
 

 

ส่วนที่ 1 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 

สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23    
 

ข้อมูลทั่วไป 
 
1. ข้อมูลทั่วไป 

 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่เปิดสอนเฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เดิมสังกัดกรมสามัญศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่
เลขที่ 121 หมู่ที่ 12 ต าบลสว่างแดนดิน     อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดิมชื่อ “โรงเรียนสว่าง”ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 
2502 โดยความเอ้ือเฟ้ือของ หลวงปริวรรตวรพิจิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครสมัยนั้น ครูใหญ่
คนแรก คือ นายประมวล อุปพงษ์   
 1 สิงหาคม 2506 นายนิรัตน์ วิภาวิน ด ารงต าแหน่งครูใหญ่ และในปีนี้                         ได้
เปลี่ยนชื่อโรงเรียน เป็น “โรงเรียนสว่างศึกษา”  
 พ.ศ. 2541 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายกระจายคุณภาพ ไปสู่ภูมิภาค 
เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนในต่างจังหวัด มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนที่มีชื่อเสียง  ในกรุงเทพมหานคร จึง
ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาขึ้นทั้ง 4 ภาค ซึ่งมีการจัด          การเรียนการสอนแบบเดียวกันกับ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
 1 มิถุนายน 2542 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียน จาก               “โรงเรียน
สว่างศึกษา” เป็น “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”                      ได้ด าเนินการรับ
นักเรียนและเปิดท าการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตั้งแต่                      ปีการศึกษา 2542 
เป็นต้นมา ปัจจุบันโรงเรียนมีพ้ืนที่ 57  ไร่ 2  งาน  84 ตารางวา  
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2. ข้อมูลจ ำเพำะ 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 1 พระเกี้ยว ตราสัญลักษณ์โรงเรียน 

 
 

2.1  อักษรย่อประจ าโรงเรียน  “ต.อ.”  

2.2 สีประจ าโรงเรียน  คือ  “ชมพู” 

2.3 พุทธสุภาษิตประจ าโรงเรียน คือ  

นิมิตฺต    สาธุรูปาน    กตญฺญูกตเวทิตา 

ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี 

2.4  ต้นไม้/ดอกไม้ประจ าโรงเรียน คือ ต้นราชพฤกษ์ (ต้นคูณ) 

2.5  อัตลักษณ์ คือ “ต.อ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต้นกล้าของแผ่นดิน”  

2.6  เอกลักษณ์ คือ “ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม” 

2.7  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 5)  อยู่อย่างพอเพียง 

2)  ซื่อสัตย์ สุจริต  6)  มุ่งมั่นการท างาน 

3)  มีวินัย   7)  รักความเป็นไทย 

4)  ใฝ่เรียนรู้   8)  มีจิตสาธารณะ 
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คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้อ านวยการโรงเรียน

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

 
โครงสร้างการบริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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3. ข้อมูลด้านการบริหารสถานศึกษา 
ตาราง 1 แสดงท าเนียบผู้บริหารโรงเรียน ปีการศึกษา  2542 – ปัจจุบัน 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง/ระดับ/วิทยฐานะ ปีพุทธศักราช 

1 นายวันชัย  วิเศษโพธิศรี  ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ (ระดับ 9) 2542 - 2547 
2 นายประทวน  วิไลศิลป์ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 2547 - 2548 
3 นายเลอพงษ์  อุทธา ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 2548 - 2555 
4 ว่าทีร่.ต.ชัยเดช บุญรักษา ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ (ระดับ 9) 2555 - 2559 
5 ว่าที่ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหม ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 2559 – ปัจจุบัน 
 

ตาราง 2 แสดงข้อมูลรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/วิทยฐานะ กลุ่มบริหารงาน 
1 นายณรงค์  ค าสุขุม รอง ผอ.ช านาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานงบประมาณฯ 
 

ตาราง 3 แสดงข้อมูลหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/วิทยฐานะ กลุ่มบริหารงาน 
1 นางทรงศรี โสมชัย ครูช านาญการพิเศษ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
2 นางวิสาขมาส ค าสีลา ครูช านาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานงบประมาณฯ 
3 นายไพบูลย์ สุรารักษ์ ครูช านาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
4 นางอัญชลี กุลเกลี้ยง ครูช านาญการพิเศษ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
5 นายเสนีย์ ธีรสิรินานนท์ ครูช านาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 

ตาราง 4 แสดงข้อมูลหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/วิทยฐานะ หน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1 นายนพดล ศรีสาคร ครูช านาญการพิเศษ ภาษาไทย 
2 นางวิสาขมาส ค าสีลา ครูช านาญการพิเศษ คณิตศาสตร์ 
3 นางพิศมัย พานโฮม ครูช านาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์ 
4 นางธิกานดา ศรีสาคร ครูช านาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
5 นางสาวอารีลักษณ์ ค าโสภา ครูช านาญการ สุขศึกษาและพลศึกษา 
6 นายสุรินทร์ นาจะรวย ครูช านาญการพิเศษ ศิลปะ 
7 นางสาวกิริยา ทิพมาตย์ ครูช านาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
8 นายอนุวัฒน์ แก้วมะ ครูช านาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ 
9 นายสุรศักดิ์ เอี๊ยบทวี ครูช านาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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4. ข้อมูลนักเรียน 
ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนนักเรียน  (ข้อมูล ณ วันที่  10  มิ.ย. 60) ดังนี้ 

1)  จ านวนนักเรียน ทั้งหมด 1,767 คน 
2)  จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน   

 
ตาราง 5 แสดงข้อมูลจ านวนนักเรียน 
 

ระดับชั้น 
จ านวน 

ห้องเรียน 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 15 181 375 556 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 16 186 422 608 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 16 202 401 603 
รวมทั้งสิ้น 48 569 1,198 1,767 

 
3)  มีนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม   -   คน 

4)  มีนักเรียนที่มีภาวะ ทุพโภชนาการ  -  คน 

5)  มีนักเรียนปัญญาเลิศ  - คน 

6)  มีนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  -   คน 

7)  จ านวนนักเรียนต่อห้อง  (เฉลี่ย)  37  คน 

8)  สัดส่วนครู : นักเรียน = 1 :  19 

9)  จ านวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ปีปัจจุบัน)   -   คน 

10)  สถิติการขาดเรียนเฉลี่ยต่อเดือน  2  วัน 

11)  จ านวนนักเรียนที่ท าชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน   470  คน 
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5. ข้อมูลบุคลากร 
ตาราง  6  แสดงข้อมูลบุคลากร 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒ ิ วิชา เอก 
1 ว่าท่ี ร.ต.ดร.สุกิจ  ศรีพรหม ผอ.ช านาญการพเิศษ ศษ.ด การบริหารการศึกษา 
2 นายณรงค์  ค าสุขุม รองผอ.ช านาญการพเิศษ ค.ม. การบริหารการศึกษา 
3 นางรัตนาภรณ์ พูนพิพัฒน์ ครูช านาญการพเิศษ ค.บ. คณิตศาสตร ์
4 นายปริญญา มณีนพ ครูช านาญการพเิศษ ค.บ. อุตสาหกรรมศลิป ์
5 นางภิญญาภรณ์ จุฬา ครูช านาญการพเิศษ ศษ.ม. หลักสตูรและการสอน

ภาษาอังกฤษ 
6 นางอัญชลี กุลเกลีย้ง ครูช านาญการพเิศษ ศศ.บ. ภาษาและวรรณคดไีทย 
7 นางทรงศรี โสมชัย ครูช านาญการพเิศษ วท.บ. ชีววิทยา 
8 น.ส.นันทวัน พันธุมะโน ครูช านาญการพเิศษ กศ.บ. คณิตศาสตร ์
9 นายทวีศักดิ์ ทะคง ครูช านาญการพเิศษ กศ.บ. เคม ี
10 นายอนุ ยุทธคราม ครูช านาญการพเิศษ ค.บ. สังคมศึกษา 
11 นายศักดิ์บุรุษ รตันพันธ์ ครูช านาญการพเิศษ กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา 
12 นางกรรณิกา บรรจุทรัพย ์ ครูช านาญการพเิศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
13 นายสุรศักดิ์ เอี๊ยบทวี ครูช านาญการพเิศษ ค.ม. การบริหารการศึกษา 
14 นางกัลยา หาญค า ครูช านาญการพเิศษ ศษ.บ. สังคมศึกษา 
15 นางนิ่มนวล ไชยพันธ์ ครูช านาญการพเิศษ กศ.บ. พลศึกษา 
16 นายสุรินทร์ นาจะรวย ครูช านาญการพเิศษ ค.บ. ดนตร ี
17 นายเสนีย์  ธีรสิรินานนท์ ครูช านาญการพเิศษ ค.บ. พลศึกษา 
18 นางพิศมัย พานโฮม ครูช านาญการพเิศษ ค.ม. หลักสตูรและการสอน 
19 นายวิวิธนันท์ หยูเห้ง ครูช านาญการพเิศษ ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส 
20 นางสุนิสา จงขจรพันธ ์ ครูช านาญการพเิศษ ศษ.บ. คณิตศาสตร์/ ชีววิทยา 
21 นางเสาวคนธ์ สิงห์อร ครูช านาญการพเิศษ กศ.บ. วัดผลการศึกษา 
22 น.ส.กนกวรรณ ศรดีาวเรือง ครูช านาญการพเิศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
23 นายกิตติศักดิ์ สิงห์อร ครูช านาญการพเิศษ กศ.บ. ฟิสิกส ์
24 น.ส.กิริยา ทิพมาตย์  ครูช านาญการพเิศษ กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา 
25 น.ส.สุนทรี เลิศสงคราม   ครูช านาญการพเิศษ ศษ.บ. ภาษาไทย 
26 นายนพดล ศรีสาคร ครูช านาญการพเิศษ ค.บ. ภาษาไทย 
27 นางธิกานดา ศรีสาคร ครูช านาญการพเิศษ ค.บ. สังคมศึกษา 
28 นางวิสาขมาส ค าสีลา ครูช านาญการพเิศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
29 นางชุมากานต์ สุรเสียง ครูช านาญการพเิศษ บธ.ม. การจัดการ 
30 นางจันทร์จิรา แง่พรหม ครูช านาญการพเิศษ ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
31 นายไพบูลย์ สุรารักษ์ ครูช านาญการพเิศษ กศ.ม. คณิตศาสตร ์
32 นางรพีพร สุรารักษ ์ ครูช านาญการพเิศษ กศ.ม. คณิตศาสตร ์
33 น.ส.ณัฐปภัสร์ ศรเีวียงธวัช   ครูช านาญการพเิศษ คอ.ม. คอมพิวเตอร์เทคโนโลย ี
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ตาราง 6 (ต่อ) 
34 นายสุวชล สรุาษฎร ์ ครูช านาญการพเิศษ ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
35 นางภิรนันท์ ข่วงทิพย์ ครูช านาญการพเิศษ ค.ม. หลักสตูรและการสอน 
36 นายช านาญ เพรดิพราว ครูช านาญการพเิศษ ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา 
37 นายอนุวัฒน์ แก้วมะ ครูช านาญการพเิศษ M.Ed TESOL 
38 น.ส.ชัญญาพัทธ์ ธนดิษฐาพงศ ์ ครูช านาญการพเิศษ ค.บ. เคม ี
39 นายศุภวุฒิ สภุาชาต ิ ครูช านาญการพเิศษ ค.ม. การบริหารการศึกษา 
40 นางกวินนาฎ เสียงเลิศ ครูช านาญการพเิศษ ค.บ. ชีววิทยา 
41 นายบุญเลิศ ไชยปญัหา ครูช านาญการ ศษ.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา 
42 นางสุวิมล สุริยะ ครูช านาญการ กศ.ม. การบริหารการศึกษา 
43 น.ส.บุษกร เสโนฤทธิ ์ ครูช านาญการ กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา (ฟิสิกส์) 
44 น.ส.อัญชลี สุขพิราบ ครูช านาญการ วท.บ. คณิตศาสตร ์
45 น.ส.ปิยะนุช บุญชาญ ครูช านาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
46 นางกัลยารตัน์ นาคีย ์ ครูช านาญการ ค.ม. ชีววิทยา 
47 น.ส.บุญฑริก บุตราช ครูช านาญการ วท.บ. ชีวิวิทยา 
48 น.ส.อุทุมพร ศรสีาคร ครูช านาญการ วท.ม. ฟิสิกส ์
49 นายปริพล สิทธิสิน ครูช านาญการ ค.บ. เกษตรศาสตร์/ ฟิสิกส ์
50 น.ส.นงลักษณ์ บัวทอง ครูช านาญการ ค.บ. สังคมศึกษา 
51 นางชินตา สุภาชาต ิ ครูช านาญการ ค.ม. หลักสตูรและการสอน 
52 น.ส.อารลีักษณ์ ค าโสภา ครูช านาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
53 นายอธิวัฒน์ วงษาไชย คร ู ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
54 น.ส.พิมพ์ชนก แจ้งภูเขียว คร ู ค.บ. สังคมศึกษา 
55 นางสุพัตรา ดดัผ่อง คร ู ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
56 น.ส.ศรีอดุร ล้านสาวงษ ์ คร ู วท.บ. ชีววิทยา 
57 นางนันทิยา เชื้อค าฮด คร ู วท.บ.  เคม ี
58 นายภูวนาท พูนสัวสดิ ์ คร ู กศ.บ. สังคมศึกษา 
59 นางลัดดา ภปูัญญา คร ู วท.บ. ชีววิทยา 
60 น.ส.ยุพยง ทัศคร คร ู ศษ.บ. ภาษาไทย 
61 น.ส.สภุาวดี ทัศม ี คร ู ค.บ. ฟิสิกส ์
62 นายศักดิ์เกียรติ จันทรล์ือชัย คร ู ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
63 น.ส.สายสุนีย์ ไชยสุข คร ู ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
64 นายเศกสิทธ์ิ ปาละสิทธ์ิ ครูผู้ช่วย วท.บ. จิตวิทยา 
65 น.ส.วันเพ็ญ ค าโคตร ครูผู้ช่วย ค.บ. วัดผลการศึกษาคณิตศาสตร์ 

66 น.ส.ศศินันท์ นิวงษา ครูผู้ช่วย วท.บ. เคม ี
67 น.ส.น้ าเพชร แสงสิมมา ครูผู้ช่วย กศ.บ. ภาษาจีน 
68 น.ส.ปัทมา ใจคุ้มเก่า ครูผู้ช่วย วท.บ. สถิต ิ
69 น.ส.พิมพร อุ่นแก้ว ครูผู้ช่วย ค.บ. เคม ี
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70 นายอรรตพล ก้อนตาล ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร ์
71 นายวีระศักดิ์ อุปถานา ครูผู้ช่วย ค.บ. ชีววิทยา 
72 นายพินิจ นันทเวช ครูผู้ช่วย กศ.บ. การสอนวิทยาศาสตร ์
73 นางณิชากร โสภาพร ครูผู้ช่วย ศศ.บ. บรรณารักษ์ 
74 น.ส.ขจีนุช ดาโอภา ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย 
75 นายวัชระ เหมือนสวัสดิ ์ ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร ์
76 นายสุทธิชัย แสนท้าว ครูผู้ช่วย ค.บ. ฟิสิกส ์
77 น.ส.ดลนภา พรรื่นเริง ครูผู้ช่วย ศศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร ์
78 นายสถาพร สุติบุตร ครูผู้ช่วย ศศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร ์
79 น.ส.เรืองริน สินธุระวิทย์ ครูผู้ช่วย ศษ.บ. เคม ี
80 น.ส.วิยะดา สริิอมตธรรม ครูผู้ช่วย ศษ.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร ์
81 น.ส.เอมมิกา วิเศษตุ่น ครูผู้ช่วย ค.บ. ชีววิทยา 
82 นางกัญชญาวีร์ บ าเพ็ญศิลป ์ ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา 
83 น.ส.ปาริชาติ พันธุ์ศิร ิ ครูผู้ช่วย ศษ.บ. สังคมศึกษา 
84 นายอิสระ ดอนหลักค า ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา 
85 น.ส.หทัยชนก สุ่มมาตย ์ ครูผู้ช่วย วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 
86 น.ส.รุจริาภรณ์ สายบญุรอด ครูผู้ช่วย ศษ.บ. ศิลปศึกษา 
87 นายทัชนนท์ สัตถาผล ครูผู้ช่วย ศป.บ. ดุริยางค์ศลิป ์
88 น.ส.มาลินี แก้วเกิดม ี ครูผู้ช่วย ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
89 น.ส.อัมพา เพ็ญสุวรรณ ครูผู้ช่วย บธ.บ. การบัญชี 
90 นางสัญทนา พรหมสาขา ณ สกลนคร พนักงานราชการ บธ.บ การบัญชี 
91 น.ส.ประภากร ไชยพันธ์ พนักงานราชการ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
92 น.ส.พรพินิจ ชนิดกุล พนักงานราชการ ค.บ. ภาษาไทย 
93 น.ส.พัชรินทร์ โคตรปญัญา พนักงานราชการ ศษ.บ. นาฏศิลป ์
94 น.ส.กรรณิการ์ คงสมมาตย ์ พนักงานราชการ ค.บ. คณิตศาสตร ์
95 นายณัฐพงษ์ ริยะบตุร พนักงานราชการ ค.บ. คณิตศาสตร ์
96 นายศิริวัฒน์  ไชยตะมาตย ์ ครูอัตราจ้าง ศศ.บ. ภาษาไทย 
97 น.ส.มณีวัลย์ ทองหาญ ครูอัตราจ้าง ค.บ. ภาษาไทย 
98 น.ส.วิลานี สุทา ครูอัตราจ้าง วท.บ. ฟิสิกส ์
99 น.ส.ชนัสถ์นันท์  สาไพรวัน เจ้าหน้าท่ีธุรการ ศศ.บ. รัฐศาสตร ์
100 น.ส.สุชาดา การสุวรรณ เจ้าหน้าท่ีงานวิชาการ ค.บ. วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา) 
101 น.ส.ดุษณิษา  บัวพรม เจ้าหน้าที่งานงบประมาณฯ บธ.บ. บริหารธรุกิจ(การบญัชี) 
102 นายวงศกร สมัครการ เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน วท.บ. สื่อนฤมิต 
103 น.ส.นันทวัน ส าแดงชัย เจ้าหน้าท่ีงานพัสด ุ บช.บ บัญช ี
104 นายรัฐศักดิ์  รตันพันธ์ เจ้าหน้าที่งานกจิการนักเรียน วศ.บ. เครื่องจักรกลการเกษตร 
105 น.ส.วิไลลักษณ์ อ่อนแสง เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการฯ วท.บ. ชีววิทยา 
106 นายวศิน บรรจุทรัพย ์ ช่างไฟฟ้า ม.ศ.3  
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ตาราง 6 (ต่อ) 
 
 
 
 
 

ตาราง 7 แสดงข้อมูลบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่ง วุฒิการศึกษา 

ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 

ชาย หญิง 
ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1.  ผู้อ านวยการ 1 - - -  1 
2.  รองผู้อ านวยการ 1 - - - 1 - 
3.  ครูผู้สอน 29 58 - 60 27 - 
4.  พนักงานราชการ 1 5 - 6 - - 
5.  ลูกจ้างประจ า 
   5.1 ช่างไม้ 
   5.2 ช่างไฟฟ้า 
   5.3 พนักงานขับรถยนต์ 

 
1 
2 
1 

 
- 
- 
- 

 
1 
2 
1 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

6. ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติการสอน 1 2 - 3 - - 
7. ลูกจ้างชั่วคราวประจ าส านักงาน 2 5 - 7 - - 
8. พนักงานท าความสะอาด - 3 3 - - - 
9. คนสวน/พนักงานขับรถ 3 - 3 - - - 

รวม 42 73 10 76 28 1 
 115 115 

 
-  มีครูที่สอนวิชาตรงตามวิชาเอก   87    คน  (100 %) 
-  มีครูที่สอนวิชาตามความถนัด     -      คน   
 
 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒ ิ วิชา เอก 
107 นายฐาปนะ สุวรรณหอม ช่างไฟฟ้า ม.ศ.3  
108 นายสุขสวสัดิ์ เนตรฉัยยา ช่างไม้ ม.ศ.3  
109 นางประหยัด นวลวัน พนักงานท าความสะอาด ป.6  
110 นางทองออน พาเสน่ห์ พนักงานท าความสะอาด ป.6  
111 น.ส.รักใคร่ ศิวลิัย พนักงานท าความสะอาด ป.6  
112 นายบัญชา หลักทอง คนสวน ม.6  
113 นายฐิติพรรธ์ พลิาวงศ์ คนสวน ม.6  
114 นายวัฒนา โสภาจร พนักงานขับรถ ม.6  
115 นายปัญญา ปาณะลักษณ ์ ยามรักษาการณ ์ ม.6  
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5.  ข้อมูลด้านอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง 
 
ตาราง  8  แสดงข้อมูลอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง 
 

ที่ อาคารเรียน จ านวน การใช้งาน สภาพ 
1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (แบบ พ 5 ช) 1 ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ดี 
2 อาคารอุปพงษ์ (แบบ 216 ค) 1 ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ดี 
3 อาคารวิภาวิน (แบบ 216 ก) 1 ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ดี 
4 ส านักงานอาคารและสถานที่ 1 ส านักงาน ดี 
5 อาคารอุตสาหกรรม 1 ห้องเรียน ดี 
6 อาคารส านักงานกิจการนักเรียน       1 ส านักงาน ดี 
7 หอประชุมขนาดใหญ ่ 1 ห้องประชุม ดี 
8 ร้านสวสัดิการ 1 ร้านค้า ดี 
9 หอถังประปาแบบแชมเปญ 1 ถังประปา ดี 
10 ถังเก็บน้ าฝน แบบ ฝ 33 1 ถังเก็บน้ าฝน ดี 
11 หอพระพุทธรูป 1 หอพระ ดี 
12 โรงผลิตน้ าดื่มมาตรฐาน (มอก.) 1 โรงผลิตน้ าดื่ม ดี 
13 ที่จ าหน่ายอาหาร 1 จ าหน่ายอาหาร ดี 
14 สนามฟตุบอล 105×85 ตารางเมตร 1 สนามฟตุบอล ดี 
15 สนามบาสเกตบอล 2 สนามบาสเกตบอล ดี 
16 สนามตะกร้อ 2 สนามตะกร้อ ดี 
17 สนามวอลเลย์บอล 2 สนามวอลเลย์บอล ดี 
18 สนามเทนนสิ 2 สนามเทนนสิ ดี 
19 สนามแบดมินตนั  2 สนามแบดมินตนั ดี 
20 สนามกอล์ฟ 1 สนามกอล์ฟ ดี 
21 สนามเปตอง 2 สนามเปตอง ดี 
22 สนามฟตุซอล 1 สนามฟตุซอล ดี 
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6.  ข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6.1  ระบบอินเตอร์เน็ต   

1)  เชื่อมต่อโดยใช้ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง แบบ ADSL 
ที่ความเร็ว 12 Mb/S  1  คู่สาย 

2)  เชื่อมต่อโดยใช้ระบบอินเตอร์เน็ต แบบ Leased Line ที่ความเร็ว 4 Mb/S 
3)  เครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ 4 เครื่อง 

6.2  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
1)  ห้องปฏิบัติการ 1 มีเครื่องคอมพิวเตอร์  41 เครื่อง                                                 
     เครื่องโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง 
2)  ห้องปฏิบัติการ 2 มีเครื่องคอมพิวเตอร์  30  เครื่อง  
     เครื่องโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง 

6.3  ห้องเรียน 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีห้องเรียนทั้งหมด                  47 

ห้องเรียน นอกจากนี้แล้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ท าการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ 
ทุกเครื่องในโรงเรียนทั้งระบบสายเชื่อมต่อและระบบไร้สาย (Wi-Fi)               ให้สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
และใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์                      ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการอ่ืน ๆ หรือคอมพิวเตอร์ให้ห้องกลุ่มงานบริหาร     ติดตั้งโทรทัศน์สี ขนาด 50 นิ้ว ประจ า
ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม ติดตั้งโทรทัศน์สี ในห้องเรียนทุกห้องเรียน 
 

7.  สภาพชุมชนโดยรวม 
 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา ภาคตะวันออก-เฉียงเหนือ มีลักษณะเป็นชุมชน
เมือง อยู่ในเขตเทศบาลต าบลสว่างแดนดิน บริเวณ
ใกล้เคียงโดยรอบ ได้แก่ หน่วยงานราชการ 
ห้างร้าน ธนาคาร โรงเรียนหอพักและ                                                                                   
สถานประกอบการอ่ืน ๆ  การเดินทางติดต่อ 
กับจังหวัดใกล้เคียง เช่น อุดรธานี นครพนม  
ค่อนข้างสะดวก เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่บน 
ถนนสายสกลนคร – อุดรธานี 
 อ าเภอสว่างแดนดินมีพ้ืนที่ 970.0 ตารางกิโลเมตร  มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น   127,169 คน และมี
จ านวนครัวเรือน 34,596 ครัวเรือน ประชากร มีความหนาแน่น 131.10 คน/ตารางกิโลเมตร  แบ่งพ้ืนที่การ
ปกครองออกเป็น 16 ต าบล 187 หมู่บ้าน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)  ส่วนอาชีพหลักของชุมชน  คือ 
รับราชการ ค้าขาย  รับจ้าง  และประกอบ อาชีพส่วนตัว  เนื่องจากบริเวณส่วนใหญ่เป็นที่ตั้งของสถานศึกษา 
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และหน่วยงานราชการ  ประชากรส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่
รู้จักโดยทั่วไปคือ ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา และประเพณีลอยกระทง 
 ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ (ร้อยละ 34.47)                                 
รองลงมาคืออาชีพเกษตรกรรม (ร้อยละ 27.45)  อาชีพค้าขาย (ร้อยละ 16.23) และแม่บ้าน   (ร้อยละ 8.62)  
ส่วนอาชีพอ่ืน ๆ เช่น อาชีพรับจ้าง ประกอบธุรกิจส่วนตัว ลูกจ้างประจ า และรัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 14.70) 
รายได้เฉลี่ยของผู้ปกครองนักเรียนต่อครอบครัว/ปี 190,000 บาท  ผู้ปกครอง  ร้อยละ  98.99  นับถือศาสนา
พุทธ และร้อยละ 1.01  นับถือศาสนาคริสต์ 
 โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 เนื่องจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ใกล้                    แหล่ง
ชุมชน และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาล  วัด  สถานีต ารวจภูธร  ที่ท าการไปรษณีย-์             โทรเลข  การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  เทศบาลต าบล และสถานศึกษาต่าง ๆ ท าให้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนา
ผู้เรียนทุก ๆ ด้าน ผู้ปกครองนักเรียนเห็นความส าคัญ  มีส่วนร่วม และให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน
อย่างสม่ าเสมอ ส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกด้าน  ทั้งด้านความรู้  ทักษะ และคุณธรรม จริยธรรม  
ส่วนข้อจ ากัดของโรงเรียน   คือ  นักเรียนส่วนหนึ่งที่มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดอ่ืน  มีความจ าเป็นต้องอาศัย
หอพักเอกชน  ในอ าเภอสว่างแดนดิน  ดังนั้น จึงเป็นภาระหน้าที่ของโรงเรียน ที่ต้องจัดระบบดูแลนักเรียน
เหล่านี้ เพื่อให้สามารถ          ครองตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเมื่ออยู่ห่างไกลจากผู้ปกครอง   หาก
โรงเรียนดูแลได้ไม่ทั่วถึงอาจเป็นช่องทาง ให้นักเรียนถูกชักจูงไปในทางที่ผิดและส่งผลให้เกิดพฤติกรรมอันไม่
พึงประสงค ์ 
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8.ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร  
 
1.  งบประมาณ  (รับ – จ่าย) 
 

ตาราง 9 แสดงประมาณการเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน 
 

ที ่ รายการ 
จ านวน
นักเรียน 

อัตราค่ารายหัว 
(ต่อคน) 

จ านวนเงิน 

1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1,767 3,800 6,714,600 
 
ตาราง 10 แสดงประมาณการรายรับ-รายจ่าย  
 

รายรับ บาท จัดสรร บาท 
1. เงินงบประมาณ  1. ค่าสาธารณูปโภค 2,400,000 
 1.1 เงินอุดหนุนรายหัว 6,714,600 2. ค่าวัสดุส านักงาน 1,460,000 
 1.2 ปัจจัยพื้นฐาน - 3. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 350,000 
 1.3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ 5,104,083  4. ค่าเบี้ยเลี้ยง 500,000 
2. เงินนอกงบประมาณ - 5. หมวดวิชาการ 1,202,760 
3. เงินรายได้สถานศึกษา - 6. หมวดบริหารทั่วไป 601,380 
4. เงินบริจาค  7. หมวดส ารองจ่าย 200,460 
 4.1 ค่าจ้างครูพิเศษ 2,650,500 

 
 

 4.2 ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ 1,396,800 
 4.3 ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ 2,120,400 

รวม 17,986,383 รวม 6,714,600 
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1.2 เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล 
จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
ตาราง 11 แสดงงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล 
 จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

รายรับ บาท หมวดจัดสรร บาท 
1. เงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
 ในการจัดการศึกษา 
 ตั้งแต่ระดับอนุบาล 
 จนจบการศึกษา 
 ขั้นพ้ืนฐาน (เรียนฟรี) 

5,104,083 1. ค่าหนังสือเรียน    2,135,523 
 1. ค่าอุปกรณ์การเรียน  406,410 
 2. ค่าเครื่องแบบนักเรียน  883,500 
 3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 3.1 กิจกรรมวิชาการ 706,800 
  3.2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 265,050 
  3.3 กิจกรรมทัศนศึกษา 618,450 
  3.4 ICT 88,350 

รวม 5,104,083  5,104,083 
 

2.  ข้อมูลทรัพยากรที่จ าเป็น 
2.1  คอมพิวเตอร์   มีจ านวนทั้งหมด 243  เครื่อง  

 
ตาราง 12 แสดงจ านวนคอมพิวเตอร์ 
 

กิจกรรม จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่อง) 
1.  ใช้เพื่อการเรียนการสอน 183 

2.  ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ 20 

3.  ใช้ในงานบริหารจัดการ 40 

 
2.2  ห้องที่จัดไว้ใช้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะมีทั้งหมด   21 ห้อง  ได้แก่  ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ 5 ห้อง ห้องปฏิบัติการทางภาษา 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์  1 ห้อง ห้องปฏิบัติการเคมี 
3  ห้อง  ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์  2 ห้อง ห้องปฏิบัติการชีววิทยา              3 ห้อง หอ้งปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
กายภาพ 1  ห้อง ห้อง Dry Lab 1 ห้อง ห้อง Resource Center 1 ห้อง ห้องดนตรีไทย 1 ห้อง ห้อง
นาฏศิลป์ 1 ห้อง 
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2.3  พ้ืนที่ปฏิบัติกิจกรรม/นันทนาการ ได้แก่  สนามกีฬา  ลานกีฬา  หอประชุม        หอ้งดนตรี
ไทย  ห้องโสตทัศนศึกษา 

 
แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้ 

 
1.  ห้องสมุด 

1.1  ขนาด  600 ตารางเมตร 
1.2  จ านวนหนังสือท้ังหมด  50,997  เล่ม 
1.3  การสืบค้น การยืมและคืนหนังสือใช้ระบบคอมพิวเตอร์ 
1.4  สถิติการใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีผ่านมา คิดเป็น  900 คน/วัน  

 
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2558 

 
ตาราง 13 แสดงจ านวนรายการแหล่งเรียนรู้ 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน สถิติการใช้ 
(จ านวนวัน/ปี) 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน สถิติการใช้ 
(จ านวนครั้ง/ปี) ชื่อแหล่งเรียนรู้ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1. ห้องสมุด 200 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 81 
2. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 200 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 

11 

3. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 200 พระต าหนักภูพานราชนิเวศน์ 4 
4. ห้องปฏิบัติการทางภาษา 200 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ 
4 

5. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 200 โรงพยาบาลพระยุพราชสว่างแดนดิน 50 
6. ห้องดนตรไีทย 200 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

วิทยาเขตสกลนคร 
6 

7. ห้องนาฏศิลป์ 200 อุทยานแห่งชาติภูพาน 2 
8. ห้อง Dry Lab 200 พิพิธภัณฑ์ภูพาน 2 
9. ห้อง Resource Center 200   
10. ห้องสืบค้น อินเตอร์เน็ต 200   
11. หอประชุม 200   
12. ลานกีฬา 200   
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
โ ร ง เ รี ยน เตรี ยม อุดมศึ กษา  ภาคตะวันออก เฉี ย ง เหนื อตั้ ง อยู่ เ ล ขที่  121  หมู่ ที่  12                                       

ต าบลสว่างแดนดิน อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สกลนคร เขต 23 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                  มีบุคลากรสาย
บริหาร 5 คนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม เมื่อวันที่ 14,15 และ  
18 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 มีการจัดการศึกษา 1 ระดับคือ 

1. ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : มัธยมศึกษาศึกษา มีบุคลากรครูจ านวน 70 คน ผู้เรียน จ านวน 
1,818 คน รวมทั้งสถานศึกษา มีบุคลากรครูจ านวน 70 คนผู้เรียน จ านวน 1,818 คน ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษา แสดงในตารางสรุปผลได้ดังนี้ 
 
ตาราง 14 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพระดับดี 

 
ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 

1 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ดีมาก 
2 2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ดีมาก 
3 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดีมาก 
4 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา

สถานศึกษา 
ดีมาก 

5 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน                   
โดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 

ดีมาก 

6 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

ดีมาก 

7 
 

10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

ดีมาก 
 

8 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา 

ดีมาก 

9 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐานรักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ดีมาก 

10 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ดี 
11 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ดี 
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ตาราง 15 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพต่ ากว่าระดับดี 
 

ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
1 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน พอใช้ 

 
จุดเด่น  

1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีเช่น มีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ มี
สุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ วรรณศิลป์หรือนันทนาการ ผู้เรียน                   มีคุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์เช่น ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง        ของโรงเรียน และบ าเพ็ญประโยชน์
ต่อสังคมมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เช่น การหาความรู้จากการอ่าน และการใช้เทคโนโลยี การใช้
ห้องสมุด การไปทัศนศึกษานอกสถานที่ เป็นต้น ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น เช่น มีความสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      (โอเน็ต) ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา 
ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษาคือ “ต.อ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต้นกล้าของ
แผ่นดิน” ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน  เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาคือ           
“ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม” ตลอดจนสถานศึกษามีผลการด าเนินงานของโครงการพิเศษเพ่ือ
ส่งเสริมบทบาทสถานศึกษา คือ โครงการโรงงานน้ าดื่ม ต.อ. โครงการธนาคารโรงเรียน 

2. ครูได้รับการพัฒนาในวิชาที่สอนตามคุรุสภาก าหนด มีการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้อยู่
สม่ าเสมอ มีการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูทุกคนอย่างสม่ าเสมอ ทุกภาคเรียน มีการ
แต่งตั้งกรรมการตรวจวัดแบบทดสอบทุกปีการศึกษา ครูทุกคนมีความสามารถก าหนดเป้าหมายที่ต้องการให้
เกิดกับผู้เรียน ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล            แล้วน ามาใช้ในการวางแผนการจัดการ 
ออกแบบการเรียนรู้ที่สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล     จัดสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้  
จัดเตรียมและใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม น าภูมิปัญญาท้องถิ่น และสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ 
มีการประเมินความก้าวหน้าผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย  วิเคราะห์ผลการประเมินน ามาใช้ในการซ่อมเสริมและ
พัฒนาผู้เรียน ศึกษา ค้นคว้า วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3. สถานศึกษาจัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีความสวยงาม  ร่มรื่น 
คณะกรรมการสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และผู้บริหาร           มีความสามารถ
บริหารจัดการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา               เพ่ือพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

4. สถานศึกษามีแผนงานการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน  และเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามอย่างเป็นระบบ  มีคณะกรรมการจากกลุ่มงานบริหารวิชาการ  กลุ่ม
บริหารงานงบประมาณ  กลุ่มงานบริหารบุคคล และ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ด าเนินงานตามภาระงานโดยใช้
มาตรฐานของการศึกษาข้ันพื้นฐานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  15  มาตรฐาน   

 



 18 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ผู้เรียนบางส่วนยังขาดความสามารถด้านการคิด การแก้ปัญหา การปรับตัว           เข้ากับสังคม 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(โอเน็ต)ผู้เรียนบางส่วน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม          กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

3. สถานศึกษายังขาดการก าหนดกรอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในอนาคต 3 - 5 ปี ให้มีความ
ชัดเจน   

4. สถานศึกษายังขาดการน าผลประเมินไปพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบครบวงจร 
5. ครูบางส่วนยังขาดก าหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน วิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล จัดบรรยากาศที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน จัดเตรียมและ              ใช้สื่อที่หลากหลายให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียน น าภูมิปัญญาท้องถิ่น และใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้    มีการประเมินความก้าวหน้าด้วยวิธีที่
หลากหลาย วิเคราะห์ผลการประเมิน แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือใช้ในการสอนซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
ศึกษา ค้นคว้า วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2554 

1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
1.1 สถานศึกษาควรส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนบางส่วนให้มีความสามารถด้านการคิด การแก้ปัญหา 

การปรับตัวเข้ากับสังคมโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน                   แบบกระบวนการกลุ่ม 
แบบแผนผังความคิด ให้เพ่ิมมากขึ้น และหลากหลาย โดยบูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนรู้ของครูโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านกระบวนการดิค สรุปความคิดแบบองค์รวม เช่น 
สามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน                  ฟัง และดู สามารถน าเสนอวิธีการแก้ไปปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นได้ตามความเหมาะสมตามศักยภาพ ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  สามารถวิเคราะห์สรุปประเด็นความรู้จากการเรื่องราวต่าง ๆ ที่อ่านหรือสิ่งที่พบเห็น
ได้ดี มีความคิดรวบยอด เป็นต้น 

1.2 สถานศึกษาควรส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น                        ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบโครงงาน แบบกระบวนการกลุ่ม แบบแผนผังความคิด 
เป็นต้น บูรณาการกับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู ควรด าเนินการดังนี้ คือ  จัดแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกให้เพ่ิมขึ้นอย่างหลากหลาย                   ให้เหมาะสมกับศักยภาพผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษา
หาความรู้ด้วยตนเองมากขึ้น                     จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ เช่น จัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริม 
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กิจกรรมการเข้าค่ายติวเข้ม จัดการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวเทคนิค
การสอน การผลิตและ ใช้สื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน มีการวัดผล ประเมินผล และน าผลประเมิน             
มาปรับปรุงการเรียนการสอนให้สอดคล้องและเอ้ือประโยชน์แก่ผู้เรียนอย่างแท้จริง 

2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
2.1 สถานศึกษาควรก าหนดกรอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในอนาคต 3 - 5 ปี                 ให้มี

ความชัดเจน  โดยใช้มาตรฐานการศึกษาเป็นเป้าหมายในการพัฒนาน ามาจัดท าแผนกลยุทธ์ ก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์ โครงการ กิจกรรม และตัวบ่งชี้ความส าเร็จของการพัฒนา  ให้มีความต่อเนื่องชัดเจน 
และเป็นรูปธรรม ก าหนดผู้รับผิดชอบและด าเนินการ โดยความร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ชุมชน  ผู้เรียน และต้นสังกัด ทั้งนี้สถานศึกษาควรใช้แผนกลยุทธ์ที่วางไว้ เป็นเครื่องมือในการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องสัมพันธ์กันเพ่ือพัฒนางานทุก ๆ ด้าน รวมทั้งการบริหารหลักสูตร การ
ปรับปรุงหลักสูตร สาระการเรียนรู้     ให้เหมาะสมกับท้องถิ่น ทันสมัยและต่อเนื่อง โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ด าเนินการตั้งแต่การวางแผน การด าเนินการตามแผน การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการน าผลมา
พัฒนาปรับปรุง   ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ชัดเจน มีการวางแผนงาน/ โครงการ โดยก าหนดเป้าหมายแต่ละโครงการให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของแต่ละมาตรฐาน ควรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดให้มีการนิเทศติดตามและ
ประเมินโครงการให้ชัดเจน พร้อมทั้งก าหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุง หลังการประเมินโครงการ ควร
จัดระบบ ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน จัดให้มีการตรวจสอบ ทบทวน และรายงานคุณภาพอย่างมีระบบต่อ
ต้นสังกัด และเผยแพร่ต่อสาธารณะ ทั้งนี้การด าเนินการสถานศึกษาต้องร่วมมือกับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.1 สถานศึกษาควรน าผลประเมินจากการพัฒนา อบรม สัมมนา การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การ

จัดการเรียนการสอน แบบทดสอบวัดผล ประเมินผล ไปพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบครบวงจร 
3.2 ครูบางส่วนควรก าหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนอย่างแท้จริง วิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียน

เป็นรายบุคคล เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สนอง           ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  จัดเตรียมและใช้สื่อที่หลากหลายให้
เหมาะสมกับผู้เรียน น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้       ในการจัดการเรียนการสอน และใช้เทคโนโลยีให้
เกิดประโยชน์กับผู้เรียนอย่างแท้จริง                   มีการประเมินความก้าวหน้าด้วยวิธีที่หลากหลาย วิเคราะห์
ผลการประเมิน แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือใช้ในการสอนซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ศึกษา ค้นคว้า วิจัยเพ่ือ
พัฒนาสื่อและกระบวนการเรียนรู้   ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้มากยิ่งข้ึน  
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ตาราง 16 ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ 
 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : มัธยมศึกษา 
 

การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน (มัธยมศกึษา) 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได้ 
ระดับ 

คุณภาพ 
กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน    

ตัวบ่งช้ีที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี 10.00 9.72 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 2 ผู้เรียนมีคณุธรรมจรยิธรรมและค่านยิมที่พึงประสงค์ 10.00 9.79 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.35 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น  10.00 8.72 ด ี
ตัวบ่งช้ีที่ 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรียน 20.00 10.52 พอใช้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 6 ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็ส าคัญ 10.00 8.00 ด ี
ตัวบ่งช้ีที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 4.80 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 
 และต้นสังกัด 

5.00 4.85 
ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ ์    

ตัวบ่งช้ีที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์พันธกิจ 
 และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 10 ผลการพัฒนาตามจดุเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสรมิบทบาท 
 ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  
 รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้อง 
 กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 85.75 ด ี

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี  ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป                ใช่  ไม่ใช่ 

 มีตัวบ่งช้ีที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งช้ี จาก 12 ตัวบ่งช้ี  ใช่  ไม่ใช่ 

 ไม่มตีัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่  ไม่ใช่ 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

 สมควรรบัรองมาตรฐานการศึกษา  ไม่สมควรรบัรองมาตรฐานการศึกษา 
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ตาราง 17 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจ าแนกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ 
 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : มัธยมศึกษา  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (มัธยมศึกษา) 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

ระดับ 
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา    

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งช้ีที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี 10.00 9.72 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 2 ผู้เรียนมีคณุธรรมจรยิธรรมและค่านยิมที่พึงประสงค์ 10.00 9.79 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.35 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น  10.00 8.72 ด ี
ตัวบ่งช้ีที่ 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรียน 20.00 10.52 พอใช้ 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์    
ตัวบ่งช้ีที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลตุามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์พนัธกิจ  
 และวัตถุประสงค์ของการจดัตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 10 ผลการพัฒนาตามจดุเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน 
 เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสรมิบทบาท 
 ของสถานศึกษา 

5.00 
5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที ่2 มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 4.80 ดีมาก 
 กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 
 รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้อง 
 กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผูเ้รยีน             
                 เป็นส าคัญ 

 
  

กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ 6 ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็ส าคัญ 10.00 8.00 ด ี
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคณุภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 
 และต้นสังกัด 

5.00 4.85 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 85.75 ดี 

 



 

 

ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
1.ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 - 2561 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

เป็นองค์กรคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล นักเรียนทุกคนได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  

 
พันธกิจ (Mission) 

1. ครูมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศของผู้เรียน โดยครูต้องพัฒนาตนเอง 
วิเคราะห์หลักสูตร และจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศ          ทางวิชาการและ
คุณธรรม จัดการเรียนการสอนตามแบบแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผล การเรียนของผู้เรียน การ
นิเทศ ติดตามตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนและ              น าผลการนิเทศมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้ น าไปจัดการเรียนการสอน              สู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและคุณธรรม  

2. นักเรียนจะต้องเคารพผู้อ่ืน รวมถึงตนเองและมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองผู้บริหาร
วางแผนประชุมครูที่ปรึกษา เพ่ือก าหนดนโยบายเกี่ยวกับหน้าที่ของครูที่ปรึกษา ในการปลูกฝังให้นักเรียนมี
ความนับถือตนเองและรับผิดชอบในหน้าที่ของผู้เรียนคือความมุ่งมั่น               ครูท าหน้าที่ครูที่ปรึกษา จาก
การวางแผนข้างต้นโดยผู้บริหารเป็นผู้นิเทศติดตามให้ข้อเสนอแนะ ครูปรับปรุงแก้ไข พัฒนาตามข้อเสนอแนะ
เพ่ือที่จะด าเนินการ ให้ผู้เรียนมีการเคารพตนเองและความรับผิดชอบในการเรียนรู้และส่งเสริมพฤติกรรมที่ดี
ของตนเอง 

3. บุคลากรภายในองค์กรจะต้องมุ่งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้รับบริการได้แก่ ผู้เรียน ผู้ปกครองและ
ชุมชน เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเรียนของผู้เรียน ผู้บริหารวางแผนการประชุมผู้ปกครองเพ่ือสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนและชุมชน แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบก าหนดวันและเวลาในการด าเนินงาน การ
ด าเนินการตามแผนที่เสนอข้างต้นและแจ้งนโยบายรวมถึงความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนเพ่ือสนับสนุน
ส่งเสริมทางด้านการจัดการศึกษา      มีการติดตามผลของการด าเนินงานและทบทวนการด าเนินงาน เพ่ือให้
การสื่อสารเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน 

4 .  บุ คลากร ในองค์ กรร่ วมสร้ า ง จุ ดมุ่ งหมาย เ พ่ือร่ วมกันปฏิบัติ หน้ าที่ ด้ วยความมุ่ งมั่ น    
สู่ความส าเร็จขององค์กร ผู้บริหารและบุคลากรร่วมกันวางแผนก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรด าเนินการประชุม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันถึงข้อตกลงเป้าหมาย โดยใช้สารสนเทศมาร่วมพิจารณา ร่วมกันและติดตาม
ตรวจสอบถึงความเข้าใจในเป้าหมายที่ก าหนด 
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5. ผู้บริหารต้องมีภาวะผู้น าและการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ เพ่ือน าองค์กร               สู่ความ
เป็นเลิศ  ผู้บริหารวางแผนจัดการพัฒนาผู้น าในหน่วยงานให้เกิดภาวะผู้น า โดยการ             จัดประชุมสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมถึงการขยาย ลงสู่บุคลากรอ่ืน ๆ ให้เกิดภาวะผู้น า อย่างมีประสิทธิภาพมีการติดตาม 
นิเทศ ตรวจสอบ ประเมินผล ความก้าวหน้าด้านภาวะผู้น า             ของบุคลากรเพ่ือปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

6. บุคลากรภายในองค์กร ร่วมคิดร่วมท าสู่ความส าเร็จอย่างเป็นน้ าหนึ่ง ใจเดียว ผู้บริหารและบุคลากร
รว่มกันวางแผนจัดกิจกรรม ในการสร้างความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวในองค์กร                   โดยการจัดกิจกรรม
เพ่ือปลูกฝังความภาคภูมิใจในสถาบัน มีการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปลูกฝังความ
ภาคภูมิใจเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

7. บุคลากรครูและนักเรียน ต้องเป็นแบบอย่างของการรักษาระเบียบวินัยให้ดีผู้ บริหารและบุคลากร
ครู วางแผนร่วมกันเพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรมปลูกฝังความมีระเบียบวินัยที่ดี ทั้งของผู้บริหาร บุคลากรครูและ
ผู้เรียน มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลการจัดกิจกรรม เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง พัฒนาต่อไป 

8. ด าเนินการสร้างภาวะแวดล้อมแห่งการเรียนรู้และการท างานที่ดี เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ผู้บริหารและบุคลากรร่วมกันวางแผน ในการด าเนินการสร้างภาวะแวดล้อมแห่งการเรียนรู้และการ
ท างานที่ดี โดยการจัดกิจกรรมทางวิชาการและคุณธรรม มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลในกิจกรรม
ดังกล่าว เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

9. มีกระบวนการตรวจสอบความก้าวหน้าของบุคลากรครูและนักเรียน ทั้งเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ เพ่ือการน าผลการตรวจสอบมาพัฒนาและปรับปรุงมุ่งในล าดับต่อไป ผู้บริหารและบุคลากรครูร่วมกัน
วางแผน เพ่ือหาแนวปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ใช้แนวทางการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการติดตาม ตรวจสอบ การ
ท างานของทุกส่วนในองค์กร โดยครูยังต้องใช้แนวทางการปฏิบัติงานดังกล่าวกับผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ และ
ประเมินผลการใช้แนวทางการปฏิบัติงาน น าไปสู่การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบ
ความก้าวหน้าขององค์กรต่อไป 

10. การสร้างเครือข่ายกับองค์กรที่เป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศเทียบเคียง ผู้บริหารวางแผนการประชุมกับทุกฝ่ายเช่น
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง หน่วยงานราชการและเอกชนรวมถึงโรงเรียนเทียบเคียง เพ่ือ
หาแนวทางในการสร้างเครือข่ายขององค์กรที่เป็นเลิศ           ทางวิชาการ ที่จะสนับสนุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนโดยมีการติดตามตรวจสอบประเมินผลการสร้างเครือข่ายและแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ในการติดต่อสื่อสาร 

11. เสริมแรงทางบวกและขวัญก าลังใจกับบุคลากรครูและผู้เรียน ผู้บริหารและ           บุคลากรครู
ร่วมกันวางแผนการจัดกิจกรรมที่จะเสริมแรงทางบวกให้กับบุคลากรครูและผู้เรียน เพ่ือให้มีขวัญและก าลังใจใน
การท างานหรือการเรียน มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานการจัดกิจกรรมน าไปสู่การแก้ไข
ปรับปรุงพัฒนาในล าดับต่อไป 
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เป้าประสงค์ (Goal) 
(1)  ด้านนักเรียน 
 ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต   มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี และภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมอันดีงาม เข้าใจภูมิปัญญาไทยและ

ท้องถิ่น รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
 ผู้เรียนมีความเป็นผู้น าและผู้ตาม มีความเสียสละ มีมนุษยสัมพันธ์ และความรับผิดชอบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

และธรรมชาติ 
 
(2) ด้านครู 
 บุคลากรทุกฝ่ายมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม มีศักยภาพในหน้าที่ของตน ด้วยการอบรม สัมมนา นิเทศ  

ศึกษาต่อ ทัศนศึกษา ดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานดี  
มีจรรยาบรรณ  

 ครูและนักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ รักการอ่าน   รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต                มีความรู้เป็น
สากล สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม มีทักษะสื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่าง
น้อย 1 ภาษา มีทักษะการท างานและการบริหารจัดการ และโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 มีการเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนส าหรับการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 
 มีการจัดจ้างบุคลากรเจ้าของภาษา เพ่ือสอนวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และจัดจ้างบุคลากรอ่ืนตาม

ความจ าเป็น 
 
 

(3) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
 มีการเตรียมความพร้อมส าหรับนักเรียนเพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย การสอบแข่งขันชิงทุนศึกษาต่อ

ในต่างประเทศและการแข่งขันด้านต่าง ๆ ในประเทศ 
 นักเรียนมีคุณสมบัติตามมาตรฐานนักเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้แก่ มีคุณธรรม จริยธรรม      

มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี              
มีความสามารถในการสื่อสาร มีบุคลิกภาพที่ดี 

(4) ด้านหลักสูตร 
 มีหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ แบบสหศึกษา เพ่ือมุ่งเตรียมผู้เรียนเข้าศึกษา

ต่อในระดับอุดมศึกษา โดยคัดเลือกจากนักเรียนในภาคตะวันออก-                        เฉียงเหนือ และ
ด าเนินงานตามแนวทางในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และนโยบายของ
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนสามารถเลือกแผนการเรียนได้ตามความชอบ 
ความรู้และความสามารถของตน 

 มีหลักสูตรตามมาตรฐานสากล เน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ          ความต้องการ
ของผู้เรียนท้องถิ่นและประเทศชาติ เหมาะกับศักยภาพของผู้เรียน มีรายวิชาการศึกษา และสร้างองค์
ความรู้ (Research and Knowledge Formation) และโลกศึกษา (Global Education) รายวิชาการ
สื่อสารและน าเสนอ (Communication and Presentation IS 2) ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนความเรียง
ชั้นสูง (Extended Essay, Academic Writing) และรายวิชากิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
(Social Service Activity IS 3) ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการสร้างสรรค์ (Creativity) กิจกรรม 
(Activity) การรับใช้ส่วนรวม (Service)  

 
(5) ด้านระบบ ICT และระบบฐานข้อมูล 
 มีสื่อนวัตกรรม สื่อเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ บุคลากรสามารถผลิต และใช้สื่อนวัตกรรม                  สื่อ

เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอน  ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนางานทุกระบบและมีการบ ารุงรักษาการ
ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า 

 
(6) ด้านการพัฒนาเครือข่าย 
 มีเครือข่ายร่วมพัฒนา สามารถช่วยเหลือด้านวิชาการและด้านทุนทรัพย์ แก่โรงเรียนเครือข่ายเตรียม

อุดมศึกษา โรงเรียนพ่ี/น้อง และโรงเรียนที่ขอความอนุเคราะห์และบริจาค                            เพ่ือสา
ธารณกุศลตามความเหมาะสม ต้อนรับ ให้ความรู้แก่คณะผู้มาศึกษาดูงาน 

 มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนแก่ผู ้เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง สม่ าเสมอ 
ตลอดจนใช้ข้อมูลสารสนเทศและงานวิจัยเพื่อการพัฒนา 
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เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม 

 
 

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

 
ค่านิยม 

(Values) 
TRIAMUDOM.NE Model 

T =  Teaching and Learning Concentration เน้นการเรียนการสอน 
R =  Rights and Responsibility สิทธิและความรับผิดชอบในหน้าที่ของผู้เรียน 
I = Implement Home – School partnership การสร้างความสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน 
A = AIM จุดมุ่งหมาย/เป้าหมาย    
M = Management by Professional Leadership การจัดการโดยผู้น ามืออาชีพ    
U = Unity ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน   
D = Discipline ระเบียบวินัย       
O = Organizing a leaning environment to a leaning organization สร้างบรรยากาศแห่ง 
      การเรียนรู้เพ่ือเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้   
M = Monitoring progress การตรวจสอบความก้าวหน้า   
N = Network การสร้างเครือข่าย   
E = Encouragement การสนับสนุน ส่งเสริมเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ 

 
จุดเน้น (Indicator) 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลักเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 10 
2. ผู้เรียนทุกคนมีจิตส านึกในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
3. เพ่ิมศักยภาพผู้เรียนในด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านภาษา และด้านเทคโนโลยี      เพ่ือพัฒนาสู่

ระดับมาตรฐานสากล 
4. สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ ที่เน้นศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ลดอัตราการออกกลางคัน  
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ผู้เรียน ครู บุคลากร และสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน            มีภูมิคุ้มกัน

ต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม 
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7. โรงเรียนผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในเข้มแข็ง และผ่านการรับรอง
การประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 

 

 
2.แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

โ รง เรี ยนด า เ นิ น ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ข อ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า ต า ม ข้ อ เ ส น อ แ น ะ  จ า ก ก า ร                            
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก ดังนี้ 

1. จัดการศึกษาให้สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และ             ที่แก้ไข
เพ่ิมเติม และตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 เพ่ือประโยชน           ต่อผู้เรียนและ
สังคมให้บรรลุความมุ่งหมายที่ก าหนด ซึ่งเป็นการศึกษาตลอดชีวิต 

2. จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับนักเรียนปกติ  นักเรียนพิการ นักเรียนด้อยโอกาส              และ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 

3. จัดการศึกษาโดย 3 รูปแบบคือ ในระบบ นอกระบบ  และตามอัธยาศัยตามความเหมาะสม 
4. ปฏิรูปการเรียนรูตามหลักการและแนวทางที่ก าหนดไว อาทิเช่น จัดตามธรรมชาติและศักยภาพ

ของนักเรียนแต่ละวัยเรียน และแต่ละคน จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอกโรงเรียนตลอดทั้งจัดการวัด
และประเมินผลตามสภาพจริง 

5. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 
ให้เหมาะกับสภาพ และความต้องการของท้องถิ่นที่ตั้งโรงเรียน 

6. จัดกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิตให้แกประชาชนในชุมชน โดยให้การศึกษาอบรมตามความ
จ าเป็นและความเหมาะสม 

7. จัดให้มีการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ตลอดทั้ง         มุ่ง
ส่งเสริมให้ใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  

8. บริหารจัดการโรงเรียนตามกระบวนการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษา     ทั้งด้านวิชาการ 
ด้านงบประมาณและด้านการบริหารทั่วไป ด้านการบริหารบุคลากร สอดคลองกับหลักการบริหารโดยใช
โรงเรียนเป็นฐานและการมีสวนร่วมของชุมชน องค์กรชุมชน                  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

9. จัดการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งคุณภาพภายในและภายนอก ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาที่ก าหนด 

10. พัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจัดการเรียนการสอนให้  สอดคลองกับ
แนวทางหลักการที่ก าหนดตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

11. แสวงหานวัตกรรมเทคโนโลยี ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัด         การเรียน
การสอนในโรงเรียน 
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3. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ (Strategy) 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมบุคลากรให้รักการเรียนรู้ รักองค์กร มีจริยธรรมและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 3 จัดกิจกรรมและบริการเสริมแก่บุคลากรและผู้เรียนเพื่อคุณภาพที่ดี 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสื่อและนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 
กลยุทธ์ที่ 5 สารสนเทศถูกต้อง เต็มใจ ประชาสัมพันธ์สู่เครือข่าย 
 
 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ 
1. ส่งเสริมบุคลากร   
   ให้รักการเรียนรู้    
   รักองค์กร             
   มีจริยธรรมและ 
   เป็นบุคคลแห่ง 
   การเรียนรู้ 
 

1.1.การจัดการการสอนที่   
     ได้มาตรฐานสากล 

1.2 นักเรียนและ   
     ผู้ปกครองมีความ     
     พึงพอใจในการ 

     จัดการเรียนการสอน 

     และผลที่เกิดกับ 

     ผู้เรียน 

1.3 เพ่ิมประสิทธิภาพ
และพัฒนาครูในด้าน
การเรียนการสอน         
ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญและส่งเสริม
การท าวิจัยใน         
ชั้นเรียน 

1.4 พัฒนาบุคลากรให้  
     เป็นบุคคลที่ม ี  
     ความสามารถ 

- ครูมีงานวิจัยคนละ 1 เรื่อง
ต่อปี 

- จัดจ้างครูพิเศษเพ่ือรักษา
อัตราส่วนครูต่อนักเรียน 
1:20 

- จัดจ้างเจ้าหน้าที่ส านักงาน 
5 คน 

- จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว 5 คน 

- นิมนต์พระภิกษุเป็นธรรม
วิทยากร จ านวน 3 รูป 

- ผลการประเมินตนเอง 
ด้านจริยธรรมของผู้บริหาร
และครูอยู่ในระดับดีมาก 

- จัดการอบรมพัฒนา
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างปีละ 
1 ครั้ง ความพึงพอใจ 
ระดับดีมาก 

- บุคลากรครูได้รางวัลครู
ดีเด่นปีละ 3 คน 

- ครูมีชั่วโมงการอบรม
สัมมนาศึกษาปีละ 40 

ชั่วโมง 

โครงการพัฒนาความรู้ 
คุณธรรม จริยธรรมของ
บุคลากร                                                                                    
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กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ 
- ไม่มีบุคลากรท าผิดวินัย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ข้าราชการ 

- บุคลากรครูได้วุฒิ
การศึกษาเพ่ิมปีละ 5 คน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- บุคลากรได้เลื่อนวิทยฐานะ
ปีละ 5 คน 

2. พัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการ
จัดการเรียนรู้
เทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

2.1 การพัฒนาหลักสูตร
ให้ทันสมัย ตรงใจ
ผู้เรียน 

2.2 นักเรียน และ
ผู้ปกครอง มีความพึง
พอใจในหลักสูตรและ
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

2.3 เพ่ิมประสิทธิภาพ
และการพัฒนา
หลักสูตรให้ทันสมัย 
ตรงตามศักยภาพ
ผู้เรียน และส่งเสริม
การวิจัยในชั้นเรียน 
เพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอน 

2.4 พัฒนาหลักสูตรที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

- นักเรียนสามารถสื่อสาร
โดยใช้ภาษาต่างประเทศ
ได ้อย่างน้อย 1 ภาษา
จ านวน 100 % 

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา   
ปีที่ 6 100 % ฟังการ 
แนะแนวการศึกษา           
โดยวิทยากรที่มีชื่อเสียง 

- คะแนนเฉลี่ยและ GPA 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา    
ปีที่ 6  3.00 

- คะแนนเฉลี่ยรายวิชา          
ทุกวิชา 3.00 

- นักเรียนมีทักษะการอ่าน 
การฟัง การพูด          
การเขียน การคิดวิเคราะห์ 
ผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตร 
95 % 

- นักเรียน 100 %              
ผ่านกิจกรรมรักการอ่าน 

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา          
ปีที่ 6 100 %                     
ร่วมโครงการสอนเสริมเพ่ือ
เข้ามหาวิทยาลัย 

โครงการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้             
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนการสอน 
 
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและ
พัฒนานวัตกรรม               
การเรียนรู้สู่ห้องเรียน 
 
โครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
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กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา          

ปีที่ 6 สามารถศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาจ านวน 
97 % 

- นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยใน
การสอบ O-Net สูงกว่า
ระดับประเทศทุกรายวิชา 

- ครูมีงานวิจัยเพื่อพัฒนา            
ปีละ 1 เรื่อง 

- นักเรียนร่วมโครงการ
เพ่ิมพูนความรู้ จ านวน 
200 คน ต่อภาคเรียน 

- เปิดกิจกรรมชุมนุม 67 
ชุมนุม 

3. จัดกิจกรรมและ
บริการเสริม          
แก่บุคลากรและ
ผู้เรียน เพ่ือ
คุณภาพที่ดี 

3.1 การบริหารจัดการ
ส่งเสริมแก่ บุคลากร
และผู้เรียน 

3.2 นักเรียนและ
ผู้ปกครองมีความพึง
พอใจในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหารและดูแล
ระบบช่วยเหลือ
นักเรียน 

3.4 พัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

- กิจกรรมกีฬาสี ผู้ร่วมงาน 
1,808 คน ความพึงพอใจ
ระดับดีมาก 

- นักเรียนมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตดี 99.7 % 

- นักเรียนและบุคลากร   
  ปลอดจากโรคเอดส์  
  100 % 
- กิจกรรมประกันอุบัติเหตุ

ให้แก่บุคลากรและ
นักเรียน 100 % 

- มอบทุนการศึกษา                 
แก่นักเรียนปีละ 100 ทุน 

- มอบทุนการศึกษาแก่  
  นักเรียนที่ร่วมแข่งขัน 
  โอลิมปิกวิชาการ และท า 
  ชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน         

โครงการนักเรียนไทย
สุขภาพดี 
 
โครงการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนการสอน 
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กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ 
  ปีละ 15 คน 
- อาหารและน้ าปลอดจาก

สารพิษ 100 % 
- พ้ืนที่บริเวณโรงเรียนปลอด

ยุงลาย 97 % 
- ด าเนินการคัดกรอง

นักเรียน 100% 
4. พัฒนาสื่อและ

นวัตกรรม เพ่ือ
สนับสนุนการ
เรียนการสอน 

4.1 การพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

4.2 นักเรียน ครู และ  
     ผู้ปกครองมีความ 
     พึงพอใจในสื่อการ

เรียนการสอนและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

4.3 พัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม
ให้มีประสิทธิภาพ 

4.4 พัฒนาเทคโนโลยี, 
ICT. และฐานข้อมูล 

- ความเร็วอินเทอร์เน็ต 
130/100 Mb/s 

- ผลิตสื่อเทคโนโลยีจ านวน 
10 รายการ 

- ครูผลิตสื่อนวัตกรรมอย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1 
รายการ 

- จัดซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์
ที่ทันสมัย 

- พัฒนาห้องเรียนเป็น  
   ห้องเรียนอัจฉริยะจ านวน  
   25 ห้อง 
- เผยแพร่ผลงานวิชาการ 
  ทาง website (โรงเรียน)  
  จ านวน 15 เรื่อง 
- เผยแพร่งานวิจัย ทาง 
  โรงเรียน จ านวน 10 เรื่อง 

โครงการใช้เทคโนโลยี
อย่างคุ้มค่า พัฒนา          
ทุกระบบ 
 
โครงการจัดการเรียน          
การสอนและสนับสนุน
การเรียนรู้ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 

5. สารสนเทศ
ถูกต้อง เต็มใจ 
ประชาสัมพันธ์สู่
เครือข่าย 

5.1 การพัฒนาการใช้
สารสนเทศและการ
ประชาสัมพันธ์ที่มี
ประสิทธิภาพ 

5.2 นักเรียน ครู 
ผู้ปกครองและ

- บุคลากรสามารถใช้
ประโยชน์จาก 
http://www.tune.ac.th 
ได้ 100% 

- เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ           
ผ่านทาง 

โครงการสร้างความ
ร่วมมือและการมี                
ส่วนร่วม 
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กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ 
เครือข่าย รับรู้ข้อมูล
อย่างถูกต้อง 

5.3 พัฒนาระบบ
สารสนเทศให้ตรง
ตามความต้องการ
ของผู้เรียน ผู้ปกครอง
และชุมชน 

5.4 พัฒนาเครือข่ายให้มี
ความเข้มแข็ง 

http://www.tune.ac.th    
มีผู้เข้าชมเฉลี่ยวันละ 300 คน 

- ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ผ่านทาง Facebook.com 
มีผู้ชมเฉลี่ยวันละ 2,000 คน 

- เผยแพร่วีดีทัศน์แนะน า
โรงเรียนใน 
http://www.youtube.com 

 



 

 

ส่วนที่ 3 
 

ประมาณการรายรับและรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้มี                      ส่วนเกี่ยวข้อง ได้ก าหนด
สัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ดังนี้ 
 

1. ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2561 
1.1 เงินอุดหนุนรายหัว 

 

ตาราง 18 แสดงประมาณการเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน 
 

ที ่ รายการ จ านวนนักเรียน ค่ารายหัว/คน จ านวนเงิน 
1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1,767 3,800 6,714,600 

รวมทั้งสิ้น 1,767  6,714,600 
 

ตาราง 19 แสดงประมาณการรายรับ-รายจ่าย  
 

รายรับ บาท จัดสรร บาท 
1. เงินงบประมาณ  1. ค่าสาธารณูปโภค 2,400,000 
 1.1 เงินอุดหนุนรายหัว 6,714,600 2. ค่าวัสดุส านักงาน 1,460,000 
 1.2 ปัจจัยพื้นฐาน - 3. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 350,000 
 1.3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ 5,104,083 4. ค่าเบี้ยเลี้ยง 500,000 
2. เงินนอกงบประมาณ - 5. หมวดวิชาการ 1,202,760 
3. เงินรายได ้(บริจาค)  6. หมวดบริหารทั่วไป 601,380 
 3.1 ค่าจ้างครูพิเศษ 2,650,500 7. หมวดส ารองจ่าย 200,460 
 3.2 ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ 1,396,800   
 3.3 ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ 2,120,400   
    

รวม 17,986,383 รวม 6,714,600 
 



 

 

33 

 หมายเหตุ  เงินรายได้สถานศึกษามิได้น าไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการหรือกิจกรรม 
1.2 เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 
ตาราง 20 แสดงงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล 
 จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

รายรับ บาท หมวดจัดสรร บาท 
1. เงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
 ในการจัดการศึกษา 
 ตั้งแต่ระดับอนุบาล 
 จนจบการศึกษา 
 ขั้นพ้ืนฐาน (เรียนฟรี) 

5,104,083 1. ค่าหนังสือเรียน 2,135,523  
 2. ค่าอุปกรณ์การเรียน    406,410 
 3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน  883,500 
 4. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน 
 4.1 กิจกรรมวิชาการ 706,800 

  4.2 กิจกรรมคุณธรรม 265,050 
  4.3 กิจกรรมทัศนศึกษา 618,450 
  4.4 กิจกรรมไอซีที 88,350 

รวม 5,104,083  5,104,083 
 
ตาราง 21 แสดงอัตราส่วนการจัดสรรงบประมาณตามกลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระฯ (เงินอุดหนุน) 

ที ่ กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ งบประมาณ ร้อยละ 
1 กลุ่มบริหารวิชาการ 192,000 10.64 
2 กลุ่มบริหารบุคคล 200,000 11.09 
3 กลุ่มบริหารงบประมาณ 50,000 2.77 
4 กลุ่มบริหารทั่วไป 201,380 11.16 
5 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 150,000 8.31 
6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 38,400 2.13 
7 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 62,400 3.46 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 253,000 14.02 
9 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 38,400 2.13 
10 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 101,000 5.60 
11 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 96,000 5.32 
12 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 28,800 1.60 
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13 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 38,400 2.13 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 96,000 5.32 
15 งานโสตทัศนศึกษา 67,200 3.72 
16 งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้(ห้องสมุด) 191,160 10.60 

รวมทั้งสิ้น 1,804,140 100.00 
ตาราง 22 แสดงอัตราส่วนการจัดสรรงบประมาณ (เงินอุดหนุน) 
 

ที ่ หมวดจัดสรร งบประมาณ ร้อยละ 
1 งบประมาณด้านวิชาการ 4,028,760 60 
2 งบประมาณด้านบริหารทั่วไป / ด้านงบประมาณและแผนงาน 

/ ด้านบุคคล 
2,014,380 30 

3 งบประมาณส ารองจ่าย 671,460 10 
รวมทั้งสิ้น 6,714,600 100 

 
 

 
 
 



ส่วนที่ 4 
 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ให้ความเห็นชอบการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ดังนี้ 

ที ่ งาน/โครงการ 
สนอง 
ยุทธ 

ศาสตร์ 

สนอง 
มฐ. 

สพฐ. 

สนอง 
สมศ. 

สนอง 
กล
ยุทธ์ 

เงิน
อุดหนุน 

เงิน
กิจกรรมฯ 

เงินอื่น ๆ รวม ผู้รับผิดชอบ 

 กลุ่มบริหารงานวิชาการ          
1 โครงการพัฒนากระบวนการ

เรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนการสอน 

1,3 1 1,2,3,4 2,3 100,000 - - 100,000 
ครูกัลยารัตน์
ครูช านาญ 

2 โครงการจัดนิทรรศการ/งานศิลปหัตถกรรม 

2.1 
กิจกรรมนิทรรศการพระเกี้ยวน้อย 

1,3 1 1,2,3,4 2,3 

50,000 - - 50,000 
ครูทรงศรี 

ครูกนกวรรณ 

2.2 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษ 

- 310,140 - 310,140 

ครูทรงศรี 
ครูวิวิธนันท ์
ครูกัลยารัตน์ 

2.3 กิจกรรมแข่งขันศลิปหัตถกรรม
นักเรียน 

ครูกิริยา 
ครูสุภาวด ี

3 โครงการงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

3.1 กิจกรรมวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนานวัตกรรม
การเรยีนรู้สูห่้องเรียน 

4 1,3 6 2,3 8,000 - - 8,000 
ครูวิวิธนันท ์
ครูศรีอุดร 

4 โครงการพัฒนาต้นแบบโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ 

4.1 กิจกรรมโรงเรียนมาตรฐานสากล 4 1,3 19,20 2 20,000 - - 20,000 
ครูกนกวรรณ 

ครูสุภาวด ี
5 โครงการพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

5.1 กิจกรรมพัฒนามาตรฐานและการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 

3 4 19,20 2,5 7,000 - - 7,000 
ครูกนกวรรณ 

ครสูุภาวด ี

6 โครงการปฏิรูปหลักสูตร 

6.1 กิจกรรมนเิทศการศึกษาและ
พัฒนาหลักสตูร 

1,2 2 5,6 2 7,000 - - 7,000 
ครูพิศมัย 

ครูศศินันท์ 

7 โครงการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
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ที ่ งาน/โครงการ 
สนอง 
ยุทธ 

ศาสตร์ 

สนอง 
มฐ. 

สพฐ. 

สนอง 
สมศ. 

สนอง 
กล
ยุทธ์ 

เงิน
อุดหนุน 

เงิน
กิจกรรมฯ 

เงินอื่น ๆ รวม ผู้รับผิดชอบ 

7.1 กิจกรรมจดัหาวสัดุ ครภุัณฑ ์
(เงินกัน) 

6 1,3,4 3,4,5,6
7,11 

4,5 1,040,000 
- - 

1,040,000 ครูทรงศรี 
ครูกนกวรรณ 

 รวม (หักเงินกัน)     192,000 310,140 - 502,140 
 
  

 งานโสตทัศนศึกษา 
8 โครงการซ่อมบ ารุงและรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 

8.1 กิจกรรมซ่อมบ ารุงโสตทัศนูปกรณ ์
5 2 6 4 

30,000 - - 30,000 ครูศักดิ์บรุุษ 
8.2 กิจกรรมปรับปรุงระบบงาน

โสตทัศนูปกรณ ์ 37,200 - - 37,200 ครูศักดิ์บรุุษ 
  รวม (หักเงินกัน)     67,200 - - 67,200  
 งานไอซีที 
9 โครงการซ่อมบ ารุงและรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 

9.1 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุง
เครือข่ายอินเตอร์เนต็ภายใน
โรงเรียน 

5 2 6 4 - 88,350 - 88,350 ครูช านาญ 

 รวม (หักเงินกัน)     - 88,350 - 88,350  
 งานพัฒนาแหล่งเรียนรู(้ห้องสมุด) 

10 โครงการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
10.1 กิจกรรมจดัซื้อวารสารและ

หนังสือพิมพ์ 

3,5,6 1,2,3 

2,3,4, 
5,6,8, 
12,17,
18,19,

20 

 
 

2,3,4 
 
 

25,000 - - 25,000 ครูชุมากานต์ 
10.2 กิจกรรมจดัซื้อหนังสือส่งเสริม

หลักสตูรและหนังสือประกอบการ
เรียนการสอน 123,160 - - 123,160 ครูชุมากานต์ 

10.3 กิจกรรมจดัหาวสัดสุ านักงาน 5,000 - - 5,000 ครูชุมากานต์ 

10.4 กิจกรรมจดัหาวสัดุ ครภุัณฑ์
ห้องสมุด 5,000 - - 5,000 ครูชุมากานต์ 

10.5 กิจกรรมซ่อมบ ารุง
เครื่องปรับอากาศ 20,000 - - 20,000 ครูชุมากานต์ 

11 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน 
11.1 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

3,6 1,2,3 
2,3,4, 
5,6,8, 
12,17,

2,3,4 
 

5,000 - - 5,000 ครูชุมากานต์ 

11.2 กิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ ์ - 5,000 - 5,000 ครูชุมากานต์ 

11.3 กิจกรรมแบ่งปันความรูสู้่ชุมชน 3,000 - - 3,000 ครูชุมากานต์ 
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ที ่ งาน/โครงการ 
สนอง 
ยุทธ 

ศาสตร์ 

สนอง 
มฐ. 

สพฐ. 

สนอง 
สมศ. 

สนอง 
กล
ยุทธ์ 

เงิน
อุดหนุน 

เงิน
กิจกรรมฯ 

เงินอื่น ๆ รวม ผู้รับผิดชอบ 

11.4 กิจกรรมนิทรรศการสัปดาห์
ห้องสมุด 

18,19,
20 5,000 - - 5,000 ครูชุมากานต์ 

 รวม (หักเงินกัน)     191,160 5,000  196,160  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

12 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน 
12.1 กิจกรรมวันภาษาไทย 

2 1,2,3 
1,2,3, 
4,17, 
18 

2,3 

5,000 - - 5,000 ครูขจีนุช 
ครูพรพินิจ 

12.2 กิจกรรมวันสุนทรภู ่ 10,000 - - 10,000 ครูอธวิัฒน ์
ครูยุพยง 

12.3 กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะ
ภาษาไทยภายนอกโรงเรียน 

- 2,000 - 2,000 ครูอธิวัฒน ์
ครูศิริวัฒน ์

12.4 กิจกรรมค้นหาคนเก่งวรรณคดีไทย - 2,000 - 2,000 ครูอัญชล ี
ครูมณีวัลย ์

12.5 กิจกรรมค้นหาคนเก่งหลัก
ภาษาไทย 

- 2,000 - 2,000 ครูอธิวัฒน ์
ครูพรพินิจ 

12.6 กิจกรรมสอนเสริมเติมความรู้
ภาษาไทย 

- 2,000 - 2,000 ครูนพดล 
ครูยุพยง 

12.7 กิจกรรมความรู ้ 5  นาที - 1,000 - 1,000 ครูศิริวัฒน ์
ครูมณีวัลย ์

12.8 กิจกรรมแข่งขันตอบปญัหาเพชร
ยอดมงกุฎภาษาไทย 

- 15,000 - 15,000 ครูนพดล 
ครูยุพยง 

13 โครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
13.1 กิจกรรมหมอภาษา 

2 1,2,3 
1,2,3, 
4,17, 
18 

2,3 
- 1,000 - 1,000 ครูนพดล 

ครูมณีวัลย ์

14 โครงการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
14.1 กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาห้องกลุม่

สาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
6,3 2 6 4 

18,400 - - 18,400 ครูขจีนุช 
ครูพรพินิจ 

14.2 กิจกรรมจดัหาสื่อและวสัดุอุปกรณ ์
(เงินกัน) 

20,000 - - 20,000 ครูขจีนุช 
ครูศิริวัฒน ์

15 โครงการจัดนิทรรศการ/งานศิลปหัตถกรรม 
15.1 กิจกรรมแข่งขันศลิปหัตถกรรม  

2 1,2,3 2,3 
- 3,000 - 3,000 ครูสุนทร ี

ครูพรพินิจ 
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ที ่ งาน/โครงการ 
สนอง 
ยุทธ 

ศาสตร์ 

สนอง 
มฐ. 

สพฐ. 

สนอง 
สมศ. 

สนอง 
กล
ยุทธ์ 

เงิน
อุดหนุน 

เงิน
กิจกรรมฯ 

เงินอื่น ๆ รวม ผู้รับผิดชอบ 

15.2 กิจกรรมนิทรรศการผลงาน
ภาษาไทย 

1,2,3, 
4,17, 
18 

- 5,000 - 5,000 
ครูยุพยง 
ครูพรพินิจ 

16 โครงการศาสตร์พระราชา 
16.1 กิจกรรมรักการอ่านสืบสานศาสตร์

พระราชา 
2 1,2,3 

1,2,3, 
4 

3 

- 2,000 - 2,000 ครูขจีนุช 
ครูอธิวัฒน ์
 
 

17 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 
17.1 กิจกรรมอบรมพัฒนาครภูาษาไทย 

1,4 2 
5,6,7,8

,12 
4 - 3,000 - 3,000 ครูนพดล 

ครูสุนทร ี
17.2 กิจกรรมตามรอยวรรณคดีไทย 

2 1,2,3 
1,2,3, 
4,17, 
18 

3 
5,000 - - 5,000 ครูสุนทร ี

ครูศิริวัฒน ์
 

18 โครงการงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
18.1 กิจกรรมจดัท าแผนการเรียนรู้และ

วิจัยในช้ันเรียน 
4 2 5 - 8 4 - 1,000 - 1,000 

ครูนพดล 
ครูสุนทร ี

 รวม (หักเงินกัน) 
   

 38,400 39,000 - 77,400  
 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
19 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน 

19.1 กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร ์

1,2,3,4,
5 

1,2, 
3,4,5 

 

1,2,3, 
4,5,6, 
7,8,12,
13,14 

4 

10,000 - - 10,000 ครูอัญชล ี
19.2 กิจกรรมจดัท าแผนการจัดการ

เรียนรู้และวิจยัในช้ันเรียน 
5,000 - - 5,000 ครูวัชระ 

19.3 กิจกรรมพัฒนาการเรยีนการสอน
คณิตศาสตร์  โดยใช้โปรแกรม                        
THE GEOMETER’S 
SKETCHPAD (GSP) 

10,000 - - 5,000 ครูรพีพร 
 

19.4 กิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงานคณิตศาสตร ์

12,400 - - 12,400 ครูรพีพร    

19.5 กิจกรรม ส่งเสริมการจัดการเรยีน
การสอนวิชาคณติศาสตร ์

- 15,000 - 15,000 ครูไพบูลย ์
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19.6 กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการ 
(คณิตศาสตร์) และสอนซ่อมเสรมิ 

- 5,000 - 5,000 ครูทรัพย์บุญเลิศ 

20 โครงการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
20.1 กิจกรรมจดัซื้อหรือท าสื่อวัสดุ

อุปกรณ์การเรียนการสอน  
(เงินกัน) 

6 1,3,4 3,4,5,6
,7,11 

4,5 20,000 - - 20,000 ครูวันเพ็ญ 

20.2 ห้องสมุดกลุม่สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

3,4 1,3,4 3,4,5,6
,11 

4,5 15,000 - - 15,000 ครูสุนสิา 

21 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 
21.1 กิจกรรมท าบญุไหว้พระทัศนะ

แหล่งเรียนรู ้
1,2,3,4,

5 
2,4 5,8,12,

15,16 
2 10,000 - - 5,000 ครูนันทวัน 

 
 รวม (หักเงินกัน)     62,400 20,000 - 82,400  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

22 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
22.1 กิจกรรมพัฒนาครูผู้ช่วย  

ด้านการวิจัยในช้ันเรียน 

2 2,3 
5,6,7,8

,12 
1,4 

3,000 - - 3,000 ครูพิศมัย 
22.2 กิจกรรมพัฒนาครูผู้ช่วย  

ด้านแผนการจัดการเรยีนรู ้ 3,000 - - 3,000 ครูพิศมัย 
22.3 กิจกรรมพัฒนาครูผู้ช่วย  

ด้านสื่อนวัตกรรมการเรียนรู ้ 3,000 - - 3,000 ครูพิศมัย 
22.4 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูด้าน

การจัดการเรยีนรู้ด้วยวิธีสอนท่ี
หลากหลาย 

20,000 - - 20,000 ครูพิศมัย 
 
 
 
 

23 โครงการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
23.1 กิจกรรมผลติและจัดหาสื่อการ

เรียนรู้ (เงินกัน) 

6 2 6,16 2,4 

60,000 
- - 

60,000 ครูพิศมัย 

23.2 กิจกรรมจดัซื้อวัสดุกลุม่สาระฯ 
(เงินกัน) 

30,000 
- - 

30,000 ครูพิศมัย 

23.3 กิจกรรมจดัซื้อและซ่อมแซมสื่อ
การเรยีนรู ้

139,000 
- - 

139,000 ครูกัลยารัตน ์

24 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน 
24.1 กิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร ์ 1,2 1,2,3 2,3 - 5,000 - 5,000 ครูกรรณิกา 
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24.2 กิจกรรมติวเข้มโอลิมปิกวิชาการ
วิชาชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี  และ
ดาราศาสตร ์

1,2,3,4
,17,18 

- 6,000 - 6,000 

ครูพิศมัย 

24.3 กิจกรรมยกระดับผลสมัฤทธ์ิ     
(O-NET) ปีการศึกษา 2560 - 4,000 - 4,000 

ครูพิศมัย 

24.4 กิจกรรมแข่งขันเนื่องในสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม - 6,000 - 6,000 ครูเรืองริน 

24.5 กิจกรรมแข่งขันเนื่องในสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น - 10,000 - 10,000 ครูบุษกร 

24.6 กิจกรรมแข่งขันเนื่องในสัปดาห์
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตสกลนคร - 10,000 - 10,000 ครูชินตา 

24.7 กิจกรรมแข่งขันเนื่องในสัปดาห์
วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร - 6,000 - 6,000 ครูกัลยารัตน ์

24.8 กิจกรรมแข่งขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายของเปรมติลสลูานนท์ - 2,000 - 2,000 ครูวิยะดา 

24.9 กิจกรรมแข่งขันวิทยาศาสตร์โลก
และอวกาศโอลิมปิกระหว่าง
ประเทศ (IESO) ประจ าปี  2560 - 2,000 - 2,000 ครูพิศมัย 

24.10 กิจกรรมแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67 
ปีการศึกษา 2560 - 15,000 - 15,000 ครูกัลยารัตน ์

24.11 กิจกรรมการแข่งขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราช
มงคลวิทยาเขตสกลนคร - 2,000 - 2,000 ครูดลนภา 

24.12 กิจกรรมเปิดบ้านวิทยาศาสตร์
เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ปี 2561 20,000 - - 20,000 ครูพิศมัย 
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24.13 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพในการ
จัดการเรียนรู้ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร ์ 40,000 - - 40,000 ครูกิตติศักดิ ์

24.14 กิจกรรมแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ - 15,000 - 15,000 ครูพิศมัย 
24.15 กิจกรรมคา่ยวิทยาศาสตร ์ 25,000 - - 25,000 ครูพิศมัย 
24.16 กิจกรรมงานสวนพฤษศาสตร์

โรงเรียน - 50,000 - 50,000 ครูพิศมัย 
 รวม (หักเงินกัน)     253,000 133,000 - 386,000  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

25 โครงการส่งเสริมคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน 
25.1 กิจกรรมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 

1,2,3 1,2,3 
1,2,3,4
,13,14,
17,18 

1,3, 

- - - - ครูธิกานดา 
25.2 กิจกรรมอบรมคณุธรรม จรยิธรรม - 10,000 - 10,000 ครูกัลยา 

ครูอน ุ
25.3 กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระประจ า

สัปดาห ์
- - - - ครูกัลยา 

ครูชุมากานต ์
25.4 กิจกรรมสอบธรรมศึกษาช้ันตรี โท 

เอก 
- - 30,000 30,000 ครูธิกานดา 

25.5 กิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

- 3,000 - 3,000 ครูเสาวคนธ์ 

25.6 กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา - 2,000 - 2,000 ครูกัลยา 
25.7 กิจกรรมท าบญุตักบาตรท าด.ี..รู้

ตื่น..รู้เบิกบาน 
- - - - ครูอน ุ

25.8 กิจกรรมมารยาทงามสืบสาน
เอกลักษณไ์ทย 
 

- 1,000 - 1,000 ครูพิมพ์ชนก 

26 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน 
26.1 กิจกรรมสอนเสริมเพิ่มความรู้พิชิต 

O-net วิชาสังคมศึกษา 
1,2,3 1,2,3 

1,2,3,4
17,18 

2,3, 

- - - - ครูภูวนาท 

26.2 กิจกรรมซ่อมเสริมเติมเต็มความรู้
พัฒนาผลสัมฤทธิ์รายวิชาสังคมศึกษา 

- - - - ครูธิกานดา 

27 โครงการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ     
27.1 กิจกรรมเพชรยอดมงกุฎ วิชา

เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 
พระพุทธศาสนา 

1,2,3 1,2,3 
1,2,3,4
,13,14,
17,18 

2,3, 
 
 
- 40,000 - 40,000 ครูธิกานดา 
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27.2 กิจกรรมแข่งขันความเป็นเลิศกับ
หน่วยงานภายนอก 

 
- 30,000 - 30,000 ครูธิกานดา 

27.3 กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน 5,000 - - 5,000 ครูธิกานดา 
ครูกัญชญาวีย์ 

27.4 กิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 

- 5,660 - 5,660 
ครูธิกานดา 

27.5 กิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานทาง
วิชาการ 

5,000 -  5,000 
ครูธิกานดา 

28 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ     
28.1 กิจกรรมการเรียนการสอนแบบใช้

โครงงาน 
3,6 2 

2,3,4, 
6,17, 
18 

4,5 

- - - - 
ครูธิกานดา 

28.2 กิจกรรมจดัซื้อวัสดุอุปกรณ์การ
เรียนการสอน (เงินกัน) 

30,000 - - 30,000 
ครูภูวนาท 

29 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
29.1 กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนรู้วิถีพุทธ 

3,4 2,6 6,16 2,4 

10,000 - - 10,000 ครูกัลยา    
ครูพิมพ์ชนก 

29.2 กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบตัิการ 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา
และอาเซยีน 

15,400 - - 15,400 
ครูธิกานดา 
ครูอิสระ 

30 โครงการพัฒนาศักยภาพครู 
30.1 กิจกรรมครูมืออาชีพในยุคศตวรรษ

ที่ 21 
2 2,3 

5,6,7,8
,12 

1,2,4 
2,000 - - 2,000 

ครูธิกานดา 
31 โครงการพัฒนามาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 

31.1 กิจกรรมพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในกลุ่ม
สาระสังคมศึกษาฯ 

3 4 19,20 2,5 
1,000 

- - 

1,000 

ครูธิกานดา 
 รวม (หักเงินกัน)     38,400 91,660 - 130,060  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  

32 โครงการนักเรียนสุขภาพดี 
32.1 กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน

โรงเรียน 
1,2 1,2,3 

1,2,3,4
,13,14,
17,18 

2,3 

- 120,000 - 120,000 
ครูอารีลักษณ์ 

32.2 กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายนอก
โรงเรียน 

31,000 - - 31,000 ครูอารีลักษณ์ 

32.3 กิจกรรมแข่งขันฟุตบอล 7 คน - 3,000 - 3,000 ครูอารีลักษณ์ 
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33 โครงการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
33.1 กิจกรรมจดัหาสื่อและวสัดุ 

อุปกรณ ์

3,6 2 6 4 

50,000 - - 50,000 ครูอารีลักษณ์ 

33.2 กิจกรรมปรับปรุง ซ่อมแซม
ครุภณัฑ ์

5,000 - - 5,000 ครูอารีลักษณ์ 

33.3 กิจกรรมจดัท าโคมไฟแสงสว่าง
เคลื่อนที ่

5,000 - - 5,000 ครูอารีลักษณ์ 

33.4 กิจกรรมจดัท าสนามตะกร้อลอด
ห่วง 

5,000 - - 5,000 ครูอารีลักษณ์ 

33.5 กิจกรรมปรับปรุงสนามกีฬา 5,000 - - 5,000 ครูอารีลักษณ์ 

 รวม (หักเงินกัน)     101,000 123,000 - 224,000  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

34 โครงการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
34.1 กิจกรรมจดัซื้อสื่อการสอนวิชา

ทัศนศิลป ์

2,3,5 2,3 
1,2,3,4
,13,14,
17,18 

2,3 

12,000 - - 12,000 ครูรุจริาภรณ ์

34.2 กิจกรรมจดัซื้อสื่อการสอนวิชา
ดนตร ี

12,000 - - 12,000 ครูทัชนนท์ 

34.3 กิจกรรมจดัซื้อสื่อการสอนวิชา
นาฏศิลป ์

12,000 - - 12,000 ครูพัชรินทร ์

35 โครงการจัดนิทรรศการ/งานศิลปหัตถกรรม 
35.1 กิจกรรมนิทรรศการและงาน

ศิลปหัตถกรรม 

2,3,5 2,3 
1,2,3,4
,13,14,
17,18 

2,3 

- 10,000 - 10,000 ครูรุจริาภรณ ์

35.2 กิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมไทย 

60,000 - - 60,000 ครูรุจริาภรณ ์

35.3 กิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพ
นักเรียนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

- 10,000 - 10,000 ครูรุจริาภรณ ์

35.4 กิจกรรมเผยแพร่ความรู้และ
ผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

- - - - 
ครูรุจริาภรณ ์

 รวม (หักเงินกัน)     96,000 20,000 - 116,000  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

36 โครงการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
36.1 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรยีนรู้ศูนย์

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี       
(เงินกัน) 

6,3 2 6 4 
20,000 - 28,000 48,000 ครูกิริยา 
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37 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน 
37.1 กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขัน

ศิลปหัตถกรรม 2,3,5 2,3 
1-4,  
5-8, 

13-18 
3,4 

- 41,000 - 41,000 ครูกิริยา 

38 โครงการศาสตร์พระราชา 
38.1 กิจกรรมส่งเสริมการเรยีนรูต้าม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1,2 2 5,6 2 

- 
20,000 - 20,000 ครูกิริยา 

39 โครงการพัฒนาศักยภาพครู 
39.1 กิจกรรมทัศนศึกษาสานสัมพันธ์ครู 1,2,3,4,

5 
2,4 

5,8,12,
15,16 

2, 
28,800 - - 28,800 

ครูกิริยา 
 รวม (หักเงินกัน) 

   

 28,800 61,000 28,000 117,800 
 
  

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
40 โครงการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

40.1 กิจกรรมจดัหาวสัดุ ครภุัณฑ์เพื่อใช้
ในการเรียนการสอน (เงินกัน) 

6,3 2 6 4 
20,000 - - 20,000 ครูอนุวัฒน ์

41 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน 
41.1 กิจกรรมวันคริสต์มาส 

2 1,2,3 
1,2,3,4
,13,14,
17,18 

2,3 

18,400 - - 18,400 ครูอนุวัฒน ์
41.2 กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษแบบ

บูรณาการนอกสถานท่ี 
20,000 - - 20,000 ครูอนุวัฒน ์

41.3 กิจกรรมสอนเสริมพิเศษเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการสอบระดับประเทศ 
GAT , O-NET 

- 10,000 - 10,000 ครูอนุวัฒน ์

41.4 กิจกรรมเสริมทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ (debate, speech, 
multi skill, spelling bee, story 
telling) 

- 10,000 - 10,000 ครูอนุวัฒน ์

41.5 กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้าน
ภาษาจีน (HAK, skit, speech,
เพลงม เลา่นิทาน) 

- 10,000 - 10,000 ครูอนุวัฒน ์

 รวม (หักเงินกัน)     38,400 30,000 - 68,400  
 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

42 โครงการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
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42.1 กิจกรรมซ่อมแซมวสัดุครุภณัฑ ์

6,3 2 6 4 

10,000 - - 10,000 ครูสรุศักดิ ์
42.2 กิจกรรมซื้อวัสดสุ านักงาน(เงินกัน) 20,000 - - 20,000 ครูสรุศักดิ ์
42.3 กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์แหล่ง

เรียนรูเ้พื่อการพัฒนาคณุภาพ
ผู้เรยีน 

20,000 - - 20,000 ครูสรุศักดิ ์

43 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน 
43.1 กิจกรรมธนาคารโรงเรยีน 

2 1,2,3 

1,2,3,4
,13,14,
17,18 

2,3 10,000 - - 10,000 ครูสรุศักดิ ์
43.2 กิจกรรมจิตอาสา - 10,000 - 10,000 ครูสรุศักดิ ์
43.3 กิจกรรมชุมนมุ 16,000 - - 16,000 ครูสรุศักดิ ์
44 โครงการระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน 

44.1 กิจกรรม Podium Day 
1,2 1,2,3 

1,2,3,4
,13,14,
17,18 

2,3,5 
20,000 - - 20,000 ครูสรุศักดิ ์

44.2 กิจกรรมเสริมความรู้สู่
มหาวิทยาลยั 

20,000 - - 20,000 ครูสรุศักดิ ์

 รวม (หักเงินกัน)     96,000 10,000 - 106,000  
 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

45 โครงการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
45.1 กิจกรรมจดัซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เพื่อใช้

ในการบริหารงานบุคคล (เงินกัน) 3,6 2 6 4 
30,000 - - - ครูอัญชล ี

 
 

46 โครงการพัฒนาระบบนิเทศ 
46.1 กิจกรรมพัฒนาระบบนิเทศและ

การประเมินผล 
1,2 2 5,6 2 

- - - - ครูอัญชล ี

47 โครงการพัฒนาศักยภาพครู 
47.1 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

1,3 2 
5,6,7,8

,12 
1,3 

40,000 - - 40,000 ครูอัญชล ี
47.2 กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องเตรียม

อุดมศึกษาฯ 
10,000 - - 10,000 

ครูอัญชล ี
47.3 กิจกรรมพัฒนาทักษะความรู้ 

ความสามารถเพื่อการจัดการเรยีน
การสอน (เงินกัน) 

500,000 - - 500,000 ครูอัญชล ี

47.4 กิจกรรมมุทิตาจติ 150,000 - - 150,000 ครูอัญชล ี
 รวม (หักเงินกัน)     200,000 - - 200,000  
 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

48 โครงการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
48.1 กิจกรรมงานพัฒนาอาคารสถานท่ี  3,6 2 6 4 134,380 - - 134,380 ครุศักดิ์บรุุษ 
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48.2 กิจกรรมจดัระบบสาธารณูปโภค 10,000 - - 10,000 ครูไพบูลย ์
48.3 กิจกรรมรักษาสถานภาพโดเมนเนม 2,000 - - 2,000 ครูไพบูลย ์
48.4 กิจกรรมซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 

(เงินกัน) 
350,000 - - 350,000 ครูไพบูลย ์

49 โครงการสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วม 
49.1 กิจกรรมงานสร้างเครือข่าย 

4 8,9 7 3 

- - - - ครูไพบูลย ์
49.2 กิจกรรมงานเลขานุการ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

10,000 - - 10,000 ครูไพบูลย ์

49.3 กิจกรรมงานสารบรรณ (เงินกัน) 30,000 - - 30,000 ครูไพบูลย ์
49.4 กิจกรรมงานประชาสมัพันธ์ 10,000 - - 10,000 ครูไพบูลย ์
49.5 กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 1 

มิถุนายน 
- 30,000 - 30,000 ครูไพบูลย ์

49.6 กิจกรรมงานประกันอุบัตเิหตุหมู ่ - - - - ครูไพบูลย ์
50 โครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี 

50.1 กิจกรรมจดัซื้อวัสดุอุปกรณ์และ
เวชภัณฑ์ทีไ่ม่ใช่ยาประจ าห้อง
พยาบาล (เงินกัน) 

1,2 1,2,3 
1,2,4, 
5,7 

1,2,3 

20,000 - - 20,000 ครูบุณฑริก 

50.2 กิจกรรมปรับปรุงห้องพยาบาล 5,000 - - 5,000 ครูบุณฑริก 
50.3 กิจกรรมจดัหาเวชภณัฑ ์ 20,000 - - 20,000 ครูบุณฑริก 
50.4 กิจกรรมงานอนามยัโรงเรียน 5,000 - - 5,000 ครูบุณฑริก 
50.5 กิจกรรมงานคุม้ครองผู้บริโภค 

(อย.น้อย) และอาหารปลอดภัยใน
โรงเรียน 

5,000 - - 5,000 ครูบุณฑริก 

 รวม (หักเงินกัน)     201,380 30,000 - 231,380  
 งานกิจการนกัเรียน 

51 โครงการส่งเสริมคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน 
51.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้าน

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1,2,6 
1,2,3

,4 

1,2,3,4
,13,14,
15,16,
17,18,
19,20 

3,4 

- 5,000 - 5,000 ครูเสนยี ์
ครูศุภวุฒ ิ

51.2 กิจกรรมคา่ยคณุธรรมจรยิธรรม
ของนักเรียน 

- 5,000 - 5,000 ครูธิกานดา 
ครูศุภวุฒ ิ

51.3 กิจกรรมอบรมผู้น านักเรยีน - 5,000 - 5,000 ครูธิกานดา 
ครูศุภวุฒ ิ
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51.4 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานนักศึกษาวิชาทหาร 

- 15,000 - 15,000 ครูศุภวุฒ ิ
ครูมนูญ 

51.5 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

- 1,000 - 1,000 ครูธิกานดา 
และคณะ 

51.6 กิจกรรมปจัฉิมนิเทศนักเรียนใหม ่ - 1,000 - 1,000 ครูเสนยี ์
ครูศุภวุฒ ิ

51.7 กิจกรรมประดับพระเกี้ยวและไหว้
คร ู

100,000 - - 100,000 ครูเสนยี ์
ครูศุภวุฒ ิ

51.8 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม ่ - 1,000 - 1,000 ครูเสนยี ์
ครูศุภวุฒ ิ

51.9 กิจกรรมคนดีศรี ต.อ. - 2,000 - 2,000 ครูเสนยี ์
ครูศุภวุฒ ิ

51.10 กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทายพ่ีน้องและ
คุณคร ู

- - - - ครูเสนยี ์
ครูศุภวุฒ ิ

51.11 กิจกรรมรับน้อง “ปลูกต้นกลา้ของ 
ต.อ.” 

- - - - ครูเสนยี ์
ครูศุภวุฒ ิ

51.12 กิจกรรมส่งต้นกลา้สู่แผ่นดิน - 3,000 - 3,000 ครูธิกานดา 
และคณะ 

51.13 กิจกรรมวางพานพุ่มและถวาย
บังคม รัชการที่ ๕ 

- 10,000 - 10,000 ครูเสนยี ์
ครูศุภวุฒ ิ

51.14 กิจกรรมกล้าท าดี ด้วยจิตที่อาสา - - - - ครูศุภวุฒ ิ
52 โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

52.1 กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว 

2 1,3 1,2,3,4 3,4 

5,000 - - 5,000 ครูนพดล 
ครูมนูญ 

52.2 กิจกรรม To Be Number One 5,000 - - 5,000 ครูนพดล 
ครูกัญชญาวีร์ 

52.3 กิจกรรมจดัอบรมความรูย้าเสพติด 5,000 - - 5,000 ครูนพดล 
ครูอารีลักษณ์ 

53 โครงการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
53.1 กิจกรรมจดัซื้อวัสดุ ครภุัณฑ ์

(เงินกัน) 
3,5,6 1,2,3 1,2,3,4 4 

30,000 - - 30,000 ครูเสนยี ์
ครูศุภวุฒ ิ

53.2 กิจกรรมจดัท าหนังสืออนุสรณ์รุ่น - - - - ครูธิกานดา 
53.3 กิจกรรมศึกษาดูงาน

คณะกรรมการสภานักเรียน 
10,000 - - 10,000 ครูธิกานดา 

ครูปาริชาต ิ
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54 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
54.1 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 

2,6 1,2,3 1,2,3,4 4 

25,000 - - 25,000 ครูเสนยี ์
ครูศุภวุฒ ิ

54.2 กิจกรรมการรู้จักข้อมลูผู้เรยีนราย
คน(SDQ, การเยี่ยมบา้น, เยี่ยม
หอพัก) 

- 2,000 - 2,000 
ครูเสนยี ์
ครูศุภวุฒ ิ

54.3 กิจกรรมขับขี่ปลอดภยัและส่งเสรมิ
การจราจร 

- 5,000 - 5,000 ครูศุภวุฒ ิ
 

 รวม (หักเงินกัน)     150,000 100,000 - 250,000  
 กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

55 โครงการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
55.1 กิจกรรมพัฒนาระบบงาน

สารสนเทศ 

3,6 2 6 4 

10,000 - - 10,000 ครูวิสาขมาส 

55.2 กิจกรรมควบคุมคณุภาพภายใน 5,000 - - 5,000 ครูชินตา 
55.3 กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตามโครงการ 
7,500 - - 7,500 ครูชินตา 

55.4 กิจกรรมจดัซื้อวัสดุ ครภุัณฑ์ 
(แผนงาน/การเงิน/พัสดุ) (เงินกัน) 

90,000 - - 90,000 ครูวิสาขมาส 

55.5 กิจกรรมพัฒนาระบบงานแผนงาน 7,500 - - 7,500 ครูชินตา 
55.6 กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะครูและ

บุคลากรประจ ากลุ่มฯ 
20,000 - - 20,000 ครูวิสาขมาส 

55.7 กิจกรรมงานสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
สาธารณูปโภค (เงินกัน) 

2,400,000 - - 2,400,000 ครูวิสาขมาส 

 รวม (หักเงินกัน)     50,000 - - 50,000  

 

 



ส่วนที่ 5 
 

การก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 
 

ในการก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการจัดท าโครงการหรือกิจกรรมนั้น  โรงเรียน         
ได้ก าหนดผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานผลให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมตามปฏิทินการ
ด าเนิน โดยให้จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการหรือกิจกรรม  จ านวน  3  ชุด โดยมอบให้บุคคล 
กลุ่มบริหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 

ชุดที่ 1 ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 

ชุดที่ 2 กลุ่มงานงบประมาณและแผนงาน 

ชุดที่ 3 ฝ่ายบริหารหรือหน่วยงานต้นสังกัด (กรณีได้รับการร้องขอ) 

 
 



 
โครงการ  พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน  
สนองจุดเน้นยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ ข้อ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่     ข้อ 4,5 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. มาตรฐานที่  
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อที่  1 - 6     
    1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อที ่ 1 - 4 
 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ข้อที่  ….… 
 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ข้อที ่ ……. 
 มาตรฐานที่ 4  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  ข้อที่  …………. 
สนองตัวบ่งชี้ สมศ. ตัวบ่งช้ีที่   1 – 8,17,18 
ผู้รับผิดชอบ    นางทรงศรี  โสมชัย 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 
งบประมาณ      เงินอุดหนุน  100,000  บาท  
   
1.  หลักการและเหตุผล  

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) ซึ่งเน้น
ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ คณะกรรมการนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองได้ก าหนด เป้าหมายให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบ
ระดับชาติ มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า ร้อยละ 50 และจุดเน้นที่ 3 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา ก าหนดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลักให้เพิ่มข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 3     
    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 23 จึงได้ด าเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุผลและความ
จ าเป็นดังกล่าว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จึงก าหนดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ม.6  ให้สูงขึ้น ร้อยละ 3 ทุกกลุ่มสาระ  



  

     2.2  เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีความรู้  และ
ประสบการณ์ที่ได้รับจากพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มาปรับปรุงและพัฒนาการการเรียนของตนเอง 
          2.3  เพื่อน าผลการประเมินในระดับโรงเรียนมาเทียบเคียงกับการประเมินผลในระดับชาติ 
3.  เป้าหมาย  
     3.1  เชิงปริมาณ 
                - นักเรียนชั้น ม.6 ร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ  3            
                - ร้อยละ  50  ของนักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่สูงขึ้นเม่ือน ามาเทียบเคียงกับการประเมินผลในระดับชาติ 
     3.2. เชิงคุณภาพ  

      - นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีคุณภาพและศักยภาพตาม
มาตรฐานสากล และสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 

4. งบประมาณ/ปัจจัยส าหรับการด าเนินโครงการ  
  

กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน เงินกิจกรรมฯ เงินอ่ืน ๆ 

- พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน 

100,000 - - นายช านาญ เพริดพราว 
นางกัลยารัตน์ นาคีย์ 

รวม 100,000 - -  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

5. วิธีด าเนินโครงการ  
           ปีงบประมาณ 2561  

หมาย
เหตุ กิจกรรม/ขั้นตอน 

ช่วงที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 / 2560 ช่วงที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 / 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ขั้นเตรียมการ(Plan)              

   1.1 ประชุมวางแผนการด าเนินการ /             

   1.2 ร่างโครงการเพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติ /             

2. ขั้นด าเนินการ (Do)              

    2.1 แต่งตั้งกรรมการด าเนินงาน  /            

    2.2 ด าเนินกิจกรรมตามวัน เวลา ที่ก าหนด  / / / / / / / / / / /  

3 ขั้นติดตามผล (Check)              

   3.1 จัดท าแบบสอบถามการจัดกิจกรรม           /   

   3.2 เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล           /   

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act)                

   4.1 จัดท าเอกสารสรุปผลการจัดกิจกรรม
น าเสนอและรายงานผลต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา  และผู้เกี่ยวข้อง  

           /  

  

6. สถานที่ด าเนินการ 
   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 
7. การประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือการประเมิน วิธีการประเมิน 
เชิงปริมาณ 
     - นักเรียนชั้น ม.6 ร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาท่ีสูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ  3            
     - ร้อยละ  50  ของนักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่สูงขึ้นเม่ือน ามาเทียบเคียงกับ
การประเมินผลในระดับชาติ 
เชิงคุณภาพ  
     - นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา                 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีคุณภาพและศักยภาพตาม 

1. แบบส ารวจข้อมูล 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบสัมภาษณ์ 
4. แบบรายงานผลการ
ปฏิบัติ 

1. ประเมินสภาพจริงจาก
ผลการปฏิบัติตามแผน 
2. สังเกต 
3. สัมภาษณ์และสอบถาม 

 

 



  

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
นักเรียนชั้น ม. 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระฯ 

 
 
   ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 
         (นางทรงศรี  โสมชัย) 
                                          หวัหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
     
 
 
 

   ลงชื่อ.............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
         (นางวิสาขมาส  ค าสีลา) 
                       หวัหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 
 
 

   ลงชื่อ.............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นายณรงค์  ค าสุขุม) 
                  รองผู้อ านวยกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 
 
 

             ว่าที่ร.ต.ดร.                ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                        (สุกิจ  ศรีพรหม) 
                                                           ผู้อ านวยการ 
                                     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 



 
โครงการ  จัดนิทรรศการ / งานศิลปหัตถกรรม  
สนองจุดเน้นยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ ข้อ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่     ข้อ 4,5 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. มาตรฐานที่  
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อที่  1 - 6     
    1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อที ่ 1 - 4 
 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ข้อที่  ….… 
 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ข้อที ่ 1 - 3 
 มาตรฐานที่ 4  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  ข้อที่  …………. 
สนองตัวบ่งชี้ สมศ. ตัวบ่งช้ีที่   1 – 8,17,18 
ผู้รับผิดชอบ    นางทรงศรี  โสมชัย 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 
งบประมาณ      เงินอุดหนุน 50,000 / เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 310,140  บาท  
   
1.  หลักการและเหตุผล  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของ
ชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย          
และเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีความรู้
และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต     
โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  
 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551            
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน ตลอดจนเข้าค่าย
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้  และฝึกฝนนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการให้มี
ความพร้อมส าหรับการแข่งขัน โดยให้การแข่งขันเป็นเวทีทดสอบความรู้และความสามารถของตนเอง  และ
เพ่ือส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทุกกลุ่มสาระเรียนการรู้  ได้น าเสมอผลงานของตนเองและเข้าร่วม
แข่งขันทักษะทางวิชาการให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และ
สามารถน าความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ในการเรียนสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาได้  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา        
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนทุกกลุ่มสาระฯขึ้น 
 



  

2.  วัตถุประสงค์ 
1.  นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและสามารถแก้ปัญหาได้ 

 2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุตามเกณฑ์ทุกกลุ่มสาระฯ เพ่ิมข้ึน 
 3.  นักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันได้รับรางวัลระดับเขตพ้ืนที่และระดับประเทศ 

4.  นักเรียนได้ประสบการณ์ตรง  เพ่ือสามารถน าไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
3.  เป้าหมาย  
     3.1  เชิงปริมาณ 
                - นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมการแข่งขัน ร้อยละ 100 
     3.2. เชิงคุณภาพ  
               - นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทุกกลุ่มได้รับรางวัลอย่างน้อยระดับภาค หรือ ได้รับรางวัลส าคัญ 
 

4. งบประมาณ/ปัจจัยส าหรับการด าเนินโครงการ  
  

กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน เงินกิจกรรมฯ เงินอ่ืน ๆ 

- นิทรรศการพระเกี้ยวน้อย 50,000 - - นางทรงศรี โสมชัย 
น.ส.กนกววณ ศรีดาวเรือง 

- ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ - 310,140 - นางทรงศรี โสมชัย 
นายวิวิธนันท์ หยูเห้ง 
นางกัลยารัตน์ นาคีย์ 

- แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน น.ส.กิริยา ทิพมาตย์ 
น.ส.สภุาวดี ทัศมี 

รวม 50,000 310,140 -  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

5. วิธีด าเนินโครงการ  
  

           ปีงบประมาณ 2561  

หมาย
เหตุ กิจกรรม/ขั้นตอน 

ช่วงที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 / 2560 ช่วงที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 / 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ขั้นเตรียมการ(Plan)              

   1.1 ประชุมวางแผนการด าเนินการ /             

   1.2 ร่างโครงการเพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติ /             

2. ขั้นด าเนินการ (Do)              

    2.1 แต่งตั้งกรรมการด าเนินงาน  /            

    2.2 ด าเนินกิจกรรมตามวัน เวลา ที่ก าหนด  / / / / / / / / / / /  

3 ขั้นติดตามผล (Check)              

   3.1 จัดท าแบบสอบถามการจัดกิจกรรม           /   

   3.2 เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล           /   

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act)                

   4.1 จัดท าเอกสารสรุปผลการจัดกิจกรรม
น าเสนอและรายงานผลต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา  และผู้เกี่ยวข้อง  

           /  

  

6. สถานที่ด าเนินการ 
   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 
 
 

7. การประเมินผล  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือการประเมิน วิธีการประเมิน 

1. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุ
ตามเกณฑ์ทุกกลุ่มสาระเพ่ิมข้ึนทุกคน 
2. นักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันได้รับรางวัลระดับ
เขตพ้ืนที่และระดับประเทศ 

1. แบบส ารวจข้อมูล 
2. แบบรายงานผลการ
ปฏิบัติ 
3. รางวัล 

1. ประเมินสภาพจริงจาก
ผลการปฏิบัติตามแผน 
2. สังเกต 
3. สัมภาษณ์และสอบถาม 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    นักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันได้รับรางวัลระดับเขตพ้ืนที่ ระดับภาค และระดับประเทศ 
 
 
 



  

   ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 
         (นางทรงศรี  โสมชัย) 
                                          หวัหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
     
 
 

   ลงชื่อ......................................................... ....ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นางวิสาขมาส  ค าสีลา) 
                       หวัหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 
 
 
 
 
 
 

   ลงชื่อ.............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
         (นายณรงค์  ค าสุขุม) 
                  รองผู้อ านวยกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 
 
 
 

             ว่าที่ร.ต.ดร.                ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                        (สุกิจ  ศรีพรหม) 
                                                           ผู้อ านวยการ 
                                     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 



 
โครงการ  งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
สนองจุดเน้นยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ ข้อ 4 การผลิตพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยฯ 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่     ข้อ 4,5 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. มาตรฐานที่  
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อที่  1 - 6     
    1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อที ่ 1 - 4 
 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ข้อที่  1 - 4 
 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ข้อที ่ ……. 
 มาตรฐานที่ 4  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  ข้อที่  …………. 
สนองตัวบ่งชี้ สมศ. ตัวบ่งช้ีที่   1 – 8,17,18 
ผู้รับผิดชอบ    นางทรงศรี  โสมชัย 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 
งบประมาณ      เงินอุดหนุน  8,000  บาท  
   
1.  หลักการและเหตุผล  

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดให้ครูใช้การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่
เหมาะสมแก่ผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้   และในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ กิจกรรมหนึ่งที่ส าคัญคือ ครูผู้สอนต้องรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
รู้ความต้องการ ความสามารถ จุดเด่นและจุดด้อย เพ่ือพัฒนาผู้เรียนทุกคนได้เต็มตามศักยภาพรวมทั้งสามารถ
ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ฝึกทักษะให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ ใช้ข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจ 

งานวิจัยที่ครูท าข้ึนเป็นงานวิจัยเพ่ือทดลองจัดกิจกรรม ทดลองสอนโดยใช้สื่อที่ตนสร้างขึ้น  แล้วน าไป
ทดลองใช้สอนกับนักเรียนในชั้นเรียนเพ่ือเก็บข้อมูลที่เป็นข้อสรุปได้ว่าสื่อที่ตนสร้างขึ้นใช้ได้ดีเพียงใด ในการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งจ าเป็นที่ครูต้องมีบทบาทมากกว่าเดิม คือวิจัย
ควบคู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ตลอดเวลา ครูจึงต้องกลายเป็นครูนักวิจัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
จากเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวจึงจัดท าโครงการพัฒนาครูเรื่องการท าวิจัยในชั้นเรียนขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ครูอาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในการท าวิจัยในชั้นเรียน 



  

2. เพ่ือส่งเสริมให้ครูอาจารย์สามารถใช้การวิจัยในชั้นเรียนแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน 
3.  เป้าหมาย  
     3.1  เชิงปริมาณ 
          1.   ครูทุกคนส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียนคนละ 1 เรื่อง  รวมจ านวน 50 เรื่อง 

     2.   จัดประกวดผลงานวิจัยในชั้นเรียนเต็มรูปแบบ 5 บท  ในปีการศึกษา 2561 
     3.2. เชิงคุณภาพ  
          1. ครูมีความรู้และส่งประกวดผลงานวิจัยในชั้นเรียนเต็มรูปแบบ 5 บท  

     2. โรงเรียนได้ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน 
 

4. งบประมาณ/ปัจจัยส าหรับการด าเนินโครงการ  
  

กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน เงินกิจกรรมฯ เงินอ่ืน ๆ 

- วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่ห้องเรียน 

8,000 - - นายวิวิธนันท์ หยูเห้ง 
น.ส.ศรีอุดร ล้านสาวงษ์ 

รวม 8,000 - -  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

5. วิธีด าเนินโครงการ  
  

           ปีงบประมาณ 2561  

หมาย
เหตุ กิจกรรม/ขั้นตอน 

ช่วงที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 / 2560 ช่วงที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 / 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ขั้นเตรียมการ(Plan)              

   1.1 ประชุมวางแผนการด าเนินการ /             

   1.2 ร่างโครงการเพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติ /             

2. ขั้นด าเนินการ (Do)              

    2.1 แต่งตั้งกรรมการด าเนินงาน  /            

    2.2 ด าเนินกิจกรรมตามวัน เวลา ที่
ก าหนด 

 / / / / / / / / / / /  

3 ขั้นติดตามผล (Check)              

   3.1 จัดท าแบบสอบถามการจัดกิจกรรม           /   

   3.2 เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล           /   

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act)                

   4.1 จัดท าเอกสารสรุปผลการจัดกิจกรรม
น าเสนอและรายงานผลต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา  และผู้เกี่ยวข้อง  

           /  

  

6. สถานที่ด าเนินการ 
   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 
 

7. การประเมินผล  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือการประเมิน วิธีการประเมิน 

ครูมีงานวิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อยคนละ 1 เรื่อง 1. แบบส ารวจข้อมูล 
2. แบบรายงานผลการ
ปฏิบัติ 

1. ประเมินสภาพจริงจาก
ผลการปฏิบัติตามแผน 
 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
ครูสามารถใช้การวิจัยในชั้นเรียน  เพ่ือแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนได้และสามารถน าไปประยุกต์ 

ใช้กับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระอ่ืน ๆ เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ในการจัดการเรียนการสอน 
 
 
 



  

   ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 
         (นางทรงศรี  โสมชัย) 
                                          หวัหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
     
 
 

   ลงชื่อ.............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
         (นางวิสาขมาส  ค าสีลา) 
                       หวัหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 
 
 
 

   ลงชื่อ.............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
         (นายณรงค์  ค าสุขุม) 
                  รองผู้อ านวยกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 
 
 
 

             ว่าที่ร.ต.ดร.                ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                        (สุกิจ  ศรีพรหม) 
                                                           ผู้อ านวยการ 
                                     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 



 
โครงการ  พัฒนาต้นแบบโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ  
สนองจุดเน้นยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ ข้อ 4 การผลิตพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยฯ 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่     ข้อ 4,5 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. มาตรฐานที่  
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อที่  ……… 
    1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อที ่ ……… 
 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ข้อที่  1 - 4 
 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ข้อที ่ ……. 
 มาตรฐานที่ 4  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  ข้อที่  …………. 
สนองตัวบ่งชี้ สมศ. ตัวบ่งช้ีที่   1 – 8,17,18 
ผู้รับผิดชอบ    นางทรงศรี  โสมชัย 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 
งบประมาณ      เงินอุดหนุน  20,000  บาท  
   
1.  หลักการและเหตุผล  

ด้วยในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนตามนโยบายของอาเซียน 
ในปี 2558 ดังนั้น ฝ่ายวิชาการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงมองเห็นความจ าเป็น
เร่งด่วนในการที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะชีวิต มีทักษะการคิด และการแก้ปัญหา พร้อมที่จะก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน และก้าวสู่ความเป็นสากลอย่างภาคภูมิใจ จึงจัดท าโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่
มาตรฐานสากล ซึ่งมีกิจกรรมในโครงการที่หลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียน อย่างยั่งยืน  
 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  
2. เพ่ือพัฒนาและจัดการเรียนรู้สาระเพ่ิมเติม วิชา IS ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา  
3.   เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมายของการแสวงหาความรู้ด้วย 
     ตนเอง  
4.   เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะด าเนินชีวิตในฐานะประชากรที่มีคุณภาพของอาเซียนและประชาคมโลก  

3.  เป้าหมาย  
     3.1  เชิงปริมาณ 



  

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
2. เพื่อพัฒนาและจัดการเรียนรู้สาระเพ่ิมเติม วิชา IS ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา ทุกกลุ่ม

สาระการเรียนรู้  
3. เพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรู้ ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมายของการแสวงหาความรู้

ด้วยตนเอง  
         4. เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีทักษะด าเนินชีวิตในฐานะประชากรที่มีคุณภาพของอาเซียนและประชาคมโลก      
      3.2. เชิงคุณภาพ  

1. โรงเรียนมีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของโรงเรียนมาตรฐานสากล  
2. โรงเรียนจัดการเรียนรู้สาระเพ่ิมเติม วิชา IS ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
3. นักเรียนสามารถเรียนรู้ตามหลักสูตรของโรงเรียน และพัฒนาตนเองได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

 

4. งบประมาณ/ปัจจัยส าหรับการด าเนินโครงการ  
  

กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน เงินกิจกรรมฯ เงินอ่ืน ๆ 

- โรงเรียนมาตรฐานสากล 20,000 - - น.ส.กนกวรรณ ศรีดาวเรือง 
น.ส.สภุาวดี ทัศมี 

รวม 20,000 - -  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

5. วิธีด าเนินโครงการ  
           ปีงบประมาณ 2561  

หมาย
เหตุ กิจกรรม/ขั้นตอน 

ช่วงที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 / 2560 ช่วงที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 / 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ขั้นเตรียมการ(Plan)              

   1.1 ประชุมวางแผนการด าเนินการ /             

   1.2 ร่างโครงการเพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติ /             

2. ขั้นด าเนินการ (Do)              

    2.1 แต่งตั้งกรรมการด าเนินงาน  /            

    2.2 ด าเนินกิจกรรมตามวัน เวลา ที่ก าหนด  / / / / / / / / / / /  

3 ขั้นติดตามผล (Check)              

   3.1 จัดท าแบบสอบถามการจัดกิจกรรม           /   

   3.2 เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล           /   

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act)                

   4.1 จัดท าเอกสารสรุปผลการจัดกิจกรรม
น าเสนอและรายงานผลต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา  และผู้เกี่ยวข้อง  

           /  

  

6. สถานที่ด าเนินการ 
   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 
7. การประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 
1.มีหลักสูตรสอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียน 
มาตรฐานสากล ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ส ารวจความคิดเห็น แบบส ารวจความคิดเห็น 

2. วิชาสาระเพ่ิมเติม วิชา IS  สอดคล้อง กับหลักสูตร
สถานศึกษา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายของการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

สอบถาม 
ตรวจสอบ 

แบบสอบถาม 
ผลงานนักเรียน 

4. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะการด าเนินชีวิตในฐานะ ประชากร
ที่มีคุณภาพของอาเซียนและประชาคมโลก 

สอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1 .โรงเรียนมีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของโรงเรียนมาตรฐานสากล  



  

2. โรงเรียนจัดการเรียนรู้สาระเพ่ิมเติม วิชา IS ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา                
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. นักเรียนสามารถเรียนรู้ตามหลักสูตรของโรงเรียน และพัฒนาตนเองได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 
 
 
   ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 
         (นางทรงศรี  โสมชัย) 
                                          หวัหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
     
 
 

   ลงชื่อ.............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
         (นางวิสาขมาส  ค าสีลา) 
                       หวัหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 
 
 
 

   ลงชื่อ.............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นายณรงค์  ค าสุขุม) 
                  รองผู้อ านวยกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 
 
 
 

             ว่าที่ร.ต.ดร.                ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                        (สุกิจ  ศรีพรหม) 
                                                           ผู้อ านวยการ 
                                     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 



 
โครงการ  พัฒนามาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา  
สนองจุดเน้นยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ ข้อ 3 การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพฯ 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่     ข้อ 1 - 5 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. มาตรฐานที่  
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อที่  ……… 
    1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อที ่ ……… 
 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ข้อที่  1 - 4 
 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ข้อที ่ ……. 
 มาตรฐานที่ 4  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  ข้อที่  ……1……. 
สนองตัวบ่งชี้ สมศ. ตัวบ่งช้ีที่   1 – 8,17,18 
ผู้รับผิดชอบ    นางทรงศรี  โสมชัย 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 
งบประมาณ      เงินอุดหนุน  7,000  บาท  
   
1.  หลักการและเหตุผล  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  หมวด 6 มาตรา 47-51 ก าหนดให้สถานศึกษามีระบบ
การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความมั่นใจต่อผู้ปกครอง ชุมชน สังคม  
ว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ ดังนั้นโรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือด าเนินการระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
2. เพ่ือรองรับการประเมินภายในและภายนอก 
3. เพ่ือรายงานและเผยแพร่ผลการด าเนินงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 

       4. เพ่ือน าผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
3.  เป้าหมาย  
     3.1  เชิงปริมาณ 

1. ครู บุคลากร ผู้เรียน และผู้ที่เก่ียวข้อง  มีความเข้าใจเชื่อมั่นในแนวทางการปฏิบัติกิจกรรมได้ 
อย่างมีคุณภาพในระดับดีมาก 



  

           2.โครงการมีคุณภาพตามมาตรฐานของสมศ./สพฐ. ในระดับดีมาก   
      3.2. เชิงคุณภาพ  
           โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วน 
เกี่ยวข้องมีความเข้าใจให้ความร่วมมือการจัดกิจกรรม ผู้เรียนเกิดความรู้และทักษะได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

4. งบประมาณ/ปัจจัยส าหรับการด าเนินโครงการ  
  

กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน เงินกิจกรรมฯ เงินอ่ืน ๆ 

- พัฒนามาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

7,000 - - น.ส.กนกวรรณ ศรีดาวเรือง 
น.ส.สภุาวดี ทัศมี 

รวม 7,000 - -  
  

5. วิธีด าเนินโครงการ  
  

           ปีงบประมาณ 2561  

หมาย
เหตุ กิจกรรม/ขั้นตอน 

ช่วงที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 / 2560 ช่วงที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 / 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ขั้นเตรียมการ(Plan)              

   1.1 ประชุมวางแผนการด าเนินการ /             

   1.2 ร่างโครงการเพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติ /             

2. ขั้นด าเนินการ (Do)              

    2.1 แต่งตั้งกรรมการด าเนินงาน  /            

    2.2 ด าเนินกิจกรรมตามวัน เวลา ที่
ก าหนด 

 / / / / / / / / / / /  

3 ขั้นติดตามผล (Check)              

   3.1 จัดท าแบบสอบถามการจัดกิจกรรม           /   

   3.2 เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล           /   

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act)                

   4.1 จัดท าเอกสารสรุปผลการจัดกิจกรรม
น าเสนอและรายงานผลต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา  และผู้เกี่ยวข้อง  

           /  

  

6. สถานที่ด าเนินการ 



  

   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 
 
7. การประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 
1.ประสิทธิภาพของการประกันคุณภาพภายใน ส ารวจความคิดเห็น แบบส ารวจความคิดเห็น 
2.ร้อยละ 80 ของผู้เกี่ยวข้องที่มีความพึงพอใจในการ
ด าเนินโครงการระดับมาก 
ขึ้นไป 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

 
 
 
 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1.  โรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 2.  บุคลากรและผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3.  ชุมชนมีความเชื่อถือศรัทธาต่อโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 
         (นางทรงศรี  โสมชัย) 
                                          หวัหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
     
 
 

   ลงชื่อ......................................................... ....ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นางวิสาขมาส  ค าสีลา) 
                       หวัหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 
 
 
 

   ลงชื่อ.............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
         (นายณรงค์  ค าสุขุม) 
                  รองผู้อ านวยกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 
 
 
 
 

             ว่าที่ร.ต.ดร.                ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                        (สุกิจ  ศรีพรหม) 
                                                           ผู้อ านวยการ 
                                     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 



 
โครงการ  ปฏิรูปหลักสูตร  
สนองจุดเน้นยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ ข้อ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่     ข้อ 1 - 5 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. มาตรฐานที่  
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อที่  ……… 
    1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อที ่ ……… 
 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ข้อที่  1 - 4 
 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ข้อที ่ ……. 
 มาตรฐานที่ 4  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  ข้อที่  …………. 
สนองตัวบ่งชี้ สมศ. ตัวบ่งช้ีที่   1 – 8,17,18 
ผู้รับผิดชอบ    นางทรงศรี  โสมชัย 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 
งบประมาณ      เงินอุดหนุน  7,000  บาท  
   
1.  หลักการและเหตุผล  

 การนิเทศการเรียนการสอนที่สนองต่อนโยบายปฏิรูปการศึกษา จึงเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้รับการ
นิเทศมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครูมีขวัญก าลังใจและมีความรู้ความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานให้บรรลุผลตาม
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนและมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดรักษาไว้และยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นอยู่
เสมอเป็นกิจกรรมที่ด าเนินไปอย่างเป็นระบบและรองรับด้วยข้อมูลสารสนเทศเป็นกิจกรรมที่อยู่ในบรรยากาศ
ของความร่วมมือร่วมใจเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศเป็นกิจกรรมที่เคารพในความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้รับการนิเทศเป็นกิจกรรมที่ดึงศักยภาพของผู้รับการนิเทศมาใช้และให้การยกย่อง
และเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้รับการนิเทศพัฒนาตนเองให้อยู่ในระดับมาตรฐานวิชาชีพหรือระดับคุณภาพครูของ
คุรุสภาให้สูงขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือให้ครูมีความพร้อมในการจัดทาเอกสารประจาห้องเรียนและมีแผนการจัดกิจกรรม  

          2. เพื่อให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตรงตามหลักสูตรสม่าเสมอและเป็นปัจจุบัน  
          3. เพื่อที่ครูจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ด้วยเทคนิคและวิธีการที่หลากหลาย  
          4. พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  
 



  

3.  เป้าหมาย  
     3.1  เชิงปริมาณ 
          1. ครูทุกคนได้รับการนิเทศการเรียนการสอน ร้อยละ 100  

          2. นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามเป้าหมายที่โรงเรียนกาหนดไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
  
      3.2. เชิงคุณภาพ  
          ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและสอดคล้องกับแผนการ
จัดการเรียนการสอนอีกท้ังนักเรียนยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด  
 
 

4. งบประมาณ/ปัจจัยส าหรับการด าเนินโครงการ  
  

กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน เงินกิจกรรมฯ เงินอ่ืน ๆ 

- นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 7,000 - - นางพิศมัย พานโฮม 
นางศศินันท์ สาขามุละ 

รวม 7,000 - -  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

5. วิธีด าเนินโครงการ  
  

           ปีงบประมาณ 2561  

หมาย
เหตุ กิจกรรม/ขั้นตอน 

ช่วงที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 / 2560 ช่วงที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 / 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ขั้นเตรียมการ(Plan)              

   1.1 ประชุมวางแผนการด าเนินการ /             

   1.2 ร่างโครงการเพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติ /             

2. ขั้นด าเนินการ (Do)              

    2.1 แต่งตั้งกรรมการด าเนินงาน  /            

    2.2 ด าเนินกิจกรรมตามวัน เวลา ที่ก าหนด  / / / / / / / / / / /  

3 ขั้นติดตามผล (Check)              

   3.1 จัดท าแบบสอบถามการจัดกิจกรรม           /   

   3.2 เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล           /   

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act)                

   4.1 จัดท าเอกสารสรุปผลการจัดกิจกรรม
น าเสนอและรายงานผลต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา  และผู้เกี่ยวข้อง  

           /  

  

6. สถานที่ด าเนินการ 
   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 
7. การประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือการประเมิน วิธีการประเมิน 
1. ครูทุกคนได้รับการนิเทศการเรียนการสอน ร้อยละ 100  

2. นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตาม
เป้าหมายที่โรงเรียนก าหนดไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 

1. แบบส ารวจข้อมูล 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบสัมภาษณ์ 
4. แบบรายงานผลการ
ปฏิบัติ 

1. ประเมินสภาพจริงจาก
ผลการปฏิบัติตามแผน 
2. สังเกต 
3. สัมภาษณ์และสอบถาม 

 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและสอดคล้องกับแผนการ

จัดการเรียนการสอนอีกท้ังนักเรียนยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด  
 
 



  

 
   ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 
         (นางทรงศรี  โสมชัย) 
                                          หวัหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
     
 
 

   ลงชื่อ.............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
         (นางวิสาขมาส  ค าสีลา) 
                       หวัหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 
 
 
 

   ลงชื่อ.............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
         (นายณรงค์  ค าสุขุม) 
                  รองผู้อ านวยกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 
 
 
 

             ว่าที่ร.ต.ดร.                ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                        (สุกิจ  ศรีพรหม) 
                                                           ผู้อ านวยการ 
                                     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 
 

  



 
โครงการ การบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
สนองจุดเน้นยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่  ข้อ 6 การบริหารจัดการ  
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ 3  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. มาตรฐานที่ 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของเรียน  ข้อที่................................. 
   1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  ข้อที่................................. 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ข้อที่.....2.....  
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ข้อที.่................ 
 มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  
สนองตัวบ่งชี้ สมศ. ตัวบ่งช้ีที่  16 
ผู้รับผิดชอบ  นางทรงศรี  โสมชัย 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 
งบประมาณ เงินอุดหนุน 1,040,000 บาท 
 
1.  หลักการและเหตุผล (C : Context) 

ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้มีคุณภาพนั้นเป็นเรื่องที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องเริ่มจากสถานศึกษา ในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพตนเองของสถานศึกษาให้มีความพร้อมใน
การที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยสถานศึกษามีการ
จัดสภาพแวดล้อมและบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพตามมาตรฐานประเมินภายนอก 
(สมศ.) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีจะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการจัดหาสื่อและวัสดุอุปกรณ์ประจ า
กลุ่มบริหารงานวิชาการ เพ่ือใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งจะมีการสร้างประสิทธิภาพในการท างานอย่างเต็มศักยภาพ 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพ 
2.  เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมของงานวิชาการให้เกิดประสิทธิผล 

 

3.  เป้าหมาย (P : Product) 
 3.1 เชิงปริมาณ  
      - ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 



 3.2 เชิงคุณภาพ  
   - การด าเนินงานตามโครงการการบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 
 
 
4. งบประมาณ/ปัจจัยส าหรับการด าเนินโครงการ (I : Input) 
  

กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน เงินกิจกรรมฯ เงินอ่ืน ๆ 

- จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เพ่ือใช้ในการ
บริหารงานวิชาการ (เงินกัน) 

1,040,000 - - นางทรงศรี  โสมชัย 
น.ส.กนกวรรณ ศรีดาวเรือง 
 รวม 1,040,000 - - 

 
5. วิธีด าเนินโครงการ (P : Process)  

  ปีงบประมาณ 2561  
หมาย
เหตุ 

 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ช่วงที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 / 2560 ช่วงที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 / 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ขั้นเตรียมการ(Plan)              
   1.1 ประชุมวางแผนการด าเนินการ /             
   1.2 ร่างโครงการเพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติ /             
2. ขั้นด าเนินการ (Do)              
    2.1 แต่งตั้งกรรมการด าเนินงาน  /            
    2.2 ด าเนินกิจกรรมตามวัน เวลา ที่ก าหนด  / / / / / / / / / / /  
3 ขั้นติดตามผล (Check)              
   3.1 จัดท าแบบสอบถามการจัดกิจกรรม            /  
   3.2 เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล            /  
4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act)                
   4.1 จัดท าเอกสารสรุปผลการจัดกิจกรรม
น าเสนอและรายงานผลต่อผู้บริหารสถานศึกษา  
และผู้เกี่ยวข้อง  

           /  

 
6. สถานที่ด าเนินการ 
   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 
 



7. การประเมินผล 
   

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการด าเนินงานอย่างเพียงพอ 
 
 

1.ประเมินสภาพจริง 
2.สังเกต 
3.สัมภาษณ์ และ
สอบถาม 
 

1.แบบส ารวจข้อมูล 
2.แบบสอบถาม 
3.แบบสัมภาษณ์ 
4.แบบรายงานผลการ
ปฏิบัติ 
 

 
 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 กลุ่มบริหารงานวิชาการสามารถบริหารจัดการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ทางราชการ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 
         (นางทรงศรี  โสมชัย) 
                                         หวัหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
           
    
   ลงชื่อ.............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
         (นางวิสาขมาส  ค าสีลา) 
                  หวัหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 

 
 
   ลงชื่อ.............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
         (นายณรงค์  ค าสุขุม) 
                  รองผู้อ านวยกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 

 
 
             ว่าที่ร.ต.ดร....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

 (สุกิจ  ศรีพรหม) 
ผู้อ านวยการ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 



 
โครงการ  ซ่อมบ ำรุงและรักษำระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  
สนองจุดเน้นยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ ข้อ  6 ICT เพ่ือกำรศึกษำ  
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่     ข้อ 4,5 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. มาตรฐานที่  
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อที่  ............     
     1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อที่  ………… 
 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ข้อที่  …2… 
 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ข้อที ่ …1…. 
 มาตรฐานที่ 4  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  ข้อที่  …………. 
สนองตัวบ่งชี้ สมศ. ตัวบ่งช้ีที่   2,6, 
ผู้รับผิดชอบ    นำยศักดิ์บุรุษ รัตนพันธ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลำคม 2560 - กันยำยน 2561 
งบประมาณ   เงินอุดหนุน  67,200  บำท  
 
1.  หลักการและเหตุผล  

งานโสตทัศนศึกษาโรงเรียนมีความส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุนงานด้านบริหารจัดการและกิจกรรม
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน เพ่ือให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี  ซึ่งมีบทบำทมำกด้ำน
สังคมและกำรศึกษำ ดังนั้น กำรเรียนกำรสอนจะเกิดประสิทธิภำพ  และประสิทธิผลทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ของสังคมได้ สื่อกำรเรียนกำรสอนนับว่ำส ำคัญยิ่ง  โสตทัศนูปกรณ์เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ในกำรผลิต และพัฒนำสื่อ
ให้มีคุณภำพก็จะสำมำรถใช้ในกำรผลิตสื่อ และด ำเนินกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนั้นโรงเรียน
จะต้องมีโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และเพียงพอแก่การให้บริการกับบุคลากรในสถานศึกษาและ
ชุมชน 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนให้เกิดประสิทธิภำพตำมจุดมุ่งหมำย 
2.  เพื่อน ำเอำอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์มำใช้ในกำรผลิต และพัฒนำสื่อให้มีคุณภำพ 
3.  เพื่อให้มีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เพียงพอกับกำรจัดกิจกรรมของโรงเรียน 

 

3.  เป้าหมาย  
     3.1 เชิงปริมาณ 



  

 ครู – นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนตลอดจนชุมชนได้รับบริการการใช้สื่อเทคโนโลยี  เพ่ือจัด
กิจกรรมส่งเสริมการเรียน การสอน และบริการชุมชนได้  100% 
      3.2 เชิงคุณภาพ 
 ครู – นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนชุมชนได้รับบริการการใช้สื่อเทคโนโลยี  เพ่ือจัด
กิจกรรมส่งเสริมการเรียน การสอน และบริการชุมชนได้ดียิ่งข้ึน 
 

4. งบประมาณ/ปัจจัยส าหรับการด าเนินโครงการ  
  

กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน เงินกิจกรรมฯ เงินอ่ืน ๆ 

-ซ่อมบ ำรุงโสตทัศนูปกรณ์ 30,000 - - 
นำยศักดิ์บุรุษ รัตนพันธ์ -ปรับปรุงระบบงำน

โสตทัศนูปกรณ์ 37,200   
รวม 67,200 - -  

 
  

5. วิธีด าเนินโครงการ  
  

           ปีงบประมาณ 2561  

หมาย
เหตุ กิจกรรม/ขั้นตอน 

ช่วงที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 / 2560 ช่วงที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 / 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ขั้นเตรียมการ(Plan)              

   1.1 ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินกำร /             

   1.2 ร่ำงโครงกำรเพื่อเสนอพิจำรณำอนุมัติ /             

2. ขั้นด าเนินการ (Do)              

    2.1 แต่งตั้งกรรมกำรด ำเนินงำน  /            

    2.2 ด ำเนินกิจกรรมตำมวัน เวลำ ที่ก ำหนด  / / / / / / / / / / /  

3 ขั้นติดตามผล (Check)              

   3.1 จัดท ำแบบสอบถำมกำรจัดกิจกรรม           /   

   3.2 เก็บข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูล           /   

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act)                

   4.1 จัดท ำเอกสำรสรุปผลกำรจัดกิจกรรม
น ำเสนอและรำยงำนผลต่อผู้บริหำร
สถำนศึกษำ  และผู้เกี่ยวข้อง  

           /  

  



  

6. สถานที่ด าเนินการ 
   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ อ ำเภอสว่ำงแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 
 
7. การประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.ควำมพ ึงพอใจของผู้รับบริกำร 1.ประเมินสภำพจร ิงจำกผลกำร 

ปฏ ิบัติตำมแผน 
2. ส ังเกต 
3. ส ัมภำษณ์ และสอบถำม 

1. แบบสำรวจข ้อมูล 
2. แบบสอบถำม 
3. แบบส ัมภำษณ์ 
4. แบบรำยงำนผลกำรปฏ ิบัติ 

 
 

 8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. ระบบโสตทัศนูปกรณ์ของโรงเรียนมีประสิทธิภำพดียิ่งขึ้น 
 2.  มีอุปกรณ์โสตเพียงพอกับกำรจัดกิจกรรมของโรงเรียน 
 
 
 
   ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงกำร 
           (นำยศักดิ์บุรุษ  รัตนพันธ์) 
                                   หวัหน้ำงำนโสตทัศนศึกษำ 
  
 
   

   ลงชื่อ.............................................................ผู้เห็นชอบโครงกำร  
           (นำงวิสำขมำส  ค ำสีลำ) 
                       หวัหน้ำกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณและแผนงำน 
 
   ลงชื่อ.............................................................ผู้เห็นชอบโครงกำร  
            (นำยณรงค์  ค ำสุขุม) 
                  รองผู้อ ำนวยกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณและแผนงำน 
 
             ว่ำที่ร.ต.ดร.                ผู้อนุมัติโครงกำร 
                                                        (สุกิจ  ศรีพรหม) 
                                                           ผู้อ ำนวยกำร 
                                     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 



 
โครงการ  ซ่อมบ ำรุงและรักษำระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  
สนองจุดเน้นยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ ข้อ  6 ICT เพ่ือกำรศึกษำ  
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่     ข้อ 4,5 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. มาตรฐานที่  
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อที่  ............     
     1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อที่  ………… 
 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ข้อที่  …2… 
 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ข้อที ่ …1…. 
 มาตรฐานที่ 4  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  ข้อที่  …………. 
สนองตัวบ่งชี้ สมศ. ตัวบ่งช้ีที่   2,6, 
ผู้รับผิดชอบ    นำยช ำนำญ เพริดพรำว 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลำคม 2560 - กันยำยน 2561 
งบประมาณ   เงินกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 88,350.- บำท  
 
1.  หลักการและเหตุผล  

   กำรบริหำรจัดกำร  กำรเรียนกำรสอน  และกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ภำยในโรงเรียนล้วนแล้วแต่
จ ำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีช่วยในกำรด ำเนินกำร  กำรติดต่อประสำนงำน  ข้อมูลต่ำง ๆ ปัจจุบันต้องผ่ำนระบบ
เครือข่ำยไม่ว่ำจะเป็นระหว่ำงบุคคลหรือระหว่ำงกลุ่มงำนต่ำง ๆ ภำยในโรงเรียน หรือระหว่ำงโรงเรียนกับ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  หรือหน่วยงำนภำยนอกอ่ืน ๆ จ ำเป็นต้องติดต่อสื่อสำรกันผ่ำนทำงระบบ
เครือข่ำย  กำรจัดกำรเรียนกำรสอนครูสำมำรถหำแหล่งเรียนรู้ได้อย่ำงหลำกหลำยจำกแหล่งข้อมูลใน
อินเตอร์เน็ตและนักเรียนสำมำรถเข้ำถึงแหล่งข้อมูลเหล่ำนั้นได้อย่ำงรวดเร็วสะดวกสบำยและครอบคลุม  
ปัจจุบันระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตภำยในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ  ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ในระดับที่
ใช้ได้ไม่เต็มที่มีปัญหำหลำยจุด    รวมถึงเว็บไซต์ของโรงเรียนที่เป็นแหล่งที่ใช้ส ำหรับประชำสัมพันธ์ข้อมูล
ข่ำวสำรของโรงเรียนจ ำเป็นต้องได้รับกำรปรับปรุง  ดังนั้นจึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องมีอุปกรณ์ที่มี
ประสิทธิภำพช่วยในกำรตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้กิจกรรมต่ำง ๆ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำร  กำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  สะดวกและรวดเร็ว 



  

2. เพ่ือให้ครูและนักเรียนสำมำรถเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  สะดวก และ
รวดเร็ว เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  ช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

3.  เป้าหมาย  
ผลผลิต (Outputs) 

          - ครู นักเรียน  และบุคลำกรทุกคนสำมำรถเข้ำถึงแหล่งข้อมูลผ่ำนระบบเครือข่ำยได้ทุกจุดในโรงเรียน 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- กำรติดต่อสื่อสำรด้ำนข้อมูลผ่ำนระบบเครือข่ำยมีประสิทธิภำพสูงขึ้น 
ผลกระทบ (Impacts) 
- กำรบริหำรจัดกำร  กำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ  และกำรเรียนกำรสอนมีประสิทธิภำพ  สะดวกรวดเร็ว 

 

4. งบประมาณ/ปัจจัยส าหรับการด าเนินโครงการ  
  

กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน เงินกิจกรรมฯ เงินอ่ืน ๆ 

-พัฒนำและปรับปรุงเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ตภำยในโรงเรียน - 88,350 - นำยช ำนำญ เพริดพรำว 

รวม - 88,350 -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

5. วิธีด าเนินโครงการ  
           ปีงบประมาณ 2561  

หมาย
เหตุ กิจกรรม/ขั้นตอน 

ช่วงที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 / 2560 ช่วงที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 / 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ขั้นเตรียมการ(Plan)              

   1.1 ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินกำร /             

   1.2 ร่ำงโครงกำรเพื่อเสนอพิจำรณำอนุมัติ /             

2. ขั้นด าเนินการ (Do)              

    2.1 แต่งตั้งกรรมกำรด ำเนินงำน  /            

    2.2 ด ำเนินกิจกรรมตำมวัน เวลำ ที่ก ำหนด  / / / / / / / / / / /  

3 ขั้นติดตามผล (Check)              

   3.1 จัดท ำแบบสอบถำมกำรจัดกิจกรรม           /   

   3.2 เก็บข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูล           /   

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act)                

   4.1 จัดท ำเอกสำรสรุปผลกำรจัดกิจกรรม
น ำเสนอและรำยงำนผลต่อผู้บริหำร
สถำนศึกษำ  และผู้เกี่ยวข้อง  

           /  

  

 6. สถานที่ด าเนินการ 
   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ อ ำเภอสว่ำงแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 
 
 
7. การประเมินผล  
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.  ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ 
2. ควำมพึงพอใจของครู นักเรียนและบุคลำกรต่อ

กำรใช้งำน 

1. ประเมินสภำพจร ิงจำกผลกำร 
ปฏ ิบัติตำมแผน 

2. ส ังเกต 
3. ส ัมภำษณ์ และสอบถำม 

1. แบบสำรวจข ้อมูล 
2. แบบสอบถำม 
3. แบบส ัมภำษณ์ 
4. แบบรำยงำนผลกำรปฏ ิบัติ 

    
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1. ระบบเครือข่ำยในโรงเรียนมีประสิทธิภำพ  สำมำรถด ำเนินกำรแก้ปัญหำที่เกิดข้ึนได้อย่ำงรวดเร็ว 
2. เวบ็ไซต์โรงเรยีนมีควำมทันสมัยสวยงำมเหมำะสม  มีกำรปรับปรุงข้อมูลอย่ำงต่อเนื่องทนัต่อเหตุกำรณ ์ 

ส่งผลให้กำรประชำสมัพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธภิำพ 



  

 
   ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงกำร 
           (นำยช ำนำญ  เพริดพรำว) 
                                       หัวหน้ำงำนไอซีที 
  
 
    
 

   ลงชื่อ.............................................................ผู้เห็นชอบโครงกำร  
           (นำงวิสำขมำส  ค ำสีลำ) 
                       หวัหน้ำกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณและแผนงำน 
 
 

 
   ลงชื่อ.............................................................ผู้เห็นชอบโครงกำร  
            (นำยณรงค์  ค ำสุขุม) 
                  รองผู้อ ำนวยกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณและแผนงำน 
 

 
 
             ว่ำที่ร.ต.ดร.                ผู้อนุมัติโครงกำร 
                                                        (สุกิจ  ศรีพรหม) 
                                                           ผู้อ ำนวยกำร 
                                     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 



 
โครงการ  บริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  
สนองจุดเน้นยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ ข้อ  6 การบริหารจัดการ  
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่     ข้อ 2,3,4 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. มาตรฐานที่  
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อที ่ ............     
     1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อที่  ………… 
 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ข้อที ่ 2  
 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ข้อที่  ………. 
 มาตรฐานที่ 4  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  ข้อที่  …………. 
สนองตัวบ่งชี้ สมศ. ตัวบ่งช้ีที่   3,6,7,8,16 
ผู้รับผิดชอบ    นางชุมากานต์  สุรเสียง พร้อมคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 
งบประมาณ   เงินอุดหนุน 178,160.- บาท  
 
1.  หลักการและเหตุผล  
   การจัดการศึกษาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ห้องสมุดถือได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความส าคัญ
อย่างยิ่ง  เป็นแหล่งให้ผู้เรียนและชุมชนได้ศึกษาค้นคว้าข่าวสารความรู้ต่างๆ ด้วยตนเอง  พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 3 ระบบการศึกษามาตรา 5 (3) และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจตามศักยภาพ 
ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 
และทางการศึกษายึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุด กระบวนการเรียนส่งเสริมการด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้อ่ืนอย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 
      จากการกล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่าห้องสมุดโรงเรียนมีบทบาทส าคัญที่ต้ องได้รับการพัฒนาให้มี
ศักยภาพเพียงพอที่จะสามารถตอบสนองให้บรรลุผลตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ห้องสมุดกาญจนาภิเษก 50 พรรษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา        
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงจ าเป็นต้องจัดหาหนังสือส่งเสริมหลักสูตร หนังสือประกอบการเรียนการสอน 
วารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีสื่อที่หลากหลายทันสมัย และเพ่ือสร้าง
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ให้พร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง



  

ห้องสมุดจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้แก่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัว  
 2. เพ่ือสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้อง  
 
3.  เป้าหมาย  
          3.1 เชิงปริมาณ  
         - มีวารสารและหนังสือพิมพ์เพียงพอส าหรับครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียน       
เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ิมข้ึน วารสารและหนังสือหนังสือพิมพ์ 1 เล่มต่อ 50  คน 
         - มีวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในการบริการจัดการภายในโรงเรียนอย่างเพียงพอ ร้อยละ 100 
         - มีหนังสือเพียงพอตามมาตรฐานด้านทรัพยากรสารสนเทศ หนังสืออย่างน้อย 10 เล่ม ต่อนักเรียน 1คน 
         3.2 เชิงคุณภาพ  
         - ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
ได้รู้ข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลา 

 - บรรณารักษ์มีวัสดุส านักงานใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอท าให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุวัตถุประสงค์ 
         - ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนแสวงหาความรู้ รักการอ่าน คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และรู้จัก
แก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ 
 
4. งบประมาณ/ปัจจัยส าหรับการด าเนินโครงการ  
  

กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน เงินกิจกรรมฯ เงินอ่ืน ๆ 

-จัดซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์ 25,000 - - 

นางชุมากานต์ สุรเสียง 
นางณิชากร โสภาพร 
น.ส.น้ าเพชร แสงสิมมา 
น.ส.พิมพ์ชนก แจ้งภูเขียว 

-จัดซื้อหนังสือส่งเสริมหลักสูตรฯ 123,160 - - 
-จัดหาวัสดุส านักงาน 5,000 - - 
-จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ห้องสมุด 5,000 - - 
-จัดหาและซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ 20,000 - - 

รวม 178,160 - - 



  

5. วิธีด าเนินโครงการ  
 
  

 ปีงบประมาณ 2561  

หมาย
เหตุ 

 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ช่วงที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 / 2560 ช่วงที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 / 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ขั้นเตรียมการ(Plan)              

   1.1 ประชุมวางแผนการด าเนินการ /             

   1.2 ร่างโครงการเพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติ /             

2. ขัน้ด าเนินการ (Do)              

    2.1 แต่งตั้งกรรมการด าเนินงาน  /            

    2.2 ด าเนินกิจกรรมตามวัน เวลา ที่ก าหนด  / / / / / / / / / / /  

3 ขั้นติดตามผล (Check)              

   3.1 จัดท าแบบสอบถามการจัดกิจกรรม           /   

   3.2 เก็บข้อมูลและวเิคราะห์ข้อมูล           /   

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act)                

   4.1 จัดท าเอกสารสรุปผลการจัดกิจกรรม
น าเสนอและรายงานผลต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา  และผู้เกี่ยวข้อง  

           /  

  
6. สถานที่ด าเนินการ 
   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 
 

7. การประเมินผล (แนวทาง/วิธีการประเมินผลความส าเร็จ/โครงการตามตัวช้ีวัด) 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีนิสัยรัก
การอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัว    
2. สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

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. ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก

ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัว    
 2. สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้อง  
 
 
 
   ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 
         (นางชุมากานต์ สุรเสียง) 
                                           หัวหน้างานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 
  
 

   ลงชื่อ.............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
          (นางทรงศรี  โสมชัย) 
                                          หวัหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 
 

   ลงชื่อ.............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
         (นางวิสาขมาส  ค าสีลา) 
                       หวัหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 
 

 
   ลงชื่อ.............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นายณรงค์  ค าสุขุม) 
                  รองผู้อ านวยกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 

 
 
             ว่าที่ร.ต.ดร.                ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                        (สุกิจ  ศรีพรหม) 
                                                           ผู้อ านวยการ 
                                     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 



 
โครงการ  พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน  
สนองจุดเน้นยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ ข้อ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่     ข้อ 4,5 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. มาตรฐานที่  
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อที่  1 - 6     
    1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อที ่ 1 - 4 
 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ข้อที่  ….… 
 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ข้อที ่ ……. 
 มาตรฐานที่ 4  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  ข้อที่  …………. 
สนองตัวบ่งชี้ สมศ. ตัวบ่งช้ีที่   1 – 8,17,18 
ผู้รับผิดชอบ    นางชุมากานต์  สุรเสียง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 
งบประมาณ  เงินอุดหนุน  13,000  บาท / เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  5,000  บาท 
   
1.  หลักการและเหตุผล  

การอ่านเป็นเครื่องมือส าคัญของการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพชีวิตการศึกษาเป็นปัจจัยหนึ่ง  
ที่พัฒนามนุษย์ให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาให้มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ ที่จะด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและน าความรู้ความสามารถเหล่านั้นมาพัฒนา
ประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป ทั้งนี้ประชาชนของชาติจะต้องได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน 

ห้องสมุดจึงได้ตระหนักถึงความส าคัญในการอ่านและการกระจายการศึกษาให้ชุมชนใฝ่เรียนรู้ และมี
นิสัยรักการอ่าน มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง สามารถค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง
และเลือกอ่านอย่างชาญฉลาดน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันทั้งด้านการประกอบอาชีพและ
การศึกษาต่อ   

2.  วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ รอบตัว 
 2. เพ่ือสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้อง  
3.  เป้าหมาย  



  

     3.1 เชิงปริมาณ 
          คร ูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีนิสัย  
รักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 90 
      3.2 เชิงคุณภาพ 
          ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 
 

4. งบประมาณ/ปัจจัยส าหรับการด าเนินโครงการ  
  

กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน เงินกิจกรรมฯ เงินอ่ืน ๆ 

- ส่งเสริมการอ่าน 5,000 - - นางชุมากานต์ สุรเสียง 
นางณิชากร โสภาพร 
น.ส.น้ าเพชร แสงสิมมา 
น.ส.พิมพ์ชนก แจ้งภูเขียว 

- ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ - 5,000 - 
- แบ่งปันความรู้สู่ชุมชน 3,000 - - 
- นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด 5,000 - - 

รวม 13,000 5,000 -  
  

5. วิธีด าเนินโครงการ  
  

           ปีงบประมาณ 2561  

หมาย
เหตุ กิจกรรม/ขั้นตอน 

ช่วงที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 / 2560 ช่วงที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 / 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ขั้นเตรียมการ(Plan)              

   1.1 ประชุมวางแผนการด าเนินการ /             

   1.2 ร่างโครงการเพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติ /             

2. ขั้นด าเนินการ (Do)              

    2.1 แต่งตั้งกรรมการด าเนินงาน  /            

    2.2 ด าเนินกิจกรรมตามวัน เวลา ที่ก าหนด  / / / / / / / / / / /  

3 ขั้นติดตามผล (Check)              

   3.1 จัดท าแบบสอบถามการจัดกิจกรรม           /   

   3.2 เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล           /   

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act)                

   4.1 จัดท าเอกสารสรุปผลการจัดกิจกรรม
น าเสนอและรายงานผลต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา  และผู้เกี่ยวข้อง  

           /  



  
  

6. สถานที่ด าเนินการ 
   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 
 
7. การประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือการประเมิน วิธีการประเมิน 
ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีนิสัย   

รักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ รอบตัว    
 

1. แบบส ารวจข้อมูล 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบสัมภาษณ์ 
4. แบบรายงานผลการ
ปฏิบัติ 

1. ประเมินสภาพจริงจาก
ผลการปฏิบัติตามแผน 
2. สังเกต 
3. สัมภาษณ์และสอบถาม 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1. ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก

ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ รอบตัว ได ้  
2. จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือ

เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม   
 3. สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 
 
   ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 
         (นางชุมากานต์ สุรเสียง) 
                                           หัวหน้างานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
  
 

   ลงชื่อ.............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
          (นางทรงศรี  โสมชัย) 
                                          หวัหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 

   ลงชื่อ.............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
         (นางวิสาขมาส  ค าสีลา) 
                       หวัหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 

 



  

   ลงชื่อ.............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
         (นายณรงค์  ค าสุขุม) 
                  รองผู้อ านวยกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 

 
             ว่าที่ร.ต.ดร.                ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                        (สุกิจ  ศรีพรหม) 
                                                           ผู้อ านวยการ 
                                     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 



 
โครงการ  พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน  
สนองจุดเน้นยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ ข้อ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่     ข้อ 2 - 4 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. มาตรฐานที่  
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อที่  1 - 6     
    1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อที ่ 1 - 4 
  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ข้อที่  ….… 
 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ข้อที ่ ………. 
 มาตรฐานที่ 4  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  ข้อที่  …………. 
สนองตัวบ่งชี้ สมศ. ตัวบ่งช้ีที่   1 – 8,17,18 
ผู้รับผิดชอบ    นายนพดล ศรีสาคร 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 
งบประมาณ   เงินอุดหนุน 15,000 บาท / เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 24,000  บาท 
   
1.  หลักการและเหตุผล  

การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย มีความจ าเป็นที่ต้องให้ความส าคัญในการจัดการเรียนรู้  มีการจัด
กิจกรรมอย่างหลากหลาย  ที่เสริมสร้างการใช้ทักษะภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ถูกต้อง เหมาะสม  โดยมุ่งให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  การสอนซ่อมเสริมเติมความรู้ให้กับนักเรียนกลุ่มที่บกพร่องหรือ
นักเรียนกลุ่มที่สนใจ จะสามารถท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1. เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อ

ต่าง ๆ  รอบตัว   
2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน  
2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์  

  

3.  เป้าหมาย  
3.1 เชิงปริมาณ 

    1) ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ 
รอบตัว ร้อยละ 95 



  

2) ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน ร้อยละ 95                       
3) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 95  

 
3.2 เชิงคุณภาพ 

    1) ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ 
รอบตัว  

2) ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน                       
   3) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 

 
 

4. งบประมาณ/ปัจจัยส าหรับการด าเนินโครงการ  
  

กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน เงินกิจกรรมฯ เงินอ่ืน ๆ 

- วันภาษาไทย 5,000 - - นายนพดล ศรีสาคร 
น.ส.สุนทรี เลิศสงคราม 

- วันสุนทรภู ่ 10,000 - - นายอธิวัฒน์ วงษาไชย 

น.ส.ยุพยง ทัศคร 
- ส่งเสริมการแข่งขันทักษะภาษาไทย
ภายนอกโรงเรียน 

- 2,000 - นายอธิวัฒน์ วงษาไชย 

นายศิริวัฒน์ ไชยตะมาตย์ 
- ค้นหาคนเก่งวรรณคดีไทย - 2,000 - นางอัญชลี กุลเกี้ยง 

น.ส.มณีวัลย์ ทองหาญ 
- ค้นหาคนเก่งหลักภาษาไทย - 2,000 - นายอธิวัฒน์ วงษาไชย 

น.ส.พรพินิจ ชนิดกุล 
- สอนเสริมเติมความรู้ภาษาไทย - 2,000 - นายนพดล ศรีสาคร 

น.ส.ยุพยง ทัศคร 
- ความรู้  5  นาที - 1,000 - นายศิริวัฒน์ ไชยตะมาตย์

น.ส.มณีวัลย์ ทองหาญ 
- แข่งขันตอบปัญหาเพชรยอดมงกุฎ
ภาษาไทย 

- 15,000 - นายนพดล ศรีสาคร 
น.ส.ยุพยง ทัศคร 

รวม 15,000 24,000 -  
 
 
 



  
  

5. วิธีด าเนินโครงการ  
  

           ปีงบประมาณ 2561  

หมาย
เหตุ กิจกรรม/ขั้นตอน 

ช่วงที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 / 2560 ช่วงที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 / 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ขั้นเตรียมการ(Plan)              

   1.1 ประชุมวางแผนการด าเนินการ /             

   1.2 ร่างโครงการเพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติ /             

2. ขั้นด าเนินการ (Do)              

    2.1 แต่งตั้งกรรมการด าเนินงาน  /            

    2.2 ด าเนินกิจกรรมตามวัน เวลา ที่ก าหนด  / / / / / / / / / / /  

3 ขั้นติดตามผล (Check)              

   3.1 จัดท าแบบสอบถามการจัดกิจกรรม           /   

   3.2 เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล           /   

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act)                

   4.1 จัดท าเอกสารสรุปผลการจัดกิจกรรม
น าเสนอและรายงานผลต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา  และผู้เกี่ยวข้อง  

           /  

  

6. สถานที่ด าเนินการ 
   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 
7. การประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ครูสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่บกพร่องในวิชา
ภาษาไทยให้ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด ร้อยละ 95  
2. ผู้เรียน ร้อยละ 100 มีความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรม ระดับดีขึ้นไป  
 

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

1. แบบสำรวจข ้อมูล 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบรายงานผลการปฏ ิบัติ 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ 

รอบตัว  
2. ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน                       

          3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 



  

 
 
   ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 
         (นายนพดล  ศรีสาคร) 
                                      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  
 
 

   ลงชื่อ.............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
          (นางทรงศรี  โสมชัย) 
                                          หวัหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 
 

   ลงชื่อ.............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
         (นางวิสาขมาส  ค าสีลา) 
                    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 
 

 
   ลงชื่อ.............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นายณรงค์  ค าสุขุม) 
                  รองผู้อ านวยกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 
 

 
 
             ว่าที่ร.ต.ดร.                ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                        (สุกิจ  ศรีพรหม) 
                                                           ผู้อ านวยการ 
                                     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 
 



 
โครงการ  พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน  
สนองจุดเน้นยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ ข้อ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่     ข้อ 4,5 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. มาตรฐานที่  
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อที่  1 - 6     
    1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อที ่ 1 - 4 
 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ข้อที่  ….… 
 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ข้อที ่ 1 - 3 
 มาตรฐานที่ 4  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  ข้อที่  …………. 
สนองตัวบ่งชี้ สมศ. ตัวบ่งช้ีที่   1 – 8,17,18 
ผู้รับผิดชอบ    นายนพดล ศรีสาคร 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 
งบประมาณ   เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  1,000  บาท 
   
1.  หลักการและเหตุผล  

กิจกรรมหมอภาษา เป็นกิจกรรมที่ช่วยแก้ไข  พัฒนาความบกพร่องด้านภาษาไทยของนักเรียน ด้วย
การคัดกรอง  แยกปัญหาของนักเรียนแต่ละคน ทั้งด้านการออกเสียง  การเขียน  การแสดงออกเพ่ือการสื่อสาร
ต่าง ๆ ให้นักเรียนเกิดความรู้ ความมั่นใจที่จะด ารงอยู่ในหมู่คณะอย่างมั่นใจ 

 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  

 2.2. เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้จากห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ 
รอบตัว  
 

3.  เป้าหมาย  
3.1 เชิงปริมาณ 

    1. ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ร้อยละ 95 
    2. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้จากห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ รอบตัว 
ร้อยละ 95  

3.2 เชิงคุณภาพ 



  

    1. ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
    2. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้จากห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ รอบตัว
ของตนเอง  
 
 
 

4. งบประมาณ/ปัจจัยส าหรับการด าเนินโครงการ  
  

กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน เงินกิจกรรมฯ เงินอ่ืน ๆ 

- หมอภาษา - 1,000 - นายนพดล ศรีสาคร 
น.ส.มณีวัลย์ ทองหาญ 

รวม - 1,000 -  
  

5. วิธีด าเนินโครงการ  
  

           ปีงบประมาณ 2561  

หมาย
เหตุ กิจกรรม/ขั้นตอน 

ช่วงที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 / 2560 ช่วงที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 / 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ขั้นเตรียมการ(Plan)              

   1.1 ประชุมวางแผนการด าเนินการ /             

   1.2 ร่างโครงการเพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติ /             

2. ขั้นด าเนินการ (Do)              

    2.1 แต่งตั้งกรรมการด าเนินงาน  /            

    2.2 ด าเนินกิจกรรมตามวัน เวลา ที่ก าหนด  / / / / / / / / / / /  

3 ขั้นติดตามผล (Check)              

   3.1 จัดท าแบบสอบถามการจัดกิจกรรม           /   

   3.2 เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล           /   

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act)                

   4.1 จัดท าเอกสารสรุปผลการจัดกิจกรรม
น าเสนอและรายงานผลต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา  และผู้เกี่ยวข้อง  

           /  

  

6. สถานที่ด าเนินการ 
   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 



  

 
7. การประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ผู้เรียนที่บกพร่องทางด้านภาษาไทย ร้อย 95 
ได้รับการพัฒนา 
2.ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาร้อยละ 100     
มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  

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. ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
2. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้จากห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ รอบตัว 

 
 
   ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 
         (นายนพดล  ศรีสาคร) 
                                      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  
 
 

   ลงชื่อ.............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
          (นางทรงศรี  โสมชัย) 
                                          หวัหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 
 

   ลงชื่อ.............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
         (นางวิสาขมาส  ค าสีลา) 
                    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 
 

 
   ลงชื่อ.............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นายณรงค์  ค าสุขุม) 
                  รองผู้อ านวยกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 
 



  

 
 
             ว่าที่ร.ต.ดร.                ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                        (สุกิจ  ศรีพรหม) 
                                                           ผู้อ านวยการ 
                                     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 



 
โครงการ การบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
สนองจุดเน้นยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่  ข้อ 6 การบริหารจัดการ  
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ 3  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. มาตรฐานที่ 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของเรียน  ข้อที่................................. 
   1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  ข้อที่................................. 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ข้อที่......2....  
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ข้อที่................ 
 มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ข้อที่................ 
สนองตัวบ่งชี้ สมศ. ตัวบ่งช้ีที่  16 
ผู้รับผิดชอบ    นายนพดล ศรีสาคร 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 
งบประมาณ   เงินอุดหนุน 38,400 บาท  
   
1.  หลักการและเหตุผล  

ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสร้างประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนนั้น  นอกจากการสร้างบรรยากาศใน
การเรียนรู้แล้ว  สื่อการเรียนการสอนที่ดีก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะท าให้ประสบการณ์นั้นเป็นที่จดจ าของผู้เรียน  
ครูจึงต้องจัดหาสื่อที่ดี และเพียงพอ เพ่ือเสริมการเรียนให้มีประสิทธิผล   

 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการใน

การจัดการเรียนรู้  
 

3.  เป้าหมาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

4. งบประมาณ/ปัจจัยส าหรับการด าเนินโครงการ  
  

กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน เงินกิจกรรมฯ เงินอ่ืน ๆ 

- ปรับปรุงพัฒนาห้องกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

18,400 - - น.ส.ขจีนุช ดาโอภา 
น.ส.พรพินิจ ชนิดกุล 

- จัดหาสื่อและวัสดุอุปกรณ์ (เงินกัน) 20,000 - - น.ส.ขจีนุช ดาโอภา 
นายศิริวัฒน์ ไชยตะมาตย์ 

รวม 38,400 - -  
  

5. วิธีด าเนินโครงการ  
  

           ปีงบประมาณ 2561  

หมาย
เหตุ กิจกรรม/ขั้นตอน 

ช่วงที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 / 2560 ช่วงที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 / 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ขั้นเตรียมการ(Plan)              

   1.1 ประชุมวางแผนการด าเนินการ /             

   1.2 ร่างโครงการเพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติ /             

2. ขั้นด าเนินการ (Do)              

    2.1 แต่งตั้งกรรมการด าเนินงาน  /            

    2.2 ด าเนินกิจกรรมตามวัน เวลา ที่ก าหนด  / / / / / / / / / / /  

3 ขั้นติดตามผล (Check)              

   3.1 จัดท าแบบสอบถามการจัดกิจกรรม           /   

   3.2 เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล           /   

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act)                

   4.1 จัดท าเอกสารสรุปผลการจัดกิจกรรม
น าเสนอและรายงานผลต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา  และผู้เกี่ยวข้อง  

           /  

  

6. สถานที่ด าเนินการ 
   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 
 
 
 
 
 
 
 



  

7. การประเมินผล  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

-ครูมีสื่อการเรียนการสอนเหมาะสม ครบถ้วน 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  
 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล   
 
   ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 
         (นายนพดล  ศรีสาคร) 
                                      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  
 

   ลงชื่อ.............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
          (นางทรงศรี  โสมชัย) 
                                          หวัหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 
 

   ลงชื่อ.............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
         (นางวิสาขมาส  ค าสีลา) 
                    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 

 
   ลงชื่อ.............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นายณรงค์  ค าสุขุม) 
                  รองผู้อ านวยกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 

 
             ว่าที่ร.ต.ดร.                ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                        (สุกิจ  ศรีพรหม) 
                                                           ผู้อ านวยการ 
                                     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 



 
โครงการ  จัดนิทรรศการ/งานศิลปหัตถกรรม  
สนองจุดเน้นยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ ข้อ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่     ข้อ 3 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. มาตรฐานที่  
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อที่  1 - 6     
    1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อที ่ 1 - 4 
 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ข้อที่  ….… 
 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ข้อที ่ 1 - 3 
 มาตรฐานที่ 4  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  ข้อที่  …………. 
สนองตัวบ่งชี้ สมศ. ตัวบ่งช้ีที่   1 - 4 
ผู้รับผิดชอบ    นายนพดล ศรีสาคร 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 
งบประมาณ   เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  8,000  บาท 
   
1.  หลักการและเหตุผล  

กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความรู้
ความสามารถจากการเรียนรู้ของตน และเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่า  นักเรียนได้แสดงทักษะในด้านต่าง ๆ
ตามที่ตนเองถนัด  อีกทั้งน าความรู้เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  ดังนั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยจึงส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมการแข่งขันในกิจกรรมดังกล่าว 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1.เพ่ือให้นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น  

  2.2.เพ่ือให้นักเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง  
 2.3.เพ่ือให้มีทักษะในการอ่าน  ฟัง  ดู  พูด  เขียน  และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม   

2.4.เพ่ือให้นักเรียนวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ  
  2.5.เพ่ือให้นักเรียนท างานอย่างมีความสุข  มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
 2.6.เพ่ือให้นักเรียนท างานร่วมกับคนอ่ืนได้  

3.  เป้าหมาย  
3.1 เชิงปริมาณ 

    1) นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น ร้อยละ 95 



  

     2) นักเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ร้อยละ 95 
    3) มีทักษะในการอ่าน  ฟัง  ดู  พูด  เขียน  และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม ร้อยละ 95 
              4) นักเรียนวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ ร้อยละ 95 
     5) นักเรียนท างานอย่างมีความสุข  มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง ร้อยละ 95 
    6) นักเรียนท างานร่วมกับคนอื่นได้ ร้อยละ 95 

3.2 เชิงคุณภาพ 
     1) นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น  
      2)นักเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
     3)มีทักษะในการอ่าน  ฟัง  ดู  พูด  เขียน  และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม  
              4) นักเรียนวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
      5) นักเรียนท างานอย่างมีความสุข  มุ่งม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง  
     6) นักเรียนท างานร่วมกับคนอ่ืนได้  
 

4. งบประมาณ/ปัจจัยส าหรับการด าเนินโครงการ  
  

กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน เงินกิจกรรมฯ เงินอ่ืน ๆ 

- แข่งขันศิลปหัตถกรรม  - 3,000 - น.ส.สุนทรี เลิศสงคราม 
น.ส.พรพินิจ ชนิดกุล 

- นิทรรศการผลงานภาษาไทย - 5,000 - น.ส.ยุพยง ทัศคร 
น.ส.พรพินิจ ชนิดกุล 

รวม - 8,000 -  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

5. วิธีด าเนินโครงการ  
  

           ปีงบประมาณ 2561  

หมาย
เหตุ กิจกรรม/ขั้นตอน 

ช่วงที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 / 2560 ช่วงที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 / 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ขั้นเตรียมการ(Plan)              

   1.1 ประชุมวางแผนการด าเนินการ /             

   1.2 ร่างโครงการเพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติ /             

2. ขั้นด าเนินการ (Do)              

    2.1 แต่งตั้งกรรมการด าเนินงาน  /            

    2.2 ด าเนินกิจกรรมตามวัน เวลา ที่ก าหนด  / / / / / / / / / / /  

3 ขั้นติดตามผล (Check)              

   3.1 จัดท าแบบสอบถามการจัดกิจกรรม           /   

   3.2 เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล           /   

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act)                

   4.1 จัดท าเอกสารสรุปผลการจัดกิจกรรม
น าเสนอและรายงานผลต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา  และผู้เกี่ยวข้อง  

           /  

  

6. สถานที่ด าเนินการ 
   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 
 
7. การประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ผู้เรียนร้อยละ 95 มีความคิดริเริ่ม  และ
สร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ   
2. ครู ร้อยละ 100 น าเสนอผลงานจากการจัด
กระบวนการเรียนการสอนของตน 
3. ครู ผู้เรียน และผู้ร่วมชมนิทรรศการร้อยละ 
100 มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป  
4.นักเรียนตัวแทนที่เข้าร่วมแข่งขันร้อยละ 95  
ติดอันดับเหรียญทอง   

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. นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
   2. มีทักษะในการอ่าน  ฟัง  ดู  พูด  เขียน  และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม  
   3. นักเรียนวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ ท างานร่วมกับคนอ่ืนได้   
   4. นักเรียนท างานอย่างมีความสุข  มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง  
 

 
   ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 
         (นายนพดล  ศรีสาคร) 
                                      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  
 

   ลงชื่อ.............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
          (นางทรงศรี  โสมชัย) 
                                          หวัหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 

   ลงชื่อ.......................................................... ...ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นางวิสาขมาส  ค าสีลา) 
                    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 

 
   ลงชื่อ.............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
           (นายณรงค์  ค าสุขุม) 
                  รองผู้อ านวยกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 

 
             ว่าที่ร.ต.ดร.                ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                        (สุกิจ  ศรีพรหม) 
                                                           ผู้อ านวยการ 
                                     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 


