางรพีพร สุรารักษ ์

น.ส.ณัฐธดิา ราชหงษ ์

น.ส.ชนัสถนันท์ สาไพรวัน 
น.ส.นีรนชุ ชัยบิน 

น.ส.นัสตยา โยเหลา 

 
 
 

-งานควบคุมภายใน ต.ค.57 – ก.ย. 58 -   
-งานเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ต.ค.57 – ก.ย. 58 

-   

-งานสารบรรณ ต.ค.57 – ก.ย. 58 30,000   
-งานประชาสัมพนัธ ์ ต.ค.57 – ก.ย. 58 30,000 20,000  
-งานประกันอุบัติแหต ุ ต.ค.57 – ก.ย. 58 -   
-งานวนัสถาปนาโรงเรียน 
1 มิถุนายน ต.ค.57 – ก.ย. 58 

20,000 
  

ขั้นติดตามผล 
6.ก ากับติดตามประเมินผล
การปฏ ิบัติงานตามแผน 
7.รายงานผลการด าเน ินงาน 

ก.ย.57 -   
นายไพบูลย์ สุรารักษ์  
 

รวม  90,000 20,000 -  

 
ช่วงที่ 1  ภาคเรียนที่ 2/2557 (ต.ค.57 – มี.ค.58)     

 ช่วงที่ 2  ภาคเรียนที่ 1/2558 (เม.ย.58 – ก.ย.58)   



 
ช่วงที ่

เงินอุดหนุน 

เงิน 

SP2 
เงินอื่น ๆ รวมท้ังสิ้น 

งบ
บุคลากร 

งบด าเนินงาน งบลงทุน 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบ 

แทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ สาธาฯ ครุภัณฑ์ 

สิ่ง 
ก่อสร้าง 

1   10,000 35,000     10,000  55,000 
2   10,000 35,000     10,000  55,000 

รวม   20,000 70,000     20,000  110,000 

 
 

5. สถานที่ด าเนินการ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
 

7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 
 

1.ประเมินสภาพจร ิง 
2. ส ังเกต 
3. ส ัมภาษณ์ และสอบถาม 

1. แบบประเมินโครงการ 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบส ัมภาษณ์ 
4. แบบรายงานผลการปฏ ิบัติ 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ชุมชนยินดีให้การสนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียนทุกด้าน 
2. จัดการประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     
    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เสนอโครงการ 

                               (นายไพบูลย์ สุรารักษ)์ 
                                                                   หวัหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 

 
 
    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  



                    (นายสมพงษ์  เชื้อกูล) 
             รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 

 
 
    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                     (นายประยูร  จรรยาเพศ) 
         รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 

 
 
 
    ว่าที่ร้อยตรี...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                         (ชัยเดช  บญุรักษา) 
                                       ผู้อ านวยการ 
                                           โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 

 
แบบประมาณการรายละเอียดการใช้เงิน 

 

 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

ประเภทเงิน 
หมายเหตุ 

อุดหนุน รายได้ 
อ่ืนๆ 
(ระบุ) 

1 ค่าใช้สอย      ถัวจ่ายทุก 
2 วัสดุ อุปกรณ์ส านักงานสารบรรณ      รายการ 
3 วัสดุ อุปกรณ์ส านักงานประชาสมัพันธ์       
        
        
        
        
 รวม   110,000 - -  

 
 

 



ชื่อโครงการ   สุขภาพดี สุขภาพจิตดี มีความสุข 

สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1,2      กลยุทธ์ สพม.23  ข้อ 1, 2 ,3     กลยุทธ์ ร.ร  ข้อ 1,3,4 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.   มาตรฐานที่ 1,2,4,5,6,10  
สนองมาตรฐานการประเมินภายนอก สมศ. ตัวบ่งชี้ที่  1,2,4,5,7 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายไพบูลย์ สุรารักษ์ และครูประจ ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
สถานที ่   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ระยะเวลา   ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 

งบประมาณ   เงินอุดหนุน 55,000.- บาท  
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
การมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นสิ่งที่ทุกคนพึงปรารถนา การรู้จักเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัยจะช่วยให้มี

สุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง  การจัดตั้งชมรมคุ้มครองผู้บริโภค (อย.น้อย) และอาหารปลอดภัย   ในโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือเป็นการรณรงค์ให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียน เกิดพฤติกรรม
การบริโภคที่ถูกสุขลักษณะ และรู้จักเลือกซื้ออาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษ จะเป็นผลท าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น  การจัดให้มีการดูแลรักษาพยาบาลนักเรียนที่เจ็บป่วยภายในโรงเรียน เป็นสิ่งที่จ าเป็น เพราะจะท าให้
ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นก่อนที่จะส่งเข้ารักษาต่อที่โรงพยาบาล หรือส่งตัวกลับให้ผู้ปกครองได้
ดูแลรักษา ในกรณีที่เจ็บป่วยไม่รุนแรง ประกอบกับมีนักเรียนบางส่วนเดินทางมาจากต่างพ้ืนที่ และพักอาศัย
อยู่ที่หอพัก จึงจ าเป็นที่ทางโรงเรียนจะต้องดูแลและช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด เพ่ือให้เกิดความอบอุ่นทางจิตใจ 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อให้สถานศึกษามีห้องพยาบาลที่ได้มาตรฐานเป็นแหล่งให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ผู้เรียนและครู 
2.เพื่อให้สถานศึกษามีเครื่องมือเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยเพ่ิมขึ้นและ
เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน ครุและบุคลากรในโรงเรียน 
 

 

3. เป้าหมายโครงการตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 
ผลผลิต (Outputs) 
- ครู บุคลากร จ านวน 105 คน และนักเรียน จ านวน 1,879 คน ได้รับบริการจากห้องพยาบาล 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- ครู บุคลากรและนักเรียนทุกคนได้รับการดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
ผลกระทบ (Impacts) 
- สถานศึกษามีห้องพยาบาลที่ได้มาตรฐานเป็นแหล่งให้บริการด้านสุขภาพอนามัย 
 

 



4. กิจกรรมหลักและประเภทงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน เงินSP2 เงินอ่ืนๆ 
ขั้นเตรียมการ 
1.ประช ุมวางแผน 
2.เขียนโครงการ/ขออนุม ัติ 

ต.ค.57  -   
 
นายไพบูลย์ สุรารักษ์ 

 

ขั้นด าเนินการ 
3.แต่งต ั้งคณะท างาน 
4.ประสานงานกับฝ่ายที่

เกี่ยวข้อง 
5. ด าเน ินงานตามแผน 
-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และ
เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาประจ า
ห้องพยาบาล 

 
 
 
 
 
 

ต.ค.57 – ก.ย. 58 

 
 
 
 
 
 

15,000 - - 

 
 
 
 
 
 

น.ส.บุญฑริก บุตราช 

นางลัดดา ภปูัญญา 
นายธีรนันท์ มินยะกาก ี

 

-ปรับปรุงห้องพยาบาล ต.ค.57 – ก.ย. 58 -   
-จัดหาเวชภัณฑ์ยาสามญั
ประจ าบ้าน ต.ค.57 – ก.ย. 58 20,000   
-งานอนามัยโรงเรียน ต.ค.57 – ก.ย. 58 10,000   
-งานคุ้มครองผู้บรโิภค     
(อย.น้อย) และอาหาร
ปลอดภัยในโรงเรียน ต.ค.57 – ก.ย. 58 10,000   

นางนิ่มนวล ไชยพันธ์ 

ขั้นติดตามผล 
6.ก ากับติดตามประเมินผล
การปฏ ิบัติงานตามแผน 
7.รายงานผลการด าเน ินงาน 

ก.ย.58 -   
นายไพบูลย์ สุรารักษ์ 
 

รวม  55,000 - -  

 
ช่วงที่ 1  ภาคเรียนที่ 2/2557 (ต.ค.57 – มี.ค.58)     

 ช่วงที่ 2  ภาคเรียนที่ 1/2558 (เม.ย.58 – ก.ย.58)   

 
 
 
 



 
ช่วงที ่

เงินอุดหนุน 

เงินSP2 เงินอื่น ๆ รวมท้ังสิ้น 
งบ

บุคลากร 
งบด าเนินงาน งบลงทุน 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบ 

แทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ สาธาฯ ครุภัณฑ์ 

สิ่ง 
ก่อสร้าง 

1   5,000 22,500       27,500 
2   5,000 22,500       27,500 

รวม   10,000 45,000       55,000 

 
5. สถานที่ด าเนินการ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
 

7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
2.สถิติการใช้ห้องพยาบาล 
 

1.ประเมินสภาพจร ิง 
2. ส ังเกต 
3. ส ัมภาษณ์ และสอบถาม 

1. แบบประเมินโครงการ 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบส ัมภาษณ์ 
4. แบบรายงานผลการปฏ ิบัติ 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.   มีห้องพยาบาลส าหรับให้บริการแก่บุคลากรของโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม 
2. นักเรียน ครูและบุคลากร ได้รับการดูแลตามหลักพยาบาลเบื้องต้น  
3. นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจและเกิดตระหนักในเรื่องสุขอนมัย การป้องกันโรคของตนเองและ

ผู้อื่น 
     

    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                               (นายไพบูลย์ สุรารักษ์) 
                                                                   หวัหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 

 
 



    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                    (นายสมพงษ์  เชื้อกูล) 
          รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 
 
    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                     (นายประยูร  จรรยาเพศ) 
         รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 

 
 
    ว่าที่ร้อยตรี...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                         (ชัยเดช  บญุรักษา) 
                                       ผู้อ านวยการ 
                                           โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 
 

แบบประมาณการรายละเอียดการใช้เงิน 
 

 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

ประเภทเงิน 
หมายเหตุ 

อุดหนุน รายได้ 
อ่ืนๆ 
(ระบุ) 

1 ค่าใช้สอย      ถัวจ่ายทุก 
2 เวชภัณฑ์และยา      รายการ 
3 วัสดุ อุปกรณ์จัดกิจกรรม       
4 ป้ายไวนิว       
        
        
 รวม   59,000 - -  

 
 
 

 



ชื่อโครงการ   พัฒนาความรู้ คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 4      กลยุทธ์ สพม.23  ข้อ 4, 5      กลยุทธ์ ร.ร  ข้อ 2 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.   มาตรฐานที่ 7,8 
สนองมาตรฐานการประเมินภายนอก สมศ. ตัวบ่งชี้ที่  6,7 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายประยูร จรรยาเพศ , นางอัญชลี  กุลเกลี้ยง 
สถานที ่   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ระยะเวลา   ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 

งบประมาณ   เงินอุดหนุน 640,000.- บาท  เงินเรียนฟรีฯ 40,000.- บาท 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
“ครูคือผู้สร้างอนาคตของชาติ” เป็นค ากลา่วที่ยอมรับโดยทั่วไปของประชาคมโลก เพราะการศึกษานั้น  

เป็นเครื่องมือส าคัญของการพัฒนาคนให้มีความรู ้และปัญญา โดยมี ครู เป็นผู้ใช้เครื่องมือหรือเป็นกลไกหลักในการจัด
การศึกษา เป็นผู้จดักระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนหรือเป็นผู้น าการเรียนรู้สู่เยาวชนและสังคม ครูจึงเป็นทรัพยากรบุคคล
ที่ส าคัญ ทีผู่้คนให้ความเคารพนบัถือตลอดกาล ดังนั้น การพฒันาศักยภาพครูให้มีความรู้ความสามารถจัด
กระบวนการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนมีทักษะอ่านออก เขียนได ้รู้จักค้นคว้า หาค าตอบ หรือค้นหาความรู้ใหม่ สามารถ
พึงพาตนเองได้ในการเรียนรู้ทั้งที่โรงเรียน ที่บ้าน และชุมชน อีกทั้งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาต ิพุทธศักราช 2542 ได้ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาในหมวด 4 มาตรา24 (5) ความว่า  “ส่งเสริม
สนับสนนุให้ผู้สอน สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการสอน และอ านวยความสะดวก หรือให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู ้และมีความรู ้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึง่ของการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อม
กัน จากสื่อการเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการประเภทตา่งๆ” 

โรงเรียนได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ    จึงจัด
โครงการนี้ขึ้น เพื่อน าไปพัฒนา ส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การส่งเสริมคุณธรรมธรรม จริยธรรมและการ
ปฏิบัติศาสนกิจ  การศึกษาดูงาน ทัศนศึกษา และเปิดโอกาสให้ศึกษาต่อในสถาบันต่างๆ เพื่อน าความรู้ความสามารถ
ไปพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เป็นเยาวชนที่ดี เป็นบุคลากรที่พึงปรารถนาในอนาคต 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสร้างความตระหนักถึงภาระหน้าที่อันส าคัญยิ่งของครูในการสร้างและรับผิดชอบดูแล อบรมเยาวชน ของชาติให้
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของชาติ 
2. เพื่อให้ครูทุกคนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองในการจัดท ากระบวนการเรียนรู้ 
3. เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกระบวนการเรียน การพัฒนาศักยภาพของครูให้เต็มตามศักยภาพของแต่ละคน 

4. เพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพสู่ครูมืออาชีพ 

5. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองและชุมชน 

 

3. เป้าหมายโครงการตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 
ผลผลิต (Outputs) 

          1. ครูและบุคลากรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 105 คน  
          2. จัดอบรมสัมมนาในการให้ความรู้แก่ครู เกี่ยวกับการจัดท าผลงานทางวิชาการ  



 ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
          3. จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนการสอนที่เน้นกระบวนการอย่างน้อย  
ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
          1. ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบหม่ันพัฒนาตนเองเข้ากับชุมชนได้ดี 

          2. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

          3. ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการบริหารจัดการ 
ผลกระทบ (Impacts) 

          1. โรงเรียนมีการจัดองคก์รโครงสร้าง ระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร 

          2. โรงเรียนมีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 

4. กิจกรรมหลักและประเภทงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน เงินSP2 เงินอ่ืนๆ 
ขั้นเตรียมการ 
1.ประช ุมวางแผน 
2.เขียนโครงการ/ขออนุม ัต ิ

ต.ค. 57    
นายประยรู  จรรยาเพศ 
นางอัญชลี กุลเกลีย้ง 

ขั้นด าเนินการ 
3.แต่งต ั้งคณะท างาน 
4.ประสานงานกับฝ่ายที่เกีย่วข้อง 
5. ด าเน ินงานตามแผน 

-เสริมสรา้งประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ต.ค.57 – ก.ย. 58 

 
 
 
 

30,000   

 
 
 
 
นายประยรู  จรรยาเพศ 
นางอัญชลี กุลเกลีย้ง 
และครปูระจ ากลุ่มบริหาร
บุคคล 

-ส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรมและ
การปฏิบัตศิาสนกิจ ต.ค.57 – ก.ย. 58  10,000  
-ศึกษาดูงานเพื่อเสรมิสร้าง
ศักยภาพบุคลากร ต.ค.57 – ก.ย. 58  30,000  
-เสริมสร้างสัมพันธภาพท่ีดีในองค์กร ต.ค.57 – ก.ย. 58 10,000   
-พัฒนาทักษะความรู้ 
ความสามารถเพื่อการจัดการเรยีน
การสอน ต.ค.57 – ก.ย. 58 200,000   
-จัดจ้างบุคลากร ต.ค.57 – ก.ย. 58 400,000   
ขั้นติดตามผล 
6.ก ากบัตดิตามประเมินผล การ
ปฏ ิบัติงานตามแผน 
7.รายงานผลการด าเน ินงาน 

 ก.ย. 58    
นายประยูร  จรรยาเพศ 
นางอัญชลี กุลเกลี้ยง 

รวม  640,000 40,000 -  

 



 
ช่วงที่ 1  ภาคเรียนที่ 2/2557 (ต.ค.57 – มี.ค.58)     

 ช่วงที่ 2  ภาคเรียนที่ 1/2558 (เม.ย.58 – ก.ย.58)    

ช่วงท่ี 

เงินอุดหนุน 

เงินSP2 เงินอื่น ๆ รวมทั้งสิ้น 
งบ

บุคลากร 
งบด าเนินงาน งบลงทุน 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบ 

แทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ สาธาฯ ครุภัณฑ์ 

สิ่ง 
ก่อสร้าง 

1   320,000      20,000  340,000 

2   320,000      20,000  340,000 

รวม   640,000      40,000  680,000 
 

5. สถานที่ด าเนินการ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
 

7. การประเมินผลสัมฤทธิข์องโครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.ความพ ึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1.ประเมินสภาพจร ิงจากผลการ 
ปฏ ิบัติตามแผน 
2. ส ังเกต 
3. ส ัมภาษณ์ และสอบถาม 

1. แบบสำรวจข ้อมูล 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบส ัมภาษณ ์
4. แบบรายงานผลการปฏ ิบัติ 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  ครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตรงตามความรู้ ความสามารถ ความถนัด ความสนใจและเพียงพอ 

2.  ครุและบุคลากรพึงพอใจต่อการปฏิบัติหนา้ที่ทีไ่ด้รับมอบหมาย บุคลากรมีผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐาน  
อย่างเป็นระบบครบวงจร 
  

    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                    (นางอัญชลี  กุลเกลี้ยง) 
                  หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล 

 
    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                    (นายประยูร  จรรยาเพศ) 
               รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารบุคคล 

 
     



 
 
    ว่าที่ร้อยตรี......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                         (ชัยเดช  บญุรักษา) 
                                       ผู้อ านวยการ 
                                           โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประมาณการรายละเอียดการใช้เงิน  
 

 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

ประเภทเงิน 
หมายเหตุ 

อุดหนุน รายได้ 
อ่ืนๆ 
(ระบุ) 

1 ป้ายไวนิว      ถัวจ่ายทุก 
2 วัสดุ อุปกรณ์ท่ีจัดกิจกรรม      รายการ 
3 ค่าใช้สอย       
        
 รวม   80,000    

 
 
 
 
 
 

 



ชื่อโครงการ   พัฒนาระบบบริหารจัดการงานโรงเรียน 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 5      กลยุทธ์ สพม.23  ข้อ 5      กลยุทธ์ ร.ร  ข้อ 3 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.   มาตรฐานที่ 8,12 
สนองมาตรฐานการประเมินภายนอก สมศ. ตัวบ่งชี้ที่  7,8 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายประยูร  จรรยาเพศ , นางอัญชลี  กุลเกลี้ยง 
สถานที ่   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ระยะเวลา   ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 

งบประมาณ   เงินอุดหนุน 23,000.- บาท 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
เนื่องด้วยในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย นอกจากจะต้องมีการวางแผนที่ดีและ

ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน หากส่วนใดส่วนหนึ่งมีจุดบกพร่องหรือไม่สมบูรณ์ ผลการด าเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ การนิเทศ ก ากับ ตรวจสอบและประเมินผล ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการการศึกษา จะช่วยให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้และบรรลุวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้นและการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  วัสดุ-อุปกรณ์มีความจ าเป็นมากท่ีจะช่วยให้การท างานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้นเพ่ือช่วยให้บุคลากรมีวัสดุ-อุปกรณ์ส านักงานเพียงพอตามความต้องการในการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งการจัดท าเอกสารเผยแพร่ผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
สู่สาธารณชนด้วยจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อปลูกฝังให้ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในการท างาน 

2.  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการท างานของบุคลากร 
3.  เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4.  กลุ่มบริหารงานบุคคลมีวัสดุ-อุปกรณ์อย่างเพียงพอ 

 
3. เป้าหมายโครงการตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 

ผลผลิต (Outputs) 
           - ครูและบุคลากรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 105 คน  
          ผลลัพธ์ (Outcomes) 

1. ครูและบุคลากร  สามารถแก้ไขปัญหาในการท างานได้อย่างมีคุณภาพ 

          2. ครูและบุคลากรสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีความพร้อมและสมบูรณ์แบบในทุกๆ ด้าน         
              ในการท างาน 

ผลกระทบ (Impacts) 



          1. โรงเรียนมีการจัดองค์กรโครงสร้าง ระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเปน็ระบบครบวงจร 

          2. โรงเรียนมีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

 
 
 

4. กิจกรรมหลักและประเภทงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน เงินSP2 เงินอ่ืนๆ 
ขั้นเตรียมการ 
1.ประช ุมวางแผน 
2.เขียนโครงการ/ขออนุม ัติ 

ต.ค. 57    
นายประยูร  จรรยาเพศ 
นางอัญชลี กุลเกลี้ยง 

ขั้นด าเนินการ 
3.แต่งต ั้งคณะท างาน 
4.ประสานงานกับฝ่ายทีเ่กี่ยวข้อง 
5. ด าเน ินงานตามแผน 

-พัฒนาระบบนิเทศและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ต.ค.57 – ก.ย. 58 

 
 
 
 
-   

 
 
 
 
นายประยูร  จรรยาเพศ 
นางอัญชลี กุลเกลี้ยง -จัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้

บริหารงานบุคคล ต.ค.57 – ก.ย. 58 23,000   
ขั้นติดตามผล 
6.ก ากับติดตามประเมินผล 
การปฏ ิบัติงานตามแผน 
7.รายงานผลการด าเน ินงาน 

 ก.ย. 57    
นายประยูร  จรรยาเพศ 
นางอัญชลี กุลเกลี้ยง 

รวม  23,000 - -  

 
ช่วงที่ 1  ภาคเรียนที่ 2/2557 (ต.ค.57 – มี.ค.58)     

 ช่วงที่ 2  ภาคเรียนที่ 1/2558 (เม.ย.58 – ก.ย.58) 

 
 
 ช่วง

ที ่

เงินอุดหนุน 

เงิน
SP2 

เงินอื่น ๆ รวมท้ังสิ้น 
งบ

บุคลากร 
งบด าเนินงาน งบลงทุน 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบ 

แทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ สาธาฯ ครุภัณฑ์ 

สิ่ง 
ก่อสร้าง 

1    11,500       11,500 

2    11,500       11,500 



รวม    23,000       25,000 

 
5. สถานที่ด าเนินการ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
 
 

7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.ความพ ึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1.ประเมินสภาพจร ิงจากผลการ 
ปฏ ิบัติตามแผน 
2. ส ังเกต 
3. ส ัมภาษณ์ และสอบถาม 

1. แบบสำรวจข ้อมูล 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบส ัมภาษณ์ 
4. แบบรายงานผลการปฏ ิบัติ 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  ครูและบุคลากรสามารถท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.  มีวัสดุ - อุปกรณ์ที่ใช้ในส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคลอย่างเพียงพอ 

3.  องค์กรได้รับการพัฒนาเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน  ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.  โครงการบรรลุวัตถุประสงค์เป็นที่พึงพอใจ 

 
 
    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                    (นางอัญชลี  กุลเกลี้ยง) 
                  หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล 

 
 
    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                    (นายประยูร  จรรยาเพศ) 
               รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารบุคคล 

 
     



    ว่าที่ร้อยตรี......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                         (ชัยเดช  บญุรักษา) 
                                       ผู้อ านวยการ 
                                           โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประมาณการรายละเอียดการใช้เงิน  
 

 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

ประเภทเงิน 
หมายเหตุ 

อุดหนุน รายได้ 
อ่ืนๆ 
(ระบุ) 

1 วัสดุ อุปกรณ์ส านักงาน      ถัวจ่ายทุก 
       รายการ 
        
        
 รวม   25,000    

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



ชื่อโครงการ   พัฒนาระบบบริหารจัดการงานโรงเรียน 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 5      กลยุทธ์ สพม.23  ข้อ 5      กลยุทธ์ ร.ร  ข้อ 3 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.   มาตรฐานที่ 8,12 
สนองมาตรฐานการประเมินภายนอก สมศ. ตัวบ่งชี้ที่  7,8 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายประยูร  จรรยาเพศ , นางอัญชลี  กุลเกลี้ยง 
สถานที ่   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ระยะเวลา   ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 

งบประมาณ   25,000.- บาท 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
เนื่องด้วยในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย นอกจากจะต้องมีการวางแผนที่ดีและ

ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน หากส่วนใดส่วนหนึ่งมีจุดบกพร่องหรือไม่สมบูรณ์ ผลการด าเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ การนิเทศ ก ากับ ตรวจสอบและประเมินผล ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการการศึกษา จะช่วยให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้และบรรลุวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้นและการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  วัสดุ-อุปกรณ์มีความจ าเป็นมากท่ีจะช่วยให้การท างานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้นเพื่อช่วยให้บุคลากรมีวัสดุ-อุปกรณ์ส านักงานเพียงพอตามความต้องการในการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งการจัดท าเอกสารเผยแพร่ผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
สู่สาธารณชนด้วยจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อปลูกฝังให้ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในการท างาน 

2.  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการท างานของบุคลากร 
3.  เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4.  กลุ่มบริหารงานบุคคลมีวัสดุ-อุปกรณ์อย่างเพียงพอ 

 
3. เป้าหมายโครงการตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 

ผลผลิต (Outputs) 
           - ครูและบุคลากรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 111 คน  
          ผลลัพธ์ (Outcomes) 

1. ครูและบุคลากร  สามารถแก้ไขปัญหาในการท างานได้อย่างมีคุณภาพ 

          2. ครูและบุคลากรสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีความพร้อมและสมบูรณ์แบบในทุกๆ ด้าน         
              ในการท างาน 

ผลกระทบ (Impacts) 



          1. โรงเรียนมีการจัดองค์กรโครงสร้าง ระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเปน็ระบบครบวงจร 

          2. โรงเรียนมีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

4. กิจกรรมหลักและประเภทงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอ่ืนๆ 
ขั้นเตรียมการ 
1.ประช ุมวางแผน 
2.เขียนโครงการ/ขออนุม ัติ 

ต.ค. 56    
นายประยูร  จรรยาเพศ 
นางอัญชลี กุลเกลี้ยง 

ขั้นด าเนินการ 
3.แต่งต ั้งคณะท างาน 
4.ประสานงานกับฝ่ายทีเ่กี่ยวข้อง 
5. ด าเน ินงานตามแผน 

-พัฒนาระบบนิเทศและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 

ต.ค. 56 – ก.ย. 57 

 
 
 
 
- 

  

 
 
 
 
นายประยูร  จรรยาเพศ 
นางอัญชลี กุลเกลี้ยง 

-จัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้
บริหารงานบุคคล 

ต.ค. 56 – ก.ย. 57 25,000   
นายประยูร  จรรยาเพศ 
นางอัญชลี กุลเกลี้ยง 

ขั้นติดตามผล 
6.ก ากับติดตามประเมินผล 
การปฏ ิบัติงานตามแผน 
7.รายงานผลการด าเน ินงาน 

 ก.ย. 57    
นายประยูร  จรรยาเพศ 
นางอัญชลี กุลเกลี้ยง 

รวม  25,000 - -  

 
ช่วงที่ 1  ภาคเรียนที่ 2/2556 (ต.ค.56 – มี.ค.57)     

 ช่วงที่ 2  ภาคเรียนที่ 1/2557 (เม.ย.57 – ก.ย.57)   

 
 
 ช่วง

ที ่

เงินอุดหนุน 

เงิน 

รายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่น ๆ รวมท้ังสิ้น 
งบ

บุคลากร 
งบด าเนินงาน งบลงทุน 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบ 

แทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ สาธาฯ ครุภัณฑ์ 

สิ่ง 
ก่อสร้าง 

1    12,500       12,500 

2    12,500       12,500 

รวม    25,000       25,000 

 



5. สถานที่ด าเนินการ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 
 
 

7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.ความพ ึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1.ประเมินสภาพจร ิงจากผลการ 
ปฏ ิบัติตามแผน 
2. ส ังเกต 
3. ส ัมภาษณ์ และสอบถาม 

1. แบบสำรวจข ้อมูล 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบส ัมภาษณ์ 
4. แบบรายงานผลการปฏ ิบัติ 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  ครูและบุคลากรสามารถท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.  มีวัสดุ - อุปกรณ์ที่ใช้ในส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคลอย่างเพียงพอ 

3.  องค์กรได้รับการพัฒนาเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน  ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.  โครงการบรรลุวัตถุประสงค์เป็นที่พึงพอใจ 

 
 
    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                   (นางอัญชลี  กุลเกลี้ยง) 
                               คร ู

 
 
    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (นายประยูร  จรรยาเพศ) 
          รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
 
 
 



    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                   (นายสิวพล  ปาละสานต์) 
    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

 
 
 
    ว่าที่ร้อยตรี...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                         (ชัยเดช  บญุรักษา) 
                                       ผู้อ านวยการ 
                                           โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 

แบบประมาณการรายละเอียดการใช้เงิน  
 

 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

ประเภทเงิน 
หมายเหตุ 

อุดหนุน รายได้ 
อ่ืนๆ 
(ระบุ) 

1 วัสดุ อุปกรณ์ส านักงาน      ถัวจ่ายทุก 
       รายการ 
        
        
 รวม   25,000    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ชื่อโครงการ   จัดการเรียนการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ 

สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1,3      กลยุทธ์ สพม.23  ข้อ 1,2,5      กลยุทธ์ ร.ร  ข้อ 4,5 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.   มาตรฐานที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,10,13,14,15  
สนองมาตรฐานการประเมินภายนอก สมศ. ตัวบ่งชี้ที่  3,4,7,9,10,11,12 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายภิญโญ  ทองเหลา 
สถานที ่   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ระยะเวลา   ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 

งบประมาณ   เงินเรียนฟรีฯ 46,700  บาท 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
        ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 โดยก าหนดให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดยจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน 
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล อยู่ในสังคมอย่างมีความคุณค่า มีศักดิ์ศรี มีความสุขบนพ้ืนฐานของ
เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ก าหนดโครงสร้างโดยมุ่งส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนเพ่ิมเติมจากกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม ให้ผู้เรียนค้นพบความสามารถ ความถนัดของตนเอง  กิจกรรมแนะแนว กิจกรรม
ชุมนุม และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซ่ึงก าหนดให้ผู้เรียนใน
ระดับพ้ืนฐาน ต้องเข้าร่วม ในกิจกรรมที่ตนสนใจหรือมีความถนัด   เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
การก าหนดกิจกรรม  ได้รับความรู้สามารถน าไปพัฒนาสู่อาชีพหรือเสริมรายได้   ซึ่งการฝึกทักษะตามขอบข่าย
ของกิจกรรมต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ในการฝึกหัดเพ่ือให้เกดิความช านาญ 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามท่ีตนสนใจหรือความถนัด 

2.  เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้วยการลงมือปฏิบัติจริง 
3.  เพ่ือให้นักเรียนรู้จักวางแผนงาน เสนอผลงานในรอบปี 
4.  เพ่ือให้นักเรียนรู้จักคัดสรรงานที่มีคุณภาพและน าเสนอผลงานตามก าหนด 

5.  เพ่ือพัฒนาเป็นอาชีพเสริมได้ 
6.  เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการท างานร่วมกันและมีความสามัคคีในหมู่คณะ 

 
3. เป้าหมายโครงการตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 

ผลผลิต (Outputs) 
          - สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน จ านวน 1,879 คน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 



นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้รับความรู้ ความเพลิดเพลิน และสามารถน าความรู้และ 
ประโยชน์ต่าง ๆ ไปใช้ในการเรียนและชีวิตประจ าวัน 

ผลกระทบ (Impacts) 
โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 
 

4. กิจกรรมหลักและประเภทงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอ่ืนๆ 
ขั้นเตรียมการ 
1.ประช ุมวางแผน 
2.เขียนโครงการ/ขออนุม ัติ 

ต.ค. 57    นายภิญโญ ทองเหลา 

ขั้นด าเนินการ 
3.แต่งต ั้งคณะท างาน 
4.ประสานงานกับฝ่ายทีเ่กี่ยวข้อง 
5. ด าเน ินงานตามแผน 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

  

 
 
 
 

- Podium Day ม.ค. 58 – มี.ค. 58 1,200   -นางสาวปิยะนุช บุญชาญ 

- จิตอาสาหน่ึงห้อง หน่ึงโครงการฯ ต.ค. 57 – ก.ย. 58 6,500   -นายภิญโญ ทองเหลา 

-พัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

ต.ค. 57 – ก.ย. 58 
 20,000   

-นายภิญโญ ทองเหลา 

- กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพสัญจร  

ต.ค. 57 – ก.ย. 58 
 19,000   

-นางสาวปิยะนุช บุญชาญ 

ขั้นติดตามผล 
6.ก ากับติดตามประเมินผลการ 
ปฏ ิบัติงานตามแผน 
7.รายงานผลการด าเน ินงาน 

ส.ค. 58 – ก.ย. 58 -  - 
-นายภิญโญ ทองเหลา 
-นางสาวปิยะนุช บุญชาญ 

รวม  46,700    

 
ช่วงที่ 1  ภาคเรียนที่ 2/2557 (ต.ค.57 – มี.ค.58)     

 ช่วงที่ 2  ภาคเรียนที่ 1/2558 (เม.ย.58 – ก.ย.58)   

 
    
 
 



ช่วงที ่

เงินอุดหนุน 

เงิน 

SP2 
เงินอื่น ๆ รวมท้ังสิ้น 

งบ
บุคลากร 

งบด าเนินงาน งบลงทุน 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบ 

แทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวสัดุ ครุภัณฑ์ สาธาฯ ครุภัณฑ์ 

สิ่ง 
ก่อสร้าง 

1         21,700  21,700 
2         25,000  25,000 

รวม         46,700  46,700 

 
 
 

5. สถานที่ด าเนินการ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
 

7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

1.ประเมินสภาพจร ิงจากผลการ 
ปฏ ิบัติตามแผน 
2. ส ังเกต 
3. ส ัมภาษณ์ และสอบถาม 

1. แบบสำรวจข ้อมูล 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบส ัมภาษณ์ 
4. แบบรายงานผลการปฏ ิบัติ 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้รู้จักตนเอง สามารถพ่ึงตนเองและปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
2. นักเรียนผ่านการประเมินในกิจกรรมร้อยละ 100 
3. นักเรียนได้เรยีนรู้ตามที่ตนสนใจหรือความถนัด 

    
 
    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                    (นายภิญโญ  ทองเหลา) 
      หัวหน้างานส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 



 
 
    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (นางสาวสมใจ  อุดมศรี) 
          รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
 
    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                   (นายประยูร  จรรยาเพศ) 
    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

 
 
    ว่าที่ร้อยตรี...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                         (ชัยเดช  บญุรักษา) 
                                       ผู้อ านวยการ 
                                           โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 
 

แบบประมาณการรายละเอียดการใช้เงิน  
 

 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

ประเภทเงิน 
หมายเหตุ 

อุดหนุน รายได้ 
อ่ืนๆ 
(ระบุ) 

1 ค่าใช้สอย      ถัวจ่ายทุก 
2 วัสดุ อุปกรณ์จัดกิจกรรม      รายการ 
        
        
        
        
 รวม   46,700    

 



ชื่อโครงการ   พัฒนาระบบบริหารจัดการงานโรงเรียน 

สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 5      กลยุทธ์ สพม.23  ข้อ 3,5      กลยุทธ์ ร.ร  ข้อ 3,5 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.   มาตรฐานที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,11,13  
สนองมาตรฐานการประเมินภายนอก สมศ. ตัวบ่งชี้ที่  3,4,7,9,10,11,12 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายภิญโญ  ทองเหลา 
สถานที ่   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ระยะเวลา   ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 

งบประมาณ   เงินอุดหนุน 30,000  บาท 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 ก าหนดให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้

และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดยจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน 
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล อยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี มีความสุขบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจ
พอเพียง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ก าหนดโครงสร้างอันมุ่งส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนเพ่ิมเติมจากกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 8 กลุ่ม ให้ผู้เรียนค้นพบความสามารถ ความถนัดของตนเอง  โครงการพัฒนาระบบบริหารการจัด
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมชุมนุม และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ จึงเป็นโครงการหนึ่งที่จะท า
ให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือพัฒนาระบบบริหารงานกิจกรรมนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 

2.  เพ่ือพัฒนาระบบบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

3.  เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เกิดประสิทธิผล 

 
3. เป้าหมายโครงการตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 

ผลผลิต (Outputs) 
          - มีห้องสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 1 ห้อง 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- นักเรียนที่เข้ารับบริการห้องแนะแนวและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้รับความรู้ ความพึงพอใจ และ
สามารถน าความรู้และประโยชน์ต่าง ๆ ไปใช้ในการเรียนและชีวิตประจ าวัน 
ผลกระทบ (Impacts) 
- โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรีย 
 



4. กิจกรรมหลักและประเภทงบประมาณ 
 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอ่ืนๆ 
ขั้นเตรียมการ 
1.ประช ุมวางแผน 
2.เขียนโครงการ/ขออนุม ัติ 

ต.ค. 57    นายภิญโญ ทองเหลา 

ขั้นด าเนินการ 
3.แต่งต ั้งคณะท างาน 
4.ประสานงานกับฝ่ายทีเ่กี่ยวข้อง 
5. ด าเน ินงานตามแผน 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

  

 
 
 
 

-พัฒนาห้องแนะแนว 

-พัฒนาภูมิทัศน์แหล่งเรียนรู้เพื่อ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 
ต.ค. 57 – ก.ย. 58 

 

30,000 

 
  

-นายภิญโญ ทองเหลา 
-นส.ปิยะนุช  บุญชาญ 

 

ขั้นติดตามผล 
6.ก ากับติดตามประเมินผลการ 
ปฏ ิบัติงานตามแผน 
7.รายงานผลการด าเน ินงาน 

ส.ค. 58 – ก.ย. 58 -  - 
-นายภิญโญ ทองเหลา 
-นางสาวปิยะนุช บุญชาญ 

รวม  30,000  -  

 
ช่วงที่ 1  ภาคเรียนที่ 2/2557 (ต.ค.57 – มี.ค.58)     

 ช่วงที่ 2  ภาคเรียนที่ 1/2558 (เม.ย.58 – ก.ย.58)   

    

ช่วงที ่

เงินอุดหนุน 

เงิน 

SP2 
เงินอื่น ๆ รวมท้ังสิ้น 

งบ
บุคลากร 

งบด าเนินงาน งบลงทุน 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบ 

แทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวสัดุ ครุภัณฑ์ สาธาฯ ครุภัณฑ์ 

สิ่ง 
ก่อสร้าง 

1   1,000 15,000       16,000 
2   2,000 12,000       14,000 

รวม   3,000 27,000       30,000 

 
 



5. สถานที่ด าเนินการ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
 

7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

1.ประเมินสภาพจร ิงจากผลการ 
ปฏ ิบัติตามแผน 
2. ส ังเกต 
3. ส ัมภาษณ์ และสอบถาม 

1. แบบสำรวจข ้อมูล 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบส ัมภาษณ์ 
4. แบบรายงานผลการปฏ ิบัติ 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสามารถบริหารจัดการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์
สูงสุดในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

      
 

    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                    (นายภิญโญ  ทองเหลา) 
      หัวหน้างานส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 
 
    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                    (นางสาวสมใจ  อุดมศรี) 
          รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
 
    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                    (นายประยูร  จรรยาเพศ) 
    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

 
 
 



    ว่าที่ร้อยตรี...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                         (ชัยเดช  บญุรักษา) 
                                       ผู้อ านวยการ 
                                           โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประมาณการรายละเอียดการใช้เงิน  
 

 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

ประเภทเงิน 
หมายเหตุ 

อุดหนุน รายได้ 
อ่ืนๆ 
(ระบุ) 

1 ค่าใช้สอย      ถัวจ่ายทุก 
2 วัสดุ อุปกรณ์จัดกิจกรรม      รายการ 
        
        
        
        
 รวม   30,000    

 
 



ชื่อโครงการ   เสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิตตามวิถึไทยและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1,3      กลยุทธ์ สพม.23  ข้อ 1,2,5      กลยุทธ์ ร.ร  ข้อ 4,5 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.   มาตรฐานที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,10,13,14,15  
สนองมาตรฐานการประเมินภายนอก สมศ. ตัวบ่งชี้ที่  3,4,7,9,10,11,12 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายภิญโญ  ทองเหลา 
สถานที ่   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ระยะเวลา   ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 

งบประมาณ   เงินเรียนฟรีฯ 3,000.- บาท 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 โดยก าหนดให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้

และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดยจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน 
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล อยู่ในสังคมอย่างมีความคุณค่า มีศักดิ์ศรี มีความสุขบนพ้ืนฐานของ
เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนได้ฝึกตนเน้นกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือ
ส่งเสริม และปลูกฝังวิธีการคิด และการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 หลักการ คือ ความ
พอประมาณ ความมีเหตุมีผล และการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี บนพ้ืนฐานของการใช้ คุณธรรมน าความรู้ ซึ่ง
รวมถึงความซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน ความเพียร การใช้สติ ปัญญาในการด าเนินชีวิต และการใช้ความรู้ทาง
หลักวิชาการอย่างรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาตนให้ก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล
และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน 

  
2. วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการด าเนินชีวิตตามหลักการความพอประมาณ และการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
3.  เพ่ือให้นักเรียนรู้จักวางแผนการออม  
4.  เพ่ือให้นักเรียนรู้ระบบของโรงเรียนธนาคาร 
 

3. เป้าหมายโครงการตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 
ผลผลิต (Outputs) 

          - นักเรียนจ านวน ร้อยละ 80 ขึน้ไป เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนธนาคาร 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้รับความรู้ และสามารถน าความรู้และประโยชน์ต่าง ๆ ไปใช้ใน
การเรียนและชีวิตประจ าวัน 



ผลกระทบ (Impacts) 
- โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 

 
4. กิจกรรมหลักและประเภทงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอ่ืนๆ 
ขั้นเตรียมการ 
1.ประช ุมวางแผน 
2.เขียนโครงการ/ขออนุม ัติ 

ต.ค. 57    
นายภิญโญ ทองเหลา 
นางชุมากานต์ สุรเสียง 

ขั้นด าเนินการ 
3.แต่งต ั้งคณะท างาน 
4.ประสานงานกับฝ่ายทีเ่กี่ยวข้อง 
5. ด าเน ินงานตามแผน 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
  

 
 
 
 
 

-ธนาคารโรงเรียน 
เตรียมอุดมศึกษาฯ  

ต.ค. 57 – ก.ย. 58 
 3,000   

-นางชุมากานต์ สุรเสียง 

ขั้นติดตามผล 
6.ก ากับติดตามประเมินผลการ 
ปฏ ิบัติงานตามแผน 
7.รายงานผลการด าเน ินงาน 

ส.ค. 58 – ก.ย. 58 -  - -นางชุมากานต์ สุรเสียง 

รวม  3,000  -  

 
ช่วงที่ 1  ภาคเรียนที่ 2/2557 (ต.ค.57 – มี.ค.58)     

 ช่วงที่ 2  ภาคเรียนที่ 1/2558 (เม.ย.58 – ก.ย.58)   

   

ช่วงที ่

เงินอุดหนุน 

เงิน 

SP2 
เงินอื่น ๆ รวมท้ังสิ้น 

งบ
บุคลากร 

งบด าเนินงาน งบลงทุน 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบ 

แทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวสัดุ ครุภัณฑ์ สาธาฯ ครุภัณฑ์ 

สิ่ง 
ก่อสร้าง 

1         1,500  1,500 
2         1,500  1,500 

รวม         3,000  3,000 

 



5. สถานที่ด าเนินการ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
 
 
 

7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

1.ประเมินสภาพจร ิงจากผลการ 
ปฏ ิบัติตามแผน 
2. ส ังเกต 
3. ส ัมภาษณ์ และสอบถาม 

1. แบบสำรวจข ้อมูล 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบส ัมภาษณ์ 
4. แบบรายงานผลการปฏ ิบัติ 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสามารถบริหารจัดการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์
สูงสุดในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

      
 

    (ลงชื่อ)........................................................ ...ผู้เสนอโครงการ 
                    (นายภิญโญ  ทองเหลา) 
      หัวหน้างานส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 
 
    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                    (นางสาวสมใจ  อุดมศรี) 
          รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
 
    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                   (นายประยูร  จรรยาเพศ) 
    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

 



 
    ว่าที่ร้อยตรี......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                         (ชัยเดช  บญุรักษา) 
                                       ผู้อ านวยการ 
                                           โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประมาณการรายละเอียดการใช้เงิน  
 

 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

ประเภทเงิน 
หมายเหตุ 

อุดหนุน รายได้ 
อ่ืนๆ 
(ระบุ) 

1 ค่าใช้สอย      ถัวจ่ายทุก 
2 วัสดุ อุปกรณ์จัดกิจกรรม      รายการ 
        
        
        
        
 รวม   3,000    

 
 



ชื่อโครงการ   จัดการเรียนการสอนและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ 

สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1 – 5      กลยุทธ์ สพม.23  ข้อ 1, 2      กลยุทธ์ ร.ร  ข้อ 4,5 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.   มาตรฐานที่ 3,4,5,6,7,8,10,15  
สนองมาตรฐานการประเมินภายนอก สมศ. ตัวบ่งชี้ที่  3,4,5,6,7,11,12 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสุรศักดิ์  เอ๊ียบทวี   และครูประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 

สถานที ่   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ระยะเวลา   ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 

งบประมาณ   เงินอุดหนุน 115,000.- บาท  เงินเรียนฟรีฯ 50,000.- บาท   
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
ด้วยวิชาสุขศึกษาและวิชาพลศึกษา  จักเป็นรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม นักเรียนทุกคนและ

ระดับชั้นเรียนต้องศึกษาเรียนรู้  เพ่ือการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
หลักสูตร  จึงจ าเป็นต้องจัดหาสื่อและวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน 
2. เพ่ือให้มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ 
3. เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
 

 

3. เป้าหมายโครงการตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 
ผลผลิต (Outputs) 
- มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอน 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและส่งเสริมการเรียนการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
ผลกระทบ (Impacts) 
- นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในวิชา เจตคติท่ีดีและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 
 

 



4. กิจกรรมหลักและประเภทงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน เงินSP2 เงินอ่ืนๆ 
ขั้นเตรียมการ 
1.ประช ุมวางแผน 
2.เขียนโครงการ/ขออนุม ัติ 

ต.ค.57     นายสุรศักดิ์ เอี๊ยบทวี 

ขั้นด าเนินการ 
3.แต่งต ั้งคณะท างาน 
4.ประสานงานกับฝ่ายที่

เกี่ยวข้อง 
5. ด าเน ินงานตามแผน 
-จัดหาสื่อและวสัดุ อุปกรณ ์

ต.ค.57 – ก.ย. 58 
 
 
 
 
 

100,000 

 
 
 
 

50,000 - 

 
 
 
 
 
 
นายสุรศักดิ์ เอี๊ยบทวี 
นางนิ่มนวล  ไชยพันธ์ 
นายเกียรติศักดิ์ สร้อยเสนา 
นายธีรนันท์ มินยะกากี 

-ปรับปรุง ซ่อมแซมครุภณัฑ ์ ต.ค.57 – ก.ย. 58 5,000 - - 
-จัดซื้อลูกเปตองส าหรับแข่งขัน ต.ค.57 – ก.ย. 58 - - - 
-ห้องนวดสมุดไพรเพื่อสุขภาพ ต.ค.57 – ก.ย. 58 - - - 
-จัดซื้ออุปกรณ์ทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 

ต.ค.57 – ก.ย. 58 
- - - 

-จัดซื้อแป้นบาสเกตบอลใส ต.ค.57 – ก.ย. 58 - - - 
-ติดตั้งแสงสว่างสนามกีฬา
บาสเกตบอล 

ต.ค.57 – ก.ย. 58 
- - - 

-ปรับปรุงสนามกีฬา ต.ค.57 – ก.ย. 58 10,000 - - 
ขั้นติดตามผล 
6.ก ากับติดตามประเมินผล
การปฏ ิบัติงานตามแผน 
7.รายงานผลการด าเน ินงาน 

ก.ย.58    นายสุรศักดิ์ เอี๊ยบทวี 

รวม  115,000 50,000 -  

 
ช่วงที่ 1  ภาคเรียนที่ 2/2557 (ต.ค.57 – มี.ค.58)     

 ช่วงที่ 2  ภาคเรียนที่ 1/2558 (เม.ย.58 – ก.ย.58)   

    
 
 
 



 

ช่วงที ่

เงินอุดหนุน 

เงิน 
SP2 

เงินอื่น ๆ รวมท้ังสิ้น 
งบ

บุคลากร 
งบด าเนินงาน งบลงทุน 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบ 

แทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ สาธาฯ ครุภัณฑ์ 

สิ่ง 
ก่อสร้าง 

1   7,500 50,000     25,000  82,500 
2   7,500 50,000     25,000  82,500 

รวม   15,000 100,000     50,000  165,000 

5. สถานที่ด าเนินการ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
 

7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.นักเรียนท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
2.นักเรียนน าทักษะกีฬาที่เรียนมาใช้ในการ
แข่งขัน 
3.นักเรียนมีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้จัก
การให้อภัย 
4.นักเรียนทุกคนมีโอกาสแสดงความสามารถและ
ความถนัดของตนเอง 

1.ประเมินสภาพจร ิง 
2. ส ังเกต 
3. ส ัมภาษณ์ และสอบถาม 

1. แบบประเมินโครงการ 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบส ัมภาษณ์ 
4. แบบรายงานผลการปฏ ิบัติ 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
2. นักเรียนน าทักษะกีฬาที่เรียนมาใช้ในการแข่งขัน 
3. นักเรียนมีน้ าใจเป็นนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ และรู้จักการให้อภัย 
4. ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสแสดงความสามารถและความถนัดของตนเอง 
 
 
     



    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                               (นายสรุศักดิ์  เอ๊ียบทวี) 
                                                        หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (นางสาวสมใจ  อุดมศรี) 
          รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

 
    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                     (นายประยูร  จรรยาเพศ) 
      รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 

 
    ว่าที่ร้อยตรี...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                         (ชัยเดช  บญุรักษา) 
                                       ผู้อ านวยการ 
                                           โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
แบบประมาณการรายละเอียดการใช้เงิน 

 

 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

ประเภทเงิน 
หมายเหตุ 

อุดหนุน รายได้ 
อ่ืนๆ 
(ระบุ) 

1 ค่าใช้สอย      ถัวจ่ายทุก 
2 วัสดุอุปกรณ์ห้องนวดสมุนไพร      รายการ 
3 สื่อ วัสดุ อุปกรณ ์       
4 ค่าใช้สอยติดตั้งแสงสว่างสนามกีฬา       
5 ค่าใช้สอยปรับปรุงสนามกีฬา       
 รวม   170,000 - -  

 
 
 

 



ชื่อโครงการ   สุขภาพดี สุขภาพจิตดี มีความสุข 

สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1,2      กลยุทธ์ สพม.23  ข้อ 1, 2 ,3     กลยุทธ์ ร.ร  ข้อ 1,3,4 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.   มาตรฐานที่ 1,2,4,5,6,10  
สนองมาตรฐานการประเมินภายนอก สมศ. ตัวบ่งชี้ที่  1,2,4,5,7 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสุรศักดิ์ เอี๊ยบทวี   และครูประจ ากลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาฯ 

สถานที ่   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ระยะเวลา   ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 

งบประมาณ   เงินเรียนฟรีฯ 250,000.- บาท  
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
การที่นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถของตนเองในด้านการแข่งกีฬา การท างานร่วมกันเป็นหมู่

คณะ ท าให้นักเรียนรู้จักการวางแผนท างานไว้ล่วงหน้า ท าให้การท างานนั้นประสบผลส าเร็จ นักเรียนรู้จักความ
สามัคคี การเล่นกีฬาที่รู้กฎ กติกา รู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกัน ดังนั้นโครงการนี้จึงมีความจ าเป็ นที่ควร
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมและส่งเสริมพัฒนาการต่างๆของนักเรียน 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียนท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
2. เพ่ือให้นักเรียนน าทักษะกีฬาที่เรียนมาใช้ในการแข่งขัน 
3. เพ่ือให้นักเรียน มีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้จักการให้อภัย 
4. ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสแสดงความสามารถและความถนัดของตนเอง 
 

 

3. เป้าหมายโครงการตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 
ผลผลิต (Outputs) 
- นักเรียนของคณะสีในแต่ละชั้นเรียน จ านวน 1,879 คน ได้ร่วมการแข่งขันกีฬา 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- นักเรียน ครูและบุคลากรทุกคนได้ท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
ผลกระทบ (Impacts) 
- นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในวิชา เจตคติท่ีดีและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 

 



4. กิจกรรมหลักและประเภทงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน เงินSP2 เงินอ่ืนๆ 
ขั้นเตรียมการ 
1.ประช ุมวางแผน 
2.เขียนโครงการ/ขออนุม ัติ 

ต.ค.57     
 
นายสุรศักดิ์ เอี๊ยบทวี 

 

ขั้นด าเนินการ 
3.แต่งต ั้งคณะท างาน 
4.ประสานงานกับฝ่ายที่

เกี่ยวข้อง 
5. ด าเน ินงานตามแผน 
-แข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ต.ค.57 – ก.ย. 58 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

200,000 - 

 
 
 
 
นายสุรศักดิ์ เอี๊ยบทวี 
นางนิม่นวล  ไชยพันธ์ 
นายเกียรติศักดิ์ สร้อยเสนา 
นายธีรนันท์ มินยะกากีฯ แข่งขันกีฬาภายนอกโรงเรียน ต.ค.57 – ก.ย. 58 - 50,000 - 

ขั้นติดตามผล 
6.ก ากับติดตามประเมินผล
การปฏ ิบัติงานตามแผน 
7.รายงานผลการด าเน ินงาน 

ก.ย.58    
นายสุรศักดิ์ เอี๊ยบทวี 
 

รวม  - 250,000 -  

 
ช่วงที่ 1  ภาคเรียนที่ 2/2557 (ต.ค.57 – มี.ค.58)     

 ช่วงที่ 2  ภาคเรียนที่ 1/2558 (เม.ย.58 – ก.ย.58)   

    

ช่วงที ่

เงินอุดหนุน 

เงินSP2 เงินอื่น ๆ รวมท้ังสิ้น 
งบ

บุคลากร 
งบด าเนินงาน งบลงทุน 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบ 

แทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ สาธาฯ ครุภัณฑ์ 

สิ่ง 
ก่อสร้าง 

1         200,000  200,000 

2         50,000  50,000 

รวม         250,000  250,000 

 
5. สถานที่ด าเนินการ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 



 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
 
 

7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.นักเรียนท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
2.นักเรียนน าทักษะกีฬาที่เรียนมาใช้ในการ
แข่งขัน 
3.นักเรียนมีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้จัก
การให้อภัย 
4.นักเรียนทุกคนมีโอกาสแสดงความสามารถและ
ความถนัดของตนเอง 

1.ประเมินสภาพจร ิง 
2. ส ังเกต 
3. ส ัมภาษณ์ และสอบถาม 

1. แบบประเมินโครงการ 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบส ัมภาษณ์ 
4. แบบรายงานผลการปฏ ิบัติ 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
2. นักเรียนน าทักษะกีฬาที่เรียนมาใช้ในการแข่งขัน 
3. นักเรียนมีน้ าใจเป็นนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ และรู้จักการให้อภัย 
4. ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสแสดงความสามารถและความถนัดของตนเอง 
     
 
 

    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                               (นายสรุศักดิ์  เอ๊ียบทวี) 
                                                        หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 
    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                    (นางสาวสมใจ  อุดมศรี) 
          รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

 
 



    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                     (นายประยูร  จรรยาเพศ) 
      รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 

 
 
    ว่าที่ร้อยตรี...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                         (ชัยเดช  บญุรักษา) 
                                       ผู้อ านวยการ 
                                           โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
แบบประมาณการรายละเอียดการใช้เงิน 

 

 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

ประเภทเงิน 
หมายเหตุ 

อุดหนุน รายได้ 
อ่ืนๆ 
(ระบุ) 

1 สนับสนุนวงดรุิยางค ์      ถัวจ่ายทุก 
2 สนับสนุนคณะสี 6 คณะส ี      รายการ 
3 ค่าเช่าเครื่องเสียง       
4 ค่าอาหารกลางวัน       
5 ค่าเครื่องดื่ม       
6 ค่าวัสด ุ       
7 เงินรางวัล       
8 ค่าปรับสนามกีฬา       
9 ค่าชุดกีฬา       
10 ค่าใช้สอยอ่ืนๆ       
        
 รวม   - - 250,000  

 
 
 
 

 



ชื่อโครงการ     ยกระดับผลสัมฤทธ  ์ทางการเร  ยน 

สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1 – 5      กลยุทธ์ สพม.23  ข้อ 1, 2      กลยุทธ์ ร.ร  ข้อ 4,5 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.   มาตรฐานท ่ 3,4,5,6,7,8,10,15  
สนองมาตรฐานการประเมินภายนอก สมศ. ตัวบ่งช ้ท ่  3,4,5,6,7,11,12 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางภ ญญาภรณ์ จุฬา และครูประจ ากลุ่มสาระการเร ยนรู้ภาษาต่างประเทศ 

สถานที ่  โรงเร ยนเตร ยมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉ ยงเหนือ 

ระยะเวลา  ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 

งบประมาณ  เง นเร ยนฟร ฯ 45,000.- บาท   
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาท ่ถูกใช้เป็นสื่อกลางในก จกรรมแทบทุกด้าน ได้แก่ ก จกรรมทาง

ว ชาการ ก จกรรมการสื่อสารไร้พรมแดน ก จกรรมทางการค้าขาย ก จกรรมทางวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ จึงเป็น
ส ่งจ าเป็นส าหรับการด าเน นช ว ตในโลกปัจจุบันอย่างหล กเล ่ยงไม่ได้ กระทรวงศึกษาธ ก ารได้ก าหนดให้
ภาษาต่างประเทศเป็นสาระการเร ยนรู้อ กกลุ่มหนึ่งใน 8 กลุ่มท ่ผู้เร ยนทุกคนต้องเร ยนรู้โดยก าหนดให้ม การ
เร ยนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศทุกชั้น และเด็กไทยส่วนใหญ่ม ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับท ่ต้องปรับปรุง ทั้งน ้เป็นผลจากการไม่ได้รับการฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน และเข ยน ท ่ม 
คุณภาพมากเพ ยงพอ จึงไม่สามารถพัฒนาภาษาอังกฤษในเด็กไทยจนถึงขั้นน าไปใช้ประโยชน์ได้จร ง และยังท า
ให้เด็กไม่เห็นคุณค่าของการเร ยนภาษาอังกฤษมากพอ ส่งผลให้ผลสัมฤทธ ์ทางการเร ยนภาษาอังกฤษต่ า ด้วย
ปัญหาและความจ าเป็นเร่งด่วนดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธ ์ทางการเร ยนกลุ่มสาระการเร ยนรู้ภาษาต่างประเทศให้สูงขึ้นและสามารถน าไปใช้ใน
ช ว ตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักเร ยนทุกคน 
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ ์ทางการเร ยนของนักเร ยนให้สูงขึ้น 

 

3. เป้าหมายโครงการตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 
ผลผลิต (Outputs) 
- นักเร ยนม ระดับผลการเร ยนแต่ละภาคเร ยน 3.0 ขึ้นไป 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- นักเร ยนได้รับการพัฒนาด้านภาษาเต็มศักยภาพ 
ผลกระทบ (Impacts) 
- นักเร  ยนม ความรู้ ม ทักษะกระบวนการและเจตคต ท ่ด ต่อว ชาภาษาต่างประเทศ 



4. กิจกรรมหลักและประเภทงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน เงินSP2 เงินอ่ืนๆ 
ขั้นเตรียมการ 
1.ประช ุมวางแผน 
2.เข ยนโครงการ/ขออนุม ัต  

ต.ค.57    
 
นางภ ญญาภรณ์ จุฬา 

 

ขั้นด าเนินการ 
3.แต่งต ั้งคณะท างาน 
4.ประสานงานกับฝ่ายท ่

เก ่ยวข้อง 
5. ด าเน  นงานตามแผน 
-วันคร สตม์าส 

 
 
 
 
 
 
 

ต.ค.57 – ม .ค.58 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

20,000 

  
 
 
 

 
นายอนุวัฒน์ แก้วมะ 
และครูประจ ากลุ่มสาระฯ 

-เข้าค่ายภาษาอังกฤษ ต.ค.57 – ม .ค.58 - 25,000  
นายสุวชล สุราษฏร์ 
และครูประจ ากลุ่มสาระฯ 

ขั้นติดตามผล 
6.ก ากับต ดตามประเม นผล
การปฏ  บัต งานตามแผน 
7.รายงานผลการด าเน  นงาน 

 
 ก.ย.58 

   

 
 
นางภ ญญาภรณ์ จุฬา 
 

รวม  - 45,000 -  
 
ช่วงที่ 1  ภาคเรียนที่ 2/2557 (ต.ค.57 – มี.ค.58)     

 ช่วงที่ 2  ภาคเรียนที่ 1/2558 (เม.ย.58 – ก.ย.58)   

 
 
 ช่วง

ที ่

เงินอุดหนุน 

เงิน 
SP2 

เงินอื่น ๆ รวมท้ังสิ้น 
งบ

บุคลากร 
งบด าเนินงาน งบลงทุน 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบ 

แทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ สาธาฯ ครุภัณฑ์ 

สิ่ง 
ก่อสร้าง 

1         45,000  45,000 

2         -  - 
รวม         45,000  45,000 

 
5. สถานที่ด าเนินการ 

โรงเร ยนเตร ยมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉ ยงเหนือ 
 



6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
 
 

7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.ระดับค่าเฉล ่ยของคะแนนสอบปลายภาค 
2.คะแนนสอบ O-Net ของนักเร ยนท ่ม ความรู้
ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ 
3.ความพึงพอใจของนักเร ยนท ่เข้าร่วมก จกรรม 

1.ประเม นสภาพจร  งจากผลการ 
ปฏ  บัต ตามแผน 
2. ส ังเกต 
3. ส ัมภาษณ์ และสอบถาม 

1. แบบสำรวจข ้อมูล 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบส ัมภาษณ์ 
4. แบบรายงานผลการปฏ  บัต  

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.นักเร ยนท ่เข้าร่วมโครงการม ผลสัมฤทธ ์ทางการเร ยนภาษาต่างประเทศสูงขึ้น 
2.ระดับคะแนนเฉล ่ย O-Net ในระดับประเทศสูงขึ้น 
3.นักเร ยนม ทักษะทางภาษา ม การพัฒนาคุณภาพทางภาษาทุกด้าน และพัฒนาการด้านคุณภาพช ว ตด ขึ้น 
 
 

    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                               (นางภ ญญาภรณ์ จุฬา) 
                                                       หัวหน้ากลุ่มสาระการเร ยนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
 
    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (นางสาวสมใจ  อุดมศร ) 
             รองผู้อ านวยการกลุ่มบร หารว ชาการ 

 
 
    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                     (นายประยูร  จรรยาเพศ) 
      รองผู้อ านวยการกลุ่มบร หารงบประมาณและแผนงาน 

 
 
 



    ว่าท ่ร้อยตร ...........................................................ผู้อนุมัต โครงการ 
                         (ชัยเดช  บญุรักษา) 
                                       ผู้อ านวยการ 
                                           โรงเร ยนเตร ยมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉ ยงเหนือ 
 
 
 
 
 
 

แบบประมาณการรายละเอียดการใช้เงิน  
 

 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

ประเภทเงิน 
หมายเหตุ 

อุดหนุน รายได้ 
อ่ืนๆ 
(ระบุ) 

1 ค่าใช้สอย/ค่าเช่ารถ/ค่าท ่พัก      ถัวจ่ายทุก 
2 วัสดุ อุปกรณ์จัดก จกรรม      รายการ 
3 เง นรางวัล       
4 ป้ายไวน ว       
        
 รวม   6,000 - 55,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ชื่อโครงการ     ยกระดับผลสัมฤทธ  ์ทางการเร  ยน 

สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1 – 5      กลยุทธ์ สพม.23  ข้อ 1, 2      กลยุทธ์ ร.ร  ข้อ 4,5 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.   มาตรฐานท ่ 3,4,5,6,7,8,10,15  
สนองมาตรฐานการประเมินภายนอก สมศ. ตัวบ่งช ้ท ่  3,4,5,6,7,11,12 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางภ ญญาภรณ์ จุฬา และครูประจ ากลุ่มสาระการเร ยนรู้ภาษาต่างประเทศ 

สถานที ่  โรงเร ยนเตร ยมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉ ยงเหนือ 

ระยะเวลา  ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 

งบประมาณ  เง นเร ยนฟร ฯ 45,000.- บาท   
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาท ่ถูกใช้เป็นสื่อกลางในก จกรรมแทบทุกด้าน ได้แก่ ก จกรรมทาง

ว ชาการ ก จกรรมการสื่อสารไร้พรมแดน ก จกรรมทางการค้าขาย ก จกรรมทางวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ จึงเป็น
ส ่งจ าเป็นส าหรับการด าเน นช ว ตในโลกปัจจุบันอย่างหล กเล ่ยงไม่ได้ กระทรวงศึกษาธ ก ารได้ก าหนดให้
ภาษาต่างประเทศเป็นสาระการเร ยนรู้อ กกลุ่มหนึ่งใน 8 กลุ่มท ่ผู้เร ยนทุกคนต้องเร ยนรู้โดยก าหนดให้ม การ
เร ยนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศทุกชั้น และเด็กไทยส่วนใหญ่ม ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับท ่ต้องปรับปรุง ทั้งน ้เป็นผลจากการไม่ได้รับการฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน และเข ยน ท ่ม 
คุณภาพมากเพ ยงพอ จึงไม่สามารถพัฒนาภาษาอังกฤษในเด็กไทยจนถึงขั้นน าไปใช้ประโยชน์ได้จร ง และยังท า
ให้เด็กไม่เห็นคุณค่าของการเร ยนภาษาอังกฤษมากพอ ส่งผลให้ผลสัมฤทธ ์ทางการเร ยนภาษาอังกฤษต่ า ด้วย
ปัญหาและความจ าเป็นเร่งด่วนดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธ ์ทางการเร ยนกลุ่มสาระการเร ยนรู้ภาษาต่างประเทศให้สูงขึ้นและสามารถน าไปใช้ใน
ช ว ตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักเร ยนทุกคน 
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ ์ทางการเร ยนของนักเร ยนให้สูงขึ้น 

 

3. เป้าหมายโครงการตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 
ผลผลิต (Outputs) 
- นักเร ยนม ระดับผลการเร ยนแต่ละภาคเร ยน 3.0 ขึ้นไป 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- นักเร ยนได้รับการพัฒนาด้านภาษาเต็มศักยภาพ 
ผลกระทบ (Impacts) 
- นักเร  ยนม ความรู้ ม ทักษะกระบวนการและเจตคต ท ่ด ต่อว ชาภาษาต่างประเทศ 



4. กิจกรรมหลักและประเภทงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน เงินSP2 เงินอ่ืนๆ 
ขั้นเตรียมการ 
1.ประช ุมวางแผน 
2.เข ยนโครงการ/ขออนุม ัต  

ต.ค.57    
 
นางภ ญญาภรณ์ จุฬา 

 

ขั้นด าเนินการ 
3.แต่งต ั้งคณะท างาน 
4.ประสานงานกับฝ่ายท ่

เก ่ยวข้อง 
5. ด าเน  นงานตามแผน 
-วันคร สตม์าส 

 
 
 
 
 
 
 

ต.ค.57 – ม .ค.58 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

20,000 

  
 
 
 

 
นายอนุวัฒน์ แก้วมะ 
และครูประจ ากลุ่มสาระฯ 

-เข้าค่ายภาษาอังกฤษ ต.ค.57 – ม .ค.58 - 25,000  
นายสุวชล สุราษฏร์ 
และครูประจ ากลุ่มสาระฯ 

ขั้นติดตามผล 
6.ก ากับต ดตามประเม นผล
การปฏ  บัต งานตามแผน 
7.รายงานผลการด าเน  นงาน 

 
 ก.ย.58 

   

 
 
นางภ ญญาภรณ์ จุฬา 
 

รวม  - 45,000 -  
 
ช่วงที่ 1  ภาคเรียนที่ 2/2557 (ต.ค.57 – มี.ค.58)     

 ช่วงที่ 2  ภาคเรียนที่ 1/2558 (เม.ย.58 – ก.ย.58)   

 
 
 ช่วง

ที ่

เงินอุดหนุน 

เงิน 
SP2 

เงินอื่น ๆ รวมท้ังสิ้น 
งบ

บุคลากร 
งบด าเนินงาน งบลงทุน 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบ 

แทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ สาธาฯ ครุภัณฑ์ 

สิ่ง 
ก่อสร้าง 

1         45,000  45,000 

2         -  - 
รวม         45,000  45,000 

 
5. สถานที่ด าเนินการ 

โรงเร ยนเตร ยมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉ ยงเหนือ 
 



6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
 
 

7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.ระดับค่าเฉล ่ยของคะแนนสอบปลายภาค 
2.คะแนนสอบ O-Net ของนักเร ยนท ่ม ความรู้
ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ 
3.ความพึงพอใจของนักเร ยนท ่เข้าร่วมก จกรรม 

1.ประเม นสภาพจร  งจากผลการ 
ปฏ  บัต ตามแผน 
2. ส ังเกต 
3. ส ัมภาษณ์ และสอบถาม 

1. แบบสำรวจข ้อมูล 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบส ัมภาษณ์ 
4. แบบรายงานผลการปฏ  บัต  

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.นักเร ยนท ่เข้าร่วมโครงการม ผลสัมฤทธ ์ทางการเร ยนภาษาต่างประเทศสูงขึ้น 
2.ระดับคะแนนเฉล ่ย O-Net ในระดับประเทศสูงขึ้น 
3.นักเร ยนม ทักษะทางภาษา ม การพัฒนาคุณภาพทางภาษาทุกด้าน และพัฒนาการด้านคุณภาพช ว ตด ขึ้น 
 
 

    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                               (นางภ ญญาภรณ์ จุฬา) 
                                                       หัวหน้ากลุ่มสาระการเร ยนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
 
    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (นางสาวสมใจ  อุดมศร ) 
             รองผู้อ านวยการกลุ่มบร หารว ชาการ 

 
 
    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                     (นายประยูร  จรรยาเพศ) 
      รองผู้อ านวยการกลุ่มบร หารงบประมาณและแผนงาน 

 
 
 



    ว่าท ่ร้อยตร ...........................................................ผู้อนุมัต โครงการ 
                         (ชัยเดช  บญุรักษา) 
                                       ผู้อ านวยการ 
                                           โรงเร ยนเตร ยมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉ ยงเหนือ 
 
 
 
 
 
 

แบบประมาณการรายละเอียดการใช้เงิน  
 

 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

ประเภทเงิน 
หมายเหตุ 

อุดหนุน รายได้ 
อ่ืนๆ 
(ระบุ) 

1 ค่าใช้สอย/ค่าเช่ารถ/ค่าท ่พัก      ถัวจ่ายทุก 
2 วัสดุ อุปกรณ์จัดก จกรรม      รายการ 
3 เง นรางวัล       
4 ป้ายไวน ว       
        
 รวม   6,000 - 55,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ชื่อโครงการ     ยกระดับผลสัมฤทธ  ์ทางการเร  ยน 

สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1 – 5      กลยุทธ์ สพม.23  ข้อ 1, 2      กลยุทธ์ ร.ร  ข้อ 4,5 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.   มาตรฐานท ่ 3,4,5,6,7,8,10,15  
สนองมาตรฐานการประเมินภายนอก สมศ. ตัวบ่งช ้ท ่  3,4,5,6,7,11,12 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางภ ญญาภรณ์ จุฬา และครูประจ ากลุ่มสาระการเร ยนรู้ภาษาต่างประเทศ 

สถานที ่  โรงเร ยนเตร ยมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉ ยงเหนือ 

ระยะเวลา  ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 

งบประมาณ  เง นเร ยนฟร ฯ 45,000.- บาท   
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาท ่ถูกใช้เป็นสื่อกลางในก จกรรมแทบทุกด้าน ได้แก่ ก จกรรมทาง

ว ชาการ ก จกรรมการสื่อสารไร้พรมแดน ก จกรรมทางการค้าขาย ก จกรรมทางวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ จึงเป็น
ส ่งจ าเป็นส าหรับการด าเน นช ว ตในโลกปัจจุบันอย่างหล กเล ่ยงไม่ได้ กระทรวงศึกษาธ ก ารได้ก าหนดให้
ภาษาต่างประเทศเป็นสาระการเร ยนรู้อ กกลุ่มหนึ่งใน 8 กลุ่มท ่ผู้เร ยนทุกคนต้องเร ยนรู้โดยก าหนดให้ม การ
เร ยนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศทุกชั้น และเด็กไทยส่วนใหญ่ม ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับท ่ต้องปรับปรุง ทั้งน ้เป็นผลจากการไม่ได้รับการฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน และเข ยน ท ่ม 
คุณภาพมากเพ ยงพอ จึงไม่สามารถพัฒนาภาษาอังกฤษในเด็กไทยจนถึงขั้นน าไปใช้ประโยชน์ได้จร ง และยังท า
ให้เด็กไม่เห็นคุณค่าของการเร ยนภาษาอังกฤษมากพอ ส่งผลให้ผลสัมฤทธ ์ทางการเร ยนภาษาอังกฤษต่ า ด้วย
ปัญหาและความจ าเป็นเร่งด่วนดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธ ์ทางการเร ยนกลุ่มสาระการเร ยนรู้ภาษาต่างประเทศให้สูงขึ้นและสามารถน าไปใช้ใน
ช ว ตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักเร ยนทุกคน 
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ ์ทางการเร ยนของนักเร ยนให้สูงขึ้น 

 

3. เป้าหมายโครงการตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 
ผลผลิต (Outputs) 
- นักเร ยนม ระดับผลการเร ยนแต่ละภาคเร ยน 3.0 ขึ้นไป 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- นักเร ยนได้รับการพัฒนาด้านภาษาเต็มศักยภาพ 
ผลกระทบ (Impacts) 
- นักเร  ยนม ความรู้ ม ทักษะกระบวนการและเจตคต ท ่ด ต่อว ชาภาษาต่างประเทศ 



4. กิจกรรมหลักและประเภทงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน เงินSP2 เงินอ่ืนๆ 
ขั้นเตรียมการ 
1.ประช ุมวางแผน 
2.เข ยนโครงการ/ขออนุม ัต  

ต.ค.57    
 
นางภ ญญาภรณ์ จุฬา 

 

ขั้นด าเนินการ 
3.แต่งต ั้งคณะท างาน 
4.ประสานงานกับฝ่ายท ่

เก ่ยวข้อง 
5. ด าเน  นงานตามแผน 
-วันคร สตม์าส 

 
 
 
 
 
 
 

ต.ค.57 – ม .ค.58 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

20,000 

  
 
 
 

 
นายอนุวัฒน์ แก้วมะ 
และครูประจ ากลุ่มสาระฯ 

-เข้าค่ายภาษาอังกฤษ ต.ค.57 – ม .ค.58 - 25,000  
นายสุวชล สุราษฏร์ 
และครูประจ ากลุ่มสาระฯ 

ขั้นติดตามผล 
6.ก ากับต ดตามประเม นผล
การปฏ  บัต งานตามแผน 
7.รายงานผลการด าเน  นงาน 

 
 ก.ย.58 

   

 
 
นางภ ญญาภรณ์ จุฬา 
 

รวม  - 45,000 -  
 
ช่วงที่ 1  ภาคเรียนที่ 2/2557 (ต.ค.57 – มี.ค.58)     

 ช่วงที่ 2  ภาคเรียนที่ 1/2558 (เม.ย.58 – ก.ย.58)   

 
 
 ช่วง

ที ่

เงินอุดหนุน 

เงิน 
SP2 

เงินอื่น ๆ รวมท้ังสิ้น 
งบ

บุคลากร 
งบด าเนินงาน งบลงทุน 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบ 

แทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ สาธาฯ ครุภัณฑ์ 

สิ่ง 
ก่อสร้าง 

1         45,000  45,000 

2         -  - 
รวม         45,000  45,000 

 
5. สถานที่ด าเนินการ 

โรงเร ยนเตร ยมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉ ยงเหนือ 
 



6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
 
 

7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.ระดับค่าเฉล ่ยของคะแนนสอบปลายภาค 
2.คะแนนสอบ O-Net ของนักเร ยนท ่ม ความรู้
ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ 
3.ความพึงพอใจของนักเร ยนท ่เข้าร่วมก จกรรม 

1.ประเม นสภาพจร  งจากผลการ 
ปฏ  บัต ตามแผน 
2. ส ังเกต 
3. ส ัมภาษณ์ และสอบถาม 

1. แบบสำรวจข ้อมูล 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบส ัมภาษณ์ 
4. แบบรายงานผลการปฏ  บัต  

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.นักเร ยนท ่เข้าร่วมโครงการม ผลสัมฤทธ ์ทางการเร ยนภาษาต่างประเทศสูงขึ้น 
2.ระดับคะแนนเฉล ่ย O-Net ในระดับประเทศสูงขึ้น 
3.นักเร ยนม ทักษะทางภาษา ม การพัฒนาคุณภาพทางภาษาทุกด้าน และพัฒนาการด้านคุณภาพช ว ตด ขึ้น 
 
 

    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                               (นางภ ญญาภรณ์ จุฬา) 
                                                       หัวหน้ากลุ่มสาระการเร ยนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
 
    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (นางสาวสมใจ  อุดมศร ) 
             รองผู้อ านวยการกลุ่มบร หารว ชาการ 

 
 
    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                     (นายประยูร  จรรยาเพศ) 
      รองผู้อ านวยการกลุ่มบร หารงบประมาณและแผนงาน 

 
 
 



    ว่าท ่ร้อยตร ...........................................................ผู้อนุมัต โครงการ 
                         (ชัยเดช  บญุรักษา) 
                                       ผู้อ านวยการ 
                                           โรงเร ยนเตร ยมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉ ยงเหนือ 
 
 
 
 
 
 

แบบประมาณการรายละเอียดการใช้เงิน  
 

 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

ประเภทเงิน 
หมายเหตุ 

อุดหนุน รายได้ 
อ่ืนๆ 
(ระบุ) 

1 ค่าใช้สอย/ค่าเช่ารถ/ค่าท ่พัก      ถัวจ่ายทุก 
2 วัสดุ อุปกรณ์จัดก จกรรม      รายการ 
3 เง นรางวัล       
4 ป้ายไวน ว       
        
 รวม   6,000 - 55,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ชื่อโครงการ     ยกระดับผลสัมฤทธ  ์ทางการเร  ยน 

สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1 – 5      กลยุทธ์ สพม.23  ข้อ 1, 2      กลยุทธ์ ร.ร  ข้อ 4,5 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.   มาตรฐานท ่ 3,4,5,6,7,8,10,15  
สนองมาตรฐานการประเมินภายนอก สมศ. ตัวบ่งช ้ท ่  3,4,5,6,7,11,12 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางภ ญญาภรณ์ จุฬา และครูประจ ากลุ่มสาระการเร ยนรู้ภาษาต่างประเทศ 

สถานที ่  โรงเร ยนเตร ยมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉ ยงเหนือ 

ระยะเวลา  ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 

งบประมาณ  เง นเร ยนฟร ฯ 45,000.- บาท   
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาท ่ถูกใช้เป็นสื่อกลางในก จกรรมแทบทุกด้าน ได้แก่ ก จกรรมทาง

ว ชาการ ก จกรรมการสื่อสารไร้พรมแดน ก จกรรมทางการค้าขาย ก จกรรมทางวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ จึงเป็น
ส ่งจ าเป็นส าหรับการด าเน นช ว ตในโลกปัจจุบันอย่างหล กเล ่ยงไม่ได้ กระทรวงศึกษาธ ก ารได้ก าหนดให้
ภาษาต่างประเทศเป็นสาระการเร ยนรู้อ กกลุ่มหนึ่งใน 8 กลุ่มท ่ผู้เร ยนทุกคนต้องเร ยนรู้โดยก าหนดให้ม การ
เร ยนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศทุกชั้น และเด็กไทยส่วนใหญ่ม ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับท ่ต้องปรับปรุง ทั้งน ้เป็นผลจากการไม่ได้รับการฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน และเข ยน ท ่ม 
คุณภาพมากเพ ยงพอ จึงไม่สามารถพัฒนาภาษาอังกฤษในเด็กไทยจนถึงขั้นน าไปใช้ประโยชน์ได้จร ง และยังท า
ให้เด็กไม่เห็นคุณค่าของการเร ยนภาษาอังกฤษมากพอ ส่งผลให้ผลสัมฤทธ ์ทางการเร ยนภาษาอังกฤษต่ า ด้วย
ปัญหาและความจ าเป็นเร่งด่วนดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธ ์ทางการเร ยนกลุ่มสาระการเร ยนรู้ภาษาต่างประเทศให้สูงขึ้นและสามารถน าไปใช้ใน
ช ว ตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักเร ยนทุกคน 
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ ์ทางการเร ยนของนักเร ยนให้สูงขึ้น 

 

3. เป้าหมายโครงการตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 
ผลผลิต (Outputs) 
- นักเร ยนม ระดับผลการเร ยนแต่ละภาคเร ยน 3.0 ขึ้นไป 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- นักเร ยนได้รับการพัฒนาด้านภาษาเต็มศักยภาพ 
ผลกระทบ (Impacts) 
- นักเร  ยนม ความรู้ ม ทักษะกระบวนการและเจตคต ท ่ด ต่อว ชาภาษาต่างประเทศ 



4. กิจกรรมหลักและประเภทงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน เงินSP2 เงินอ่ืนๆ 
ขั้นเตรียมการ 
1.ประช ุมวางแผน 
2.เข ยนโครงการ/ขออนุม ัต  

ต.ค.57    
 
นางภ ญญาภรณ์ จุฬา 

 

ขั้นด าเนินการ 
3.แต่งต ั้งคณะท างาน 
4.ประสานงานกับฝ่ายท ่

เก ่ยวข้อง 
5. ด าเน  นงานตามแผน 
-วันคร สตม์าส 

 
 
 
 
 
 
 

ต.ค.57 – ม .ค.58 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

20,000 

  
 
 
 

 
นายอนุวัฒน์ แก้วมะ 
และครูประจ ากลุ่มสาระฯ 

-เข้าค่ายภาษาอังกฤษ ต.ค.57 – ม .ค.58 - 25,000  
นายสุวชล สุราษฏร์ 
และครูประจ ากลุ่มสาระฯ 

ขั้นติดตามผล 
6.ก ากับต ดตามประเม นผล
การปฏ  บัต งานตามแผน 
7.รายงานผลการด าเน  นงาน 

 
 ก.ย.58 

   

 
 
นางภ ญญาภรณ์ จุฬา 
 

รวม  - 45,000 -  
 
ช่วงที่ 1  ภาคเรียนที่ 2/2557 (ต.ค.57 – มี.ค.58)     

 ช่วงที่ 2  ภาคเรียนที่ 1/2558 (เม.ย.58 – ก.ย.58)   

 
 
 ช่วง

ที ่

เงินอุดหนุน 

เงิน 
SP2 

เงินอื่น ๆ รวมท้ังสิ้น 
งบ

บุคลากร 
งบด าเนินงาน งบลงทุน 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบ 

แทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ สาธาฯ ครุภัณฑ์ 

สิ่ง 
ก่อสร้าง 

1         45,000  45,000 

2         -  - 
รวม         45,000  45,000 

 
5. สถานที่ด าเนินการ 

โรงเร ยนเตร ยมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉ ยงเหนือ 
 



6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
 
 

7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.ระดับค่าเฉล ่ยของคะแนนสอบปลายภาค 
2.คะแนนสอบ O-Net ของนักเร ยนท ่ม ความรู้
ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ 
3.ความพึงพอใจของนักเร ยนท ่เข้าร่วมก จกรรม 

1.ประเม นสภาพจร  งจากผลการ 
ปฏ  บัต ตามแผน 
2. ส ังเกต 
3. ส ัมภาษณ์ และสอบถาม 

1. แบบสำรวจข ้อมูล 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบส ัมภาษณ์ 
4. แบบรายงานผลการปฏ  บัต  

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.นักเร ยนท ่เข้าร่วมโครงการม ผลสัมฤทธ ์ทางการเร ยนภาษาต่างประเทศสูงขึ้น 
2.ระดับคะแนนเฉล ่ย O-Net ในระดับประเทศสูงขึ้น 
3.นักเร ยนม ทักษะทางภาษา ม การพัฒนาคุณภาพทางภาษาทุกด้าน และพัฒนาการด้านคุณภาพช ว ตด ขึ้น 
 
 

    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                               (นางภ ญญาภรณ์ จุฬา) 
                                                       หัวหน้ากลุ่มสาระการเร ยนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
 
    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (นางสาวสมใจ  อุดมศร ) 
             รองผู้อ านวยการกลุ่มบร หารว ชาการ 

 
 
    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                     (นายประยูร  จรรยาเพศ) 
      รองผู้อ านวยการกลุ่มบร หารงบประมาณและแผนงาน 

 
 
 



    ว่าท ่ร้อยตร ...........................................................ผู้อนุมัต โครงการ 
                         (ชัยเดช  บญุรักษา) 
                                       ผู้อ านวยการ 
                                           โรงเร ยนเตร ยมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉ ยงเหนือ 
 
 
 
 
 
 

แบบประมาณการรายละเอียดการใช้เงิน  
 

 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

ประเภทเงิน 
หมายเหตุ 

อุดหนุน รายได้ 
อ่ืนๆ 
(ระบุ) 

1 ค่าใช้สอย/ค่าเช่ารถ/ค่าท ่พัก      ถัวจ่ายทุก 
2 วัสดุ อุปกรณ์จัดก จกรรม      รายการ 
3 เง นรางวัล       
4 ป้ายไวน ว       
        
 รวม   6,000 - 55,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ชื่อโครงการ     ยกระดับผลสัมฤทธ  ์ทางการเร  ยน 

สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1 – 5      กลยุทธ์ สพม.23  ข้อ 1, 2      กลยุทธ์ ร.ร  ข้อ 4,5 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.   มาตรฐานท ่ 3,4,5,6,7,8,10,15  
สนองมาตรฐานการประเมินภายนอก สมศ. ตัวบ่งช ้ท ่  3,4,5,6,7,11,12 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางภ ญญาภรณ์ จุฬา และครูประจ ากลุ่มสาระการเร ยนรู้ภาษาต่างประเทศ 

สถานที ่  โรงเร ยนเตร ยมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉ ยงเหนือ 

ระยะเวลา  ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 

งบประมาณ  เง นเร ยนฟร ฯ 45,000.- บาท   
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาท ่ถูกใช้เป็นสื่อกลางในก จกรรมแทบทุกด้าน ได้แก่ ก จกรรมทาง

ว ชาการ ก จกรรมการสื่อสารไร้พรมแดน ก จกรรมทางการค้าขาย ก จกรรมทางวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ จึงเป็น
ส ่งจ าเป็นส าหรับการด าเน นช ว ตในโลกปัจจุบันอย่างหล กเล ่ยงไม่ได้ กระทรวงศึกษาธ ก ารได้ก าหนดให้
ภาษาต่างประเทศเป็นสาระการเร ยนรู้อ กกลุ่มหนึ่งใน 8 กลุ่มท ่ผู้เร ยนทุกคนต้องเร ยนรู้โดยก าหนดให้ม การ
เร ยนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศทุกชั้น และเด็กไทยส่วนใหญ่ม ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับท ่ต้องปรับปรุง ทั้งน ้เป็นผลจากการไม่ได้รับการฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน และเข ยน ท ่ม 
คุณภาพมากเพ ยงพอ จึงไม่สามารถพัฒนาภาษาอังกฤษในเด็กไทยจนถึงขั้นน าไปใช้ประโยชน์ได้จร ง และยังท า
ให้เด็กไม่เห็นคุณค่าของการเร ยนภาษาอังกฤษมากพอ ส่งผลให้ผลสัมฤทธ ์ทางการเร ยนภาษาอังกฤษต่ า ด้วย
ปัญหาและความจ าเป็นเร่งด่วนดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธ ์ทางการเร ยนกลุ่มสาระการเร ยนรู้ภาษาต่างประเทศให้สูงขึ้นและสามารถน าไปใช้ใน
ช ว ตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักเร ยนทุกคน 
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ ์ทางการเร ยนของนักเร ยนให้สูงขึ้น 

 

3. เป้าหมายโครงการตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 
ผลผลิต (Outputs) 
- นักเร ยนม ระดับผลการเร ยนแต่ละภาคเร ยน 3.0 ขึ้นไป 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- นักเร ยนได้รับการพัฒนาด้านภาษาเต็มศักยภาพ 
ผลกระทบ (Impacts) 
- นักเร  ยนม ความรู้ ม ทักษะกระบวนการและเจตคต ท ่ด ต่อว ชาภาษาต่างประเทศ 



4. กิจกรรมหลักและประเภทงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน เงินSP2 เงินอ่ืนๆ 
ขั้นเตรียมการ 
1.ประช ุมวางแผน 
2.เข ยนโครงการ/ขออนุม ัต  

ต.ค.57    
 
นางภ ญญาภรณ์ จุฬา 

 

ขั้นด าเนินการ 
3.แต่งต ั้งคณะท างาน 
4.ประสานงานกับฝ่ายท ่

เก ่ยวข้อง 
5. ด าเน  นงานตามแผน 
-วันคร สตม์าส 

 
 
 
 
 
 
 

ต.ค.57 – ม .ค.58 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

20,000 

  
 
 
 

 
นายอนุวัฒน์ แก้วมะ 
และครูประจ ากลุ่มสาระฯ 

-เข้าค่ายภาษาอังกฤษ ต.ค.57 – ม .ค.58 - 25,000  
นายสุวชล สุราษฏร์ 
และครูประจ ากลุ่มสาระฯ 

ขั้นติดตามผล 
6.ก ากับต ดตามประเม นผล
การปฏ  บัต งานตามแผน 
7.รายงานผลการด าเน  นงาน 

 
 ก.ย.58 

   

 
 
นางภ ญญาภรณ์ จุฬา 
 

รวม  - 45,000 -  
 
ช่วงที่ 1  ภาคเรียนที่ 2/2557 (ต.ค.57 – มี.ค.58)     

 ช่วงที่ 2  ภาคเรียนที่ 1/2558 (เม.ย.58 – ก.ย.58)   

 
 
 ช่วง

ที ่

เงินอุดหนุน 

เงิน 
SP2 

เงินอื่น ๆ รวมท้ังสิ้น 
งบ

บุคลากร 
งบด าเนินงาน งบลงทุน 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบ 

แทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ สาธาฯ ครุภัณฑ์ 

สิ่ง 
ก่อสร้าง 

1         45,000  45,000 

2         -  - 
รวม         45,000  45,000 

 
5. สถานที่ด าเนินการ 

โรงเร ยนเตร ยมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉ ยงเหนือ 
 



6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
 
 

7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.ระดับค่าเฉล ่ยของคะแนนสอบปลายภาค 
2.คะแนนสอบ O-Net ของนักเร ยนท ่ม ความรู้
ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ 
3.ความพึงพอใจของนักเร ยนท ่เข้าร่วมก จกรรม 

1.ประเม นสภาพจร  งจากผลการ 
ปฏ  บัต ตามแผน 
2. ส ังเกต 
3. ส ัมภาษณ์ และสอบถาม 

1. แบบสำรวจข ้อมูล 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบส ัมภาษณ์ 
4. แบบรายงานผลการปฏ  บัต  

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.นักเร ยนท ่เข้าร่วมโครงการม ผลสัมฤทธ ์ทางการเร ยนภาษาต่างประเทศสูงขึ้น 
2.ระดับคะแนนเฉล ่ย O-Net ในระดับประเทศสูงขึ้น 
3.นักเร ยนม ทักษะทางภาษา ม การพัฒนาคุณภาพทางภาษาทุกด้าน และพัฒนาการด้านคุณภาพช ว ตด ขึ้น 
 
 

    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                               (นางภ ญญาภรณ์ จุฬา) 
                                                       หัวหน้ากลุ่มสาระการเร ยนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
 
    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (นางสาวสมใจ  อุดมศร ) 
             รองผู้อ านวยการกลุ่มบร หารว ชาการ 

 
 
    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                     (นายประยูร  จรรยาเพศ) 
      รองผู้อ านวยการกลุ่มบร หารงบประมาณและแผนงาน 

 
 
 



    ว่าท ่ร้อยตร ...........................................................ผู้อนุมัต โครงการ 
                         (ชัยเดช  บญุรักษา) 
                                       ผู้อ านวยการ 
                                           โรงเร ยนเตร ยมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉ ยงเหนือ 
 
 
 
 
 
 

แบบประมาณการรายละเอียดการใช้เงิน  
 

 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

ประเภทเงิน 
หมายเหตุ 

อุดหนุน รายได้ 
อ่ืนๆ 
(ระบุ) 

1 ค่าใช้สอย/ค่าเช่ารถ/ค่าท ่พัก      ถัวจ่ายทุก 
2 วัสดุ อุปกรณ์จัดก จกรรม      รายการ 
3 เง นรางวัล       
4 ป้ายไวน ว       
        
 รวม   6,000 - 55,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ชื่อโครงการ     ยกระดับผลสัมฤทธ  ์ทางการเร  ยน 

สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1 – 5      กลยุทธ์ สพม.23  ข้อ 1, 2      กลยุทธ์ ร.ร  ข้อ 4,5 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.   มาตรฐานท ่ 3,4,5,6,7,8,10,15  
สนองมาตรฐานการประเมินภายนอก สมศ. ตัวบ่งช ้ท ่  3,4,5,6,7,11,12 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางภ ญญาภรณ์ จุฬา และครูประจ ากลุ่มสาระการเร ยนรู้ภาษาต่างประเทศ 

สถานที ่  โรงเร ยนเตร ยมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉ ยงเหนือ 

ระยะเวลา  ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 

งบประมาณ  เง นเร ยนฟร ฯ 45,000.- บาท   
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาท ่ถูกใช้เป็นสื่อกลางในก จกรรมแทบทุกด้าน ได้แก่ ก จกรรมทาง

ว ชาการ ก จกรรมการสื่อสารไร้พรมแดน ก จกรรมทางการค้าขาย ก จกรรมทางวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ จึงเป็น
ส ่งจ าเป็นส าหรับการด าเน นช ว ตในโลกปัจจุบันอย่างหล กเล ่ยงไม่ได้ กระทรวงศึกษาธ ก ารได้ก าหนดให้
ภาษาต่างประเทศเป็นสาระการเร ยนรู้อ กกลุ่มหนึ่งใน 8 กลุ่มท ่ผู้เร ยนทุกคนต้องเร ยนรู้โดยก าหนดให้ม การ
เร ยนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศทุกชั้น และเด็กไทยส่วนใหญ่ม ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับท ่ต้องปรับปรุง ทั้งน ้เป็นผลจากการไม่ได้รับการฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน และเข ยน ท ่ม 
คุณภาพมากเพ ยงพอ จึงไม่สามารถพัฒนาภาษาอังกฤษในเด็กไทยจนถึงขั้นน าไปใช้ประโยชน์ได้จร ง และยังท า
ให้เด็กไม่เห็นคุณค่าของการเร ยนภาษาอังกฤษมากพอ ส่งผลให้ผลสัมฤทธ ์ทางการเร ยนภาษาอังกฤษต่ า ด้วย
ปัญหาและความจ าเป็นเร่งด่วนดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธ ์ทางการเร ยนกลุ่มสาระการเร ยนรู้ภาษาต่างประเทศให้สูงขึ้นและสามารถน าไปใช้ใน
ช ว ตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักเร ยนทุกคน 
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ ์ทางการเร ยนของนักเร ยนให้สูงขึ้น 

 

3. เป้าหมายโครงการตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 
ผลผลิต (Outputs) 
- นักเร ยนม ระดับผลการเร ยนแต่ละภาคเร ยน 3.0 ขึ้นไป 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- นักเร ยนได้รับการพัฒนาด้านภาษาเต็มศักยภาพ 
ผลกระทบ (Impacts) 
- นักเร  ยนม ความรู้ ม ทักษะกระบวนการและเจตคต ท ่ด ต่อว ชาภาษาต่างประเทศ 



4. กิจกรรมหลักและประเภทงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน เงินSP2 เงินอ่ืนๆ 
ขั้นเตรียมการ 
1.ประช ุมวางแผน 
2.เข ยนโครงการ/ขออนุม ัต  

ต.ค.57    
 
นางภ ญญาภรณ์ จุฬา 

 

ขั้นด าเนินการ 
3.แต่งต ั้งคณะท างาน 
4.ประสานงานกับฝ่ายท ่

เก ่ยวข้อง 
5. ด าเน  นงานตามแผน 
-วันคร สตม์าส 

 
 
 
 
 
 
 

ต.ค.57 – ม .ค.58 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

20,000 

  
 
 
 

 
นายอนุวัฒน์ แก้วมะ 
และครูประจ ากลุ่มสาระฯ 

-เข้าค่ายภาษาอังกฤษ ต.ค.57 – ม .ค.58 - 25,000  
นายสุวชล สุราษฏร์ 
และครูประจ ากลุ่มสาระฯ 

ขั้นติดตามผล 
6.ก ากับต ดตามประเม นผล
การปฏ  บัต งานตามแผน 
7.รายงานผลการด าเน  นงาน 

 
 ก.ย.58 

   

 
 
นางภ ญญาภรณ์ จุฬา 
 

รวม  - 45,000 -  
 
ช่วงที่ 1  ภาคเรียนที่ 2/2557 (ต.ค.57 – มี.ค.58)     

 ช่วงที่ 2  ภาคเรียนที่ 1/2558 (เม.ย.58 – ก.ย.58)   

 
 
 ช่วง

ที ่

เงินอุดหนุน 

เงิน 
SP2 

เงินอื่น ๆ รวมท้ังสิ้น 
งบ

บุคลากร 
งบด าเนินงาน งบลงทุน 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบ 

แทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ สาธาฯ ครุภัณฑ์ 

สิ่ง 
ก่อสร้าง 

1         45,000  45,000 

2         -  - 
รวม         45,000  45,000 

 
5. สถานที่ด าเนินการ 

โรงเร ยนเตร ยมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉ ยงเหนือ 
 



6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
 
 

7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.ระดับค่าเฉล ่ยของคะแนนสอบปลายภาค 
2.คะแนนสอบ O-Net ของนักเร ยนท ่ม ความรู้
ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ 
3.ความพึงพอใจของนักเร ยนท ่เข้าร่วมก จกรรม 

1.ประเม นสภาพจร  งจากผลการ 
ปฏ  บัต ตามแผน 
2. ส ังเกต 
3. ส ัมภาษณ์ และสอบถาม 

1. แบบสำรวจข ้อมูล 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบส ัมภาษณ์ 
4. แบบรายงานผลการปฏ  บัต  

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.นักเร ยนท ่เข้าร่วมโครงการม ผลสัมฤทธ ์ทางการเร ยนภาษาต่างประเทศสูงขึ้น 
2.ระดับคะแนนเฉล ่ย O-Net ในระดับประเทศสูงขึ้น 
3.นักเร ยนม ทักษะทางภาษา ม การพัฒนาคุณภาพทางภาษาทุกด้าน และพัฒนาการด้านคุณภาพช ว ตด ขึ้น 
 
 

    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                               (นางภ ญญาภรณ์ จุฬา) 
                                                       หัวหน้ากลุ่มสาระการเร ยนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
 
    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (นางสาวสมใจ  อุดมศร ) 
             รองผู้อ านวยการกลุ่มบร หารว ชาการ 

 
 
    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                     (นายประยูร  จรรยาเพศ) 
      รองผู้อ านวยการกลุ่มบร หารงบประมาณและแผนงาน 

 
 
 



    ว่าท ่ร้อยตร ...........................................................ผู้อนุมัต โครงการ 
                         (ชัยเดช  บญุรักษา) 
                                       ผู้อ านวยการ 
                                           โรงเร ยนเตร ยมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉ ยงเหนือ 
 
 
 
 
 
 

แบบประมาณการรายละเอียดการใช้เงิน  
 

 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

ประเภทเงิน 
หมายเหตุ 

อุดหนุน รายได้ 
อ่ืนๆ 
(ระบุ) 

1 ค่าใช้สอย/ค่าเช่ารถ/ค่าท ่พัก      ถัวจ่ายทุก 
2 วัสดุ อุปกรณ์จัดก จกรรม      รายการ 
3 เง นรางวัล       
4 ป้ายไวน ว       
        
 รวม   6,000 - 55,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ชื่อโครงการ     ยกระดับผลสัมฤทธ  ์ทางการเร  ยน 

สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1 – 5      กลยุทธ์ สพม.23  ข้อ 1, 2      กลยุทธ์ ร.ร  ข้อ 4,5 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.   มาตรฐานท ่ 3,4,5,6,7,8,10,15  
สนองมาตรฐานการประเมินภายนอก สมศ. ตัวบ่งช ้ท ่  3,4,5,6,7,11,12 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางภ ญญาภรณ์ จุฬา และครูประจ ากลุ่มสาระการเร ยนรู้ภาษาต่างประเทศ 

สถานที ่  โรงเร ยนเตร ยมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉ ยงเหนือ 

ระยะเวลา  ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 

งบประมาณ  เง นเร ยนฟร ฯ 45,000.- บาท   
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาท ่ถูกใช้เป็นสื่อกลางในก จกรรมแทบทุกด้าน ได้แก่ ก จกรรมทาง

ว ชาการ ก จกรรมการสื่อสารไร้พรมแดน ก จกรรมทางการค้าขาย ก จกรรมทางวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ จึงเป็น
ส ่งจ าเป็นส าหรับการด าเน นช ว ตในโลกปัจจุบันอย่างหล กเล ่ยงไม่ได้ กระทรวงศึกษาธ ก ารได้ก าหนดให้
ภาษาต่างประเทศเป็นสาระการเร ยนรู้อ กกลุ่มหนึ่งใน 8 กลุ่มท ่ผู้เร ยนทุกคนต้องเร ยนรู้โดยก าหนดให้ม การ
เร ยนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศทุกชั้น และเด็กไทยส่วนใหญ่ม ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับท ่ต้องปรับปรุง ทั้งน ้เป็นผลจากการไม่ได้รับการฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน และเข ยน ท ่ม 
คุณภาพมากเพ ยงพอ จึงไม่สามารถพัฒนาภาษาอังกฤษในเด็กไทยจนถึงขั้นน าไปใช้ประโยชน์ได้จร ง และยังท า
ให้เด็กไม่เห็นคุณค่าของการเร ยนภาษาอังกฤษมากพอ ส่งผลให้ผลสัมฤทธ ์ทางการเร ยนภาษาอังกฤษต่ า ด้วย
ปัญหาและความจ าเป็นเร่งด่วนดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธ ์ทางการเร ยนกลุ่มสาระการเร ยนรู้ภาษาต่างประเทศให้สูงขึ้นและสามารถน าไปใช้ใน
ช ว ตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักเร ยนทุกคน 
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ ์ทางการเร ยนของนักเร ยนให้สูงขึ้น 

 

3. เป้าหมายโครงการตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 
ผลผลิต (Outputs) 
- นักเร ยนม ระดับผลการเร ยนแต่ละภาคเร ยน 3.0 ขึ้นไป 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- นักเร ยนได้รับการพัฒนาด้านภาษาเต็มศักยภาพ 
ผลกระทบ (Impacts) 
- นักเร  ยนม ความรู้ ม ทักษะกระบวนการและเจตคต ท ่ด ต่อว ชาภาษาต่างประเทศ 



4. กิจกรรมหลักและประเภทงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน เงินSP2 เงินอ่ืนๆ 
ขั้นเตรียมการ 
1.ประช ุมวางแผน 
2.เข ยนโครงการ/ขออนุม ัต  

ต.ค.57    
 
นางภ ญญาภรณ์ จุฬา 

 

ขั้นด าเนินการ 
3.แต่งต ั้งคณะท างาน 
4.ประสานงานกับฝ่ายท ่

เก ่ยวข้อง 
5. ด าเน  นงานตามแผน 
-วันคร สตม์าส 

 
 
 
 
 
 
 

ต.ค.57 – ม .ค.58 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

20,000 

  
 
 
 

 
นายอนุวัฒน์ แก้วมะ 
และครูประจ ากลุ่มสาระฯ 

-เข้าค่ายภาษาอังกฤษ ต.ค.57 – ม .ค.58 - 25,000  
นายสุวชล สุราษฏร์ 
และครูประจ ากลุ่มสาระฯ 

ขั้นติดตามผล 
6.ก ากับต ดตามประเม นผล
การปฏ  บัต งานตามแผน 
7.รายงานผลการด าเน  นงาน 

 
 ก.ย.58 

   

 
 
นางภ ญญาภรณ์ จุฬา 
 

รวม  - 45,000 -  
 
ช่วงที่ 1  ภาคเรียนที่ 2/2557 (ต.ค.57 – มี.ค.58)     

 ช่วงที่ 2  ภาคเรียนที่ 1/2558 (เม.ย.58 – ก.ย.58)   

 
 
 ช่วง

ที ่

เงินอุดหนุน 

เงิน 
SP2 

เงินอื่น ๆ รวมท้ังสิ้น 
งบ

บุคลากร 
งบด าเนินงาน งบลงทุน 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบ 

แทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ สาธาฯ ครุภัณฑ์ 

สิ่ง 
ก่อสร้าง 

1         45,000  45,000 

2         -  - 
รวม         45,000  45,000 

 
5. สถานที่ด าเนินการ 

โรงเร ยนเตร ยมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉ ยงเหนือ 
 



6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
 
 

7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.ระดับค่าเฉล ่ยของคะแนนสอบปลายภาค 
2.คะแนนสอบ O-Net ของนักเร ยนท ่ม ความรู้
ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ 
3.ความพึงพอใจของนักเร ยนท ่เข้าร่วมก จกรรม 

1.ประเม นสภาพจร  งจากผลการ 
ปฏ  บัต ตามแผน 
2. ส ังเกต 
3. ส ัมภาษณ์ และสอบถาม 

1. แบบสำรวจข ้อมูล 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบส ัมภาษณ์ 
4. แบบรายงานผลการปฏ  บัต  

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.นักเร ยนท ่เข้าร่วมโครงการม ผลสัมฤทธ ์ทางการเร ยนภาษาต่างประเทศสูงขึ้น 
2.ระดับคะแนนเฉล ่ย O-Net ในระดับประเทศสูงขึ้น 
3.นักเร ยนม ทักษะทางภาษา ม การพัฒนาคุณภาพทางภาษาทุกด้าน และพัฒนาการด้านคุณภาพช ว ตด ขึ้น 
 
 

    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                               (นางภ ญญาภรณ์ จุฬา) 
                                                       หัวหน้ากลุ่มสาระการเร ยนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
 
    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (นางสาวสมใจ  อุดมศร ) 
             รองผู้อ านวยการกลุ่มบร หารว ชาการ 

 
 
    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                     (นายประยูร  จรรยาเพศ) 
      รองผู้อ านวยการกลุ่มบร หารงบประมาณและแผนงาน 

 
 
 



    ว่าท ่ร้อยตร ...........................................................ผู้อนุมัต โครงการ 
                         (ชัยเดช  บญุรักษา) 
                                       ผู้อ านวยการ 
                                           โรงเร ยนเตร ยมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉ ยงเหนือ 
 
 
 
 
 
 

แบบประมาณการรายละเอียดการใช้เงิน  
 

 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

ประเภทเงิน 
หมายเหตุ 

อุดหนุน รายได้ 
อ่ืนๆ 
(ระบุ) 

1 ค่าใช้สอย/ค่าเช่ารถ/ค่าท ่พัก      ถัวจ่ายทุก 
2 วัสดุ อุปกรณ์จัดก จกรรม      รายการ 
3 เง นรางวัล       
4 ป้ายไวน ว       
        
 รวม   6,000 - 55,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ชื่อโครงการ     ยกระดับผลสัมฤทธ  ์ทางการเร  ยน 

สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1 – 5      กลยุทธ์ สพม.23  ข้อ 1, 2      กลยุทธ์ ร.ร  ข้อ 4,5 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.   มาตรฐานท ่ 3,4,5,6,7,8,10,15  
สนองมาตรฐานการประเมินภายนอก สมศ. ตัวบ่งช ้ท ่  3,4,5,6,7,11,12 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางภ ญญาภรณ์ จุฬา และครูประจ ากลุ่มสาระการเร ยนรู้ภาษาต่างประเทศ 

สถานที ่  โรงเร ยนเตร ยมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉ ยงเหนือ 

ระยะเวลา  ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 

งบประมาณ  เง นเร ยนฟร ฯ 45,000.- บาท   
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาท ่ถูกใช้เป็นสื่อกลางในก จกรรมแทบทุกด้าน ได้แก่ ก จกรรมทาง

ว ชาการ ก จกรรมการสื่อสารไร้พรมแดน ก จกรรมทางการค้าขาย ก จกรรมทางวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ จึงเป็น
ส ่งจ าเป็นส าหรับการด าเน นช ว ตในโลกปัจจุบันอย่างหล กเล ่ยงไม่ได้ กระทรวงศึกษาธ ก ารได้ก าหนดให้
ภาษาต่างประเทศเป็นสาระการเร ยนรู้อ กกลุ่มหนึ่งใน 8 กลุ่มท ่ผู้เร ยนทุกคนต้องเร ยนรู้โดยก าหนดให้ม การ
เร ยนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศทุกชั้น และเด็กไทยส่วนใหญ่ม ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับท ่ต้องปรับปรุง ทั้งน ้เป็นผลจากการไม่ได้รับการฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน และเข ยน ท ่ม 
คุณภาพมากเพ ยงพอ จึงไม่สามารถพัฒนาภาษาอังกฤษในเด็กไทยจนถึงขั้นน าไปใช้ประโยชน์ได้จร ง และยังท า
ให้เด็กไม่เห็นคุณค่าของการเร ยนภาษาอังกฤษมากพอ ส่งผลให้ผลสัมฤทธ ์ทางการเร ยนภาษาอังกฤษต่ า ด้วย
ปัญหาและความจ าเป็นเร่งด่วนดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธ ์ทางการเร ยนกลุ่มสาระการเร ยนรู้ภาษาต่างประเทศให้สูงขึ้นและสามารถน าไปใช้ใน
ช ว ตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักเร ยนทุกคน 
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ ์ทางการเร ยนของนักเร ยนให้สูงขึ้น 

 

3. เป้าหมายโครงการตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 
ผลผลิต (Outputs) 
- นักเร ยนม ระดับผลการเร ยนแต่ละภาคเร ยน 3.0 ขึ้นไป 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- นักเร ยนได้รับการพัฒนาด้านภาษาเต็มศักยภาพ 
ผลกระทบ (Impacts) 
- นักเร  ยนม ความรู้ ม ทักษะกระบวนการและเจตคต ท ่ด ต่อว ชาภาษาต่างประเทศ 



4. กิจกรรมหลักและประเภทงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน เงินSP2 เงินอ่ืนๆ 
ขั้นเตรียมการ 
1.ประช ุมวางแผน 
2.เข ยนโครงการ/ขออนุม ัต  

ต.ค.57    
 
นางภ ญญาภรณ์ จุฬา 

 

ขั้นด าเนินการ 
3.แต่งต ั้งคณะท างาน 
4.ประสานงานกับฝ่ายท ่

เก ่ยวข้อง 
5. ด าเน  นงานตามแผน 
-วันคร สตม์าส 

 
 
 
 
 
 
 

ต.ค.57 – ม .ค.58 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

20,000 

  
 
 
 

 
นายอนุวัฒน์ แก้วมะ 
และครูประจ ากลุ่มสาระฯ 

-เข้าค่ายภาษาอังกฤษ ต.ค.57 – ม .ค.58 - 25,000  
นายสุวชล สุราษฏร์ 
และครูประจ ากลุ่มสาระฯ 

ขั้นติดตามผล 
6.ก ากับต ดตามประเม นผล
การปฏ  บัต งานตามแผน 
7.รายงานผลการด าเน  นงาน 

 
 ก.ย.58 

   

 
 
นางภ ญญาภรณ์ จุฬา 
 

รวม  - 45,000 -  
 
ช่วงที่ 1  ภาคเรียนที่ 2/2557 (ต.ค.57 – มี.ค.58)     

 ช่วงที่ 2  ภาคเรียนที่ 1/2558 (เม.ย.58 – ก.ย.58)   

 
 
 ช่วง

ที ่

เงินอุดหนุน 

เงิน 
SP2 

เงินอื่น ๆ รวมท้ังสิ้น 
งบ

บุคลากร 
งบด าเนินงาน งบลงทุน 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบ 

แทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ สาธาฯ ครุภัณฑ์ 

สิ่ง 
ก่อสร้าง 

1         45,000  45,000 

2         -  - 
รวม         45,000  45,000 

 
5. สถานที่ด าเนินการ 

โรงเร ยนเตร ยมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉ ยงเหนือ 
 



6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
 
 

7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.ระดับค่าเฉล ่ยของคะแนนสอบปลายภาค 
2.คะแนนสอบ O-Net ของนักเร ยนท ่ม ความรู้
ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ 
3.ความพึงพอใจของนักเร ยนท ่เข้าร่วมก จกรรม 

1.ประเม นสภาพจร  งจากผลการ 
ปฏ  บัต ตามแผน 
2. ส ังเกต 
3. ส ัมภาษณ์ และสอบถาม 

1. แบบสำรวจข ้อมูล 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบส ัมภาษณ์ 
4. แบบรายงานผลการปฏ  บัต  

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.นักเร ยนท ่เข้าร่วมโครงการม ผลสัมฤทธ ์ทางการเร ยนภาษาต่างประเทศสูงขึ้น 
2.ระดับคะแนนเฉล ่ย O-Net ในระดับประเทศสูงขึ้น 
3.นักเร ยนม ทักษะทางภาษา ม การพัฒนาคุณภาพทางภาษาทุกด้าน และพัฒนาการด้านคุณภาพช ว ตด ขึ้น 
 
 

    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                               (นางภ ญญาภรณ์ จุฬา) 
                                                       หัวหน้ากลุ่มสาระการเร ยนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
 
    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (นางสาวสมใจ  อุดมศร ) 
             รองผู้อ านวยการกลุ่มบร หารว ชาการ 

 
 
    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                     (นายประยูร  จรรยาเพศ) 
      รองผู้อ านวยการกลุ่มบร หารงบประมาณและแผนงาน 

 
 
 



    ว่าท ่ร้อยตร ...........................................................ผู้อนุมัต โครงการ 
                         (ชัยเดช  บญุรักษา) 
                                       ผู้อ านวยการ 
                                           โรงเร ยนเตร ยมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉ ยงเหนือ 
 
 
 
 
 
 

แบบประมาณการรายละเอียดการใช้เงิน  
 

 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

ประเภทเงิน 
หมายเหตุ 

อุดหนุน รายได้ 
อ่ืนๆ 
(ระบุ) 

1 ค่าใช้สอย/ค่าเช่ารถ/ค่าท ่พัก      ถัวจ่ายทุก 
2 วัสดุ อุปกรณ์จัดก จกรรม      รายการ 
3 เง นรางวัล       
4 ป้ายไวน ว       
        
 รวม   6,000 - 55,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ชื่อโครงการ     ยกระดับผลสัมฤทธ  ์ทางการเร  ยน 

สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1 – 5      กลยุทธ์ สพม.23  ข้อ 1, 2      กลยุทธ์ ร.ร  ข้อ 4,5 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.   มาตรฐานท ่ 3,4,5,6,7,8,10,15  
สนองมาตรฐานการประเมินภายนอก สมศ. ตัวบ่งช ้ท ่  3,4,5,6,7,11,12 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางภ ญญาภรณ์ จุฬา และครูประจ ากลุ่มสาระการเร ยนรู้ภาษาต่างประเทศ 

สถานที ่  โรงเร ยนเตร ยมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉ ยงเหนือ 

ระยะเวลา  ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 

งบประมาณ  เง นเร ยนฟร ฯ 45,000.- บาท   
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาท ่ถูกใช้เป็นสื่อกลางในก จกรรมแทบทุกด้าน ได้แก่ ก จกรรมทาง

ว ชาการ ก จกรรมการสื่อสารไร้พรมแดน ก จกรรมทางการค้าขาย ก จกรรมทางวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ จึงเป็น
ส ่งจ าเป็นส าหรับการด าเน นช ว ตในโลกปัจจุบันอย่างหล กเล ่ยงไม่ได้ กระทรวงศึกษาธ ก ารได้ก าหนดให้
ภาษาต่างประเทศเป็นสาระการเร ยนรู้อ กกลุ่มหนึ่งใน 8 กลุ่มท ่ผู้เร ยนทุกคนต้องเร ยนรู้โดยก าหนดให้ม การ
เร ยนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศทุกชั้น และเด็กไทยส่วนใหญ่ม ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับท ่ต้องปรับปรุง ทั้งน ้เป็นผลจากการไม่ได้รับการฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน และเข ยน ท ่ม 
คุณภาพมากเพ ยงพอ จึงไม่สามารถพัฒนาภาษาอังกฤษในเด็กไทยจนถึงขั้นน าไปใช้ประโยชน์ได้จร ง และยังท า
ให้เด็กไม่เห็นคุณค่าของการเร ยนภาษาอังกฤษมากพอ ส่งผลให้ผลสัมฤทธ ์ทางการเร ยนภาษาอังกฤษต่ า ด้วย
ปัญหาและความจ าเป็นเร่งด่วนดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธ ์ทางการเร ยนกลุ่มสาระการเร ยนรู้ภาษาต่างประเทศให้สูงขึ้นและสามารถน าไปใช้ใน
ช ว ตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักเร ยนทุกคน 
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ ์ทางการเร ยนของนักเร ยนให้สูงขึ้น 

 

3. เป้าหมายโครงการตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 
ผลผลิต (Outputs) 
- นักเร ยนม ระดับผลการเร ยนแต่ละภาคเร ยน 3.0 ขึ้นไป 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- นักเร ยนได้รับการพัฒนาด้านภาษาเต็มศักยภาพ 
ผลกระทบ (Impacts) 
- นักเร  ยนม ความรู้ ม ทักษะกระบวนการและเจตคต ท ่ด ต่อว ชาภาษาต่างประเทศ 



4. กิจกรรมหลักและประเภทงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน เงินSP2 เงินอ่ืนๆ 
ขั้นเตรียมการ 
1.ประช ุมวางแผน 
2.เข ยนโครงการ/ขออนุม ัต  

ต.ค.57    
 
นางภ ญญาภรณ์ จุฬา 

 

ขั้นด าเนินการ 
3.แต่งต ั้งคณะท างาน 
4.ประสานงานกับฝ่ายท ่

เก ่ยวข้อง 
5. ด าเน  นงานตามแผน 
-วันคร สตม์าส 

 
 
 
 
 
 
 

ต.ค.57 – ม .ค.58 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

20,000 

  
 
 
 

 
นายอนุวัฒน์ แก้วมะ 
และครูประจ ากลุ่มสาระฯ 

-เข้าค่ายภาษาอังกฤษ ต.ค.57 – ม .ค.58 - 25,000  
นายสุวชล สุราษฏร์ 
และครูประจ ากลุ่มสาระฯ 

ขั้นติดตามผล 
6.ก ากับต ดตามประเม นผล
การปฏ  บัต งานตามแผน 
7.รายงานผลการด าเน  นงาน 

 
 ก.ย.58 

   

 
 
นางภ ญญาภรณ์ จุฬา 
 

รวม  - 45,000 -  
 
ช่วงที่ 1  ภาคเรียนที่ 2/2557 (ต.ค.57 – มี.ค.58)     

 ช่วงที่ 2  ภาคเรียนที่ 1/2558 (เม.ย.58 – ก.ย.58)   

 
 
 ช่วง

ที ่

เงินอุดหนุน 

เงิน 
SP2 

เงินอื่น ๆ รวมท้ังสิ้น 
งบ

บุคลากร 
งบด าเนินงาน งบลงทุน 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบ 

แทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ สาธาฯ ครุภัณฑ์ 

สิ่ง 
ก่อสร้าง 

1         45,000  45,000 

2         -  - 
รวม         45,000  45,000 

 
5. สถานที่ด าเนินการ 

โรงเร ยนเตร ยมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉ ยงเหนือ 
 



6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
 
 

7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.ระดับค่าเฉล ่ยของคะแนนสอบปลายภาค 
2.คะแนนสอบ O-Net ของนักเร ยนท ่ม ความรู้
ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ 
3.ความพึงพอใจของนักเร ยนท ่เข้าร่วมก จกรรม 

1.ประเม นสภาพจร  งจากผลการ 
ปฏ  บัต ตามแผน 
2. ส ังเกต 
3. ส ัมภาษณ์ และสอบถาม 

1. แบบสำรวจข ้อมูล 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบส ัมภาษณ์ 
4. แบบรายงานผลการปฏ  บัต  

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.นักเร ยนท ่เข้าร่วมโครงการม ผลสัมฤทธ ์ทางการเร ยนภาษาต่างประเทศสูงขึ้น 
2.ระดับคะแนนเฉล ่ย O-Net ในระดับประเทศสูงขึ้น 
3.นักเร ยนม ทักษะทางภาษา ม การพัฒนาคุณภาพทางภาษาทุกด้าน และพัฒนาการด้านคุณภาพช ว ตด ขึ้น 
 
 

    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                               (นางภ ญญาภรณ์ จุฬา) 
                                                       หัวหน้ากลุ่มสาระการเร ยนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
 
    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (นางสาวสมใจ  อุดมศร ) 
             รองผู้อ านวยการกลุ่มบร หารว ชาการ 

 
 
    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                     (นายประยูร  จรรยาเพศ) 
      รองผู้อ านวยการกลุ่มบร หารงบประมาณและแผนงาน 

 
 
 



    ว่าท ่ร้อยตร ...........................................................ผู้อนุมัต โครงการ 
                         (ชัยเดช  บญุรักษา) 
                                       ผู้อ านวยการ 
                                           โรงเร ยนเตร ยมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉ ยงเหนือ 
 
 
 
 
 
 

แบบประมาณการรายละเอียดการใช้เงิน  
 

 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

ประเภทเงิน 
หมายเหตุ 

อุดหนุน รายได้ 
อ่ืนๆ 
(ระบุ) 

1 ค่าใช้สอย/ค่าเช่ารถ/ค่าท ่พัก      ถัวจ่ายทุก 
2 วัสดุ อุปกรณ์จัดก จกรรม      รายการ 
3 เง นรางวัล       
4 ป้ายไวน ว       
        
 รวม   6,000 - 55,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ชื่อโครงการ     ยกระดับผลสัมฤทธ  ์ทางการเร  ยน 

สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1 – 5      กลยุทธ์ สพม.23  ข้อ 1, 2      กลยุทธ์ ร.ร  ข้อ 4,5 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.   มาตรฐานท ่ 3,4,5,6,7,8,10,15  
สนองมาตรฐานการประเมินภายนอก สมศ. ตัวบ่งช ้ท ่  3,4,5,6,7,11,12 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางภ ญญาภรณ์ จุฬา และครูประจ ากลุ่มสาระการเร ยนรู้ภาษาต่างประเทศ 

สถานที ่  โรงเร ยนเตร ยมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉ ยงเหนือ 

ระยะเวลา  ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 

งบประมาณ  เง นเร ยนฟร ฯ 45,000.- บาท   
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาท ่ถูกใช้เป็นสื่อกลางในก จกรรมแทบทุกด้าน ได้แก่ ก จกรรมทาง

ว ชาการ ก จกรรมการสื่อสารไร้พรมแดน ก จกรรมทางการค้าขาย ก จกรรมทางวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ จึงเป็น
ส ่งจ าเป็นส าหรับการด าเน นช ว ตในโลกปัจจุบันอย่างหล กเล ่ยงไม่ได้ กระทรวงศึกษาธ ก ารได้ก าหนดให้
ภาษาต่างประเทศเป็นสาระการเร ยนรู้อ กกลุ่มหนึ่งใน 8 กลุ่มท ่ผู้เร ยนทุกคนต้องเร ยนรู้โดยก าหนดให้ม การ
เร ยนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศทุกชั้น และเด็กไทยส่วนใหญ่ม ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับท ่ต้องปรับปรุง ทั้งน ้เป็นผลจากการไม่ได้รับการฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน และเข ยน ท ่ม 
คุณภาพมากเพ ยงพอ จึงไม่สามารถพัฒนาภาษาอังกฤษในเด็กไทยจนถึงขั้นน าไปใช้ประโยชน์ได้จร ง และยังท า
ให้เด็กไม่เห็นคุณค่าของการเร ยนภาษาอังกฤษมากพอ ส่งผลให้ผลสัมฤทธ ์ทางการเร ยนภาษาอังกฤษต่ า ด้วย
ปัญหาและความจ าเป็นเร่งด่วนดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธ ์ทางการเร ยนกลุ่มสาระการเร ยนรู้ภาษาต่างประเทศให้สูงขึ้นและสามารถน าไปใช้ใน
ช ว ตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักเร ยนทุกคน 
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ ์ทางการเร ยนของนักเร ยนให้สูงขึ้น 

 

3. เป้าหมายโครงการตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 
ผลผลิต (Outputs) 
- นักเร ยนม ระดับผลการเร ยนแต่ละภาคเร ยน 3.0 ขึ้นไป 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- นักเร ยนได้รับการพัฒนาด้านภาษาเต็มศักยภาพ 
ผลกระทบ (Impacts) 
- นักเร  ยนม ความรู้ ม ทักษะกระบวนการและเจตคต ท ่ด ต่อว ชาภาษาต่างประเทศ 



4. กิจกรรมหลักและประเภทงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน เงินSP2 เงินอ่ืนๆ 
ขั้นเตรียมการ 
1.ประช ุมวางแผน 
2.เข ยนโครงการ/ขออนุม ัต  

ต.ค.57    
 
นางภ ญญาภรณ์ จุฬา 

 

ขั้นด าเนินการ 
3.แต่งต ั้งคณะท างาน 
4.ประสานงานกับฝ่ายท ่

เก ่ยวข้อง 
5. ด าเน  นงานตามแผน 
-วันคร สตม์าส 

 
 
 
 
 
 
 

ต.ค.57 – ม .ค.58 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

20,000 

  
 
 
 

 
นายอนุวัฒน์ แก้วมะ 
และครูประจ ากลุ่มสาระฯ 

-เข้าค่ายภาษาอังกฤษ ต.ค.57 – ม .ค.58 - 25,000  
นายสุวชล สุราษฏร์ 
และครูประจ ากลุ่มสาระฯ 

ขั้นติดตามผล 
6.ก ากับต ดตามประเม นผล
การปฏ  บัต งานตามแผน 
7.รายงานผลการด าเน  นงาน 

 
 ก.ย.58 

   

 
 
นางภ ญญาภรณ์ จุฬา 
 

รวม  - 45,000 -  
 
ช่วงที่ 1  ภาคเรียนที่ 2/2557 (ต.ค.57 – มี.ค.58)     

 ช่วงที่ 2  ภาคเรียนที่ 1/2558 (เม.ย.58 – ก.ย.58)   

 
 
 ช่วง

ที ่

เงินอุดหนุน 

เงิน 
SP2 

เงินอื่น ๆ รวมท้ังสิ้น 
งบ

บุคลากร 
งบด าเนินงาน งบลงทุน 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบ 

แทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ สาธาฯ ครุภัณฑ์ 

สิ่ง 
ก่อสร้าง 

1         45,000  45,000 

2         -  - 
รวม         45,000  45,000 

 
5. สถานที่ด าเนินการ 

โรงเร ยนเตร ยมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉ ยงเหนือ 
 



6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
 
 

7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.ระดับค่าเฉล ่ยของคะแนนสอบปลายภาค 
2.คะแนนสอบ O-Net ของนักเร ยนท ่ม ความรู้
ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ 
3.ความพึงพอใจของนักเร ยนท ่เข้าร่วมก จกรรม 

1.ประเม นสภาพจร  งจากผลการ 
ปฏ  บัต ตามแผน 
2. ส ังเกต 
3. ส ัมภาษณ์ และสอบถาม 

1. แบบสำรวจข ้อมูล 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบส ัมภาษณ์ 
4. แบบรายงานผลการปฏ  บัต  

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.นักเร ยนท ่เข้าร่วมโครงการม ผลสัมฤทธ ์ทางการเร ยนภาษาต่างประเทศสูงขึ้น 
2.ระดับคะแนนเฉล ่ย O-Net ในระดับประเทศสูงขึ้น 
3.นักเร ยนม ทักษะทางภาษา ม การพัฒนาคุณภาพทางภาษาทุกด้าน และพัฒนาการด้านคุณภาพช ว ตด ขึ้น 
 
 

    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                               (นางภ ญญาภรณ์ จุฬา) 
                                                       หัวหน้ากลุ่มสาระการเร ยนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
 
    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (นางสาวสมใจ  อุดมศร ) 
             รองผู้อ านวยการกลุ่มบร หารว ชาการ 

 
 
    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                     (นายประยูร  จรรยาเพศ) 
      รองผู้อ านวยการกลุ่มบร หารงบประมาณและแผนงาน 

 
 
 



    ว่าท ่ร้อยตร ...........................................................ผู้อนุมัต โครงการ 
                         (ชัยเดช  บญุรักษา) 
                                       ผู้อ านวยการ 
                                           โรงเร ยนเตร ยมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉ ยงเหนือ 
 
 
 
 
 
 

แบบประมาณการรายละเอียดการใช้เงิน  
 

 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

ประเภทเงิน 
หมายเหตุ 

อุดหนุน รายได้ 
อ่ืนๆ 
(ระบุ) 

1 ค่าใช้สอย/ค่าเช่ารถ/ค่าท ่พัก      ถัวจ่ายทุก 
2 วัสดุ อุปกรณ์จัดก จกรรม      รายการ 
3 เง นรางวัล       
4 ป้ายไวน ว       
        
 รวม   6,000 - 55,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ชื่อโครงการ     ยกระดับผลสัมฤทธ  ์ทางการเร  ยน 

สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1 – 5      กลยุทธ์ สพม.23  ข้อ 1, 2      กลยุทธ์ ร.ร  ข้อ 4,5 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.   มาตรฐานท ่ 3,4,5,6,7,8,10,15  
สนองมาตรฐานการประเมินภายนอก สมศ. ตัวบ่งช ้ท ่  3,4,5,6,7,11,12 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางภ ญญาภรณ์ จุฬา และครูประจ ากลุ่มสาระการเร ยนรู้ภาษาต่างประเทศ 

สถานที ่  โรงเร ยนเตร ยมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉ ยงเหนือ 

ระยะเวลา  ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 

งบประมาณ  เง นเร ยนฟร ฯ 45,000.- บาท   
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาท ่ถูกใช้เป็นสื่อกลางในก จกรรมแทบทุกด้าน ได้แก่ ก จกรรมทาง

ว ชาการ ก จกรรมการสื่อสารไร้พรมแดน ก จกรรมทางการค้าขาย ก จกรรมทางวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ จึงเป็น
ส ่งจ าเป็นส าหรับการด าเน นช ว ตในโลกปัจจุบันอย่างหล กเล ่ยงไม่ได้ กระทรวงศึกษาธ ก ารได้ก าหนดให้
ภาษาต่างประเทศเป็นสาระการเร ยนรู้อ กกลุ่มหนึ่งใน 8 กลุ่มท ่ผู้เร ยนทุกคนต้องเร ยนรู้โดยก าหนดให้ม การ
เร ยนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศทุกชั้น และเด็กไทยส่วนใหญ่ม ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับท ่ต้องปรับปรุง ทั้งน ้เป็นผลจากการไม่ได้รับการฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน และเข ยน ท ่ม 
คุณภาพมากเพ ยงพอ จึงไม่สามารถพัฒนาภาษาอังกฤษในเด็กไทยจนถึงขั้นน าไปใช้ประโยชน์ได้จร ง และยังท า
ให้เด็กไม่เห็นคุณค่าของการเร ยนภาษาอังกฤษมากพอ ส่งผลให้ผลสัมฤทธ ์ทางการเร ยนภาษาอังกฤษต่ า ด้วย
ปัญหาและความจ าเป็นเร่งด่วนดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธ ์ทางการเร ยนกลุ่มสาระการเร ยนรู้ภาษาต่างประเทศให้สูงขึ้นและสามารถน าไปใช้ใน
ช ว ตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักเร ยนทุกคน 
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ ์ทางการเร ยนของนักเร ยนให้สูงขึ้น 

 

3. เป้าหมายโครงการตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 
ผลผลิต (Outputs) 
- นักเร ยนม ระดับผลการเร ยนแต่ละภาคเร ยน 3.0 ขึ้นไป 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- นักเร ยนได้รับการพัฒนาด้านภาษาเต็มศักยภาพ 
ผลกระทบ (Impacts) 
- นักเร  ยนม ความรู้ ม ทักษะกระบวนการและเจตคต ท ่ด ต่อว ชาภาษาต่างประเทศ 



4. กิจกรรมหลักและประเภทงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน เงินSP2 เงินอ่ืนๆ 
ขั้นเตรียมการ 
1.ประช ุมวางแผน 
2.เข ยนโครงการ/ขออนุม ัต  

ต.ค.57    
 
นางภ ญญาภรณ์ จุฬา 

 

ขั้นด าเนินการ 
3.แต่งต ั้งคณะท างาน 
4.ประสานงานกับฝ่ายท ่

เก ่ยวข้อง 
5. ด าเน  นงานตามแผน 
-วันคร สตม์าส 

 
 
 
 
 
 
 

ต.ค.57 – ม .ค.58 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

20,000 

  
 
 
 

 
นายอนุวัฒน์ แก้วมะ 
และครูประจ ากลุ่มสาระฯ 

-เข้าค่ายภาษาอังกฤษ ต.ค.57 – ม .ค.58 - 25,000  
นายสุวชล สุราษฏร์ 
และครูประจ ากลุ่มสาระฯ 

ขั้นติดตามผล 
6.ก ากับต ดตามประเม นผล
การปฏ  บัต งานตามแผน 
7.รายงานผลการด าเน  นงาน 

 
 ก.ย.58 

   

 
 
นางภ ญญาภรณ์ จุฬา 
 

รวม  - 45,000 -  
 
ช่วงที่ 1  ภาคเรียนที่ 2/2557 (ต.ค.57 – มี.ค.58)     

 ช่วงที่ 2  ภาคเรียนที่ 1/2558 (เม.ย.58 – ก.ย.58)   

 
 
 ช่วง

ที ่

เงินอุดหนุน 

เงิน 
SP2 

เงินอื่น ๆ รวมท้ังสิ้น 
งบ

บุคลากร 
งบด าเนินงาน งบลงทุน 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบ 

แทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ สาธาฯ ครุภัณฑ์ 

สิ่ง 
ก่อสร้าง 

1         45,000  45,000 

2         -  - 
รวม         45,000  45,000 

 
5. สถานที่ด าเนินการ 

โรงเร ยนเตร ยมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉ ยงเหนือ 
 



6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
 
 

7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.ระดับค่าเฉล ่ยของคะแนนสอบปลายภาค 
2.คะแนนสอบ O-Net ของนักเร ยนท ่ม ความรู้
ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ 
3.ความพึงพอใจของนักเร ยนท ่เข้าร่วมก จกรรม 

1.ประเม นสภาพจร  งจากผลการ 
ปฏ  บัต ตามแผน 
2. ส ังเกต 
3. ส ัมภาษณ์ และสอบถาม 

1. แบบสำรวจข ้อมูล 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบส ัมภาษณ์ 
4. แบบรายงานผลการปฏ  บัต  

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.นักเร ยนท ่เข้าร่วมโครงการม ผลสัมฤทธ ์ทางการเร ยนภาษาต่างประเทศสูงขึ้น 
2.ระดับคะแนนเฉล ่ย O-Net ในระดับประเทศสูงขึ้น 
3.นักเร ยนม ทักษะทางภาษา ม การพัฒนาคุณภาพทางภาษาทุกด้าน และพัฒนาการด้านคุณภาพช ว ตด ขึ้น 
 
 

    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                               (นางภ ญญาภรณ์ จุฬา) 
                                                       หัวหน้ากลุ่มสาระการเร ยนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
 
    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (นางสาวสมใจ  อุดมศร ) 
             รองผู้อ านวยการกลุ่มบร หารว ชาการ 

 
 
    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                     (นายประยูร  จรรยาเพศ) 
      รองผู้อ านวยการกลุ่มบร หารงบประมาณและแผนงาน 

 
 
 



    ว่าท ่ร้อยตร ...........................................................ผู้อนุมัต โครงการ 
                         (ชัยเดช  บญุรักษา) 
                                       ผู้อ านวยการ 
                                           โรงเร ยนเตร ยมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉ ยงเหนือ 
 
 
 
 
 
 

แบบประมาณการรายละเอียดการใช้เงิน  
 

 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

ประเภทเงิน 
หมายเหตุ 

อุดหนุน รายได้ 
อ่ืนๆ 
(ระบุ) 

1 ค่าใช้สอย/ค่าเช่ารถ/ค่าท ่พัก      ถัวจ่ายทุก 
2 วัสดุ อุปกรณ์จัดก จกรรม      รายการ 
3 เง นรางวัล       
4 ป้ายไวน ว       
        
 รวม   6,000 - 55,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


