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เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  จ านวนนักเรียน  1,797 คน 
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มาตรฐานที่  1  คุณภาพของนักเรียน ระดับตุณภาพยอดเยี่ยม 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในปีการศึกษา 2562 มีผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 คะแนนสูงกว่าระดับประเทศในรายวิชา 
ภาษาไทย สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ รายวิชาภาษาอังกฤษ ต่ ากว่าระดับประเทศ คะแนนเฉล่ีย 5 
รายวิชาสูงกว่าระดับประเทศ มีกระบวนการพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และ
การคิดค านวณ โดยจัดท าโครงการการอ่าน บันทึกการอ่าน จัดท าหนังสือเล่มเล็ก  กิจกรรมค่าย English camp  
การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน ภาษาเกาหลีและสอบแข่งขันคณิตคิดเร็ว ส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  ด้วยโครงการ
พัฒนาการเรียนรู้  8 กลุ่มสาระ ท่ีเน้นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  จัดการเรียนการสอบแบบสะเต็ม
ศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียนน าความรู้มาประยุกต์ใช้ด้วยการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์  โครงงานคณิตศาสตร์ 
โครงงานคอมพิวเตอร์ พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน  ส่งเสริมให้นักเรียนน าความรู้มาประยุกต์ใช้ด้วยการประกวดส่ิงประดิษฐ์แนวสะเต็ม และการประกวด
โครงงาน พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสัญญาณ wifi ครอบคลุมทุกพื้นท่ีเพื่อให้นักเรียนสืบค้นข้อมูล 
ได้ทุกท่ีทุกเวลา จัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจาก Internet และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเป็น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ วัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือ และวิธีการหลากหลาย และน าผลมาพัฒนา
นักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกประสบการณ์
ในหน่วยงานของรัฐ เช่น โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน  โรงพยาบาลวาริชภูมิ โรงพยาบาลหนองหาน 
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พื่อให้นักเรียนได้วัดความถนัดของตนเองเป็นทางเลือกในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ อบรมให้ความรู้การจัดท า 
Portfolio เพื่อใช้ประกอบการยื่นสมัครเข้าเรียนในระดับสูงขึ้นไป  
 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของนักเรียน 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
 ด าเนินการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามสถานศึกษาก าหนด โดยการ

พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามวัยของผู้เรียน และตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน คือ “องค์กรคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง” 
พัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมท่ีเหมาะสมกับวัย
ผู้เรียน ก าหนดให้มีการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
และการอบรมนักเรียนประจ าเดือนเพื่อปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียนให้มีอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นเป็นท่ีประจักษ์ตามจุดเน้น
ของโรงเรียนและพฒันาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ส าหรับการ
ด ารงชีวิตในสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีการส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย และความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย ด้วยการปลูกฝังด้านมารยาทไทย เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง ดังนี้ กิจกรรม
“ยิ้ม ไหว้ ทักทาย” ซึ่งเป็นคุณธรรมท่ีสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ กิจกรรมบูรณาการทักษะชีวิต ส่งเสริม
กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา เป็นต้น กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
เช่น พิธีไหว้ครู วันครูแห่งชาติ วันลอยกระทง วันสงกรานต์ เป็นต้น กิจกรรมเนื่องในวันส าคัญต่าง ๆ เช่น วันพ่อ
แห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ วันเด็ก วันปีใหม่ เป็นต้น การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย งาน
คณะกรรมการนักเรียน กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ได้ด าเนินการพัฒนาในรูปของกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับนักเรียน
เพื่อให้เกิดการยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดังนี้ กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน กิจกรรม 
To Be Number One Idol กิจกรรมพัฒนาศักยภาพภาวะผู้น า กิจกรรมความสัมพันธ์ของผู้เรียน คือ กิจกรรมการ
รับน้องใหม ่กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียน กิจกรรมสายสัมพันธ์น้องพี่ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้เรียน กิจกรรมส่งต้นกล้าสู่
แผ่นดิน กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนท าให้ผู้เรียนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ด้านสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานเสริมสร้างและรักษาวินัยนักเรียน งานส่งเสริมสวัสดิการนักเรียน และงาน
กองทุนเพื่อการศึกษา กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้
จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีการคัดกรองพฤติกรรมเด็ก (SDQ) การประเมินความฉลาดทาง
อารมณ์ EQ จัดท าโครงการและกิจกรรมท่ีท าให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนตามระเบียบของสถานศึกษา มีการป้องกัน
ตนเองจากยาเสพติดเรียนรู้ทักษะชีวิต โดยมีการจัดกิจกรรมการรณรงค์เยาวชนขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา ซึ่ง
ก าหนดนโยบายให้ทุกคนสวมหมวกนิรภัย  เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุท้ังจากในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
กิจกรรมตามโครงการห้องเรียนสีขาว และเพื่อเป็นการดูแลผู้เรียนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา ยังมีกองทุนต่าง ๆ 
เพื่อช่วยเหลือผู้เรียน เช่น กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มบริการงาน
วิชาการ และงานอนามัย กลุ่มบริหารงานท่ัวไป โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เล็งเห็นความ
ส าคัญของสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมของนักเรียน ได้จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพด้วยตนเอง มีการ
ประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐาน กิจกรรมอบรมแกนน า อย. น้อย กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน (กีฬาสี) ส่งเสริม
ผู้เรียนให้กล้าแสดงออกและมีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาสู่ความเป็นเลิศในระดับต่าง ๆ  กิจกรรมออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพด้วยการเต้นแอโรบิค กิจกรรมห้องเรียนสีขาว  กิจกรรมรู้เท่าทันปัญหาทางเพศ กลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี กลุ่มบริหารงานวิชาการ ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และนาฏศิลป์ให้กับ
ผู้เรียนทุกระดับช้ัน เพื่อให้เกิดการใช้ทักษะและเวลาว่างได้อย่างคุ้มค่า  
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มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 กระบวนการบริหารและการจัดการใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  ภายใต้การบริหารจัดการด้วย 

หลักธรรมาภิบาล โดยใช้หลักนิติธรรม หลักคุณธรรมในการบริหารจัดการ ยึดถือเช่ือมั่นในความถูกต้อง โปร่งใส  
และตรวจสอบได้ แบ่งโครงสร้างการบริหารเป็น 4 กลุ่มบริหาร ได้แก่  กลุ่มบริหารงานวิชาการ  กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ  กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารงานท่ัวไป ทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันาคุณภาพ 
การจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ โครงการ กิจกรรมให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ของโรงเรียนโดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา พัฒนาส่งเสริมครู 
และบุคลากรทางการศึกษาใหม้ีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้สู่ยุคศตวรรษท่ี 21 มคีวามเป็นครูมืออาชีพ
(Professional) รักการท างานเป็นทีม (Teamwork) และสามารถใช้ส่ือเทคโนโลยีประกอบการสอน (Technology) 
มีทักษะแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเพื่อนครู แลกเปล่ียนในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ 
(Knowledge) การมีส่วนร่วม (Participation) การอบรม สัมมนา ศึกษาต่อ ศึกษาดูงานท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ ยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดีมีจรรยาบรรณ จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
โดยปรับปรุงเปล่ียนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสาระ
ภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และโรงเรียนได้ตอบสนองความต้องการของ
นักเรียนท่ีมีความสนใจในการเรียนรู้ท่ีแตกต่างและหลากหลาย ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจเทียบเคียง
มาตรฐานสากล จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนม ี
แหล่งเรียนรู้ท่ีส าคัญต่อการจัดการเรียนการสอนท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา การบริหารจัดการด้านระบบ 
ICT และระบบฐานข้อมูลจัดหาส่ือนวัตกรรม ส่ือเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนางานทุกระบบ
และมีการบ ารุงรักษาการใช้ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า มีโรงเรียนเครือข่ายเตรียมอุดมศึกษา  
โรงเรียนพี/่น้อง สมาคมผู้ปกครองนักเรียนสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสว่างศึกษา-โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ หน่วยงานองค์กรภายนอก และชุมชนให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการและด้านทุนทรัพย์ 
โรงเรียนให้บริการชุมชนหน่วยงานท่ีขอความอนุเคราะห์และขอบริจาคเพื่อสาธารณกุศลตามความเหมาะสม  
ต้อนรับ ให้ความรู้แก่คณะผู้มาศึกษาดูงานมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนแก่
ผู้เกี่ยวขอ้งอย่างท่ัวถึงสม่ าเสมอ  
  
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุ่งมั่นพฒันานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกท่ีดี มี
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพื่อขับเคล่ือนสถานศึกษาให้บรรจุตามวิสัยทัศน์ท่ีก าหนด มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนด้วยกระบวนการและวิธีการท่ีหลากหลาย เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้ด้วยตนเองตามศักยภาพของ
ผู้เรียน อีกท้ังสามารถคิดวิเคราะห์ กล่ันกรองข้อมูลท่ีได้รับเพื่อน ามาอภิปราย พร้อมท้ังให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ อีกท้ังสามารถเช่ือมโยงสู่การแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตได้ เป้าหมายความส าเร็จท่ีส าคัญ คือครู ซึ่งเป็น
กลไกหลักในการขับเคล่ือน โดยการวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อให้เหมาะสมกับความถนัด สอดคล้องต้องการของนักเรียน 
ผ่านกระบวนการ PLC ตามนวัตกรรม 5T model สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการคิด ปฏิบัติ สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต และแก้ปัญหาการเรียนได้อย่างยั่งยนื กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ด าเนินการตามผังกระบวนการ โดยการวิเคราะห์หลักสูตรการเรียนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียน ครูมีส่วนร่วมในการจัดการหลักสูตรสถานศึกษา และครูใช้กระบวนการ PLC มาวิเคราะห์ สร้างแนวทาง
การจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน จนได้หลักสูตรการเรียนรู้ท่ีหลากหลายให้นักเรียนเลือก
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เรียนได้ตามความถนัด ส่งเสริมเติมเต็มทักษะการคิด เน้นการฝึกปฏิบัติตามกระบวนการเนื้อหารายวิชา ฝึกให้
นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เก็บรวบรวมข้อมูล ตามแนวทางการวิชาเพิ่มเติม
มาตรฐานสากล Independent Study (IS) ภายใต้กรอบความเช่ือว่า กระบวนการในวิชา IS จะช่วยเสริมทักษะ 
การคิด ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถดึงเอาศักยภาพของผู้เรียนให้แสดงออกมาทางความคิด การปฏิบัติได้อย่าง
แท้จริง ยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนท่ีสร้างพลโลกท่ีดีในสังคม และใช้กระบวนการนิเทศก ากับติดตามครูผู้สอน
ให้เป็นไปตามกรอบ หลักสูตร ท่ีก าหนด เพิ่มความยืดหยุ่นหลักสูตรโดยมีการประเมินการใช้หลักสูตร ปรับปรุง
หลักสูตรให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับยุคสมัยปัจจุบัน มุ่งมั่นพัฒนาให้บุคลากร ครูและนักเรียนใช้ส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศรวมทั้งแหล่งเรียนรู้เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ โดยวางแผนงานและจัดท าโครงการต่าง ๆ เพื่อรองรับการ
ด าเนินงานนี้ อันได้แก่ งานไอซีทีโรงเรียนซึง่ดูแลโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเครือข่ายอินเตอร์เนตภายในโรงเรียน และงานโครงการพัฒนา
องค์กรให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น กิจกรรมจัดซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรมพัฒนา
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ งานโครงการพฒันาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามาตรฐานสากล กิจกรรมจัดซื้อหรือท าส่ือ
วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน โรงเรียนได้น าโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวเบ้ืองต้น ลงสู่บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้
บุคลากรในส านักงานสามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพ 
และเพื่อให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถใช้ส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้ร่วมกับ application ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และครูมีการใช้ห้องปฏิบัติการในการจัดการเรียน
การสอน เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท้ัง 4 สาขา คือ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาและโลก ดาราศาสตร์ ซึ่ง
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทุกห้องมีการติดต้ังโปรเจกเตอร์ครบครัน ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ส าหรับครู
คณิตศาสตร์ นักเรียนสามารถเข้าถึงส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ท่ีครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จัดให้อย่างหลากหลาย การบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกครูผู้สอนมีการวางแผนกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดย
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาท่ีได้รับผิดชอบ ทางโรงเรียนจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้วย
กระบวนการนิเทศการเรียนการสอนของครูผู้สอนแบบกัลยาณมิตรท้ังระบบ เพื่อครูผู้สอนจะได้พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดกิจกรรมการบริหารจัดการช้ันเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  
จัดกิจกรรมให้หลากหลายเลือกใช้เทคนิคการสอน การวัดและประเมินผล ให้เหมาะสมกับผู้เรียนมีการสร้าง
บรรยากาศในห้องเรียน สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียนการเสริมแรงบวกให้กับผู้เรียน ตลอดจนเอื้ออ านวยความสะดวก
ให้กับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข กล้าคิด กล้าท ากล้าแสดงออก ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนก าหนดให้ครูศึกษา
วิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลโดยใช้ข้อมูลอย่างหลากหลายและเป็นจริงและน าผลการศึกษามาพัฒนานักเรียน 
ก าหนดให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเน้นให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติจริง 
โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย รวมทั้งส่งเสริมให้มีการบรูณาการการเรียนรู้กับกลุ่มวิชาอื่น ๆ และหรือภูมิปัญญา
ท้องถิ่นตามสภาพแวดล้อม ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูทุกคนใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ และ
น าเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ก าหนดให้มีการวัดผล
ประเมินผลท่ีสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ท่ีจัดให้นักเรียน โดยอ้างอิงพฒันาการของนักเรียน และน าผลการ
ประเมินมาพัฒนานักเรียนให้เกิดการพัฒนาสูงสุดตามศักยภาพของนักเรียนสนับสนุนให้มีการจัดสอนซ่อมเสริมให้แก่
นักเรียนท่ีมีข้อบกพร่องทางการเรียน รวมทั้งส่งเสริมให้มีการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
หรือแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนรายกลุ่มหรือรายบุคคลส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกลุ่มสาระการเรียนรู้ด าเนิน
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนานักเรียนอย่างสม่ าเสมอ ด าเนินการส่งเสริมให้ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียน โดยการมีแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันในระดับ
สถานศึกษา หรือระดับเครือข่าย หรือระดับชาติและแสดงบทบาทในชุมชนในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
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(Professional Learning Community : PLC) ด้วยความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน์คุณค่าเป้าหมายและ
ภารกิจร่วมกัน เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรและการสร้างนวัตกรรมจากการเข้าร่วมชุมชนในชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพโดยน าความรู้ความสามารถ ทักษะท่ีได้จากการพัฒนาวิชาชีพมาพัฒนา นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งผล
ต่อคุณภาพผู้เรียน โดยได้ด าเนินงาน/โครงการ/กจิกรรมอย่างหลากหลาย ดังนี้ โครงการ PLC สู่การเรียนการสอน 
กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ด้วยการพัฒนาส่ือนวัตกรรม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน “กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชีพอย่างสร้างสรรค์ Logbook for Teacher “CPLC L 
Teacher” ครั้งท่ี 1 และ 2 และกิจกรรม การชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ “CPLC Classroom Action Research” 
 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น 

1.  พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม 
เช่ือมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ 

2.  พัฒนาให้จัดมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมและน านวัตกรรมไปใช้และมีการเผยแพร่ 
3.  พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเอง และ

สังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  
4.  พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด้านความรู้ 

ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ   
5.  พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการเจต

คติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา 
6. พัฒนาการใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC: Professional Learning Community ) 

ในการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีช่วยส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้ผู้เรียน
มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามสถานศึกษาก าหนด รับผิดชอบต่อส่วนรวมและมีจิตสาธารณะ 

7. พัฒนาส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาในท้องถิ่น เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น
เห็นคุณค่าของความเป็นไทยมีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น 

8. พัฒนาส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาความสามารถและทักษะในศตวรรษท่ี 21 
9. จัดท าโครงการส่งเสริมผู้เรียนท่ีมีความสามารถในด้านต่างๆ ให้ได้รับประสบการณ์จริงและสนับสนุนให้

ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ นอกสถานศึกษาให้มากขึ้นท้ังด้านวิชาการคุณธรรม ศิลปะ ดนตรีและกีฬาเพื่อพัฒนา
ศักยภาพความสามารถของผู้เรียนเชิงประจักษ์ให้ชุมชน องค์กรต่างๆ ได้รับรู้วัฒนธรรมประเพณีไทย และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมากขึ้น 

10. วิเคราะห์ความต้องการของอาชีพ และสร้างหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและ
สอดคล้องกับอาชีพตามยุคสมัยท่ีเปล่ียนแปลงไป 

11. พัฒนากระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติให้ท่ัวถึงครูทุกคน 
12. ส่งเสริมกิจกรรมบูรณาการ ท่ีก่อให้เกิดทักษะการคิด แก้ปัญหามากขึ้น โดยมีกระบวนการจัดการเรียนรู้

ท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับนักเรียนตามกลุ่มความถนัดอย่างสร้างสรรค์ 
13. พัฒนานักเรียนตามความถนัดให้ 
14. พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สร้างบรรยากาศส่ิงแวดล้อมให้เอื้อต่อกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 
15. พัฒนาโครงการสารสนเทศถูกต้องพร้อมใช้เต็มใจประชาสัมพันธ์ส่ือสารกันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
16. พัฒนางานไอซีทีโรงเรียนให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มท่ี บุคลากร ครูและนักเรียนสามารถเข้าถึง 

ได้ 100% 
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17. ส่งเสริมโครงการพัฒนาองค์กรให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยพัฒนากิจกรรมพัฒนา
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการ : พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้
ท่ีทันสมัย หลากหลาย ตอบสนองความต้องการและศักยภาพของผู้เรียนพัฒนาครูด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และการใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาและความเปล่ียนแปลงของ
โลก  

18. พัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมินผลเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการครูพัฒนาตนเองและพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดท าผลงานทางวิชาการให้ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามหลักการวัดและประเมินผล 

19. อบรมครูผู้สอนใช้เครื่องมือการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
20. อบรมครูผู้สอนให้มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผล 
21. นิเทศติดตาม ครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนซ่อมเสริมนักเรียนท่ีมีข้อบกพร่องทางการเรียน 
22. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนท ารายงานวิจัยในช้ันเรียนโดยยึดปัญหาผู้เรียนท่ีบกพร่องทางการเรียนรู้ 
23. โครงการ PLC สู่การเรียนการสอน 
24. กิจกรรมการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการวิจัย เพื่อพัฒนาการ

เรียนรู้ “การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ด้วยระบวนการวิจัยปฏิบัติในช้ันเรียน” 
25. กิจกรรม โชว์แอนแชร์โชว์ แอนด์แชร์ ผลงานจาก “การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่าง

สร้างสรรค์ด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติในช้ันเรียน 
26. การสร้างเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 
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ส่วนที่ 1  
ข้อมูลพื้นฐาน 

1. ข้อมูลทั่วไป 
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต้ังอยู่ท่ี 121 หมู่ 12  ต าบลสว่างแดนดิน 
อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 47110 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท์  042 - 721 - 181  โทรสาร 042 - 722 – 123  
E-mail : tunesnk@gmail.com   website : www.tune.ac.thได้รับอนญุาตจัดต้ังเมื่อ วันท่ี  1  มิถุนายน  2542 

เปิดสอนระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีท่ี 4  ถึงระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีท่ี 6  จ านวนนักเรียน  1,797 คน 
จ านวนบุคลากรของโรงเรียนจ านวน 126 คน ดังนี ้
2.  ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รวมทั้งส้ิน 126  คน ดังกราฟ 

 
ตารางที่  1  แสดงข้อมูลวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 
ผู้บริหาร/กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 

 
จ านวน (คน) 

 วุฒิการศึกษา 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก อื่น ๆ  

ผู้อ านวยการ 1 - - 1 - 
รองผู้อ านวยการ 1 - 1 - - 
1. ภาษาไทย  5 4  1 - - 
2. คณิตศาสตร์  12  8  3 1 - 
3. วิทยาศาสตร์ 31 15   16 - - 
4. สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 10  5  5  - - 
5. ภาษาต่างประเทศ  13 5   8 - - 
6. ศิลปะ  3 3   - - - 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5  2  3 - - 
8. สุขศึกษาและพลศึกษา 5  3  2 - - 
9. กิจกรรมพัฒนานักเรียน 2 2   - - - 

รวม  88 47 39 2 - 
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กราฟที่  1  แสดงจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

mailto:tunesnk@gmail.com
http://www.tune.ac.th/
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ตารางที่  2  แสดงจ านวนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้และภาระงาน 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
จ านวน (คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
 (ชั่วโมง/สัปดาห์) 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
1. ภาษาไทย 8 19 19 
2. คณิตศาสตร์ 15 20 19 
3. วิทยาศาสตร์ 33 20 18 
4. สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 12 18 18 
5. ภาษาต่างประเทศ 16 23 22 
6. ศิลปศึกษา 4 16 17 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 12 16 15 
8. สุขศึกษาและพลศึกษา 6 16 16 
9.  กิจกรรมพัฒนานักเรียน 1 20 18 

รวม 107   
 
3. ข้อมูลนักเรียน  (อ้างอิงจาก https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata                                        
ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562)ดังกราฟท่ี 2 
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กราฟที่  2 แสดงจ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา 2562

เพศ ชาย

เพศ หญิง
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กราฟที่  3 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระหว่างปีการศึกษา 2561 - 2562

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata
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 ปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนจ านวนท้ังส้ิน 1,797 คน เป็นเพศหญิง  1238  คน  เพศชาย  559 คน 
เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2561 พบว่าจ านวนนักเรียนเพิ่มขึ้น 14 คน เมื่อค านวณอัตราส่วนของครูต่อนักเรียน               
ในปีการศึกษา 2562 คิดเป็น 1: 17 
 
4. ข้อมูลอาคารสถานที่  

 อาคารเรียนจ านวน 3 หลัง อาคารอุตสาหกรรม 1 อาคาร สนามฟุตบอล 1 สนาม สนามบาสเกตบอล  
2 สนาม   สนามฟุตซอล 1 สนาม สนามเปตอง 2 สนาม  สนามกอล์ฟ 1 สนาม สนามแบตมินตัน  2 สนาม  
สนามวอลเลย์บอล 2 สนาม สนามตะกร้อ 2 สนาม  หอประชุมขนาดใหญ่ 1 อาคาร  
 
5. ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
 1) ห้องสมุดมีขนาด 600 ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด 50,997 เล่ม 
   การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบดิวอี้ 
   จ านวนนักเรียนท่ีใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉล่ีย 600  คน ต่อ วันคิดเป็นร้อยละ 30  
ของนักเรียนท้ังหมด 

2) ห้องปฏิบัติการ 
  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์     จ านวน   7 ห้อง 

   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     จ านวน   3 ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการทางภาษา         จ านวน   2 ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์  จ านวน   2 ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการภาษาไทย  จ านวน   2 ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา จ านวน   2 ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการศิลปะ  จ านวน   1 ห้อง 
   ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์  จ านวน   3 ห้อง 
    
 ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน   

ล าดับที่ แหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
1 วัดโพธิ์ชัยจังหวัดหนองคาย ม.4, ม.6 1,005 
2 ตลาดท่าเสด็จจังหวัดหนองคาย ม.4,ม.6 1,005 
3 ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีนจังหวัดอุดรธาน ี ม.4,ม.6 1,005 
4 วัดหนองแวงจังหวัดขอนแกน่ ม.5 503 
5 วัดพระธาตุขามแก่นจังหวัดขอนแก่น ม.5 241 
6 สวนสัตว์ขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น ม.5 241 
7 สวนบึงทุ่งสร้างจังหวัดขอนแก่น ม.5 161 
8 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพ.สธ-มหาวิทยาลัยขอนแก่น ม.5 70 
9 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น ม.5 192 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา                 
ตามกฎกระทรวง การประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ.  2561  ประจ าปีการศึกษา 2562 ดังนี้  
ตารางที่  4  ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของนักเรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 
1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน 

ยอดเยี่ยม 
ดีเลิศ 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 

 
มาตรฐานที่  1 คุณภาพของนักเรียน    ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

1.  กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีกระบวนการพัฒนานักเรียน                              

ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  โดยมุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์
ของโรงเรียน จัดกิจกรรมตามหลักสูตรสถานศึกษา  มีแผนการเรียนแยกตามความถนัดและความสนใจอย่างรอบด้าน                
ทุกสาขาวิชา จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีหลากหลาย จ านวน 12 โครงการหลัก เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความสามารถและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ผ่านกิจกรรมค่าย เช่น                          
ค่ายวิทยาศาสตร์  ค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ English camp ฯลฯ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
อยู่ในระดับดีเลิศ ตามค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด  โดยมีกระบวนการพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถใน 
การอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ โดยจัดท าโครงการการอ่าน บันทึกการอ่าน จัดท าหนังสือเล่มเล็ก  
กิจกรรมค่าย English camp การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน ภาษาเกาหลี และสอบแข่งขันคณิตคิดเร็ว 
ส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
แกป้ัญหา ด้วยโครงการพัฒนาการเรียนรู้  8 กลุ่มสาระ ท่ีเน้นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  จัดการเรียน
การสอบแบบสะเต็มศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียนน าความรู้มาประยุกต์ใช้ด้วยการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์  โครงงาน
คณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมด้วยการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้โครงงานเป็นฐาน  ส่งเสริมให้นักเรียนน าความรู้มาประยุกต์ใช้ด้วยการประกวดส่ิงประดิษฐ์แนวสะเต็ม และการ
ประกวดโครงงาน พฒันาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสัญญาณ wifi ครอบคลุมทุกพื้นท่ีเพื่อให้นักเรียนสืบค้น
ข้อมูลได้ทุกท่ีทุกเวลา จัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจาก Internet และสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารครูจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีเป็นผู้เรียนเป็นส าคัญ วัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือ และวิธีการหลากหลาย และน าผล 
มาพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการฝึก
ประสบการณ์ในหน่วยงานของรัฐ เช่น โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน  โรงพยาบาลวาริชภูมิ 
โรงพยาบาลหนองหาน เพื่อให้นักเรียนได้วัดความถนัดเพื่อเลือกคณะในการศึกษาต่อ และอบรมส่งเสริมการจัดท า 
Portfolio เพื่อใช้ประกอบการยื่นสมัครในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
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ผลการประเมินและตรวจสอบตัวชี้วัดความส าเร็จ 
มาตรฐาน 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา  2562 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23 
มาตรฐาน 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
       1.1.1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 

ค่าเป้าหมาย     ร้อยละ  80  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
ผลการประเมิน  ร้อยละ  89  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

 สรุปผลการประเมิน  สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ คะแนนเฉลี่ย ร่องรอยหลักฐาน 

1. นักเรียนร้อยละ 70  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ใน
ระดับดี   (ผลการเรียนระดับ 3 
ขึ้นไป) /82.25 
   2.  นักเรียนร้อยละ 60  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ในระดับดี (ผลการเรียนระดับ 3  
ขึ้นไป)/65.56 
   3.  นักเรียนร้อยละ 50  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ในระดับดี (ผลการ
เรียนระดับ 3 ข้ึนไป)/61.20 
   4.  นักเรียนร้อยละ 80 
มีผลสัมฤทธิ์ผลการประเมิน 
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
ส่ือความ ในระดับดีเย่ียม/82.81 
   5.  นักเรียนเข้าใช้บริการ
ห้องสมุดร้อยละ 90 
   6.  นักเรียนท าบันทึกรักการ
อ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนส่ือ
ความ ร้อยละ 100 

4.36 
 
 

 
 

4.27 
 
 
 
 

4.18 
 
 
 

 
4.18 

 
 
 

4.45 
 

4.18 

1. ตรวจสอบ/รางวัล/เอกสาร ท่ีสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
จากข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น 
1.1. รายงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
1.2. รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมนิทรรศการสัปดาห์

ห้องสมุด 
1) กิจกรรมวาดภาพระบายสี 
2) กิจกรรมแต่งเพลงห้องสมุด 
3) กิจกรรมแนะน าหนงัสือน่าอ่านน่าศึกษา 
4) กิจกรรมประกวดแต่งค าขวัญห้องสมุด 
5) กิจกรรม BINGO Animal 
6) กิจกรรมงูปริศนา 
7) กิจกรรมการแข่งขันสอบสารานุกรมไทย 
8) กิจกรรมการแข่งขันประกวดหนงัสือเล่มเล็ก 

      1.3   รายงานผลการด าเนินการกิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์
นักเรียนเพื่อเตรียมสอบ  TOEIC  
      1.4  บันทึกการอ่าน คิดวิเคราะห์ และส่ือความ 
      1.5  สรุปรายงานการประเมินความสามารถในการอ่านคิด 
วิเคราะห์และเขียนส่ือความ 
      1.6  เอกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับช้ัน 

1.7  ช้ินงาน และผลงานนักเรียน 
1.8  ผลทดสอบ O-net คณิตศาสตร์ได้คะแนนเต็ม 100 

คะแนน 
 
2. สังเกตและอื่น ๆ ; พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน 

 คะแนนเฉลี่ยรวม 25.64 
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หมายเหตุ : เกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพตาม
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  ด้านมีความสามารถในการอ่าน  
การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ ดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ยรวม ร้อยละ ระดับ

คุณภาพ 
27.00 – 30.00 90 ข้ึนไป ยอดเยี่ยม (5) 
24.00 – 26.99 80 – 89 ดีเลิศ (4) 
21.00 – 23.99 70 – 79 ดี (3) 
18.00 – 20.99 60 – 69 ปานกลาง (2) 

ต่ ากว่า 18.00 
น้อยกว่าร้อยละ 

60 
ก าลังพัฒนา

(1)  

3. โครงการ/กิจกรรม 
3.1  โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

มาตรฐานสากล 
1) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์และ

เขียนส่ือความ 
2) กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 

      3.2  โครงการปลูกฝังคุณลักษณะเอกลักษณ์นักเรียน
เตรียมฯ 
         -กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน 
       3.3  โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
          -พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ส่ือการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
      3.4  โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่ทันสมัยหลากหลายตอบสนองความต้องการและ
ศักยภาพของผู้เรียน 

1) กิจกรรมพัฒนาทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 

2) กิจกรรมห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
3) กิจกรรมแข่งขันคิดเลขเร็ว 
4) กิจกรรมแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
5) กิจกรรมการแข่งขันทักษะ ภาษาอาเซียน ณ มหาลัย

ราชภัฎสกลนคร 
 

 
จดหมายข่าว  
มาตรฐานที่ 1คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1.1.1  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 

ท่ี วันเดือนป ี กิจกรรม ฉบับที่ 
ประเภทภาษาไทย 

1 
13 

กุมภาพันธ์ 
2563 

นางสาวธารทิพย์  อังคุนันท์ ได้รับรางวัลยอดนักอ่าน ประเภทนักเรียน ประจ าปี 2562 
จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

ประกาศ
สมาคม
ห้องสมุดแห่ง
ประเทศไทย 

2 
27 

มิถุนายน 
2562 

กิจกรรมวันสุนธรภู่ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระสุนทรโวหาร (ภู่) กิจกรรมการแข่งขันในวัน
สุนทรภู่ให้นักเรียนเข้าร่วม ได้แก่ การแข่งขันวาดภาพ การแข่งขันคัดลายมือ การ
แข่งขันแต่งค าประพันธ์ ตอบปัญหาภาษาไทย  และการแสดงละครท่ีเกี่ยวข้องกับผลงาน
ของท่าน  

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี  14 

ประเภทภาษาอังกฤษ 
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13 

ท่ี วันเดือนป ี กิจกรรม ฉบับที่ 

3 
14-15

กรกฎาคม 
2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศน านักเรียนเข้าแข่งขันการโต้สาระวาที
ภาษาอังกฤษ  ระดับกลุ่มจังหวัด ประจ าปี 2562(The  National OBEC English 
Debate Competition 2019) ภายใต้แนวคิด  (Thailand 4.0 and Globalization) 
โครงการเสริมศักยภาพภายใต้การเป็นพลเมืองอาเซียน  และการเตรียมสู่การเป็น
พลเมืองโลกอย่างยั่งยืน  ณ  โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  จังหวัดอุดรธานี  ผลการแข่งขัน
นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทองการแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ  ประเภท
ห้องเรียนพิเศษ  และห้องเรียนท่ัวไป ได้เป็นตัวแทนกลุ่มจังหวัดเข้าไปร่วมแข่งขันต่อใน
ระดับภูมิภาคต่อไป 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี  16 

4 
19-21 

สิงหาคม 
2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้น านักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงการประกวด
แข่งขันทักษะภาษาอาเซียน (ASEAN Language Edutianment Destival) ณ 
หอประชุม 1 และหอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   

1. ผลการแข่งขันนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ  

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด cover dance 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้น านักเรียนเข้าร่วมแข่งขันครอสเวิร์ดเกม ใน
งานวิชาการ ณ โรงเรียนธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ผลการแข่งขัน 
   นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ผลการแข่งขันครอสเวิร์ดเกม 

ปีที่ 3  
ฉบับที่  23 

5  
นางสาวสุวารินทร์ พิมพ์พงษ์ ผ่านการทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ KEPT 
(Khonkean University English Proficiency Test) จัดสอบโดยสถาบันภาษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ระดับคะแนน 70 คะแนน 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี  25 

6 
20-21

กันยายน 
2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้น านักเรียนท่ีผ่านการแข่งขันโต้สาระวาที
ภาษาอังกฤษประจ าปี 2562 ระดับกลุ่มจังหวัด ไปแข่งขันต่อระดับภูมิภาค ณ จังหวัด
อุบลราชธานี ผลการแข่งขันนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง ประเภท
ห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนท่ัวไป และนางสาวณัฐธิดา ปัญญาพวน ได้รับรางวัล The 
best speaker อันดับท่ี 3 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี  26 

7 
28 

กันยายน 
2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้น านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 แผนการ
เรียนอังกฤษ-จีน จ านวน 50 คน เข้าค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน  (Chinese camp) ณ 
สถาบันขงจ่ือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านการ
ใช้ภาษาจีน ฝึกทักษะภาษาจีน และเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมจีนจากเจ้าของภาษาโดยตรง 
ท าให้นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาจีนมากยิ่งขึ้น 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี  27 

8 
4 มิถุนายน 

2562 

นางสาวกิจจาภรณ์  กนกหงส์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/16 ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเรียน
แลกเปล่ียนในโครงการแลกเปล่ียนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่าง กระทรวง 
ศึกษาธิการกับ รัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ เมืองคัมเบอร์แลนด์ รัฐวิสคอนซิน 

ปีที่ 3  
ฉบับที่  12 

ประเภทวิทยาศาสตร์ 
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14 

ท่ี วันเดือนป ี กิจกรรม ฉบับที่ 

9 
28-30

มกราคม 
2562 

ตัวแทนนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งท่ี 7ประจ าปี 2562ได้รับรางวัลอันดับ 4(
เหรียญเงินอันดับ 1) 

ปีท่ี 3 
ฉบับท่ี 3 

10 
16 มีนาคม 

2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์น านักเรียนเข้าร่วมการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย
ไปแข่งวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก ระหว่างประเทศ ครั้งท่ี 13(13th IESO) 
รอบท่ี 2 ณ โรงเรียนปทุมคงคา กรุงเทพฯ 

ปีท่ี 3 
ฉบับท่ี 6 

11 
18

พฤษภาคม 
2562 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้วยสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) ประกอบด้วยกิจกรรมสร้างบ้านต้านโรคร้อนและกิจกรรมนักสืบดิน  

ปีท่ี 3 
ฉบับท่ี 9 

12 
28-29 

มิถุนายน 
2562 

คณะครูและนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/125/13 และ 
5/14 ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ ประจ าปี 2562 ตามโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้ม เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน คู่จังหวัดสกลนคร-นครพนม ณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อ าเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร 

ปีท่ี 3 
ฉบับท่ี 15 

13 
20

กรกฎาคม 
2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ได้น านักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ
เยาวชนในกลุ่มสนุก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  สู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 
และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  ณ  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม  
อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี  18 

14 
30 

สิงหาคม 
2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้จัดงานเปิดบ้านวิทยาศาสตร์  เนื่องในสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2562 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วย
วิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี  สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ตามโครงการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กิจกรรมในงานได้แก่  การแข่งขัน
ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  การประกวดวาดภาพ การประกวดจัดสวนถาด การแข่งขัน
สะพานไม้จ าลอง การประกวดมิสรีไซเคิล การประกวดป้ายนิเทศ การแสดงดนตรีโฟค
ซอง การแสดงละครทางวิทยาศาสตร์ นอกจานี้ยังมีการแสดงนิทรรศการร่วมจากกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่างๆ 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี  21 

15  

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เข้าร่วมการประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ส่ิงแวดล้อม กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งท่ี 11 ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร 
จังหวดขอนแก่น  โดยผลการน าเสนอได้ 
-รางวัลชนะเลิศเหรียญทองพร้อมโล่รางวัล ประเภทโปสเตอร์  สาขาเคมี 
-รองชนะเลิศเหรียญทองล าดับท่ี 1 ประเภทโปสเตอร์ สาขาวิชาชีววิทยา 
-รองชนะเลิศเหรียญทองล าดับท่ี 2 ประเภทโปสเตอร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และ 
ประเภท oral presentation สาขาวิชาชีววิทยา 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี  22 

16  นักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1ได้แก่ ปีท่ี 3  
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15 

ท่ี วันเดือนป ี กิจกรรม ฉบับที่ 
นายพีรชัย  ทาสุวรรณ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 (ฟิสิกส์) 
นางสายรมย์รวินท์  ค าลือ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 (ฟิสิกส์) 
นายณัฐพงษ์  สุธงษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1(ชีววิทยา ส ารอง) 

ฉบับท่ี  26 

17 
28 

กันยายน 
2562 

ผู้อ านวยการ ว่าท่ี ร.ต.ดร. สุกิจ ศรีพรหม เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ 
สอวน. ค่าย1 วิชาชีววิทยา ประจ าปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีนักเรียนท่ีผ่านการคัดเลือก
เข้าค่ายในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 10 จังหวัด ได้แก่ สกลนคร อุดรธานี ขอนแก่น กาฬสินธุ์ 
มหาสารคาม หนองคาย เลย หนองบัวล าภู ร้อยเอ็ด และบึงกาฬ รวมจ านวน 35 คน 
เข้าค่ายระหว่างวันท่ี 28 กันยายน -13 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี  27 

18 
25-26 
ตุลาคม 
2562 

ว่าท่ี ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหม ผู้อ านวยการ พร้อมด้วยคณะครู  และนักเรียนโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “3 ทศวรรษ น้ าพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่
โอลิมปิกวิชาการ” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคเขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร  
- นักเรียนได้สอบวัดแววโอลิมปิกวิชาการทุกสาขาวิชาการ ผลการสอบนักเรียนได้รับ
รางวัลเหรียญเงิน 5เหรียญ รางวัลเหรียญทองแดง 5 เหรียญ 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี  27 

19 
6 

พฤศจิกายน 
2562 

นายธนาวัฒน์  สายสมบัติ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/3 ได้รับรางวัลพระราชทาน พล
เอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราช
กุมารี รางวัลชนะเลิศการแข่งขันอากาศยานบังคับวิทยุ  ประเภทความคิดสร้างสรรค์ 
Basic ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้  และพัฒนา
ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การบิน ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จ.ป.ร.) 
จังหวัดนครนายก 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 31 

20 
20 

พฤศจิกายน 
2562 

นายธนาวัฒน์  สายสมบัติ นายเจตน์สฤษฎิ์  สุทารัมย์ และนายณัฐวุฒิ กลางยศ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/3 ท่ีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2  การแข่งขัน
เครื่องบินจ าลองและบังคับวิทยุ  แบบปีกหมุน 4 ใบพัด ประเภท “ปีกหมุนประลอง
ปัญญา” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจ าปี 2562 ณ ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)  

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 32 

ประเภทวิชาคอมพิวเตอร์ 

21 
15-20 

สิงหาคม 
2562 

ผลการแข่งขันกิจกรรมสาระวิชาคอมพิวเตอร์  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้แก่ 
1. รางวัลชนะเลิศ  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานถังขยะอัจฉรยิะ 
3. รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 การแข่งขันนวัตกรรมพลังงานทางเลือก  ระดับ

อาเซียน 
4. รางวัลชมเชย  โครงงานท่ีตากอาหารอัตโนมัติ 
5. รางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์  

ผลการแข่งขันกิจกรรม ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้แก่ 
1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การตอบปัญหาไอที (วิชาคอมพิวเตอร์) 
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันนวัตกรรมสุขภาพ 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี  19 
(ฉบับพิเศษ) 
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16 

ท่ี วันเดือนป ี กิจกรรม ฉบับที่ 
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันโครงงานสะเต็มทางเคมี 
4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันโครงงานวจัิยส่ิงแวดล้อมนักเรียนตาม

แนวทาง GLOBE  
5. รางวัลชมเชย  การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ 

ผลการแข่งขันกิจกรรม ณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร ได้แก่ 

1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทท่ัวไป 
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 

ผลการแข่งขันกิจกรรม  ณ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ 
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทท่ัวไป 

ประเภทคณิตศาสตร์ 

22 
1

กุมภาพันธ์ 
2562 

คุณครูปัทมา ใจคุ้มเก่า น า นางสาววีนัสรา พระสว่าง นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมแข่งขันต่อสมการทางคณิตศาสตร์ เอแม็ท ม.ปลาย ณ 
หอประชุมวิโรชน์อิ่มพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1พร้อมโล่รางวัลและเงินรางวัล 
2,000บาท 

ปีท่ี 3 
ฉบับท่ี 3 

23 
8-24 

มีนาคม 
2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้น านายศุภกร  ยันตะพันธ์  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 5/1 เข้าร่วมโครงการค่ายโอลิมปิกวิชาการ  สาขาคณิตศาสตร์ ค่ายท่ี 2 ประจ าปี
การศึกษา 2561  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปีท่ี 3 
ฉบับท่ี 5 

24  

นายทรรศนะ สันทัดพานิช ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 และนายธนนันท์ พิมพานนท์ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6/15 ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ได้ผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

ปีท่ี 3 
ฉบับท่ี 7 

ประเภทสังคมศึกษา 

25 
24 

มกราคม 
2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ได้น านักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
สรภัญญะอีสาน รุ่นอายุไม่เกนิ 18 ปี เนื่องในงานมูนมังอีสาน ครั้งท่ี 10 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี  3 

26 
25-30 
มีนาคม 
2562 

นายวุฒิชัย  บุญเกื้อ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเรียน
ตัวแทนยุวชนประชาธิปไตย  จังหวัดสกลนคร ประจ าปีการศึกษา 2562 เข้าค่าย
กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย จัดโดย ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราชฎร 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี  6 

27 
26 มีนาคม 
พ.ศ. 2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ได้น านักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
สวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ท านองสรภัญญะ  และประกวดบรรยายธรรม 
ระดับคณะสงฆ์ (ภาค8) จัดโดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดหสกลนครร่วมกับคณะสงฆ์
จังหวัดสกลนคร ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร (พระอารามหลวง) ผลการแข่งขัน ทีม
นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 
2 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี  7 
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17 

ท่ี วันเดือนป ี กิจกรรม ฉบับที่ 

28 
26 

กรกฎาคม 
2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ได้น านักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
สวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ท านองสรภัญญะ  และประกวดกล่าวค า
อาราธนาและถวายทานในพุทธพิธี  ในมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนด้านพุทธศาสนาปีท่ี 4 ระดับคณะสงฆ์ (ภาค8) ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์เลย ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การ
ถกวาที (วาจาสุภาษิต)  และรางวัลชนะเลิศ การอาราธนาธรรม เป็นตัวแทนเข้าร่วม
แข่งขันในระดับประเทศต่อไป 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี  17 

29 
29-30 

สิงหาคม 
2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ได้น านักเรียนท่ีเป็นตัวแทนการ
ประกวดการกล่าวค าอาราธนาและถวายในพุทธศาสนพิธี  เข้าประกวดต่อใน
ระดับประเทศ ในงานมหกรรมส่งเสริมและการประกวดกิจกรรมพฒันาผู้เรียนด้าน
พระพุทธศาสนา  ครั้งท่ี 4 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนักเรียนได้เข้าร่วมท ากิจกรรม Micro Teaching สาธิต
การสอนแบบใฝ่รู้ Active Learning ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ศึกษาดูงานคุณธรรมอัต
ลักษณ์วิถีพุทธ นักเรียนได้รับเหรียญรางวัลและโรงเรียนได้รับโล่รางวัลระดับประเทศ 
การประกวดการกล่าวค าอาราธนาและถวายในพุทธศาสนพิธี 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี  21 

30 
15 

สิงหาคม 
2562 

ผู้อ านวยการ ว่าท่ี ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหม ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนท่ีไปร่วมงาน
มหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพุทธศาสนา ปี 
4(4th MCU contest) รอบคัดเลือกระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 8 กระกอบด้วย 6 จังหวัด 
คือ เลย หนองคาย หนองบัวล าภู สกลนคร อุดรธานี และบึงกาฬ เมื่อวันท่ี 26 
กรกฎาคม 2562 ท่ีผ่านมา นักเรียนท่ีได้รับรางวัลดังนี ้

1. การประกวดถกวาที (วาจาสุภาษิต) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
2. การประกวดสวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะ ได้เข้าร่วมการประกวดระดับภาคคณะ

สงฆ์ ภาค 8 
3. การประกวดค ากล่าวอาราธนาธรรมและการถวายทานในพุทธศาสนพิธี ได้รับ

รางวัลชนะเลิศ  เป็นตัวแทนประกวดระดับประเทศ 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี  21 

31 
19 ตุลาคม 

2562 

ได้น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาการประกวดตอบปัญหาธรรมะ 
และบรรยายธรรมเนื่องในงานร าลึก ครบรอบ 150 ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จัด
โดยวัดค ากลางร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  เข่ือนสิรินธรและสภา
วัฒนธรรม อ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ผลการแข่งขันได้รับรางวัล ดังนี้ 
-  รางวัลชนะเลิศ การประกวดการบรรยายธรรม ได้รับถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
-  รางวัลชนะเลิศ การประกวดตอบปัญหาธรรมะ ได้รับถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี  21 

กิจกรรม 

32 
19-20 

พฤษภาคม 
2562 

นางสาวธัญชนก ทองชัย นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/13 เข้าร่วมการประชุมและ
ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ รุ่นท่ี 9 ให้การเข้าฝึก
และพัฒนาศักยภาพ ครั้งท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงแรมรอยัลซิต้ี กรุงเทพฯ 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี  9 
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ท่ี วันเดือนป ี กิจกรรม ฉบับที่ 

33 
31 

พฤษภาคม 
2562 

กิ่งกาชาดอ าเภอสว่างแดนดินได้ก าหนดมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนท่ีเรียนดีเด่นแต่
ยากจนในพื้นท่ีอ าเภอสว่างแดนดิน โดย นางกาญจนิศ โกษาแสง นายกกิ่งกาชาดอ าเภอ
สว่างแดนดิน เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาครั้งนี้ ณ หอประชุมท่ีว่าการอ าเภอ
สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี  11 

34 
13-16 

สิงหาคม 
2562 

งานห้องสมุด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดกิจกรรม
สัปดาห์ห้องสมุด  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพด้านการอ่าน
และนิสัยรักการอ่าน  เป็นการเปิดโลกทัศน์ของนักเรียนรวมทั้งเป็นการสร้างฐานปัญญา
ให้กับนักเรียน กิจกรรมท่ีจัดให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ กิจกรรมแนะน า
หนังสือน่าอ่าน กิจกรรมแต่งเพลงส่งเสริมการอ่านในห้องสมุด กิจกรรมสอบสารานุกรม
ไทย เล่ม  30 และ 34 เกมล้วงลับจับไข่ เกมพรายกระซิบภาษาเกาหลี และเกมบันไดงู 
จัดการแข่งขัน ณ ช้ัน 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี  22 

35 
4 กันยายน 

2562 

คณะครู และนักเรียนงานห้องสมุดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ได้จัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านดงสวรรค์ อ าเภอสว่างแดนดิน  
จังหวัดสกลนคร มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับน้องๆ ได้แก่ กิจกรรมบวกเลข
หรรษาน่ารู้ คัดได้คัดสวยให้ไปเลย บิงโก animals และกิจกรรมคิดค าศัพท์ภาษอังกฤษ
ฟิตความรู้ให้ก้าวไกล 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี  24 

36 
7-8 ตุลาคม 

2562 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23 กลุ่มท่ี 2 ได้รับรางวัลเหรียญทองและเป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อใน
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 22รายการตัวอย่างเช่น  
1. การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) 
2. การประกวดโครงงานวิทยาศาตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
3. การแข่งขันวาดภาพระบายสี  
4. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น 
5. การแข่งขันประติมากรรม 
6. การประกวดหนังสือเล่มเล็ก 

ปีท่ี 3 
ฉบับท่ี 28 

37 
25 

ธันวาคม 
2562 

ตัวแทนโรงเรียนธนาคาร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วม
โครงการประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่นของ ธ.ก.ส. ประจ าปี 2562 กลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จัดโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ณ 
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนไปแข่งขันต่อในระดับประเทศ  ได้แก่ นางสาวชลิดา แสน
สุข  นางสาวธมลวรรณ  สุรเสียง  และนางสาวธัญชนก  ทองชัย 

ปีท่ี 3 
ฉบับท่ี 36 
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ผลการประเมินและตรวจสอบตัวชี้วัดความส าเร็จ 
มาตรฐาน 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา  2562 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23 
มาตรฐาน 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1.1.2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
          และแก้ปัญหา 

ค่าเป้าหมาย     ร้อยละ  80  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
  ผลการประเมิน  ร้อยละ  89   ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
  สรุปผลการประเมิน  สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ร่องรอยหลักฐาน 

1.  นักเรียนมีผลงาน/ช้ินงาน/
โครงงาน (กลุ่มหรือเด่ียว) 1 ช้ิน/
โครงงาน/คน/ปีและสามารถ
อธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอน
การท างานและปัญหาอุปสรรคของ
การท างานได้ 
 
2.  นักเรียนร้อยละ 75 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อยู่ใน
ระดับดี  (ผลการเรียนระดับ 3 ข้ึน
ไป)/77.82 
 
3.  นักเรียนร้อยละ 80 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ในระดับดี (ผลการ
เรียนระดับ 3 ข้ึนไป)/97.55 
 
4.  นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการ
ประเมินคิดวิเคราะห์ระดับดี/82.67 
 
5. นักเรียนจัดท ารายงานวิชา  IS 
ร้อยละ 100 
 
 

4.45 1. ตรวจสอบ/รางวัล/เอกสารท่ีสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
จากข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น 
1.1. สรุปจ านวนโครงงานท่ีชนะเลิศท้ังหมด; รายงานพฒันา

สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
1.2. สรุปรายงานผลสัมฤทธิ์นักเรียน ปีการศึกษา  2562 
1.3. แบบสรุปรายงานการประเมินความสามารถในการอ่าน  

คิดวิเคราะห์และเขียนส่ือความ 
1.4. บันทึกการท างาน/ช้ินงาน/ผลงานนักเรียน 
1.5. การน าเสนองาน/โครงงาน/IS 
1.6. รายงานกิจกรรมเปิดบ้านวิทยาศาสตร์และ IS/ร่องรอย

กิจกรรม 
1.7. รายงานการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/บนัทึกกิจกรรม

ชุมนุมฯ 
1.8. สรุปจ านวนรางวัลท่ีได้รับจากการแข่งขันโครงงาน 
1.9. สถิตินักเรียนท่ีเข้าสอบโอลิมปิกวิชาการ 

2. สังเกตและอื่นๆ;พฤติกรรมการเรียน การท างานรว่มกัน  
การอภิปรายแสดงความคิดเห็น การร่วมกันแก้ไขปัญหาฯ 

 
3. โครงการ/กิจกรรม 

3.1 โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล 
1) รายงานการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ห้องเรียน SMTE 

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
2) กิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ 
3) กิจกรรมติวเข้มโอลิมปิกวิชาการวิชาชีววิทยา ฟิสิกส์ 

เคมีและดาราศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 

4.18 
 
 
 
 
 

4.36 
 
 
 
 
 

4.27 
 
 

4.36 
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6.  โครงงานของนักเรียนท่ีส่งเข้า
ร่วมการแข่งขันร้อยละ  80 ข้ึนไป 
ได้รับรางวัล 
 
7.นักเรียนห้องเรียน SMTE เข้าร่วม
การแข่งขันโครงงาน ร้อยละ 100 

4.09 
 
 
 

4.18 
 

4) กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ (O-NET)ปีการศึกษา 
2562 

5) กิจกรรมแข่งขันเนื่องในสัปดาห์ วิทยาศาสตร์ :  

- มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (สามพร้าว) 

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตสกลนคร 

- มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 

- มหาวิทยาลัยนครพนม 
6) รางวัลชนะเลิศกิจกรรมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์

ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายของมูลนิธิเปรมติลสูลานนท์ 
ช่ือโครงงาน ตองโขบ (Thongkob Project) 

7) กิจกรรมแข่งขันวิทยาศาสตร์โลก และอวกาศโอลิมปิก
ระหว่างประเทศ (IESO) ประจ าปี  2562 

8) กิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 
9) การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราช

มงคล วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร 
10) กิจกรรมเปิดบ้านวิทยาศาสตร์ เนื่องในสัปดาห์วัน

วิทยาศาสตร์ ปี 2562 
11) กิจกรรมเพชรยอดมงกุฎ 
12) กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 
13) กิจกรรมการแข่งขันอากาศยานประเภทเครื่องร่อนฯ 

โรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้า 
คะแนนเฉลี่ยรวม 29.91 3.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการ

เรียนรู้ที่ทันสมัยหลากหลายตอบสนองความต้องการ
และศักยภาพของผู้เรียน 

1) กิจกรรมเพิ่มทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

2) กิจกรรมเพิ่มทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุดรธานี 

3) กิจกรรมวันคริสต์มาส 
4) กิจกรรม English Camp 

หมายเหตุ  : 
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เกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพตามตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ  ด้านมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความ คิดเห็น  
และแก้ปัญหาดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ยรวม ร้อยละ ระดับ

คุณภาพ 
30.50 – 35.00 90 ข้ึนไป ยอดเยี่ยม 

(5) 
28.00 – 30.49 80 – 89 ดีเลิศ (4) 
24.50 – 27.99 70 – 79 ดี (3) 
21.00 – 24.49 60 – 69 ปานกลาง 

(2) 

ต่ ากว่า 21.00 
น้อยกว่า

ร้อยละ 60 
ก าลัง

พัฒนา(1) 
 

 

 
จดหมายข่าว 
มาตรฐาน 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1.1.2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ท่ี วันเดือนป ี กิจกรรม ฉบับที่ 

ประเภทภาษาไทย 

1 
13 

กุมภาพันธ์ 
2563 

นางสาวธารทิพย์  อังคุนันท์ ได้รับรางวัลยอดนักอ่าน ประเภทนักเรียน ประจ าปี 
2562 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ประกาศ
สมาคม
ห้องสมุดแห่ง
ประเทศไทย 

2 
27 

มิถุนายน 
2562 

ได้กิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระสุนทรโวหาร (ภู่) กิจกรรมการ
แข่งขันในวันสุนทรภู่ให้นักเรียนเข้าร่วม ได้แก่ การแข่งขันวาดภาพ การแข่งขันคัด
ลายมือ การแข่งขันแต่ค าประพันธ์ ตอบปัญหาภาษาไทย  และการแสดงละครท่ี
เกี่ยวข้องกับผลงานของท่าน  

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี  14 

ประเภทภาษาอังกฤษ 

3 
14-15 

กรกฎาคม 
2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศน านักเรียนเข้าแข่งขันการโต้สาระวาที
ภาษาอังกฤษ  ระดับกลุ่มจังหวัด ประจ าปี 2562(The  National OBEC English 
Debate Competition 2019) ภายใต้แนวคิด  (Thailand 4.0 and 
Globalization) โครงการเสริมศักยภาพภายใต้การเป็นพลเมืองอาเซียน  และการ
เตรียมสู่การเป็นพลเมืองโลกอย่างยั่งยืน  ณ  โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  จังหวัด

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี  16 
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ท่ี วันเดือนป ี กิจกรรม ฉบับที่ 
อุดรธานี  ผลการแข่งขันนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทองการแข่งขันโต้
สาระวาทีภาษาอังกฤษ  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  และห้องเรียนท่ัวไป ได้เป็น
ตัวแทนกลุ่มจังหวัดเข้าไปร่วมแข่งขันต่อในระดับภูมิภาคต่อไป 

4 
19-21 

สิงหาคม 
2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้น านักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงการ
ประกวดแข่งขันทักษะภาษาอาเซียน (ASEAN Language Edutianment 
Destival) ณ หอประชุม 1 และหอประชุมวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร   

1. ผลการแข่งขันนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การล่าวสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ  

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด cover dance 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้น านักเรียนเข้าร่วมแข่งขันครอสเวิร์ดเกม 
ในงานวิชาการ ณ โรงเรียนธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ผลการ
แข่งขัน 
   นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ผลการแข่งขันครอสเวิร์ดเกม 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี  23 

5  
นางสาวสุวารินทร์ พิมพ์พงษ์ ผ่านการทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ KEPT 
(Khonkean University English Proficiency Test) จัดสอบโดยสถาบันภาษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ระดับคะแนน 70 คะแนน 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี  25 

6 
20-21

กันยายน 
2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้น านักเรียนท่ีผ่านการแข่งขันโต้สาระวาที
ภาษาอังกฤษประจ าปี 2562 ระดับกลุ่มจังหวัด ไปแข่งขันต่อระดับภูมิภาค ณ 
จังหวัดอุบลราชธานี ผลการแข่งขันนักเรียนโรงเรยีนเตรียมอุดมศึกษา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง ประเภท
ห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนท่ัวไป และนางสาวณัฐธิดา ปัญญาพวน ได้รับรางวัล 
The best speaker อันดับท่ี 3 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี  26 

7 
28  

กันยายน 
2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้น านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 
แผนการเรียนอังกฤษ-จีน จ านวน 50 คน เข้าค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน  
(Chinese camp) ณ สถาบันขงจ่ือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนด้านการใช้ภาษาจีน ฝึกทักษะภาษาจีน และเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมจีนจากเจ้าของภาษาโดยตรง ท าให้นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้
ภาษาจีนมากยิ่งขึ้น 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี  27 

8 
4  

มิถุนายน 
2562 

นางสาวกิจจาภรณ์  กนกหงส์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/16 ได้รับคัดเลือกให้เป็น
นักเรียนแลกเปล่ียนในโครงการแลกเปล่ียนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการกับ รัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ เมืองคัมเบอร์
แลนด์ รัฐวิสคอนซิน 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี  12 

ประเภทวิทยาศาสตร์ 
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ท่ี วันเดือนป ี กิจกรรม ฉบับที่ 
9 28-30

มกราคม 
2562 

ตัวแทนนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดล้อม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมแข่งขัน
ฟิสิกส์สัประยุทธ์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งท่ี 7ประจ าปี 2562
ได้รับรางวัลอันดับ 4(เหรียญเงินอันดับ 1) 

ปีท่ี 3 
ฉบับท่ี 3 

10 16 
 มีนาคม 
2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์น านักเรียนเข้าร่วมการสอบคัดเลือกผู้แทน
ประเทศไทยไปแข่งวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก ระหว่างประเทศ ครั้งท่ี 
13(13th IESO) รอบท่ี 2 ณ โรงเรียนปทุมคงคา กรุงเทพฯ 

ปีท่ี 3 
ฉบับท่ี 6 

11 
25-30 
มีนาคม  
2562 

นายวุฒิชัย  บุญเกื้อ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 ได้รับคัดเลือกให้เป็น
นักเรียนตัวแทนยุวชนประชาธิปไตย  จังหวัดสกลนคร ประจ าปีการศึกษา 2562 
เข้าค่ายกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย จัดโดย ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 

ปีท่ี 3 ฉบับ
ท่ี  6 

12 
18 

พฤษภาคม 
2562 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้วยสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) ประกอบด้วยกิจกรรมสร้างบ้านต้านโรคร้อนและกิจกรรม
นักสืบดิน  

ปีท่ี 3 
ฉบับท่ี 9 

13 
28-29 

มิถุนายน 
2562 

คณะครูและนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/125/13 
และ 5/14 ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ ประจ าปี 2562 ตามโครงการห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้ม เครือข่ายภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน คู่จังหวัดสกลนคร-นครพนม ณ โรงเรียนธาตุ
นารายณ์วิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

ปีท่ี 3 
ฉบับท่ี 15 

14 
6 

กรกฎาคม 
2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์  ตามโครงการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  
โดย ผู้อ านวยการ ว่าท่ี ร.ต.ดร.สุกิจ  ศรีพรหม เป็นประธานในพธิีเปิดกิจกรรมค่าย
วิทยาศาสตร์ กิจกรรมในค่ายแบ่งเป็น 4 ฐาน  ได้แก่  ฐานการเก็บตัวอย่างพรรณ
ไม้  ฐานสีย้อมจากธรรมชาติ  ฐานแพนิ่ง  และฐานเครื่องบินพลังยาง  มีนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จ านวน 160 คน 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี  16 

15 
20 

กรกฎาคม 
2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ได้น านักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ
เยาวชนในกลุ่มสนุก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  สู่ความเป็นเลิศทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียน และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  ณ  คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนครพนม  อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

ปีท่ี 3 
ฉบับท่ี  18 

16 

30 
สิงหาคม 
2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้จัดงานเปิดบ้านวิทยาศาสตร์  เนื่องในสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2562 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วย
วิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี  สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ตามโครงการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กิจกรรมในงานได้แก่  
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  การประกวดวาดภาพ  การประกวดจัดสวน
ถาด การแข่งขนัสะพานไม้จ าลอง  การประกวดมิสรีไซเคิล การประกวดป้ายนิเทศ 

ปีท่ี 3 
ฉบับท่ี  21 
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ท่ี วันเดือนป ี กิจกรรม ฉบับที่ 
การแสดงดนตรีโฟคซอง การแสดงละครทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีการแสดง
นิทรรศการร่วมจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 

17  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมการประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
ครั้งท่ี 11 ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวดขอนแก่น  โดยผลการน าเสนอได้ 
-รางวัลชนะเลิศเหรียญทองพร้อมโล่รางวัล ประเภทโปสเตอร์  สาขาเคมี 
-รองชนะเลิศเหรียญทองล าดับท่ี 1 ประเภทโปสเตอร์ สาขาวิชาชีววิทยา 
-รองชนะเลิศเหรียญทองล าดับท่ี 2 ประเภทโปสเตอร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และ 
ประเภท oral presentation สาขาวิชาชีววิทยา 

ปีท่ี 3 
ฉบับท่ี  22 

18  นักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1ได้แก่ 
นายพีรชัย  ทาสุวรรณ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 (ฟิสิกส์) 
นางสายรมย์รวินท์  ค าลือ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 (ฟิสิกส์) 
นายณัฐพงษ์  สุธงษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1(ชีววิทยา ส ารอง) 

ปีท่ี 3 
ฉบับท่ี  26 

19 

28 
กันยายน 
2562 

ผู้อ านวยการ ว่าท่ี ร.ต.ดร. สุกิจ ศรีพรหม เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายโอลิมปิก
วิชาการ สอวน. ค่าย1 วิชาชีววิทยา ประจ าปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีนักเรียนท่ีผ่าน
การคัดเลือกเข้าค่ายในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 10 จังหวัด ได้แก่ สกลนคร อุดรธานี 
ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม หนองคาย เลย หนองบัวล าภู ร้อยเอ็ด และบึง
กาฬ รวมจ านวน 35 คน เข้าค่ายระหว่างวันท่ี 28 กันยายน -13 ตุลาคม 2562 ณ 
ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ปีท่ี 3 
ฉบับท่ี  27 

20 

25-26 
ตุลาคม 
2562 

ว่าท่ี ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหม ผู้อ านวยการ พร้อมด้วยคณะครู  และนักเรียน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “3 ทศวรรษ น้ าพระทัย
สมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการ” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคเขต
บางนา กรุงเทพมหานคร  
- นักเรียนได้สอบวัดแววโอลิมปิกวิชาการทุกสาขาวิชาการ ผลการสอบนักเรียน
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 5เหรียญ รางวัลเหรียญทองแดง 5 เหรียญ 

ปีท่ี 3 
ฉบับท่ี  27 

21 

6 
พฤศจิกายน 

2562 

นายธนาวัฒน์  สายสมบัติ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/3 ได้รับรางวัล
พระราชทาน พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี รางวัลชนะเลิศการแข่งขันอากาศยานบังคับ
วิทย ุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ Basic ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โครงการ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้  และพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การบิน ณ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จ.ป.ร.) จังหวัดนครนายก 
 

ปีท่ี 3 
ฉบับท่ี 31 

22 20 
พฤศจิกายน 

2562 

นายธนาวัฒน์  สายสมบัติ นายเจตน์สฤษฎิ์  สุทารัมย์ และนายณัฐวุฒิ กลางยศ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/3 ท่ีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2  การแข่งขัน
เครื่องบินจ าลองและบังคับวิทยุ  แบบปีกหมุน 4ใบพัด ประเภท “ปีกหมุนประลอง

ปีท่ี 3 
ฉบับท่ี 32 
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25 

ท่ี วันเดือนป ี กิจกรรม ฉบับที่ 
ปัญญา” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจ าปี 2562 ณ ส านักงาน
การวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
 

ประเภทวิชาคอมพิวเตอร์ 

23 
15-20 

สิงหาคม 
2562 

ผลการแข่งขันกิจกรรมสาระวิชาคอมพิวเตอร์  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ได้แก่ 

6. รางวัลชนะเลิศ  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
7. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานถังขยะอัจฉรยิะ 
8. รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 การแข่งขันนวัตกรรมพลังงานทางเลือก  ระดับ 

อาเซียน 
9. รางวัลชมเชย  โครงงานท่ีตากอาหารอัตโนมัติ 
10. รางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์  

ผลการแข่งขันกิจกรรม ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ได้แก่ 
6. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การตอบปัญหาไอที (วิชาคอมพิวเตอร์) 
7. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันนวัตกรรมสุขภาพ 
8. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันโครงงานสะเต็มทางเคมี 
9. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันโครงงานวจัิยส่ิงแวดล้อมนักเรียน

ตามแนวทาง GLOBE  
10.รางวัลชมเชย  การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ 

ผลการแข่งขันกิจกรรม ณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร ได้แก่ 

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท 
ท่ัวไป 

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
ผลการแข่งขันกิจกรรม  ณ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ 
       -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
ท่ัวไป 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี  19 
(ฉบับพิเศษ) 

ประเภทคณิตศาสตร์ 

24 
1 

กุมภาพันธ์ 
2562 

คุณครูปัทมา ใจคุ้มเก่า น า นางสาววีนัสรา พระสว่าง นักเรียนโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมแข่งขันต่อสมการทางคณิตศาสตร์ เอ
แม็ท ม.ปลาย ณ หอประชุมวิโรชน์อิ่มพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1พร้อมโล่
รางวัลและเงินรางวัล 2,000บาท 

ปีท่ี 3 
ฉบับท่ี 3 

25 
8-24 

มีนาคม  
2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้น านายศุภกร  ยันตะพันธ์  นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 เข้าร่วมโครงการค่ายโอลิมปิกวิชาการ  สาขาคณิตศาสตร์ 
ค่ายท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2561  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปีท่ี 3 
ฉบับท่ี 5 
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26 

ท่ี วันเดือนป ี กิจกรรม ฉบับที่ 

26  

นายทรรศนะ สันทัดพานิช ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 และนายธนนันท์ พิมพานนท์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/15 ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ 
ได้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ปีท่ี 3 
ฉบับท่ี 7 

ประเภทสังคมศึกษา 

27 
24 

มกราคม 
2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ได้น านักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันสรภัญญะอีสาน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เนื่องในงานมูนมงัอีสาน ครั้งท่ี 10 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี  3 

28 
25-30 
มีนาคม 
2562 

นายวุฒิชัย  บุญเกื้อ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 ได้รับคัดเลือกให้เป็น
นักเรียนตัวแทนยุวชนประชาธิปไตย  จังหวัดสกลนคร ประจ าปีการศึกษา 2562 
เข้าค่ายกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย จัดโดย ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี  6 

29 
29-30 

สิงหาคม 
2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ได้น านักเรียนท่ีเป็น
ตัวแทนการประกวดการกล่าวค าอาราธนาและถวายในพุทธศาสนพิธี  เข้าประกวด
ต่อในระดับประเทศ ในงานมหกรรมส่งเสริมและการประกวดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา  ครั้งท่ี 4 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนักเรียนได้เข้าร่วมท า
กิจกรรม Micro Teaching สาธิตการสอนแบบใฝ่รู้ Active Learning ร่วม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ศึกษาดูงานคุณธรรมอัตลักษณ์วิถีพุทธ นักเรียนได้รับเหรียญ
รางวัลและโรงเรียนได้รับโล่รางวัลระดับประเทศ การประกวดการกล่าวค าอารธนา
และถวายในพุทธศาสนพิธี 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี  21 

30 
15 

สิงหาคม 
2562 

ผู้อ านวยการ ว่าท่ี ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหม ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนท่ีไป
ร่วมงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพุทธ
ศาสนา ปี 4(4th MCU contest) รอบคัดเลือกระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 8 กระ
กอบด้วย 6 จังหวัด คือ เลย หนองคาย หนองบัวล าภู สกลนคร อุดรธานี และบึง
กาฬ เมื่อวันท่ี 26 กรกฎาคม 2562 ท่ีผ่านมา นักเรียนท่ีได้รับรางวัลดังนี้ 

1. การประกวดถกวาที (วาจาสุภาษิต) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
2. การประกวดสวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะ ได้เข้าร่วมการประกวดระดับภาค

คณะสงฆ์ ภาค 8 
3. การประกวดค ากล่าวอาราธนาธรรมและการถวายทานในพุทธศาสนพิธี 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ  เป็นตัวแทนประกวดระดับประเทศ 
 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี  21 

31 
19 

ตุลาคม 2 
562 

ได้น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาการประกวดตอบปัญหา
ธรรมะ และบรรยายธรรมเนื่องในงานร าลึก ครบรอบ 150 ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น 
ภูริทัตโต จัดโดยวัดค ากลางร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  เข่ือนสิริน
ธรและสภาวัฒนธรรม อ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ผลการแข่งขันได้รับ
รางวัล ดังนี้ 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี  21 
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27 

ท่ี วันเดือนป ี กิจกรรม ฉบับที่ 
-  รางวัลชนะเลิศ การประกวดการบรรยายธรรม ได้รับถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
-  รางวัลชนะเลิศ การประกวดตอบปัญหาธรรมะ ได้รับถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
 
 

32 
19-20 

พฤษภาคม 
2562 

นางสาวธัญชนก ทองชัย นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/13 เข้าร่วมการประชุมและ
ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ รุ่นท่ี 9 ให้การ
เข้าฝึกและพัฒนาศักยภาพ ครั้งท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงแรมรอยัลซิต้ี 
กรุงเทพมหานคร 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี  9 

33 
31 

พฤษภาคม 
2562 

กิ่งกาชาดอ าเภอสว่างแดนดินได้ก าหนดมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนท่ีเรียน
ดีเด่นแต่ยากจนในพื้นท่ีอ าเภอสว่างแดนดิน โดย นางกาญจนิศ โกษาแสง นายกกิ่ง
กาชาดอ าเภอสว่างแดนดิน เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาครั้งนี้ ณ 
หอประชุมท่ีว่าการอ าเภอสว่างแดนดิน 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี  11 

34 
13-16 

สิงหาคม 
2562 

งานห้องสมุด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดกิจกรรม
สัปดาห์ห้องสมุด  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพด้านการ
อ่านและนิสัยรักการอ่าน  เป็นการเปิดโลกทัศน์ของนักเรียนรวมทั้งเป็นการสร้าง
ฐานปัญญาให้กับนักเรียน กิจกรรมท่ีจัดให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ 
กิจกรรมแนะน าหนงัสือน่าอ่าน กิจกรรมแต่งเพลงส่งเสริมการอ่านในห้องสมุด 
กิจกรรมสอบสารานุกรมไทย เล่ม  30 และ 34 เกมล้วงลับจับไข่ เกมพรายกระซิบ
ภาษาเกาหลี และเกมบันไดงู จัดการแข่งขัน ณ ช้ัน 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

ปีท่ี 3 
 ฉบับท่ี  22 

35 
4 

กันยายน 
2562 

คณะครู และนักเรียนงานห้องสมุดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านดง
สวรรค์ อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ให้กับน้องๆ ได้แก่ กิจกรรมบวกเลขหรรษาน่ารู้ คัดได้คัดสวยให้ไปเลย บิงโก 
animals และกิจกรรมคิดค าศัพท์ภาษอังกฤษฟิตความรู้ให้ก้าวไกล 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี  24 

36 
7-8 

ตุลาคม 
2562 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23 กลุ่มท่ี 2 ได้รับรางวัลเหรียญทองและเป็นตัวแทนไปแข่งขัน
ต่อในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 22 รายการตัวอย่างเช่น  
1. การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) 
2. การประกวดโครงงานวิทยาศาตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
3. การแข่งขันวาดภาพระบายสี  
4. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น 
5. การแข่งขันประติมากรรม 
6. การประกวดหนังสือเล่มเล็ก 

ปีท่ี 3 
ฉบับท่ี 28 

37 
7 

สิงหาคม 
2562 

นายณรงค์ ค าสุขุม รองผู้อ านวยการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ  พร้อมด้วยคณะครูและตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา
สักการะ เนื่องในวันรพี น้อมร าลึกถึงพระบิดาแห่งกฎหมายไทย  พระบรมวงศ์เธอ  

ปีท่ี 3 
ฉบับท่ี  18 
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28 

ท่ี วันเดือนป ี กิจกรรม ฉบับที่ 
พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  ณ ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน  
กลุ่มสาระฯ น าตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย  ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ  ในการแข่งขันครั้งนี ้
 

38 
31  

สิงหาคม 
2562 

ผู้อ านวยการ ว่าท่ี ร.ต.ดร. สุกิจ ศรีพรหม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  กิจกรรมการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อ
การเตรียมตัวสอบ TOEIC บรรยายโดย อาจารย์รชต บรรลุวัตถุประสงค์ (อ.ติงล่ี) 
จากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมชาติ ณ หอประชุมชมพูชานัย 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี  24 

39 
25  

ธันวาคม 
2562 

ตัวแทนโรงเรียนธนาคาร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้า
ร่วมโครงการประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่นของ ธ.ก.ส. ประจ าปี 2562 กลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จัดโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนไปแข่งขันต่อในระดับประเทศ  ได้แก่ 
นางสาวชลิดา แสนสุข นางสาวธมลวรรณ  สุรเสียง และนางสาวธัญชนก  ทองชัย 

ปีท่ี 3 
ฉบับท่ี 36 

40 
11  

มกราคม 
2562 

คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ ในงาน 
“นิทรรศการ 81 ปี เตรียมอุดมศึกษา  ก้าวสู่อนาคต” เนื่องในวันครบรอบ 81 ปี 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 2 

41 
12  

มกราคม 
2562 

นายภูวดล รินทะชัย นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียน
พฤติกรรมดีมีค่านิยม  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจ าปี 2562 จากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 2 

42 
15  

มกราคม 
2562 

ผู้อ านวยการโรงเรียนได้รับมอบเกียรติบัตรพร้อมรางวัลทุนสนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรมจากธนาคารทิสโก้ จ านวนเงิน 5,000 บาท แก่นักเรียนท่ีเป็นตัวแทน
ระดับภูมิภาคท่ีเข้าร่วมค่ายการเงินครั้งท่ี 15 และมอบเกียรติบัตรแก่ครูและ
นักเรียนท่ีเป็นยอดนักออมเงินกับทางธนาคารโรงเรียนและมอบเกียรติบัตรจิต
อาสาแก่นักเรียนท่ีปฏิบัติงานธนาคารโณงเรียนเพื่อเป็นขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 2 

43 
5-9  

สิงหาคม 
2562 

คณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  น านักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ตามโครงการ
ยกระดับคุณภาพทางการศึกษาท่ีเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ  นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4-5 เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียน  นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6  เน้นการเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าเรียนต่อใน
ระดับมหาวิทยาลัย  มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จ านวน 88 คน และครูผู้
ควบคุมดูแลนักเรียน จ านวน 6 คน 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 18 

ประเภทโครงงาน 

44 
28-29 

พฤศจิกายน 
2562 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ส่งโครงงานเข้าร่วม
ประกวด โครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ Young Scientist Competition 
(YSC) ครั้งท่ี 22และได้ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอโครงงาน และได้รับทุน

ปีท่ี 3 
ฉบับท่ี 34 
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29 

ท่ี วันเดือนป ี กิจกรรม ฉบับที่ 
พัฒนาผลงาน 3,000บาท จ านวน 2 โครงงาน ณ ศูนย์ประสานงาน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
1.  โครงงานเรื่อง นวัตกรรมอนุบาลเล้ียงปลากัด  
 รายช่ือผู้พัฒนา  
1. นายพรอนันต์  พันธ์เทียม 
2. นายวุฒิชัย  บุญเกื้อ  
3. นายวิทูร  ทราจารวัตร  
 ครูท่ีปรึกษา 
นางสาวดลนภา  พรรื่นเริงและนายสถาพร  สุติบุตร 
 
2.  โครงงานเรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์จากสมการพาราเมตริกโดยใช้โปรแกรม 
GeoGebra 
 รายช่ือผู้พัฒนา  
1. นางสาวคณภรณ์  ร่างกาย  
2. นางสาวกนกวรรณ สุทธิประภา  
3. นางสาวกุสุมา  กาหอม  
 ครูท่ีปรึกษา 
นางรพีพร  สุรารักษ์และนายวัชระ เหมือนสวัสด์ิ 
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30 

ผลการประเมินและตรวจสอบตัวชี้วัดความส าเร็จ 
มาตรฐาน 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา  2562 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23 
 
มาตรฐาน 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    1.1.3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

ค่าเป้าหมาย     ร้อยละ  80  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
 ผลการประเมิน  ร้อยละ  87   ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
 สรุปผลการประเมิน  สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ คะแนนเฉลี่ย ร่องรอยหลักฐาน 

 1. นักเรียนสามารถจัดท าหรือมี
โครงงาน/งานวิจัย/นวัตกรรม 
ผลงาน จ านวน 1 เรื่อง/ช้ิน/คน/ป ี
   2.นักเรียนสร้างกิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้และจัดท า
โครงงานท่ีเสนอแนวคิดเพื่อ
สาธารณประโยชน์ 
จ านวน 1 เรื่อง/ช้ินต่อปี 
   3. นักเรียนสามารถน าเสนอและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้โครงงาน/
งานวิจัย/นวัตกรรมในระดับ
โรงเรียน และกลุ่มโรงเรียน  
   4. นักเรียนทุกคนมีโครงงาน 
อย่างน้อย  1 โครงงาน/ป ี
   5. นักเรียนมีนวัตกรรมท่ีส่งเข้า
แข่งขัน และได้รับรางวัลเหรียญทอง 
เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง 
ในระดับเขตพื้นท่ีและระดับชาติ   
10 รางวัลขึ้นไป 
6. นักเรียนห้องเรียน SMTE  
มีโครงงานทุกคนก่อนจบการศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี   6 
 

4.18 
 
 

4.00 
 
 
 
 

4.00 
 
 
 

4.00 
 

4.00 
 
 
 
 

4.00 

1. ตรวจสอบ/รางวัล/เอกสาร ท่ีสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนจากข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น 
1.1. ถ้วยรางวัลชนะเลิศพระราชทาน จากพลเอกหญิง 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมการ
แข่งขันอากาศยานบังคับวิทยุประเภทความคิด
สร้างสรรค์ (Basic) ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
ตอนปลาย ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

1.2. เหรียญทองและเกียรติบัตร การน าเสนอผลงานวิจัย 
ส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมในงาน “วนันักประดิษฐ์”  
ประจ าปี 2563 (Thailand  Inventors’ Day 2020  
ณ  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  บางนา  
กรุงเทพมหานคร  

1.3. เหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ระดับ ม.4-6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 ระดับชาติ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีษะเกษ 

1.4. รางวัลชนะเลิศ ระดับภูมิภาค พร้อมทุน 9,000 บาท
ในโครงการการประกวดโครงงานของ
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งท่ี 22 ศูนย์ภา
ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

1.5. นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากห้องเรียน 
SMTE 

2. สังเกต; พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน คะแนนเฉลี่ยรวม 24.18 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ คะแนนเฉลี่ย ร่องรอยหลักฐาน 

หมายเหตุ : เกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพตาม
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  ด้านมีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมดังนี ้
 
คะแนนเฉลี่ยรวม ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
27.00 – 30.00 90 ข้ึนไป ยอดเยี่ยม (5) 
24.00 – 26.99 80 – 89 ดีเลิศ (4) 
21.00 – 23.99 70 – 79 ดี (3) 
18.00 – 20.99 60 – 69 ปานกลาง (2) 

ต่ ากว่า 18.00 
น้อยกว่าร้อยละ 

60 
ก าลังพัฒนา

(1) 
 

3. โครงการ/กิจกรรม 
3.1. โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการ

เรียนรู้ที่ทันสมัยหลากหลายตอบสนองความ
ต้องการและศักยภาพของผู้เรียน 

1) กิจกรรมการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน
ด้วย STEM Education 

 

 
จดหมายข่าว 
มาตรฐาน 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1.1.3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

ท่ี วันเดือนป ี กิจกรรม ฉบับที่ 

1 
28-30 

มกราคม 
2562 

ตัวแทนนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดล้อม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วม
แข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งท่ี 7 
ประจ าปี 2562 ได้รับรางวัลอันดับ 4 (เหรียญเงินอันดับ 1) 

ปีท่ี 3 
 ฉบับท่ี 3 

2 
1  

กุมภาพันธ์ 
2562 

คุณครปูัทมา ใจคุ้มเก่า น า นางสาววีนัสรา พระสว่าง นักเรียนโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมแข่งขันต่อสมการทาง
คณิตศาสตร์ เอแม็ท ม.ปลาย ณ หอประชุมวิโรชน์  อิ่มพิทักษ์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 พร้อมโล่รางวัลและเงินรางวัล 2,000 บาท 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 3 

3 
18 

พฤษภาคม 
2562 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน
ด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education) ประกอบด้วยกิจกรรมสร้างบ้านต้าน
โรคร้อนและกิจกรรมนักสืบดิน  

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 9 

4 
6  

กรกฎาคม 
2562 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ตามโครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยแบ่งกิจกรรม
ออกเป็น 4 ฐาน ได้แก่ ฐานเก็บตัวอย่างพรรณไม้ ฐานย้อมสีธรรมชาติ ฐาน
แพนิ่ง และฐานเครื่องบินพลังยาง 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 16 
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ท่ี วันเดือนป ี กิจกรรม ฉบับที่ 

5 
14-15 

กรกฎาคม 
2562 

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ น านักเรียนเข้าแข่งขันการโต้วาทีภาษาอังกฤษ ระดับ
กลุ่มจังหวัด ประจ าปี 2562 ภายใต้แนวคิด Thailand 4.0 and 
Globalization ตามโครงการสร้างเสริมศักยภาพภายใต้การเป็นพลเมือง
อาเซียน และการเตรียมสู่การเป็นพลเมืองโลกอย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนอุดร
พิทยาคม จังหวัดอุดรธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท
ห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนท่ัวไป และได้เป็นตัวแทนกลุ่มจังหวัดเข้าแข่งขัน
ในระดับภูมิภาคต่อไป 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 16 

6 
20 

กรกฎาคม 
2562 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ได้น านักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในกลุ่มสนุก ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนและการ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 18 

7 
15-20 

สิงหาคม 
2562 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ น านักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2562  
- ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานถังขยะอัจฉริยะ 
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันนวัตกรรมพลังงานทางเลือก ระดับ
อาเซียน 
3. รางวัลชมเชย โครงงานท่ีตากอาหารอัตโนมัติ 
- ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันนวัตกรรมสุขภาพ 
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันโครงงานสะเต็มทางเคมี  
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันโครงงานวิจัยส่ิงแวดล้อมนักเรียน
ตามแนวทาง GLOBE 
- ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร  
1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
ท่ัวไป 
- ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 
1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
ท่ัวไป 

ปีท่ี 3 
 ฉบับท่ี 19 
(ฉบับพิเศษ) 

8 
7-9  

สิงหาคม 
2562 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมการประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ครั้งท่ี 11 ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวดขอนแก่น  โดยผลการ
น าเสนอได้ 
-รางวัลชนะเลิศเหรียญทองพร้อมโล่รางวัล ประเภทโปสเตอร์  สาขาเคมี 
-รองชนะเลิศเหรียญทองล าดับท่ี 1 ประเภทโปสเตอร์ สาขาวิชาชีววิทยา 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 22 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งานประกันคุณภาพการศึกษา    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

33 

ท่ี วันเดือนป ี กิจกรรม ฉบับที่ 
-รองชนะเลิศเหรียญทองล าดับท่ี 2 ประเภทโปสเตอร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
และ ประเภท oral presentation สาขาวิชาชีววิทยา 

9 
20-21 

กันยายน 
2562 

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ น านักเรียนเข้าแข่งขันการโต้วาทีภาษาอังกฤษ ระดับ
ภูมิภาค ประจ าปี 2562 ณ จังหวัดอุบลราชธานี  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 เหรียญทองแดง ประเภทห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนท่ัวไป และ
นางสาวณัฐธิดา ปัญญาพวน ได้รับรางวัล Best speaker อันดับท่ี 3  

ปีท่ี 3 
 ฉบับท่ี 26 

10 
7-8  

ตุลาคม  
2562  

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 กลุ่มท่ี 2 ได้รับรางวัลเหรียญทองและเป็น
ตัวแทนไปแข่งขันต่อในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 22 รายการ
ตัวอย่างเช่น  
1. การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) 
2. การประกวดโครงงานวิทยาศาตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
3. การแข่งขันวาดภาพระบายสี  
4. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น 
5. การแข่งขันประติมากรรม 
6. การประกวดหนังสือเล่มเล็ก 

ปีท่ี 3 
ฉบับท่ี 28 

11 
6  

พฤศจิกายน 
2562 

ผู้อ านวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรและถ้วยรางวัลให้นายธนวัฒน์ สาย
สมบัติ ซึ่งได้รับรางวัลพระทานพลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลชนะเลิศการ
แข่งขันอากาศยานบังคับวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ Basic รัดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัด 
นครนายก 

ปีท่ี 3 
ฉบับท่ี 31 

12 
20 

พฤศจิกายน 
2562 

ผู้อ านวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรและถ้วยรางวัลให้นายธนวัฒน์ สาย
สมบัติ  นายเจตน์สฤษฎิ์ สุทารัมย์ และนายณัฐวัฒิ กลางยศ ซึ่งได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 การแข่งขันเครื่องบินจ าลองและวิทยุบังคับ แบบปีก
หมุน 4 ใบพัด ประเภท “ปีกหมุนประลองปัญญา”  ชิงถ้วยพระทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจ าปี 2562 ณ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

ปีท่ี 3 
ฉบับท่ี 32 

13 
28-29 

พฤศจิกายน 
2562 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ส่งโครงงานเข้าร่วม
ประกวด โครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ Young Scientist 
Competition (YSC) ครั้งท่ี 22 และได้ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอ
โครงงาน และได้รับทุนพัฒนาผลงาน 3,000 บาท จ านวน 2 โครงงาน ณ 
ศูนย์ประสานงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
1.  โครงงานเรื่อง นวัตกรรมอนุบาลเล้ียงปลากัด  
 รายช่ือผู้พัฒนา  
1. นายพรอนันต์  พันธ์เทียม 

ปีท่ี 3 
ฉบับท่ี 34 
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ท่ี วันเดือนป ี กิจกรรม ฉบับที่ 
2. นายวุฒิชัย  บุญเกื้อ  
3. นายวิทูร  ทราจารวัตร  
  
ครูท่ีปรึกษา นางสาวดลนภา  พรรื่นเริงและนายสถาพร  สุติบุตร 
 
2.  โครงงานเรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์จากสมการพาราเมตริกโดยใช้
โปรแกรม GeoGebra 
 รายช่ือผู้พัฒนา  
1. นางสาวคณภรณ์  ร่างกาย  
2. นางสาวกนกวรรณ สุทธิประภา  
3. นางสาวกุสุมา  กาหอม  
ครูท่ีปรึกษานางรพีพร  สุรารักษ์และนายวัชระ เหมือนสวัสด์ิ 

14 
28-30 

มกราคม 
2562 

ตัวแทนนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดล้อม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วม
แข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งท่ี 8 
ประจ าปี 2562 ได้รับรางวัลอันดับ 8 (รางวัลเหรียญเงิน) 

ปีท่ี 4  
ฉบับท่ี 5 

15 
28-29 

พฤศจิกายน 
2562 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ส่งโครงงานเข้าร่วม
ประกวด โครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ Young Scientist 
Competition (YSC) ครั้งท่ี 22 และได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้รับทุน
พัฒนาผลงาน 9,000 บาท พร้อมท้ังเป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อใน
ระดับประเทศ จ านวน 2 โครงงาน ณ ศูนย์ประสานงาน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
1.  โครงงานเรื่อง นวัตกรรมอนุบาลเล้ียงปลากัด  
 รายช่ือผู้พัฒนา  
1. นายพรอนันต์  พันธ์เทียม 
2. นายวุฒิชัย  บุญเกื้อ  
3. นายวิทูร  ทราจารวัตร  
 ครูท่ีปรึกษา นางสาวดลนภา  พรรื่นเริงและ นายสถาพร  สุติบุตร 
 
2.  โครงงานเรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์จากสมการพาราเมตริกโดยใช้
โปรแกรม GeoGebra 
 รายช่ือผู้พัฒนา  
1. นางสาวคณภรณ์  ร่างกาย  
2. นางสาวกนกวรรณ สุทธิประภา  
3. นางสาวกุสุมา  กาหอม  
 ครูท่ีปรึกษา นางรพีพร  สุรารักษ์และนายวัชระ เหมือนสวัสด์ิ 
 

ปีท่ี 4 
ฉบับท่ี 7 
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ท่ี วันเดือนป ี กิจกรรม ฉบับที่ 

16 
4  

กุมภาพันธ์ 
2563 

ผู้อ านวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตร ให้แก่ นายสรวิชญ์ สกุลปีป ท่ีได้รับ
รางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพ โครงการ PMAC World Art Contest 
2020 พร้อมเงินรางวัล 18,000 บาท  
 

ปีท่ี 4 
ฉบับท่ี 8 

17 
2-6 

กุมภาพันธ์ 
2563 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้น านักเรียนเข้าร่วม
ประกวดส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับมัธยมศึกษา “Thailand New 
Gen Inventors Award 2020” เนื่องในงาน “วนันักประดิษฐ์ ” ประจ าปี
การศึกษา 2563 จัดโดยส านักงานวิจัยแห่งชาติ ได้รับรางวัลเหรียญทอง 2 
โครงงาน 
1. โครงงานรถพ่นคนสบาย 
ผู้จัดท า 
1. นายธนาวัฒน์ สายสมบัติ 
2. นายธนาภรณ์ ทองพิชัย 
3. นางสาวกมลชนก คุณละ  
ครูท่ีปรึกษา  นางพิศมัย พานโฮม 
2. โครงงานออกแบบผ้าครามด้วยฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ 
ผู้จัดท าโครงงาน 
1. นางสาววรัญญา ลีละครจันทร์  
2. นางสาววิลาวัณย์ ชัยมัฌชิม 
3. นางสาวสิริวิมล  ขันดี  
ครูท่ีปรึกษา นางรพีพร  สุรารักษ์ และ นางอัญชลี สุขพิลาภ 

ปีท่ี 4 
ฉบับท่ี 10 

18 
13 

กุมภาพันธ์ 
2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ได้น านักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงงานอาหารเพื่อสุขภาพสู่สังคม
ผู้สูงอายุ เนื่องในงานเกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้านอีสาน ครั้งท่ี 24 “รู้ทันกัญ
ชง กัญชา  สู่การพัฒนาสุขภาพและการแพทย์ไทย” ณ คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร ผลการแข่งขัน 
1. รางวัลชนะเลิศระดับดีเย่ียม พร้อมทุนการศึกษา 3,000 บาท โดย 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/12  
ครูท่ีปรึกษา 
 นางสาวศรีอุดร ล้านสาวงษ์ และนางสาวศิริขวัญ  ขันทะ 
2. รางวัลชนะเลิศระดับดีเด่น พร้อมทุนการศึกษา 2,000 บาท โดย นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1  
ครูท่ีปรึกษา นางสาวศรีอุดร ล้านสาวงษ์ และนางสาวสุชาดา การสุวรรณ 

ปีท่ี 4 
ฉบับท่ี 10 
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ผลการประเมินและตรวจสอบตัวชี้วัดความส าเร็จ 
มาตรฐาน 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา  2562 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23 
 
มาตรฐาน 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    1.1.4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ค่าเป้าหมาย     ร้อยละ  80   ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
 ผลการประเมิน  ร้อยละ  86    ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
 สรุปผลการประเมิน  สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ คะแนนเฉลี่ย ร่องรอยหลักฐาน 

1. นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านการ
ประเมินความรู้ ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ใน
ระดับดี (ผลการเรียนระดับ 3 ข้ึน
ไป) 
 
   2. นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูล 
จากอินเทอร์เน็ตและน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการจัดท าและ
น าเสนอโครงงาน/งานวิจัย/ 
นวัตกรรมได้    
     2.1  ในรายวิชา IS  
     ได้ร้อยละ 100 
     2.2  ในการท าโครงงานของ  
     นักเรียนห้องเรียน SMTE  
     ร้อยละ  100 
 
   3. นักเรียนร้อยละ 70 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ระดับดี (ผลการเรียน
ระดับ 3 ข้ึนไป)/91.23 

4.09 
 
 
 
 
 

4.18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.00 

1. ตรวจสอบ/รางวัล/เอกสาร ท่ีสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนจากข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น 
1.1. แบบสรุปผลการอ่าน การเขียน คิดวิเคราะห์และส่ือ

ความ; (ข้อมูลการเข้าใช้อินเตอร์เน็ตของนักเรียน) 
1.2. บันทึกการอ่าน การเขียน คิดวิเคราะห์และส่ือความ 
1.3. แบบสรุปรายงานการประเมินความสามารถในการ

อ่าน เขียนคิดวิเคราะห์ ส่ือสาร และประเมินค่า 
1.4. เอกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับช้ัน 
1.5. ช้ินงาน ผลงานนักเรียน 

2. สังเกตและอื่น ๆ ;พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน 
3. โครงการ/กิจกรรม 

3.1 โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
มาตรฐานสากล 

1) กิจกรรมเตรียมความพร้อมการสอบโอลิมปิก
วิชาการ ทุกวิชา 

2) กิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์การแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ 

3) กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

4) จัดซื้อหรือท าส่ือวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 
5) ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
6) แข่งขันคิดเลขเร็ว 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ คะแนนเฉลี่ย ร่องรอยหลักฐาน 

 7) แข่งขนัอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
 
 
 

    3.2 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
1) กิจกรรมจัดซ่อมบ ารุงระบบโสตทัศนูปกรณ์ 
2) กิจกรรมปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์ 
3) กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเครือข่าย

อินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน  
4) พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ส่ือ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
5) กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศูนย์คอมพิวเตอร์

และเทคโนโลยี 

คะแนนเฉลี่ยรวม 12.27 
 
หมายเหตุ  : 
เกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพตามตัวชี้วัดความส าเร็จ  
ด้านมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย
รวม 

ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

13.50 – 15.00 90 ข้ึนไป ยอดเยี่ยม (5) 
12.00 – 13.49 80 – 89 ดีเลิศ (4) 
10.50 – 11.99 70 – 79 ดี (3) 
9.00 – 10.49 60 – 69 ปานกลาง (2) 

ต่ ากว่า 9.00 น้อยกว่าร้อยละ 60 
ก าลังพัฒนา 

(1)  
 
จดหมายข่าว 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1.1.4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ท่ี วันเดือนป ี กิจกรรม ฉบับที่ 

1 
14-15  

กรกฎาคม  
2562 

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศน านักเรียนเข้าแข่งขันการโต้วาทีภาษาอังกฤษ 
ระดับกลุ่มจังหวัด ประจ าปี 2562 ภายใต้แนวคิด Thailand 4.0 and 
Globalization ตามโครงการสร้างเสริมศักยภาพภายใต้การเป็นพลเมือง
อาเซียน และการเตรียมสู่การเป็นพลเมืองโลกอย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนอุดร
พิทยาคม จังหวัดอุดรธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภทห้องเรียน
พิเศษและห้องเรียนท่ัวไป และได้เป็นตัวแทนกลุ่มจังหวัดเข้าแข่งขันในระดับ
ภูมิภาคต่อไป 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 16 

2 
15-20 

สิงหาคม 
2562 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ น านักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2562  
- รางวัลชนะเลิศ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 การตอบปัญหาไอที (วิชาคอมพิวเตอร์) ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 19 

(ฉบับพิเศษ) 
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ท่ี วันเดือนป ี กิจกรรม ฉบับที่ 

3 
20-21 

กันยายน 
2562 

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ น านักเรียนเข้าแข่งขันการโต้วาทีภาษาอังกฤษ ระดับ
ภูมิภาค ประจ าปี 2562 ณ จังหวัดอุบลราชธานี  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 เหรียญทองแดง ประเภทห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนท่ัวไป และ
นางสาวณัฐธิดา ปัญญาพวน ได้รับรางวัล Best speaker อันดับท่ี 3  

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 26 

4 
7-8  

ตุลาคม  
2562  

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23 กลุ่มท่ี 2 ได้รับรางวัลเหรียญทองและเป็นตัวแทนไป
แข่งขันต่อในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 22 รายการตัวอย่างเช่น  
1. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
2. การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี 
3. การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน 
4. การแข่งขันละครส้ันภาษาจีน 
5. การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน 
6. การแข่งขันการสร้าง Wep Appications  
7. การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ 
8. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ 

ปีท่ี 3 
ฉบับท่ี 28 
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ผลการประเมินและตรวจสอบตัวชี้วัดความส าเร็จ 
มาตรฐาน 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา  2562 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23 

 
มาตรฐาน 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     1.1.5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ค่าเป้าหมาย      ร้อยละ  90   ระดับคุณภาพ   ยอดเยี่ยม 
 ผลการประเมิน   ร้อยละ  91   ระดับคุณภาพ   ยอดเยี่ยม 
 สรุปผลการประเมิน  สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ คะแนนเฉลี่ย ร่องรอยหลักฐาน 

   1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 
6 มีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 4 
วิชา ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ สูงกว่า
ค่าเฉล่ียระดับประเทศ  
    2. นักเรียนร้อยละ 80 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ อยู่ในระดับดี (ผล
การเรียนระดับ 3 ขึ้นไป)/83.82 
    3. ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6  
สูงกว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศ 
ทุกรายวิชา 
4. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการ
ประเมินคิดวิเคราะห์ระดับดี/82.67 
 

5.00 
 
 
 
 
 

4.73 
 
 
 
 

5.00 
 
 
 
 

4.65 
 

1 ตรวจสอบ/รางวัล/เอกสาร ท่ีสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนจากข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น 

1.1 แบบสรุปผลการอ่าน การเขียน 
1.2 บันทึกการอ่าน 
1.3 แบบสรุปรายงานการประเมินความสามารถในการ

อ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 
1.4 เอกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับช้ัน 
1.5 ช้ินงาน ผลงานนักเรียน 

2 สังเกตและอื่น ๆ ; พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน 
3 โครงการ/กิจกรรม 

3.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่ทันสมัยหลากหลายตอบสนองความต้องการ
และศักยภาพของผู้เรียน 

1) กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปี 2563-
2566 

2)  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3) กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ 9 วิชาสามัญ 
4) กิจกรรมเรียนร่วมเตรียมอุดมศึกษา 
5) กิจกรรมยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ระดับชาติและ

นานาชาติ คะแนนเฉลี่ยรวม 19.38 
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หมายเหตุ  : 
เกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพตามตัวชี้วัดความส าเร็จ  
ด้านมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ดังนี ้
 
 

คะแนนเฉลี่ยรวม ร้อยละ ระดับ
คุณภาพ 

18.00 – 20.00 90 ข้ึนไป ยอดเยี่ยม (5) 
16.00 – 17.99 80 – 89 ดีเลิศ (4) 
14.00 – 15.99 70 – 79 ดี (3) 
12.00 – 13.99 60 – 69 ปานกลาง (2) 

ต่ ากว่า 12.00 
น้อยกว่าร้อยละ 

60 
ก าลังพัฒนา 

(1)  

6) กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 
3.2 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

1) กิจกรรมติดตามประเมินผลและรายงานผล
การศึกษา 

 
จดหมายข่าว 
มาตรฐานที่ 1คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1.1.5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ท่ี วันเดือนป ี กิจกรรม ฉบับที่ 

1 
3   

ธันวาคม 
2561 

แสดงความยินดีกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีสอบผ่านการคัดเลือกเข้า
เรียนในระดับอุดมศึกษาในปีการศึกษา 2562 รอบโครงการพิเศษของ
มหาวิทยาลัย จ านวน 22 คน 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 1 

2 
17  

มกราคม 
2562 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเมินเตรียมความพร้อม
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ ห้องเรียน Mini English Program (MEP)โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจประเมินจ านักคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 3 

3 
24  

มกราคม 
2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้น านักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันสรภัญญะอีสาน ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันสรภัญญะอีสาน รุ่นอายุ
ไม่เกิน 18 ปี เนื่องในงานมูนมังอีสาน ครั้งท่ี 10 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 3 

4 
28 – 30 
มกราคม 
2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยครูช านาญ เพริดพราว และคุณครูสุภาวดี 
ทัศมี น าตัวแทนนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และส่ิงแวดล้อม เข้าร่วมการการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งท่ี 7 ประจ าปี 2562 ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์
พิทยาสรรค์ ผลการแข่งขัน นักเรียนทีมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับรางวัลอันดับ 4 (เหรียญเงินอนัดับ 1) 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 3 
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ท่ี วันเดือนป ี กิจกรรม ฉบับที่ 

5 
1  

กุมภาพันธ์ 
2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยคุณครูปัทมา ใจคุ้มเก่า น านักเรียนแข่งขัน
ต่อสมการทางคณิตศาสตร์ เอแม็ท ณ หอประชุมวิโรจน์อิ่มพิทักษ์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ผลการ
แข่งขัน นางสาววีนัสรา พระสว่าง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/14 โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 
พร้อมโล่รางวัลและเงินรางวัลจ านวน 2,000 บาท 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 3 

6 
8 – 24 
มีนาคม  
2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้น านายศุภกร ยันตะพันธ์ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 เข้าร่วมโครงการค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาคณิตศาสตร์ 
ค่ายท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 5 

7 
16  

มีนาคม  
2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์น านักเรียนเข้าร่วมการสอบคัดเลือกผู้แทน
ประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก ระหว่างประเทศ 
ครั้งท่ี 13 (13th IESO)รอบท่ี 2 ณ โรงเรียนปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร 

ปีท่ี 3 
 ฉบับท่ี 6 

8 
21  

มีนาคม  
2562 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แสดงความยินดีกับ นาย
จักริน เหิมหอม นักเรียนช้ันช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/7 ได้รับรางวัลยอดนักอ่าน 
ประเภทนักเรียน 2561 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 6 

9 
26  

มีนาคม 2562 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แสดงความยินดีกับนักเรียน
กับนักเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ประจ าปีการศึกษา 2561 รายวิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนนเต็ม 
100 คะแนน ได้แก่ นายทรรศนะ สันทัดพานิช นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 
และนายธนนันท์ พิมพานนท์ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/15 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 7 

10 
26  

มีนาคม  
2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมน านักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันตามโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยท านอง
สรภัญญะ และการประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ (ภาค8) ประจ าปี 
2562 จัดโดย ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัด
สกลนคร ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร (พระอารามหลวง) อ าเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สวดมนต์หมู่สรรเสริญ
พระรัตนตรัยท านองสรภญัญะ ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 7 

11 
4  

มิถุนายน 
2562 

ผู้อ านวยการ ว่าท่ี ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหม ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ นางสาวกิจจา
ภรณ์ กนกหงส์ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/16 ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทน
นักเรียนแลกเปล่ียนในโครงการแลกเปล่ียนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการ กับรัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมกับส านัก
คณะกรรมการการศึกษาช้ันพื้นฐาน ประจ าปี 2562 ในระหว่างวันท่ี 20 เมษายน 
– 15 พฤษภาคม 2562 ณ เมืองคัมเบอร์แลนด์ รัฐวิสคอนซิน ได้แลกเปล่ียน
วัฒนธรรมไทยและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนภายในโรงเรียน 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 12 
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ท่ี วันเดือนป ี กิจกรรม ฉบับที่ 

12 
28 – 29 
มิถุนายน 
2562 

คณะครูและนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
5/12,5/13 และ5/14 ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ ประจ าปี 2562 ตาม
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม 
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน คู่จังหวัดสกลนคร นครพนม โดยจัด
กิจกรรม ณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 15 

13 
14 – 15 
กรกฎาคม 

2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศน านักเรียนเข้าแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ 
ระดับกลุ่มจังหวัด ประจ าปี2562 (The national OBEC English Debate 
Competition 2019)ภายใต้แนวคิด (Thailand 4.0 and Globalization)
โครงการสร้างเสริมศักยภาพภายใต้การเป็นพลเมืองอาเซียน และการเตรียมสู่
การเป็นพลเมืองโลกอย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนอุดรพทิยานุกูล จังหวัดอุดรธานี ผล
การแข่งขันนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันโต้วาที
ภาษาอังกฤษ ประเภทห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนท่ัวไป ได้เป็นตัวแทนกลุ่ม
จังหวัดเข้าไปร่วมแข่งขันในระดับภูมิภาคต่อไป 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 16 

14 
26  

กรกฎาคม 
2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมน านักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันตามโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยท านอง
สรภัญญะและประกวดกล่าวค าอาราธนาและถวายทานในพุทธศาสนพิธี ใน
มหกรรมส่งเสริมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาปีท่ี 4 
ระดับคณะสงฆ์ ภาค 8 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัย
สงฆ์เลย ผลการแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การถกวาที (วาจา
สุภาษิต) และรางวัลชนะเลิศ การอาราธนาธรรม เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันใน
ระดับประเทศต่อไป 

ปีท่ี 3 
 ฉบับท่ี 17 

15 
7  

สิงหาคม 
2562 

นายณรงค์ ค าสุขุม รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยคณะครูและตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมพิธีวางพวง
มาลาสักการะ เนื่องในวันรพี น้อมร าลึกถึงพระบิดาแห่งกฎหมายไทย พระเจ้า
บรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ณ ศาล
จังหวัดสว่างแดนดิน กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ น าตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ตอบปัญหากฎหมาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันครั้งนี้ 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 18 

16 
15 – 20 
สิงหาคม 
2562 

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2562 ระหว่างวนัท่ี 15 – 20 
สิงหาคม 2562  
ผลการแข่งขันกิจกรรมสาระวิชาคอมพิวเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 

- รางวัลชนะเลิศ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานถังขยะอัจฉรยิะ 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งนวัตกรรมพลังงานทางเลือก ระดับ

อาเซียน  
- รางวัลชมเชย โครงงานท่ีตากอาหารอัตโนมัติ 

ผลการแข่งขันกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การตอบปัญหาไอที (วิชาคอมพิวเตอร์) 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันนวัตกรรมสุขภาพ 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 19 
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ท่ี วันเดือนป ี กิจกรรม ฉบับที่ 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันโครงงานสะเต็มทางเคมี 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันโครงงานวจัิยส่ิงแวดล้อม

นักเรียนตามแนวทาง Globe 
- รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ 

ผลการแข่งขันกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทท่ัวไป 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ 

ผลการแข่งขันกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันโครงงานวทิยาศาสตร์ ประเภท

ท่ัวไป 

17 
29  

สิงหาคม 
2562 

ผู้อ านวยการ ว่าท่ี ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหม ได้มอบเกียรติบัตร ให้แก่นักกีฬา
โรงเรียน ท่ีรับรางวัลจากการแข่งขันกีฬา ดังนี้ 
งานมหกรรมกีฬาจังหวัดสกลนคร ประจ าปี 2562  

- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเปตองประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 
- รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งชันวอลเลย์บอล

ชายหาด ประเภทชาย 
- รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดประเภทหญิง 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ประเภทชายเด่ียว 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันบาสเกตบอล ประเภทหญิง 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 

ปี 
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร ประจ าปี 
2562 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 
ปี 

การแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัด สพม.23 ประจ าปี 2562 
- รางวัลชนะเลิศการแข่งขันแบตมินตัน ประเภทคู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 16 

ปี 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันแบตมินตัน ประเภทชายคู่ รุ่น

อายุไม่เกิน 16 ปี 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันแบตมินตัน ประเภทหญิง รุ่น

อายุไม่เกิน 18 ปี 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันแบตมินตัน ประเภทคู่ผสม รุ่น

อายุไม่เกิน 18 ปี 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันบาสเกตบอล ประเภทชาย 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 20 
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ท่ี วันเดือนป ี กิจกรรม ฉบับที่ 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ประเภท

หญิง 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ประเภทชายเด่ียว 

รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ประเภทชายเด่ียว 

รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ประเภทชายคู่ 

รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 

18 
29 - 30 
สิงหาคม 
2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้น านกัเรียนท่ีเป็น
ตัวแทนการประกวดการกล่าวค าอาราธนาและถวายทานในพุทธศาสนพิธี เข้า
ประปวดต่อในระดับประเทศ ในงานมหากรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม Micro Teaching สาธิต
การสอนแบบใฝ่รู้ Active Learning ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ศึกษาดูงานโครงงาน
คุณธรรมอัตลักษณ์วิถีพุทธ นักเรียนได้รับเหรียญรางวัลและโรงเรียนได้รับโล่
รางวัลระดับประเทศ การกล่าวค าอาราธนาและถวายทานในพุทธศาสนพิธี 

ปีท่ี 3 
 ฉบับท่ี 21 

19 
7 - 9 

สิงหาคม 
2562 

ผู้อ านวยการ ว่าท่ี ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหมพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6/13 เข้าร่วมประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
ครั้งท่ี 11 ณ โรงเรียนกัลยณวัตร จังหวัดขอนแก่น ผลการน าเสนอโครงงานของ
นักเรียนได้รับรางวัลดังนี ้

- รางวัลชนะเลิศเหรียญทองพร้อมโล่รางวัล ประเภทโปสเตอร์ สาขาวิชา
เคมี 

- รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 ประเภทโปสเตอร์ สาขาวิชา
ชีววิทยา 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทโปสเตอร์ สาขาคณิตศาสตร์และ
ประเภท oral presentation สาขาวิชาชีววิทยา 

- รางวัลเหรียญทอง 1 เหรียญ รางวัลเหรียญเงิน 4 เหรียญ และรางวัล
เหรียญทองแดง 1 เหรียญ 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 22 

20 
15  

สิงหาคม 
2562 

ผู้อ านวยการ ว่าท่ี ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหมได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนท่ีไป
ร่วมงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน
พุทธศาสนา ปี 4 (4th MCU contest)รอบคัดเลือกระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 8 
ประกอบด้วย 6 จังหวัด คือเลย หนองคาย หนองบัวล าภู สกลนคร อุดรธานี 
และบึงกาฬ นักเรียนได้รับรางวัลดังนี ้

- การประกวดถกวาที (วาจาสุภาษิต) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
- การประกวดสวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะ ได้เข้าร่วมการประกวดระดับ

ภาคคณะสงฆ์ ภาค 8 
- การประกวดกล่าวค าอาราธนาธรรมและการถวายทานในพุทธศาสนพิธี 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับประเทศ 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 23 
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ท่ี วันเดือนป ี กิจกรรม ฉบับที่ 

21 
19 - 20 
สิงหาคม 
2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้น านักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงการ
ประกวดแข่งขันทักษะอาเซียน (ASEAN Language Edutainment Festival)ณ 
หอประชุม 1 และหอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผลการ
แข่งขันนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด cover dance 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 23 

22 
21  

สิงหาคม 
2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้น านักเรียนเข้าร่วมแข่งขันครอสเวิร์ด
เกม ในงานวิชาการ ณ โรงเรียนธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ผล
การแข่งขัน นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 23 

23 
กันยายน 
2562  

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แสดงความยินดีกับนางสาว 
สุวารินทร์ พิมพ์พงษ์ นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 6/13 ท่ีผ่านการสอบวัด
ความสามารถภาษาอังกฤษ KEPT KhonKaen university English 
Proficiency test จัดสอบโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ระดับ
คะแนน 70 คะแนน 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 25 

24 
กันยายน 
2562 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แสดงความยินดีกับนักเรียน
ท่ีสอบคัดเลือกผ่านเข้าค่ายโอลิมปิก สอวน. ค่าย 1 ได้แก่ 

- นายพีรชัย หาสุวรรณ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 สาขาฟิสิกส์ 
- นางสาวรมย์รวินท์ ค าลือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 สาขาฟิสิกส์ 
- นายณัฐพงษ์ สุธงษา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 สาขาชีววิทยา 

(ส ารอง) 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 26 

25 
20 – 21 
กันยายน 
2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้น านักเรียนท่ีผ่านการแข่งขันโต้วาที
สาระภาษาอังกฤษ ประจ าปี 2562 ระดับกลุ่มจังหวัด ไปแข่งขันในระดับภูมมิ
ภาค ณ จังหวัดอุบลราชธานี ผลการแข่งขันนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 เหรียญทองแดง ประเภทห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนท่ัวไป และ
นางสาวณัฐธิดา ปัญญาพวน ได้รับรางวัล The best speaker อันดับท่ี 3 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 26 

26 
7 – 8  

ตุลาคม 2562 

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 กลุ่มท่ี 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา                    
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน 60 รายการ ได้รับเหรียญทอง
ท้ังหมด 60 รายการ และได้เป็นตัวแทนแข่งขันต่อในระดับชาติ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 22 รายการ ดังนี้ 

- การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
- การแข่งขันคิดเลขเร็ว 
- การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) 
- การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
- การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
- การประกวดมารยาทไทย 
- การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 
- การแข่งขันวาดภาพระบายสี 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 28 
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- การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) 
- การแข่งขันประติมากรรม 
- การประกวดดนตรีประเภทเครื่องลม (wind Ensemble) 
- การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptus speech) 
- การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี 
- การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน 
- การแข่งขันละครส้ันภาษาจีน 
- การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี 
- การประกวดหนังสือเล่มเล็ม 
- การประกวดยุวบรรณารักษณ์ส่งเสริมการอ่าน 
- การแข่งขันสร้าง Web Applications 
- การแข่งขันเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ 
- การแข่งขันการสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ 
- การแข่งขันดนตรีพื้นเมือง เด่ียวโหวด 

27 
19  

ตุลาคม 2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้น านักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาการประกวดตอบปัญหาธรรมและบรรยายธรรม
เนื่องในงานร าลึก ครบ 150 ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ผลการแข่งขัน
ได้รับรางวัล ดังนี ้

- รางวัลชนะเลิศ การประกวดบรรยายธรรม ได้รับถ้วยรางวัลและเกียรติ
บัตร 

- รางวัลชนะเลิศ การประกวดตอบปัญหาธรรมะ ได้รับถ้วยรางวัลและ
เกียรติบัตร 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 29 

28 
25 – 26 
ตุลาคม  
2562 

ผู้อ านวยการ ว่าท่ี ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหมพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมงาน “3 ทศวรรษ น้ า
พระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการ” นักเรียนได้ร่วมสอบวัดแววโอลิมปิก
วิชาการทุกสาขาวิชา ผลการสอบนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน 5 เหรียญ และ
เหรียญทองแดง 5 เหรียญ 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 30 

29 
6  

พฤศจิกายน 
2562 

ผู้อ านวยการ ว่าท่ี ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือได้มอบเกียรติบัตรและถ้วยรางวัลให้แก่นายธนาวัฒน์ สาย
สมบัติ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/3 ซึ่งได้รับรางวัลพระราชทาน พลเอกหญิง 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี รางวัลชนะเลิศการแข่งขันอากาศยานบังคับวิทยุ ประเภทความคิด
สร้างสรรค์ Basic ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การบิน ณ โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า (จ.ป.ร) จังหวัดนครนายก 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 31 

30 
20 

พฤศจิกายน 
2562 

ผู้อ านวยการ ว่าท่ี ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มอบเกียรติบัตรและถ้วยรางวัลให้แก่ นายธนาวัฒน์ สาย
สมบัติ นายเจตน์สฤษฏิ์ สุทารัมย์ และนายณัฐวุฒิ กลางยศ นักเรียนช้ัน

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 32 
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ท่ี วันเดือนป ี กิจกรรม ฉบับที่ 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6/3 ท่ีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเครื่องบิน
จ าลองและวิทยุบังคับ แบบปีกหมุน ณ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

31 
20-22 

พฤศจิกายน 
2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้น านักเรียนเข้าร่วม
การประกวดมารยาทไทยในงานนิทรรศการครั้งท่ี 25 วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล 
จังหวัดอุดรธานี ผลการประกวด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 33 

32 
28-29 

พฤศจิกายน 
2562 

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เข้า
ร่วมพิธีมอบทุนการพัฒนาโครงงาน ตามโครงการประกวดโครงงานของ
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งท่ี 22 “The 22th Young Scientist 
Competition YSC 2020”ณ ศูนย์ประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะ
วิทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 34 

33 
23 

 ธันวาคม 
2562 

ผู้อ านวยการ ว่าท่ี ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหม ได้มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล
ให้แก่นักเรียนท่ีเป็นตัวแทนนักกีฬาจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
นักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 41 รอบคัดเลือกตัวแทน เขต 4 จังหวัด
หนองคาย  ผลการแข่งขันกีฬาเปตอง ปรเภททีม 3 คน ชาย ได้รับรับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2  

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 36 

34 
25  

ธันวาคม 
2562 

ตัวแทนนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วม
โครงการประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่นของ ธ.ก.ส ประจ าปี 2562 ฝ่ายภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระดับมัธยมศึกษา ผลการการประกวด ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนไปแข่งขันต่อใน
ระดับประเทศ 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 36 

35 
10  

มกราคม 
2563 

ผู้อ านวยการ ว่าท่ี ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหม ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนท่ีได้รับ
รางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งท่ี 69 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ 
จังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีการศึกษา 2562โดยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทั้งหมด 22 รายการ ได้รับเหรียญ
ทอง 14 เหรียญ เหรียญเงิน 4 เหรียญ เหรียญทองแดง 3 เหรียญ และเข้าร่วม 1 
รายการ 

ปีท่ี 4  
ฉบับท่ี 3 

36 
20 - 22 
มกราคม 
2563 

คณะครูได้น าตัวแทนนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม เข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งท่ี 8 ประจ าปี 2563 (Esan Young 
Physicists Tournament, EYPT 2020) ณ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม จังหวัด
นครพนม โดยผลการแข่งขันได้รับรางวัลล าดับท่ี 8 เหรียญเงิน 

ปีท่ี 4  
ฉบับท่ี 5 

37 
22  

มกราคม 
2563 

ผู้อ านวยการ ว่าท่ี ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหม ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นายสิทธิพล 
อ่อนมิ่ง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/16 และนางสาวนรินทร โมลาศน์ ช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 4/15 ได้รับรางวัลชนะเลิศ To be number one idol จังหวัดสกลนคร ใน
การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี และเป็นตัวแทนไปแข่งในระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ปีท่ี 4  
ฉบับท่ี 6 
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ท่ี วันเดือนป ี กิจกรรม ฉบับที่ 

38 
30  

มกราคม 
2563 

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ได้น านักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการจัด
แสดงผลงาน การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งท่ี 22 The 
twenty-second Young Scientist Competition: YSC 2020 ระดับภูมิภาค 
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลการประกวด ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 สาขาวิชา 
เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศต่อไป ท่ีกรุงเทพมหานคร 

ปีท่ี 4  
ฉบับท่ี 7 

39 
4  

กุมภาพันธ์ 
2563 

ผู้อ านวยการ ว่าท่ี ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหม ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นายสรวิชญ์ 
สกุลปีบ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/14 ท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด
วาดภาพ รุ่นอายุระหว่า 14 -17 ปี โครงการPMAC World Art contest 2020 
ในมูลนิธิเจ้าฟ้ามหิดลของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเงินรางวัล 
18,000 บาท เหรียญรางวัลและเกียรติบัตร 

ปีท่ี 4  
ฉบับท่ี 8 

40 
2 – 6 

กุมภาพันธ์ 
2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้น านักเรียนเข้าร่วมการประกวดส่ิงประดิษฐ์
และนวัตกรรม ระกับมัธยมศึกษา “Thailand New Gen Inventors Award 
2020”เนื่องในงาน “วนันักประดิษฐ์” ประจ าปี 2563 จัดโดยส านักงานวิจัย
แห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับ
รางวัลดังนี้  

- โครงงานรถพน่คนสบาย 
- โครงงานออกแบบผ้าครามด้วยฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ 

ปีท่ี 4  
ฉบับท่ี 10 

41 
13 

กุมภาพันธ์ 
2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้น านักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงงานอาหาร
เพื่อสุขภาพสู่สังคมผู้สูงอายุ เนื่องในงานเกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้านอีสาน ครั้ง
ท่ี 24 “รู้ทันกัญชง กญัชา สู่การพัฒนา สุขภาพและการแพทย์ไทย” ณ 
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
ผลการแข่งขันได้รับรางวัลดังนี้ 

- รางวัลชนะเลิศระดับดีเย่ียม พร้อมทุนการศึกษา 3,000 บาท 
- รางวัลชนะเลิศระดับดีเด่น พร้อมทุนการศึกษา 2,000 บาท 

ปีท่ี 4  
ฉบับท่ี 10 

42 
1  

มีนาคม  
2563 

ชมรม To be number one โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้น านักเรียนตัวแทนเข้าร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่ง
และดี To be number oneIdol รุ่นท่ี 10 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนและรับมอบทุนสนับสนุนการศึกษา ระดับจังหวัด ณ ห้างสรรพสินค้า
เดอะมอลล์ จังหวัดนครราชสีมา  

ปีท่ี 4  
ฉบับท่ี 12 

 
ตารางที่ 5   แสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับ 3 ขึ้นไป 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น 
เฉลี่ย ม.4 ม.5 ม.6 

ภาษาไทย 84.54 80.68 81.53 82.25 
คณิตศาสตร์ 58.86 61.96 62.79 61.20 
วิทยาศาสตร์ 78.86 75.99 78.61 77.82 
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สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 99.40 96.54 96.70 97.55 
สุขศึกษาและพลศึกษา 99.74 99.66 96.17 98.52 

ศิลปะ 98.35 93.67 97.32 96.44 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 92.33 84.19 97.19 91.24 

ภาษาต่างประเทศ 66.64 60.43 69.61 65.56 
เฉลี่ย 84.84 81.64 84.99 83.82 

 
 
ตารางที่  6  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 ปีการศึกษา 2562 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย 
 5 รายวิชา 

ค่าเฉล่ียระดับโรงเรียน 46.57 28.08 31.14 37.93 28.09 34.362 
ค่าเฉล่ียระดับจังหวัด 40.32 21.67 27.73 34.72 25.31 29.95 
ค่าเฉล่ียระดับสังกัด สพฐ 42.67 25.83 29.44 35.94 29.59 32.69 
ค่าเฉล่ียระดับประเทศ 42.21 25.41 29.20 35.70 29.20 32.34 
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จากการท่ีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ส่งผลให้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ในระดับช้ันช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  6 มีคะแนนเฉล่ียระดับโรงเรียน 5 รายวิชาเป็น 34.35 และมีค่าเฉล่ียระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับ 
สพฐ. และระดับประเทศ ทุกรายวิชา 
 
ตารางที่  7  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 ปีการศึกษา 2560-2562 

ปีการศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย 5 วิชา 

2560 53.09 26.62 30.4 36.06 29.14 35.062 

2561 49.34 35 31.15 36.30 30.60 36.478 

2562 46.57 28.08 31.14 37.93 28.09 34.362 

ค่าพัฒนาการ
ระหว่างปี
การศึกษา                           

(2561 - 2562) 

ลดลง 2.77 ลดลง 6.92 ลดลง 0.01 เพิ่มขึ้น 1.63 ลดลง  2.51 ลดลง 2.116 
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5 รายวิชา

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา 2562

ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน

ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด

ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ

ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
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เปรียบเทียบค่าพัฒนาการของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 

2561 - 2562รายวิชาท่ีมีค่าเฉล่ียระดับโรงเรียนเพิ่มขึ้น ได้แก่ วิชาสังคมศึกษาฯ  ส่วนรายวิชาอื่น ๆ ปีการศึกษา 
2562 มีค่าเฉล่ียระดับโรงเรียนต่ ากว่า ปีการศึกษา 2561  
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย

เปรียบเทียบคะแนน ONET  ระดับโรงเรียน ระหว่างปีการศึกษา  2560 - 2562
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ผลการประเมินและตรวจสอบตัวชี้วัดความส าเร็จ 
มาตรฐาน 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา  2562 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23 
มาตรฐาน 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    1.1.6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

ค่าเป้าหมาย     ร้อยละ  90   ระดับคุณภาพ   ยอดเยี่ยม 
 ผลการประเมิน  ร้อยละ  91    ระดับคุณภาพ   ยอดเยี่ยม 
 สรุปผลการประเมิน  สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ คะแนนเฉลี่ย ร่องรอยหลักฐาน 

   1. นักเรียนร้อยละ 70  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี อยู่ในระดับดี (ผลการ
เรียนระดับ 3 ข้ึนไป) /91.23 
    2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6
สามารถศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
    3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ได้ศึกษาต่อในคณะวิชา สาขา
วิชาชีพท่ีสนใจ 

4.73 
 
 
 
 

4.64 
 

4.82 

1. ตรวจสอบ/รางวัล/เอกสาร ท่ีสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจาก
ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น 
1.1 รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
1.2 แบบสรุปผลการอ่าน การเขียนคิดวิเคราะห์และส่ือความ 
1.3 บันทึกการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์และส่ือความ 
1.4 แบบสรุปรายงานการประเมินความสามารถในการอ่าน 

เขียนคิดวิเคราะห์ ส่ือความ และประเมินค่า 
1.5 เอกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับช้ัน 
1.6 ช้ินงาน ผลงานนักเรียน(ช้ินงาน/สาระการงานอาชีพ ) 
1.7 สรุปสถิติการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
1.8 สรุปรายงานความสนใจ/ต้องการในการศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
1.9 รายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียน 

2. สังเกตและอื่นๆ ; พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน 
3. โครงการ/กิจกรรม 

3.1 โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล 
1) กิจกรรมติวเข้มโอลิมปิกวิชาการสาขาคอมพิวเตอร์ 
2) กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันที่จัดขึ้นทั้งภายในและ

ภายนอกหน่วยงาน 
3) กิจกรรมจัดซื้อวัสดุประกอบการเรียนการสอนตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง 
4) กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันหุ่นยนต์ศึกษา 

    3.2 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
5) กิจกรรมงานรับนักเรียนใหม่ 

 

คะแนนเฉลี่ยรวม 14.18 
หมายเหตุ  : 
เกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพตามตัวชี้วัด
ความส าเร็จ  ด้านมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติ
ท่ีดีต่องานอาชีพดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย
รวม 

ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

13.50 – 15.00 90 ข้ึนไป ยอดเยี่ยม(5) 
12.00 – 13.49 80 – 89 ดีเลิศ (4) 
10.50 – 11.99 70 – 79 ดี (3) 
9.00 – 10.49 60 – 69 ปานกลาง (2) 

ต่ ากว่า 9.00 
น้อยกว่าร้อย

ละ 60 
ก าลังพัฒนา 

(1) 
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จดหมายข่าว 
มาตรฐาน 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.1.6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

ท่ี วันเดือนป ี กิจกรรม ฉบับที่ 

1 
11  

มกราคม 
2562 

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา           ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ ในงาน 
“นิทรรศการ 81 ปี เตรียมอุดมศึกษา ก้าวสู่อนาคต” เนื่องในวันครบรอบ 81 ปี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 2 

2 
12  

มกราคม 
2562 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แสดงความยินดีกับ นาย
ภูวดล รินทะชัย นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กประพฤติ
ดีมีค่านิยม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2562 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรม 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 2 

3 
15  

มกราคม 
2562 

ผู้อ านวยการ ว่าท่ี ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหม ได้มอบเกียรติบัตรพร้อมทุนสนับสนุน
การด าเนินกิจกรรมจากธนาคารทิสโก้จ านวน 5,000 บาท แก่นักเรียนท่ีเป็น
ตัวแทนระดับภูมิภาคท่ีเข้าร่วมค่ายการเงินครั้งท่ี 15 ต้ังแต่วันท่ี 24 – 27 
เมษายน 2561 และ มอบเกียรติบัตรแก่ครูและนักเรียนท่ีเป็นยอดนักออมกับทาง
ธนาคารโรงเรียนและได้มอบเกียรติบัตรจิตอาสาแก่นักเรียนท่ีปฏิบัติงานธนาคาร
โรงเรียนเพื่อเป็นขวญัและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป 

ปีท่ี 3 
 ฉบับท่ี 2 

4 
5  

มีนาคม  
2562 

ผู้อ านวยการ ว่าท่ี ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหมพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้ร่วมงานปัจฉิมนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 
ประกอบด้วยพิธีสักการะพระพุทธรูป พระภูมิเจ้าท่ี ถวายบังคมพระบรมรูป
รัชกาลท่ี 5 พิธีบายสีสู่ขวัญ และกิจกรรมส่งต้นกล้าสู่แผ่นดิน เพื่อความเป็นสิริ
มลคลและสร้างความสามัคคี ความปรองดองระหว่างรุ่นพี่ รุน่น้อง และสถาบัน 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 4 

5 
25 – 30 
มีนาคม  
2562 

นายวุฒิชัย บุญเกื้อ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/12 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเรียนตัวแทนยุวชน
ประชาธิปไตย จังหวัดสกลนคร ประจ าปี 2562 เข้าค่ายกิจกรรมยุวชน
ประชาธิปไตย จัดโดย ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 6 

6 
10 

พฤษภาคม 
2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือได้น านักเรียนเข้ารับเกียรติบัตร และได้ร่วมจัดนิทรรศการ
ถอดบทเรียนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-Net สู่ข้อเสนอเชิง
นโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดสกลนครอย่างยั่งยืน โดยมี
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายวิทยา จันทร์ฉลอง ให้เกียรติเป็นประธาน
ในพิธีเปิด และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนท่ีท าคะแนน O-Net ได้สูงสุด ณ 
โรงแรมอิมพีเรียล จังหวัดสกลนคร  

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 8 

7 
18 

พฤษภาคม 
2562 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้วยสะเต็มศึกษา 
(STEM Education)ประกอบด้วยกิจกรรมสร้างบ้านต้านโลกร้อนและกิจกรรม

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 9 
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ท่ี วันเดือนป ี กิจกรรม ฉบับที่ 
นักสืบดิน มรนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 107 คน ณ หอประชุมชมพูชานัย และ
ห้องโอลิมปิกวิชาการ   สอวน. ค่าย 1 ชีววิทยา 

8 
31 

พฤษภาคม 
2562 

ผู้อ านวยการ ว่าท่ี ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหมพร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทาง
การศึกษาและนักเรียน ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดเนื่องใน “วันงด
สูบบุหรี่โลก” 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 10 

10 
11  

มิถุนายน 
2562 

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ม.4/13,4/14) ได้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม คู่จังหวัด 
สกลนคร นครพนม ณ โรงแรมพักพิงอิงโขง อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม ซึ่งจัด
โดยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 13 

11 
13  

มิถุนายน 
2562 

ผู้อ านวยการ ว่าท่ี ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหมได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาวิชา
ทหารท่ีผ่านการฝึกหลักสูตรนักเรียนบังคับบัญชา จากหน่วยฝึกนักศึกษาวิชา
ทหาร มณฑลทหารบกท่ี 29 ประจ าปีการศึกษา 2562 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 13 

12 
18 – 19 
มิถุนายน 
2562 

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา           ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 27 คน ได้เข้าร่วมการอบรมแกนน าเด็กและ
เยาวชน ชมรม TO BE NUBER ONE จังหวัดสกลนคร รุ่นท่ี 1 ณ โรงพยาบาล
สกลนคร อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 13 

13 
26  

มิถุนายน 
2562 

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา           ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือได้ร่วมใจกันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องใน “วันต่อตา้น
ยาเสพติดโลก” ประจ าปี2562 มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด  

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 14 

14 
27  

มิถุนายน 
2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา           ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพือ่เป็นการระลึกถึงพระสุนทร
โวหาร (ภู่) กวีไทยท่ีมีความช านาญด้านการแต่งกลอน งานประพันธ์หลายผลงาน 
และมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันในวันวันสุนทรภู่ให้นักเรียนได้เข้าร่วม ได้แก่ 
กิจกรรมการวาดภาพ การแข่งขันคัดลายมือ การแข่งขันแต่งค าประพันธ์ ตอบ
ปัญหาภาษาไทย และการแสดงละครท่ีเกี่ยวเนื่องกับผลงานของท่าน 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 14 

15 
27  

มิถุนายน 
2562 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้ง
ประธานนักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็น
การส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักหน้าท่ี รักษาสิทธิ์ ตามระบอบประชาธิปไตย 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 16 

16 
15  

กรกฎาคม 
2562 

ผู้อ านวยการ ว่าท่ี ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหมพร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทาง
การศึกษาและนักเรียน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจ าปี 2562 
ร่วมกับอ าเภอสว่างแดนดิน เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามของไทย คณะ
ครูและนักเรียนบางส่วนได้ร่วมกิจกรรมถวายต้นเทียนพรรษา เครื่องสังฆทาน
และปัจจัย โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม แบ่งสายการถวายต้นเทียนพรรษา
ตามวัดในเขตอ าเภอสว่างแดนดิน  

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 17 

17 30  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้น านักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ
เยาวชนในกลุ่มสนุก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สู่ความเป็นเลิศทาง

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 18 
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ท่ี วันเดือนป ี กิจกรรม ฉบับที่ 
กรกฎาคม 

2562 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education)เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียนและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ณ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

18 
5 – 9 

สิงหาคม 
2562 

คณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา                          ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนร่วมกับเครือข่าย
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ตามโครงการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาท่ีเน้น
ความเป็นเลิศทางวิชาการ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 5 เน้นกิจกรรมการ
เรียนรู้ในช้ันเรียน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เน้นการเรียนเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการสอบเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ 
จ านวน 88 คน และครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียน จ านวน 6 คน 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 18 

19 
28  

กันยายน 
2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้น านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 
แผนการเรียนอังกฤษ - จีน จ านวน 50 คนเข้าค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน 
(Chinese camp)ณ สถาบันขงจ่ือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านการใช้ภาษาจีน ฝึกทักษะภาษาจีน และเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมจีนจากเจ้าของภาษาโดยตรง ท าให้นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้
ภาษาจีนมากยิ่งขึ้น 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 27 

20 
5  

กุมภาพันธ์ 
2563 

ผู้อ านวยการ ว่าท่ี ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดค่าย
ภาษาอังกฤษประจ าปี 2563 “English Camp 2020”ซึ่งผู้เข้าค่ายเป็นนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีความสนใจเข้าค่ายเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับ
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ณ หอประชุมชมพูชานัย โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ปีท่ี 4  
ฉบับท่ี 9 

21 
25 

กุมภาพันธ์ 
2563 

ผู้อ านวยการ ว่าท่ี ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม
อบรมปฏิบัติการ “การใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ” Science laboratory for 
SMTE โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/13 และ4/14 
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม แบ่ง
กิจกรรมเป็น 4 ฐาน 

ปีท่ี 4  
ฉบับท่ี 12 
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กราฟสรุปจ านวนสถาบันที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2562) ยืนยันสิทธิ์เข้า
ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563
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ผลการประเมินจากแผนภูมิ พบว่า จ านวนของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา2562 ท่ีผ่านการ

คัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและสถาบันอื่น ๆ ระบบ TCAS รอบท่ี 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน ไม่มีการ
สอบ จากข้อมูล ณ วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2563 พบว่า ผู้เรียนผ่านการคัดเลือก จ านวน 117 คน มากกว่าปีการศึกษา 
2561 ซึ่งมีจ านวน 110 อยู่ 7 คน และผู้เรียน ส่วนใหญ่ยังไม่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
เนื่องจากปีการศึกษา 2561 ได้มีการเปล่ียนแปลงระบบการรับผู้เรียนเข้าศึกษาต่อ เป็นระบบ TCAS ประกอบด้วย
การรับสมัคร 5 รอบ 
ตารางที่  8  แสดงผลสรุปการประเมินมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพนักเรียน รายประเด็นพิจารณาด้านท่ี 1.1 
               ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 

มาตรฐานที่ 1 /ประเด็นการพิจารณาด้านที่ 1.1 
สรุปผลการประเมิน

รายประเด็น 
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน ประกอบด้วย 6 ประเด็นพิจารณา ดีเลิศ 
1.  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ           ดีเลิศ 
2.  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ 

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 
4.  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดีเลิศ 
5.  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
6.  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม 

จากตารางท่ี 8  แสดงผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพนักเรียน ท้ัง 6 ประเด็นพิจารณาด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ปีการศึกษา 2562พบว่า ผลการด าเนินการอยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ เป็นไปตามเป้าหมาย 
ทุกประเด็นพิจารณา  
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แผนภูมิ เปรี ยบเที ยบจ านวนนักเรี ยนชั้ นมั ธยมศึกษาปีที่  6
ที่ ผ่ านเข้ าศึกษา ต่อสถาบันอุดมศึกษารอบที่ 1

ปีการ ศึกษา2561-2562

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562
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3. จุดเด่น 
 1.  นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 2.  นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 3.  นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 
4. จุดควรพัฒนา 
 1.  ยกระดับ ผลการทดสอบระดับชาติให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
 2.  จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น  และแก้ปัญหาเพิ่มเติม 
 3.  จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถสร้างนวัตกรรม และมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้าง
นวัตกรรม เพิ่มเติม   
5. แนวทาง/แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

 1.  พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม 
เช่ือมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ 

 2.  พัฒนาให้จัดมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมและน านวัตกรรมไปใช้และมีการ
เผยแพร่ 

 3.  พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเอง 
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  

 4.  พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด้าน
ความรู้ ความเขา้ใจ ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้ง 

 5.  พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการ
จัดการเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา  

  
โครงการเพื่อให้เกิดการพัฒนา  ได้แก่  

1. โครงการส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  

2. โครงการสร้างนวัตกรรมมีจ านวนน้อย   
3. โครงการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาระบบสารสนเทศ   
4. โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
5. โครงการแนะแนว   
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มาตรฐานที่  1  คุณภาพของนักเรียน 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม  
1. กระบวนการพัฒนา 

 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน กลุ่ม
บริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ด าเนินการพัฒนาทักษะชีวิตของ
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามสถานศึกษาก าหนด โดยการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามวัยของ
ผู้เรียน และตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน คือ “องค์กรคุณภาพตามมาตรฐานสากล ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทาง
วิชาการและคุณธรรม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” พัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนให้อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมท่ีเหมาะสมกับวัยผู้เรียน ก าหนดให้มีการอบรมค่ายคุณธรรม 
จริยธรรม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 และการอบรมนักเรียนประจ าเดือนเพื่อ
ปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียนให้มีอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ตามจุดเน้นของโรงเรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ 
มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ส าหรับการด ารงชีวิตในสังคม 
 2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีการส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย และความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย ด้วยการปลูกฝังด้านมารยาทไทย เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง ดังนี้ กิจกรรม“ยิ้ม 
ไหว้ ทักทาย” ซึ่งเป็นคุณธรรมท่ีสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ กิจกรรมบูรณาการทักษะชีวิต ส่งเสริมกิจกรรม
วันส าคัญทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา เป็นต้น กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทย เช่น พิธี
ไหว้ครู วันครูแห่งชาติ วันลอยกระทง วันสงกรานต์ เป็นต้น กิจกรรมเนื่องในวันส าคัญต่าง ๆ เช่น วันพ่อแห่งชาติ  
วันแม่แห่งชาติ วันเด็ก วันปีใหม่ เป็นต้น 
 3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย งานคณะกรรมการนักเรียน กลุ่มบรหิารงาน
กิจการนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ด าเนินการพฒันาในรูปของกิจกรรมต่าง ๆ 
ให้กับนักเรียนเพื่อให้เกิดการยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดังนี้ กิจกรรมเลือกตั้งสภา
นักเรียน กิจกรรม To Be Number One Idol กจิกรรมพัฒนาศักยภาพภาวะผู้น า กิจกรรมความสัมพันธ์ของผู้เรียน 
คือ กิจกรรมการรับน้องใหม่ กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียน กิจกรรมสายสัมพันธ์น้องพี่ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้เรียน 
กิจกรรมส่งต้นกล้าสู่แผ่นดิน กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนท าให้ผู้เรียนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข  
 4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานเสริมสร้างและรักษาวินัย
นักเรียน งานส่งเสริมสวัสดิการนักเรียน และงานกองทุนเพื่อการศึกษา กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีการคัดกรอง
พฤติกรรมเด็ก (SDQ) การประเมินความฉลาดทางอารมณ์ EQ จัดท าโครงการและกิจกรรมท่ีท าให้ผู้เรียนสามารถ
ปฏิบัติตนตามระเบียบของสถานศึกษา มีการป้องกันตนเองจากยาเสพติดเรียนรู้ทักษะชีวิต โดยมีการจัดกิจกรรม 
การรณรงค์เยาวชนขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา ซึ่งก าหนดนโยบายให้ทุกคนสวมหมวกนิรภัย  เพื่อป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุท้ังจากในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา กิจกรรมตามโครงการห้องเรียนสีขาว และเพื่อเป็นการดูแล
ผู้เรียนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา ยังมีกองทุนต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้เรียน เช่น กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา  
เป็นต้น 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มบริการงานวิชาการ และงานอนามัย กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เล็งเห็นความส าคัญของสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมของ
นักเรียน ได้จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพด้วยตนเอง มีการประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐาน กิจกรรมอบรมแกนน า 
อย. น้อย กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน (กีฬาสี) ส่งเสริมผู้เรียนให้กล้าแสดงออกและมีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬา 
สู่ความเป็นเลิศในระดับต่าง ๆ  กิจกรรมออกก าลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการเต้นแอโรบิค กิจกรรมห้องเรียนสีขาว  
กิจกรรมรู้เท่าทันปัญหาทางเพศ  
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 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มบริหารงานวิชาการ ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมด้านศิลปะ 
ดนตรี กีฬา และนาฏศิลป์ให้กับผู้เรียนทุกระดับช้ัน เพื่อให้เกิดการใช้ทักษะและเวลาว่างได้อย่างคุ้มค่า  
 
2. ผลการด าเนินงาน 
 ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีของชาติ มีความสามัคคี ภูมิใจเชิดชูความเป็นชาติไทย ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาท่ีตน
นับถือ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความประพฤติด้านคุณธรรมโดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมท่ีดีงามของสังคม 
 ผู้เรียนแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนและมีมารยาทงดงามแบบไทย มีสัมมาคารวะ กตัญญูต่อผู้มี
พระคุณ ร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย น าภูมิปัญญาไทยมาใช้ให้เหมาะสมในวิถี
ชีวิต มีส่วนร่วมในการสืบทอดอนุรักษ์ เผยแพร่ภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาม 
 ผู้เรียนปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ และระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน และสังคมเป็นปกติ ไม่ละเมิด
สิทธิของผู้อื่น ยึดหลักความเป็นจริง ความถูกต้องในการด าเนินชีวิต เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจ
กรมการเรียนรู้ อยู่ร่วมกับผู้อื่น ไม่เบียดเบียนผู้อื่น เห็นคุณค่าทรัพยากรต่าง ๆ และพร้อมรับการเปล่ียนแปลง ปฏิบัติ
หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายด้วยความเพียรพยายาม ในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายท่ีก าหนด
ด้วยความรับผิดชอบ แสดงความคิดเห็นของตนอย่างสุภาพ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเสมอ เห็นประโยชน์จาก
การแลกเปล่ียนความคิดซึ่งกันและกัน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 ผู้เรียนประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ของตนเอง อยู่ในระดับปกติข้ึนไป สามารถควบคุมอารมณ์ของ
ตนเองและมีสุขภาพจิตท่ีดีและรักษาอารมณ์อยู่เสมอ มีการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง  มีผลการคัดกรองพฤติกรรมเด็ก 
(SDQ) อยู่ในระดับปกติข้ึนไป ผู้เรียนรู้จักดูแลตนเองให้ปลอดภัย ป้องกันตนเองจากการล่อล่วง ข่มเหง รังแก ปัญหา
ทางเพศ ส่ิงเสพติด อุบัติเหตุ รู้เท่าทันส่ือ ไม่เพิกเฉยต่อการกระท าส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว 
ชุมชนและสังคม  
 
3. จุดเด่น 
 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยท่ีดีเนื่องจากโรงเรียน
ได้ก าหนดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาวิชาเพิ่มเติมหน้าท่ีพลเมืองค่านิยม 12 ประการ และ
วิชาต้านทุจริต โดยการจัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรมให้กับผู้เรียนภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ส่งเสริมศักยภาพและธรรมชาติของผู้เรียนฯสอดแทรกบูรณาการในกิจกรรม
ต่างๆ เช่นโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนคุณธรรมโรงเรยีนสุจริต สถานศึกษาสีขาวปลอดบุหรี่ และอบายมุข การสอบธรรม
ศึกษาและโรงเรียนธนาคารกิจกรรมวันส าคัญของชาติและศาสนา กิจกรรมจิตอาสารณรงค์การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
ลดการใช้พลาสติกเป็นต้น 
  
4. จุดควรพัฒนา 

1) ปลูกจิตส านึกให้กับผู้เรียนในการมีจิตสาธารณะ โดยมุ่งเน้นกิจกรรมสร้างเสริมการเสียสละเพื่อส่วนรวม 
อย่างต่อเนื่อง เพราะผู้เรียนบางคนอาจขาดความใส่ใจในการนึกถึงผลประโยชน์ต่อส่วนรวม 

2) เพิ่มส่ือเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะห์คิดวิจารณญาณและการอภิปรายของผู้เรียน 

3) น าทักษะพื้นฐานของผู้เรียนมาพัฒนาต่อยอดทักษะการคิดวิเคราะห์การสังเคราะห์การประเมินค่า และ
จัดกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์ให้มากขึ้น  
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4) เพิ่มมาตรการในการเฝ้าระวังพฤติกรรมผู้เรียนให้มากขึ้นเพราะปัจจุบันมีส่ือออนไลน์เข้ามามีบทบาท
อย่างมาก ซึ่งอาจท าให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมเสียง และมีความเส่ียงต่อการถูกล่อลวงได้ง่าย 

5) พัฒนาด้านความรับผิดชอบของผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มากขึ้นโดยเฉพาะการวางแผนในการ
เตรียมตัวสอบของโรงเรียนและสอบเข้ามหาวิทยาลัยพร้อมกับการมาเรียน อย่างสม่ าเสมอ 
 
5. แนวทาง/แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
แผนปฏิบัติการที่ 1 
 -ใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC: Professional Learning Community ) ในการด าเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีช่วยส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้ผู้เรียน 
มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามสถานศึกษาก าหนด รับผิดชอบต่อส่วนรวมและมีจิตสาธารณะ 
แผนปฏิบัติการที่ 2 

- ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาในท้องถิ่น เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นเห็น
คุณค่าของความเป็นไทยมีส่วนร่วมในการอนุรักษว์ัฒนธรรมประเพณีไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น 
แผนปฏิบัติการที่ 3 

- ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถและทักษะในศตวรรษท่ี 21 
แผนปฏิบัติการที่ 4 

-จัดท าโครงการส่งเสริมผู้เรียนท่ีมีความสามารถในด้านต่างๆ ให้ได้รับประสบการณ์จริงและสนับสนุนให้
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ นอกสถานศึกษาให้มากขึ้นท้ังด้านวิชาการคุณธรรม ศิลปะ ดนตรีและกีฬาเพื่อพัฒนา
ศักยภาพความสามารถของผู้เรียนเชิงประจักษ์ให้ชุมชน องค์กรต่างๆ ได้รับรู้ 
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ผลการประเมินและตรวจสอบตัวชี้วัดความส าเร็จ 
มาตรฐาน 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา  2562 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23 
มาตรฐาน 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 1.2.1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามสถานศึกษาก าหนด  

ค่าเป้าหมาย     ร้อยละ 90  ระดับคณุภาพยอดเยี่ยม  
ผลการประเมิน  ร้อยละ  95.46    ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

 สรุปผลการประเมิน  สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ คะแนนเฉลี่ย ร่องรอยหลักฐาน 

1. นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร มีความโดด
เด่นเป็นท่ีประจักษ์ “รักดี มีวินัย ใส่
ใจสังคม มีวิริยะอุตสาหะ ยึดมั่นใน
สัจธรรม”  

2.  นักเรียนมีวินัยโดยการปฏิบัติตน
ให้ตรงต่อเวลา แต่งกายเรียบร้อย มี
กิริยามารยาทท่ีดี และปฏิบัติตาม
ระเบียบของโรงเรียน  

3. นักเรียนมีวิริยะอุตสาหะ 
คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงความ
รับผิดชอบ ความเพียรพยายาม 
ความอดทนในหน้าท่ีการงานเพื่อให้
งานส าเร็จตามเป้าหมาย  

4.71 
 
 
 

4.86 
 
 
 

4.75 
 
 
 
 

1. ตรวจสอบ/รางวัล/เอกสาร สะท้อนคุณลักษณะและค่านิยม
ท่ีดีตามสถานศึกษาก าหนด  
 1.1เกียรติบัตรเด็กประพฤติดีมีค่านิยม เนื่องในวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ าปี 2562 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรม 
 1.2 เกียรติบัตรพร้อมรางวัลสนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรมจากธนาคารทิสโก้ 
 1.3 รางวัลนักเรียนตัวแทนยุวชนประชาธิปไตย จังหวัด
สกลนคร ประจ าปี 2562 
 1.4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันสวดมนต์
หมู่ท านองสรภัญญะ  
 1.5 รางวัลพระราชทาน ในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ ่
 1.6 รางวัลชนะเลิศงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 
69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23 สกลนคร กลุ่มท่ี 2 
 1.7 รางวัลชนะเลิศตัวแทนนักเรียนโรงเรียนธนาคาร 
เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนไปแข่งขันต่อใน
ระดับประเทศ  
 1.8 รางวัลชนะเลิศการสอบคัดเลือกเป็นตัวแทนไป
ทัศนศึกษาดูงานท่ีประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ Mediakids 
Awards 2019 
 1.9 รางวัลยอดนักอ่าน ประจ าปีการศึกษา 2562 
 1.10 รางวัลยอดนักออม ประจ าปีการศึกษา 2562 
2. สังเกตและอื่นๆพฤติกรรมนักเรียน 
 
 

คะแนนเฉลี่ยรวม 14.32 
หมายเหตุ:เกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพตามตัวชี้วัด
ความส าเร็จ  ด้านการมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตาม
สถานศึกษาก าหนด ดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ยรวม ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
13.36. – 15.00 90 ข้ึนไป ยอดเยี่ยม (5) 
11.86 – 13.35 80 – 89 ดีเลิศ (4) 
10.36 – 11.85 70 – 79 ดี (3) 
9.00 – 10.35 60– 69 ปานกลาง (2) 

ต่ ากว่า 9.00 
น้อยกว่าร้อยละ 

60 
ก าลังพัฒนา(1) 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ คะแนนเฉลี่ย ร่องรอยหลักฐาน 

3. โครงการ/กิจกรรม 
 3.1 เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ ใน
งาน “นิทรรศการ 81 ปี เตรียมอุดมศึกษา ก้าวสู่อนาคต” เนื่อง
ในวันครบรอบ 81 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 
 3.2 กิจกรรมยอดนักออม 
 3.3 ค่ายกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย จัดโดย 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 3.4 กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีจบหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
 3.5 กิจกรรมสร้างบ้านต้านโลกร้อนและกิจกรรมนกัสืบ
ดิน 
 3.6 กิจกรรมท าบุญด้วยจิตอาสา พัฒนาอย่างยั่งยืน 
 3.7 กิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการสร้างเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการ
โรงเรียนสุจริต) 
 3.8งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 
2562 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 23 สกลนคร กลุ่มท่ี 2 
 3.9 โครงการจิตอาสาเราท าความดีด้วยหัวใจ 
 3.10 พิธีประดับพระเกี้ยวและพิธไีหว้คร ู
 3.11 กิจกรรมพระเกี้ยวน้อยปันน้ าใจให้น้อง ม.3 
ติวฟรี O - NET 
 3.12 ค่ายจุดประกายฝันจากพี่สู่น้อง ครั้งท่ี 13 
 3.13กิจกรรมค่ายต้นกล้าประชาธิปไตย 
 

 
จดหมายข่าว 
มาตรฐานที่ 1คุณภาพของผู้เรียน 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 1.2.1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามสถานศึกษาก าหนด 
ท่ี วันเดือนป ี กิจกรรม ฉบับที่ 

1 
11  

มกราคม  
2562 

คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการในงาน 
“นิทรรศการ 81 ปี เตรียมอุดมศึกษา ก้าวสู่อนาคต” เนื่องในวันครบรอบ 81 ปี 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 

ปีท่ี 3 
ฉบับท่ี 2 
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ท่ี วันเดือนป ี กิจกรรม ฉบับที่ 

2 
12  

มกราคม  
2562 

นายภูวดล รินทะชัย นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2ได้รับคัดเลือกเป็นเด็ก
ประพฤติดีมีค่านิยม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2562 จากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม 

ปีท่ี 3 
ฉบับท่ี 2 

3 
15  

มกราคม 
 2562 

ครูและนักเรียนเป็นยอดนักออมเงินกับทางธนาคารโรงเรียน 
ปีท่ี 3 

ฉบับท่ี 2 

4 
20  

มิถุนายน 
 2562 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาท่ี 4 ร่วมพิธีประดับพระเกีย้วและพิธีไหว้ครูประจ าปี
การศึกษา 2562 

ปีท่ี 3 
ฉบับพิเศษ 

5 
21  

มีนาคม 
 2562 

นายจักริน เหินหอม นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/7 ได้รับรางวัลยอดนักอ่าน 
ประเภทนักเรียน 2561 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ปีท่ี 3 
ฉบับท่ี 6 

9 
25 - 30  
มีนาคม  
2562 

นายวุฒิชัย บุญเกื้อ ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเรียนตัวแทนยุวชนประชาธิปไตย 
จังหวัดสกลนคร ประจ าปี 2562 เข้าค่ายกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย จัดโดย 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

ปีท่ี 3 
ฉบับท่ี 6 

7 
26  

มีนาคม  
2562 

นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตามโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย
ท านองสรภัญญะ และการประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ (ภาค8) 
ประจ าปี 2562 

ปีท่ี 3 
ฉบับท่ี 7 

8 
28 

 มีนาคม 
2562 

กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 6 ท่ีจบหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 2562 

ปีท่ี 3 
ฉบับท่ี 7 

9 
4  

พฤษภาคม 
2562 

ผู้บริหาร ครู และนักเรียน มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนท่ีประสบอัคคีภัย 
ปีท่ี 3 

ฉบับท่ี 8 

10 
18 

พฤษภาคม 
2562 

นักเรียนเข้าร่วมโครงการพฒันาศักยภาพเยาวชนด้วยสะเต็มศึกษา (STEM 
Education)  

ปีท่ี 3 
ฉบับท่ี 9 

11 
19 - 20 

พฤษภาคม 
2562 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/13 เข้าร่วมการประชุมและฝึกอบรมเตรียมความ
พร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นท่ี 9 ให้การเข้าฝึกและพัฒนา
ศักยภาพ ครั้งท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
 

ปีท่ี 3 
ฉบับท่ี 9 

12 
31 

พฤษภาคม 
2562 

นักเรียนได้รับทุนการศึกษาเรียนดีแต่ยากจน จากนายกกิ่งกาชาดอ าเภอสว่าง
แดนดิน 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 11 

13 
15 มิถุนายน 

2562 
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท าบุญด้วยจิตอาสา พัฒนาอย่างยั่งยืน ปีท่ี 3  

ฉบับท่ี 13 
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ท่ี วันเดือนป ี กิจกรรม ฉบับที่ 

14 
8-10

กันยายน 
2562 

ผู้บริหารน าเสนอผลงาน Best Practice เรื่องการพัฒนาโรงเรียนสุจริต โดยใช้ 
TUNE Model ในการจักกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู ้

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 25 

15 
27  

กันยายน 
2562 

นางสาวกิจจาภรณ์ กนกหงส์ ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ใน
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 27 

16 
7-8  

ตุลาคม  
2562 

นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 
ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
สกลนคร กลุ่มท่ี 2 

ปีท่ี 3 
ฉบับท่ี 28 

17 
13 

พฤศจิกายน 
2562 

นักเรียนเข้ารับเครื่องแบบ “จิตอาสาพระราชทาน 904วปร.” ณ หอประชุมท่ีว่า
การอ าเภอสว่างแดนดิน 

ปีท่ี 3 
ฉบับท่ี 32 

18 
19 

พฤศจิกายน 
2562 

ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียน
พระราชทาน ระดับจังหวัด 

ปีท่ี 3 
ฉบับท่ี 32 

19 
20 - 22 

พฤศจิกายน 
2562 

ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกรอบส่ี (พ.ศ.2559 - 2563) ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ปีท่ี 3 
ฉบับท่ี 33 

20 
25  

ธันวาคม 
2562 

นักเรียนเข้าร่วมโครงการประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่นของ ธ.ก.ส. ประจ าปี 
2562 

ปีท่ี 3 
ฉบับท่ี 36 

21 
4 - 5 

มกราคม 
2563 

กิจกรรมพระเกี้ยวน้อยปันน้ าใจให้น้อง ม.3ติวฟรี O - NET 
ปีท่ี 4 

ฉบับท่ี 2 

22 
4 - 5 

มกราคม 
2563 

ค่ายจุดประกายฝันจากพี่สู่น้องครั้งท่ี 13 
ปีท่ี 4 

ฉบับท่ี 2 

23 
26  

มกราคม 
2563 

กิจกรรมค่ายต้นกล้าประชาธิปไตย 
ปีท่ี 4 

ฉบับท่ี 7 

24 
3  

กุมภาพันธ์ 
2563 

นักเรียนชนะเลิศการสอบคัดเลือกเป็นตัวแทนไปทัศนศึกษาดูงานท่ีประเทศญี่ปุ่น 
ภายใต้โครงการ Mediakids Awards 2019 

ปีท่ี 4 
ฉบับท่ี 9 

25 
21 

กุมภาพันธ์ 
2563 

ผู้บริหาร ครูและบุคลากร เข้ารับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และน าหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนามาพัฒนาศักยภาพในการท างานอย่างมีความสุข 

ปีท่ี 4 
ฉบับท่ี 11 
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ผลการประเมินและตรวจสอบตัวชี้วัดความส าเร็จ 
มาตรฐาน 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา  2562 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23 
มาตรฐาน 1 คุณภาพของผู้เรียน 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 1.2.2)  ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย  

ค่าเป้าหมาย     ร้อยละ 90 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  
ผลการประเมิน  ร้อยละ 97.52 ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม  

 สรุปผลการประเมิน  สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ คะแนนเฉลี่ย ร่องรอยหลักฐาน 

1.  นักเรียนร้อยละ 70 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ อยู่ในระดับดี  
(ผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป) /95.83 
 
2.  นักเรียนร้อยละ 70 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม อยู่ในระดับดี (ผลการ
เรียนระดับ 3 ข้ึนไป) /95.27 
 
3.  นักเรียนมีความรู้และมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่น 
 
4.  นักเรียนร้อยละ 100 ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
5. นักเรียนร้อยละ 100 
มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกเชิงความรัก 
และภูมิใจในความเป็นไทย ประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่น ในระดับยอดเย่ียม 

4.79 
 
 
 

4.76 
 
 
 
 

4.83 
 
 

5.00 
 
 

5.00 
 

1. ตรวจสอบ/รางวัล/เอกสาร ท่ีสะท้อนความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 1.1 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันสรภัญญะอีสาน รุ่น
อายุไม่เกิน 18 ปี เนื่องในงานมูนมงัอีสาน 
 1.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การถกวาที (วาจา
สุภาษิต) 
 1.3 รางวัลชนะเลิศ การอาราธนาธรรม 
 1.4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด
มารยาทไทย 
 1.5 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดมารยาท
ไทย 
 1.6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด
มารยาทไทย ระดับชาติ ครั้งท่ี 3 ระดับมัธยมศึกษา 
2.สังเกตและอื่นๆ 
3. โครงการ/กิจกรรม 
 3.1 โครงการ “1 อ าเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” 
 3.2 กิจกรรมท าบุญตักบาตร ประกอบพิธียกเสาเอก
เสาโท พิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าท่ีและพระบรมรูปรัชการลท่ี 5 
 3.3 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
 3.4 กิจกรรมวันสุนทรภู ่
 3.5 กิจกรรมถวายเทียนต้นพรรษา 
 3.6 กิจกรรมวันงดด่ืมสุราแห่งชาติ 
 3.7 กิจกรรมเนื่องในวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 

คะแนนเฉลี่ยรวม 24.38 
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หมายเหตุ  :เกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพตาม
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  ด้านความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทยดังนี ้
 
คะแนนเฉลี่ยรวม ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
22.50 – 25.00 90 ข้ึนไป ยอดเยี่ยม (5) 
20.00 – 22.49 80 – 89 ดีเลิศ (4) 
17.50 – 19.99 70 – 79 ดี (3) 
15.00 – 17.49 60– 69 ปานกลาง (2) 

ต่ ากว่า 15.00 น้อยกว่าร้อยละ 60 
ก าลังพัฒนา
(1)  

 3.8 กิจกรรมวันรพ ี
 3.9 กิจกรรมเนื่องในวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิตต์ิ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพัน
ปีหลวง 
 3.10 มหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพุทธศาสนา ปี 4 
 3.11 งานมุทิตาจิต “สู่เส้นชัย วัยเกษียณ ความ
พากเพียร ท่ีภาคภูมิ” 
 3.12 พิธีบ าเพ็ญกุศลและพิธีน้อมร าลึกเนื่องในวัน
คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
 3.13 กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาการประกวด
ตอบปัญหาธรรมะและบรรยายธรรมเนื่องในงานร าลึก 
ครบรอบ 150 ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 
 3.14พิธีบ าเพ็ญกุศลและพิธีน้อมร าลึกเนื่องในวัน
คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 3.15 ร่วมงานเก็บแต้มเสบียงบุญ “จุลกฐิน” หรือ 
“กฐินแล่น” 
 3.16 กิจกรรมประเพณีลอยกระทง 
 3.17 พิธีวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ ซึ่งเป็นวันคล้าย
วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
 

 
จดหมายข่าว 
มาตรฐานที่ 1คุณภาพของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 1.2.2)  ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
ท่ี วันเดือนป ี กิจกรรม ฉบับที่ 

1 
16 

มกราคม 
2562 

ครูและนักเรียนเข้าร่วมงานวันครู ประจ าปี 2562 “ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา 
ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี” ณ หอประชุมร่วมใจสามัคคี ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 2 

2 
24 

มกราคม 
2562 

นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันสรภัญญะอีสาน ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
สรภัญญะอีสาน รุ่นอายุไม่เกนิ 18 ปี เนื่องในงานมูนมังอีสาน ครั้งท่ี 10 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 3 

3 
11  

เมษายน 
2562 

คณะครูและนักเรียน ร่วมสรงน้ าพระพุทธรูปประจ าโรงเรียน  
ปีท่ี 3  

ฉบับท่ี 7 
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ท่ี วันเดือนป ี กิจกรรม ฉบับที่ 

4 
22 

พฤษภาคม 
2562 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกโครงการ“1 อ าเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 9 

5 
31 

พฤษภาคม 
2562 

กิจกรรมท าบุญตักบาตร วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน 
ปีท่ี 3  

ฉบับท่ี 10 

6 
2 มิถุนายน 

2562 
ผู้บริหาร ครูและนักเรียน ร่วมท าบุญวันคล้ายวันเกิดครบรอบอายุวัฒนะ 70 
ปี พระครูศรีภูมานุยุต (หลวงปู่ภู) 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 11 

7 
3  

มิถุนายน 
2562 

ผู้บริหาร ครูและนักเรียน เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่อง
ในกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 12 

8 
20 มิถุนายน 

2562 
พิธีประดับพระเกี้ยวและพธิีไหว้ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออก 
-            เฉียงเหนือ 

ปีท่ี 3  
ฉบับพิเศษ 

9 
27  

มิถุนายน 
2562 

นักเรียนร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู ่
ปีท่ี 3  

ฉบับท่ี 14 

10 
26 

กรกฎาคม 
2562 

กิจกรรมถวายเทียนต้นพรรษา 
ปีท่ี 3  

ฉบับท่ี 17 

11 
26 

กรกฎาคม 
2562 

นักเรียนร่วมแข่งขนัสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และประกวด
กล่าวค าอาราธนาถวายทานในพุทธศาสนพิธี 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 17 

12 
28 

กรกฎาคม 
2562 

ผู้บริหาร ครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 18 

13 
7  

สิงหาคม 
2562 

กิจกรรมวันรพ ี
ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 

18 

14 
29 - 30 

พฤศจิกายน 
2562 

ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการประกวดการกล่าวค าอาราธนาและถวายทานใน
พุทธศาสนพิธี ในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนด้านพุทธศาสนา ครั้งท่ี 4 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 21 

15 
12  

สิงหาคม 
2562 

ผู้บริหาร ครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ิ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 22 

16 
26 

กรกฎาคม 
2562 

นักเรียนเข้าร่วมมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพฒันา
ผู้เรียนด้านพุทธศาสนา ปี 4 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 23 
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ท่ี วันเดือนป ี กิจกรรม ฉบับที่ 

17 
14  

กันยายน 
2562 

ผู้บริหารพร้อมคณะครูร่วมงานมุทิตาจิต “สู่เส้นชัย วัยเกษียณ ความ
พากเพียร ท่ีภาคภูมิ” 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 25 

18 
13 

ตุลาคม 
2562 

ผู้บริหาร ครูและนักเรียน ร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลและพิธีน้อมร าลึกเน่ืองในวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร  

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 29 

19 
19  

ตุลาคม  
2562 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาการประกวดตอบปัญหา
ธรรมะและบรรยายธรรมเนื่องในงานร าลึก ครบรอบ 150 ปี ชาตกาล หลวงปู่
มั่น ภูริทัตโต 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 29 

20 
23  

ตุลาคม 
2562 

ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลและพิธีน้อมร าลึก
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 29 

21 
9 - 10 

พฤศจิกายน 
2562 

ผู้บริหาร ครู และตัวแทนนักเรียน ร่วมงานเก็บแต้มเสบียงบุญ “จุลกฐิน” 
หรือ “กฐินแล่น” ณ วัดศรัทธาราม ต าบลบ่อแก้ว อ าเภอบ้านม่วง จังหวัด
สกลนคร 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 31 

22 
11

พฤศจิกายน 
2562 

นักเรียนร่วมประเพณีลอยกระทงกับชุมชน และเทศบาล 
ปีท่ี 3  

ฉบับท่ี 31 

23 
22 

พฤศจิกายน 
2562 

นักเรียนเข้าร่วมการประกวดมารยาทไทย ในนิทรรศการวิชาการครั้งท่ี 25
วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล จังหวัดอุดรธานี 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 33 

24 
29

พฤศจิกายน 
2562 

การสอบธรรมศึกษาช้ันตรี โท เอก ประจ าปีการศึกษา 2562 
ปีท่ี 3  

ฉบับท่ี 34 

25 
30 

พฤศจิกายน 
2562 

นักเรียนเข้าร่วมการประกวดมารยาทไทย ในงานวทิยาลัยสันตพล การเรียนรู้
เพื่อเปล่ียนแปลง (STU : Education Transformation) 

ปีท่ี 3  
ฉบับ ท่ี 34 

26 
5  

ธันวาค 
2562 

ผู้บริหาร ครูและนักเรียน ร่วมพิธีวนัพ่อแห่งชาติและวันชาติ ซึ่งเป็นวันคล้าย
วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 35 

27 
30-31
มกราคม 
2563 

นักเรียนเข้าร่วมการประกวดมารยาทไทย ระดับชาติ ครั้งท่ี 3 ระดับ
มัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ปีท่ี 4  
ฉบับท่ี 8 
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ผลการประเมินและตรวจสอบตัวชี้วัดความส าเร็จ 
มาตรฐาน 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา  2562 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23 
 
มาตรฐาน 1 คุณภาพของผู้เรียน 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 1.2.3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  

ค่าเป้าหมาย     ร้อยละ 90 ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
ผลการประเมิน  ร้อยละ 98.8 ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

 สรุปผลการประเมิน  สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ คะแนนเฉลี่ย ร่องรอยหลักฐาน 

1. นักเรียนสามารถแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างเหมาะสมและยอมรับ
ความคิดเหน็ท่ีแตกต่างของคนอื่นได้ 
 
2. นักเรียนสามารถร่วมกิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้วัฒนธรรมท่ี
โรงเรียนและชุมชนจัดขึ้นได้ 
 
3. นักเรียนร้อยละ 90 ผ่านการ
ประเมินพฤติกรรมและความฉลาด
ทางอารมณ์ อยู่ในระดับดี  
 
4. นักเรียนร้อยละ 100 
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข บนความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม 
 
5. นักเรียนร้อยละ 100 มีทัศนคติ 
ท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง 
และเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ เป็น
พลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม
ท่ีดี 

4.83 
 
 

 

4.93 
 
 

4.94 
 
 

 

5.00 
 
 

5.00 

1. ตรวจสอบ/รางวัล/เอกสาร ท่ีสะท้อนถึงการยอมรับท่ีจะ
อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลายหลาย 

1.1 รายงานกิจกรรมการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

1.2 สัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การท างาน
การท ากิจกรรมร่วมกันเป็นทีม 

1.3 ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงานสภานักเรียนโรงเรียน
วาปีปทุม และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

2.สังเกตและอื่นๆพฤติกรรมของนกัเรียน 
3.โครงการ/กิจกรรม 
 3.1กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 
 3.2 กิจกรรมส่งต้นกล้าสู่แผ่นดิน 
 3.3โครงการแลกเปล่ียนด้านการศึกษาและ
วัฒนธรรมระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ 
 3.4 กิจกรรมรับน้องต้นกล้าสู่ ต.อ. 
 3.5กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดล้อม คู่จังหวัด สกลนคร – นครพนม 
 3.6การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
 3.7กิจกรรมแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน 
 3.8ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน (Chinese camp) 

คะแนนเฉลี่ยรวม 24.7 
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หมายเหตุ  :เกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพตามตัวชี้วัด
ความส าเร็จ  ด้านการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลายดังนี้ 
 
 

คะแนนเฉลี่ยรวม ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
22.50 – 25.00 90 ข้ึนไป ยอดเยี่ยม (5) 
20.00 – 22.49 80 – 89 ดีเลิศ (4) 
17.50 – 19.99 70 – 79 ดี (3) 
15.00 – 17.49 60– 69 ปานกลาง (2) 

ต่ ากว่า 15.00 น้อยกว่าร้อยละ 60 
ก าลังพัฒนา

(1)  

 
 
 
 
 

 
จดหมายข่าว 
มาตรฐานที่ 1คุณภาพของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 1.2.3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

ท่ี วันเดือนป ี กิจกรรม ฉบับที่ 

1 
5 

มีนาคม 
2562 

งานปัจฉิมนิเทศและส่งต้นกล้าสู่แผ่นดิน ปีการศึกษา 2561 
ปีท่ี 3  

ฉบับท่ี 4 

2 
15 -16  

พฤษภาคม  
2562 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 ประจ าภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2562 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 8 

3 
4  

มิถุนายน  
2562 

นางสาวกิจจาภรณ์  กนกหงส์ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/16 ได้รับคัดเลือกให้
เป็นนักเรียนแลกเปล่ียนในโครงการแลกเปล่ียนด้านการศึกษาและวัฒนธรรม
ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 12 

4 
8  

มิถุนายน  
2562 

กิจกรรมรับน้องต้นกล้า สู่ ต.อ. 
ปีท่ี 3  

ฉบับท่ี 12 

5 
11  

มิถุนายน  
2562 

นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม 
เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 คู่จังหวัด สกลนคร - 
นครพนม 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 13 

6 
27 มิถุนายน 

2562 
การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 ปีท่ี 3  

ฉบับท่ี 16 

7 
4 กันยายน 

2562 
คณะครูและนักเรียนงานห้องสมุดจัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน ณ โรงเรียน
บ้านดงสวรรค์ 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 24 
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ท่ี วันเดือนป ี กิจกรรม ฉบับที่ 

8 
28 กันยายน 

2562 
นักเรียนเข้าร่วมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน (Chinese camp) ณ สถาบนัขงจ่ือ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 27 

 
 
 

ผลการประเมินและตรวจสอบตัวชี้วัดความส าเร็จ 
มาตรฐาน 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา  2562 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23 
 
มาตรฐาน 1 คุณภาพของผู้เรียน 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 1.2.4)  สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  

ค่าเป้าหมาย     ร้อยละ 90 ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
ผลการประเมิน  ร้อยละ 98 ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม  

 สรุปผลการประเมิน  สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ คะแนนเฉลี่ย ร่องรอยหลักฐาน 

1. นักเรียนร้อยละ 80 มีน้ าหนัก 
ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกาย
เจริญเติบโตตามมาตรฐานของกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

2. นักเรียนร้อยละ 98 ผ่านการ
ประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 
ในระดับปกติข้ึนไป 

3. นักเรียนร้อยละ 95 ผ่านการ
ประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) ใน
ระดับกลุ่มปกติ 

4. นักเรียนร้อยละ 100 มีสุขภาพ
แข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย 
เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด และปฏิบัติตน
ตามสุขบัญญัติ 10 ประการ 

5. นักเรียนร้อยละ 100 มีพฤติกรรมท่ี
แสดงออกถึงความเข้าใจ และ
หลีกเล่ียงจากปัญหาทางเพศ และการ
ทะเลาะวิวาท อบายมุขทุกชนิด 

4.84 
 
 
 

4.95 
 
 

4.93 
 
 

5.00 
 
 
 

5.00 

 

 

4.65 

1. ตรวจสอบ/รางวัล/เอกสาร ท่ีสะท้อนการมีสุขภาวะทาง
ร่ายกาย และจิตสังคม 

 1.1 รายงานการประเมิน (SDQ) 
 1.2 รายงานการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ 

(EQ) 
 1.3 รายงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 1.4 เอกสารหลักฐานแสดงสุขภาวะทางร่างกาย 

อารมณ์สังคม 
 1.5 รายงานดัชนีมวลกาย น้ าหนัก ส่วนสูง  
 1.6 รายงานกิจกรรมการแข่งขันกีฬา กรีฑา 

นักเรียน 
 1.7 รายงานโครงการห้องเรียนสีขาว 
 1.8 รายงานกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน/ 

ภายนอกโรงเรียน 
 1.9 ภาพกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย 

รายงานกิจกรรม อย.น้อย 
 1.10 เกียรติบัตรได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการถอด
บทเรียนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ คะแนนเฉลี่ย ร่องรอยหลักฐาน 

6. นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแล 
อนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมใน
สถานศึกษาและชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

7. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์
แข็งแรง ไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด
และแก้ปัญหาโดยไม่ใช้ความรุนแรง 

 
 

4.94 
 

 1.11 เกียรติบัตรหลักสูตรนักเรียนบังคับบัญชา 
จากหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 29 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
 1.12 งานมหกรรมกีฬาจังหวัดสกลนคร ประจ าปี 
2562 
 - รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเปตองประเภททีม
ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 
 - รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 2 การ
แข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ประเภทชาย 
 - รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด 
ประเภทหญิง 
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเทเบิล-
เทนนิส ประเภทชายเด่ียว 
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน
บาสเกตบอล ประเภทหญิง 
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุตบอล
ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 
 1.13 การแข่งขันกีฬาฟุตบอลระหว่าโรงเรียนส่วน
ภูมิภาคจังหวัดสกลนคร ประจ าปี 2562 
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุตบอล
ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 
 1.14 การแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัด สพม. 23 
ประจ าปี 2562 
 - รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันแบตมินตัน ประเภท
คู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี 
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันแบตมิน
ตัน ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี 
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันแบตมิน
ตัน ประเภทหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันแบตมิน
ตัน ประเภทคู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 
 - รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันบาสเกตบอล 
ประเภทชาย 
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน
วอลเลย์บอลชายหาด ประเภทหญิง 
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเทเบิล
เทนนิส ประเภทชายเด่ียว รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี 

คะแนนเฉลี่ยรวม 34.3 
หมายเหตุ  :เกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพตามตัวชี้วัด
ความส าเร็จ  ด้านสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ยรวม ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
30.50 – 35.00 90 ข้ึนไป ยอดเยี่ยม (5) 
28.00 – 30.49 80 – 89 ดีเลิศ (4) 
24.50 – 27.99 70 – 79 ดี (3) 
21.00 – 24.49 60– 69 ปานกลาง (2) 

ต่ ากว่า 21.00 น้อยกว่าร้อยละ 60 
ก าลังพัฒนา
(1) 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ คะแนนเฉลี่ย ร่องรอยหลักฐาน 

 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเทเบิล
เทนนิส ประเภทชายเด่ียว รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเทเบิล
เทนนิส ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 
 - รางวัลโรงเรียนผ่านเกณฑ์ประเมิน อย. น้อย 
ระดับดีเย่ียม 
 1.15 รางวัลนักเรียนท่ีเป็นตัวแทนนักกีฬาจังหวัด
สกลนคร 
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬา 
เปตอง ประเภททีมชาย 3 คน 
 1.16 รางวัลชนะเลิศ TO BE NUMBER ONE 
IDOL จังหวัดสกลนคร 
 1.17 รางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพ รุ่นอายุ
ระหว่าง 14 - 17 ปี โครงการ PMAC World Art contest 
2020 ในมูลนิธิเจ้าฟ้ามหิดลของคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 1.18 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันยูโด 
ในรุ่นน้ าหนัก 55 - 60 กิโลกรัม ในการแข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 41 “อุดรธานีเกมส์” 
 1.19 รางวัลการแข่งขันโครงงานอาหารเพื่อสุขภาพ
สู่สังคมผู้สูงอายุ 
 - รางวัลชนะเลิศระดับดีเย่ียม พร้อมทุนการศึกษา 
3,000 บาท 
 - รางวัลชนะเลิศระดับดีเด่น พร้อมทุนการศึกษา 
2,000 บาท 
2. สังเกตและอื่น ๆพฤติกรรมนักเรียน 
3. โครงการ/กิจกรรม 
 3.1 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดเนื่องใน “วนั
งดสูบบุหรี่โลก” ประจ าปี 2562 
 3.2 กิจกรรมแกนน าเด็กและเยาวชน ชมรม TO 
BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร รุ่นท่ี 1 
 3.3 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 
 3.4 โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ 
 3.5 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ระดับเหรียญเงิน 
 3.6 โครงการรณรงค์การเผยแพร่ความรู้และ
ทัศนคติท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งานประกันคุณภาพการศึกษา    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

75 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ คะแนนเฉลี่ย ร่องรอยหลักฐาน 

 3.7 โครงการปั่นรวมใจภักด์ิรักในหลวง “BIKE 
FOR KING” 
 3.8 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
 3.9 กิจกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE 
 3.10 การแข่งขันกีฬาภายใน ประจ าปีการศึกษา 
2562 
 

 
 
จดหมายข่าว 
มาตรฐานที่ 1คุณภาพของผู้เรียน 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 1.2.4)  สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
ท่ี วันเดือนป ี กิจกรรม ฉบับที่ 

1 
10  

พฤษภาคม  
2562 

มอบรางวัลให้แก่นักเรียนท่ีท าคะแนน O-NET ได้สูงสุด 
ปีท่ี 3  

ฉบับท่ี 8 

2 
31  

พฤษภาคม  
2562 

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดเนื่องใน “วันงดสูบบุหรี่โลก” ประจ าปี 
2562 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 10 

3 
18 - 19  
มิถุนายน  

2562 

นักเรียนเข้าร่วมอบรมแกนน าเด็กและเยาวชน ชมรม TO BE NUMBER ONE 
จังหวัดสกลนคร รุ่นท่ี 1 ณ โรงพยาบาลสกลนคร อ าเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 13 

4  
นักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมการฝึกหลักสูตรนักเรียนบังคับบัญชา จากหน่วย
ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มลฑลทหารบกท่ี 29 ประจ าปีการศึกษา 2562 

ปีท่ี 3 
 ฉบับท่ี 13 

5 
25  

มิถุนายน 
 2562 

นักเรียนร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 
ปีท่ี 3  

ฉบับท่ี 14 

6 
28  

มิถุนายน  
2562 

โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ 
ปีท่ี 3  

ฉบับท่ี 15 

7 
2  

กรกฎาคม  
2562 

ผู้บริหาร ครูและนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสี
ขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเหรียญเงิน  

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 15 

8 
12 

กรกฎาคม 
2562 

โครงการรณรงค์การเผยแพร่ความรู้และทัศนคติท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน 
ปีท่ี 3  

ฉบับท่ี 16 

9 15 กรกฎาคม  กิจกรรมงดด่ืมสุราแห่งชาติ ปีท่ี 3  
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ท่ี วันเดือนป ี กิจกรรม ฉบับที่ 
2562 ฉบับท่ี 17 

10 
26 กรกฎาคม  

2562 
โครงการปั่นรวมใจภักดิ์รักในหลวง “BIKE FOR KING” ปีท่ี 3  

ฉบับท่ี 17 

11 
13 - 16  
สิงหาคม  
2562 

นักเรียนร่วมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  
ปีท่ี 3  

ฉบับท่ี 22 

12 
27 กันยายน  

2562 
โรงเรียนผ่านเกณฑ์ประเมิน อย.น้อย ระดับดีเย่ียม ปีท่ี 3  

ฉบับท่ี 27 

13 
20 ธันวาคม  

2562 
กิจกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE  ปีท่ี 3  

ฉบับท่ี 35 

14 
6 - 11  

ธันวาคม  
2562 

นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 41 รอบ
คัดเลือกตัวแทน เขต 4 ณ จังหวัดหนองคาย 

ปีท่ี 3  
ฉบับท่ี 36 

15 
26 - 28  

พฤศจิกายน  
2562 

การแข่งขันกีฬาภายใน พระเกี้ยวน้อยเกมส์ ครั้งท่ี 20 
ปีท่ี 3  

ฉบับพิเศษ 

16 
27  

ธันวาคม  
2562 

กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ าปี 2562 
ปีท่ี 4 

 ฉบับท่ี 1 

17 
18 มกราคม  

2563 
การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ปีท่ี 4  

ฉบับท่ี 6 

18 
30  

มกราคม  
2563 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ร่วมการอบรมการให้ข้อมูลความรู้การป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 

ปีท่ี 4  
ฉบับท่ี 8 

19 
4  

กุมภาพันธ์  
2563 

นายสรวิชญ์ สกุลปีบ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/14 ได้รับรางวัลชนะเลิศการ
ประกวดวาดภาพ รุ่นอายุระหว่าง 14 - 17 ปี โครงการ PMAC World Art 
contest 2020 ในมูลนิธิเจ้าฟ้ามหิดลของคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล  

ปีท่ี 4  
ฉบับท่ี 8 

20 
13 

กุมภาพันธ ์
2563 

นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงงานอาหารเพื่อสุขภาพสู่สังคมผู้สูงอายุ เนื่องใน
งานเกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้านอีสาน ครั้งท่ี 24 “รู้ทันกัญชง กัญชา สู่การ
พัฒนาสุขภาพและการแพทย์ไทย” 

ปีท่ี 4  
ฉบับท่ี 10 

21 
1 

มีนาคม 
2563 

การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นท่ี 
10 

ปีท่ี 4  
ฉบับท่ี 12 

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารโรงเรียน  ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

1. กระบวนการพฒันา 
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 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  โดยใช้หลักการบริหารแบบ
มีส่วนร่วม  แบ่งโครงสร้างการบริหารเป็น4 กลุ่มงาน ได้แก่  กลุ่มบริหารงานวิชาการ  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  
กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารงานท่ัวไป ซึ่งผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มงานมีส่วนร่วมในการประเมนิผลการจัด
การศึกษา การวิเคราะห์สภาพปัญหา โดยการศึกษาข้อมูลสารสนเทศ  จากผลการนิเทศก ากับติดตามจากบุคลากร
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มงาน จัดประชุมเพื่อระดมความคิดในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ท่ีก าหนด  โดยเน้นการพัฒนา
คนท้ังด้านจิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์  และสังคม  พัฒนาแต่ละด้านอย่างมีดุลยภาพ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้
ความส าคัญด้านจิตใจท่ีมีคุณธรรม  ศีลธรรมและจริยธรรม  โรงเรียนจึงได้จัดโครงการ/งาน/กิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ของโรงเรียน  โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา ดังต่อไปนี้ คือ โครงการของกลุ่มสาระท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และโครงการของกลุ่มงานท้ัง 4 กลุ่ม 
ประกอบไปด้วย โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการตกลงความร่วมมือ MOU สถาบันการศึกษาอื่นๆ โครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา โครงการความร่วมมือกรรมการผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี   
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่การบริหารงานจ าเป็นอย่างยิ่ง
ท่ีจะต้องมีคณะกรรมการหลายระดับ หลายงานนับต้ังแต่ระดับบริหาร/อ านวยการ ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับช้ัน มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ ก าหนดผู้รับผิดชอบเน้นการท างานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งในการบริหารจัดการของ
สถานศึกษาผู้บริหารยึดหลักการบริหารสถานศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกงานใช้เทคนิค
การบริหารและการจัดการให้สามารถด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย โดยมีเทคนิคในการบริหารงาน มีวัฒนธรรมองค์กร 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยม ปรัชญา และอัตลักษณ์ ดังนี้ 

วัฒนาธรรมองค์กร คือ 1) มีความรักและภาคภูมิใจในองค์กร 2) มีระบบ อาวุโส  3) มีความเสียสละทุ่มเท
ท างานเพื่อองค์กร  4) มีจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม  5) มีความสามัคคี ร่วมมือ ท างานเป็นทีม 6) รักการ
เรียนรู้ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

วิสัยทัศน์ (Vision)คือ องค์กรคุณภาพมาตรฐานสากล ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม 
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 พันธกิจ (Mission)คือ 1) มุ่งมั่นบริหารจัดการอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาลและเน้นการมีส่วนร่วม
2) จัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นใหผู้้เรียนเป็นเลิศด้านวิชาการคุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 3) ส่งเสริมโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 4) ส่งเสริมบุคลากรให้รักองค์กรมีจริยธรรมและ
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

เป้าประสงค์ (Goal) ประกอบด้วย 
(1)  ด้านนักเรียน 
-ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี และภาษาเพื่อการส่ือสาร  
-ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมอันดีงาม เข้าใจภูมิปัญญาไทยและ

ท้องถิ่น รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
-ผู้เรียนมีความเป็นผู้น า และผู้ตาม มีความเสียสละมีมนุษยสัมพันธ์และความรับผิดชอบอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

และธรรมชาติ 
(2) ด้านครู 
-บุคลากรทุกฝ่ายมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม มีศักยภาพในหน้าท่ีของตน ด้วยการอบรม สัมมนา ศึกษา

ต่อ ศึกษาดูงานท้ังในประเทศและต่างประเทศ ยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดีมีจรรยาบรรณ  
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-ครูและนักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความรู้เป็นสากล สามารถ
ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม มีทักษะส่ือสารด้วยภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา มีทักษะการ
ท างานและการบริหารจัดการ และโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

-มีการเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนส าหรับการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 
-มีการจัดจ้างบุคลากรเจ้าของภาษา เพื่อสอนวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี และจัดจ้างบุคลากร

อื่นตามความจ าเป็น 
(3) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
-มีการเตรียมความพร้อมส าหรับนักเรียนเพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย การสอบแข่งขันชิงทุนศึกษาต่อใน

ต่างประเทศและการแข่งขันด้านต่าง ๆ ในประเทศ 
-นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี มีสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตดี มีความสามารถในการส่ือสาร มีบุคลิกภาพท่ีดี 
(4) ด้านหลักสูตร 
-มีหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ แบบสหศึกษา เพื่อมุ่งเตรียมผู้เรียนเข้าศึกษา

ต่อในระดับอุดมศึกษา โดยคัดเลือกจากนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และด าเนินงานตามแนวทางใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งพุทธศักราช 2542 และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
นักเรียนสามารถเลือกแผนการเรียนได้ตามความชอบ ความรู้และความสามารถของตน 

-มีหลักสูตรตามมาตรฐานสากล เน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียนท้องถิ่นและประเทศชาติ เหมาะกับศักยภาพของผู้เรียน มีรายวิชาการศึกษา และสร้างองค์ความรู้ (Research 
and knowledge Formation) และโลกศึกษา (Global Education) รายวิชาการส่ือสารและน าเสนอ 
(Communication and Presentation IS 2) ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนความเรียงช้ันสูง (Extended 
Essay,Academic Writing) และรายวิชากิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (Social Service Activity IS 3) 
ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการสร้างสรรค์ (Creativity) กิจกรรม (Activity) การรับใช้ส่วนรวม (Service)  

(5) ด้านระบบ ICT และระบบฐานข้อมูล 
-มีส่ือนวัตกรรม ส่ือเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ บุคลากรสามารถผลิต และใช้ส่ือนวัตกรรม ส่ือเทคโนโลยี ใน

การจัดการเรียนการสอน ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนางานทุกระบบและมีการบ ารุงรักษาการใช้ส่ือนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า 

(6) ด้านการพัฒนาเครือข่าย 
-มีเครือข่ายร่วมพัฒนา สามารถช่วยเหลือด้านวิชาการและด้านทุนทรัพย์ แก่โรงเรียนเครือข่ายเตรียม

อุดมศึกษา โรงเรียนพี่/น้อง และโรงเรียนท่ีขอความอนุเคราะห์และบริจาคเพื่อสาธารณกุศลตามความเหมาะสม 
ต้อนรับ ให้ความรู้แก่คณะผู้มาศึกษาดูงานมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนแก่
ผู้เกี่ยวข้องอย่างท่ัวถึงสม่ าเสมอ ตลอดจนใช้ข้อมูลสารสนเทศและงานวิจัยเพื่อการพัฒนา 
 2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยึดหลักการบริหารสถานศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร ท่ีเกี่ยวข้องทุกงานโดยใช้เทคนิคการบริหารและการจัดการคุณภาพด้วยวงจรคุณภาพ (PDCA) เป็นพื้นฐาน
ในการพัฒนาระบบบริหารงานของโรงเรียน และระบบบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพแห่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (OBECQA) ได้น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทบทวนผลการ
บริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน และน าผลการประเมินไปวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีท าให้ผลการด าเนินงานไม่บรรลุ
เป้าหมายท่ีก าหนด ฝ่ายบริหารในสถานศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมกันวางแผนเพื่อพัฒนาให้ผลการด าเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด โรงเรียนใช้หลักการมีส่วนร่วมตามวิถีเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่ง
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เป็นวัฒนธรรมองค์กร แต่งต้ังคณะท างานเพื่อด าเนินงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ฝ่ายบริหารโรงเรียนได้พฒันาตนเองสร้าง
เสริมภาวะผู้น าทางวิชาการ พัฒนาครูให้มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนการสอน การดูแลช่วยเหลือนักเรียน มี
ความเป็นครูมืออาชีพ (Professional) รักการท างานเป็นทีม (Teamwork) และสามารถใช้ส่ือเทคโนโลยี
ประกอบการสอน (Technology) มีทักษะแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเพื่อนครูในเวลาว่างจากการสอน แลกเปล่ียนในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ (Knowledge) การมีส่วนร่วม (Participation) แนะน า ทบทวน 
ปรับปรุงหลักสูตรให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย ภายใต้การบริหารจัดการด้วยหลักธรรมา 
ภิบาล โดยใช้หลักนิติธรรม หลักคุณธรรมในการบริหารจัดการ ยึดถือและเช่ือมั่นในความถูกต้อง การบริหารจัดการ
โรงเรียนด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ ส่งเสริมให้
นักเรียนท างานอย่างมีส่วนรว่ม ครูมีส่วนร่วมในงานกลุ่มบริหาร ยึดหลักการท างานตามความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยปรับปรุงเปล่ียนแปลง
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และโรงเรียนได้ตอบสนองความต้องการของนักเรียนท่ีมีความสนใจในการ
เรียนรู้ท่ีแตกต่างและหลากหลาย ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจเทียบเคียงมาตรฐานสากล และเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ดังนี้  1. แผนการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  
2. แผนการเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม 3. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์เทคโนโลยี 4. แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – อังกฤษ 5. แผนการเรียนอังกฤษ – จีน 6. แผนการเรียน
อังกฤษ –เกาหลี นอกจากนี้ยังส่งเสริมการเรียนรู้ในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) และจัดให้มี
ภาษาต่างประเทศท่ีสองเพื่อให้นักเรียนได้เลือกเรียนเพิ่มเติม ได้แก่ ภาษาจีน เกาหลี ส่งผลให้เกิดวิธีการปฏิบัติท่ีเป็น
เลิศ (Best Practice) ของโรงเรียน ทางด้านกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียน  และกระบวนการบริหารจัดการการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Independent  
Study: IS)   

4)  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดการบริหารงานด้านบุคลากรตามโครงสร้างองค์กร  
และอัตราก าลัง  ตามหลักเกณฑ์และความสามารถของบุคลากร  มีการติดตามการด าเนินงาน  เน้นการปฏิบัติงาน
อย่างบูรณาการเมื่อมีการเปล่ียนแปลงของบุคลากร การส่ือสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการทบทวนขีด
ความสามารถของบุคลากร  โดยเฉพาะความสามารถเฉพาะทางสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมจากองค์กรภายนอก  
เพิ่มมาตรการปรับปรุงขีดความสามารถบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรฐานของโรงเรียน เสริมสร้างความรู้ความสามารถ
ของบุคลากร ส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ บุคลากรมีความรักและความผูกพันต่อโรงเรียน และตามผลลัพธ์
ด้านบุคลากร ท่ีส าคัญโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีโครงการพัฒนาบุคลากรของแต่ละฝ่าย
อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน เช่น โครงการพัฒนาครูให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ( 
Professional Learning Community) โครงการพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถเพื่อการจัดการเรียนการสอน
กิจกรรมอบรมการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีกับ Google App for Education โครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดการ
เรียนรู้สู่ยุคศตวรรษท่ี 21 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและครูทุกคนได้เรียนรู้จากการอบรม พัฒนา ประชุม
เชิงปฏิบัติการท้ังภาครัฐและเอกชนเพื่อน าความรู้ท่ีได้น าไปออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ฝ่ายบริหาร
โรงเรียนได้นิเทศก ากับติดตาม ครูผู้ช่วย ครูผู้สอนทุกคนด้วยกระบวนการช้ีแนะของครูพี่เล้ียง ผ่านกระบวนการของ
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ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC ) เป็นระยะและน ามาสรุปผลในกิจกรรมประชุมคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรและวิชาการ เพื่อปรับปรุง พัฒนาให้ดีและมีคุณภาพยิ่งขึ้น ท าให้ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอน มีความเช่ียวชาญในการสอน จนท าให้โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เป็นศูนย์โอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 (สอวน.)ต้ังแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้น
มาถึงปัจจุบัน 
 5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพโรงเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้ท่ีส าคัญต่อการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ อาคารเรียน จ านวน 5 อาคาร ใช้เป็นห้องเรียน ห้องพักครู ห้องกลุ่ม
บริหารงาน และห้องสนับสนุนการสอน จ านวน 30 ห้อง  ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียน โรงเรียนธนาคาร ศูนย์โอลิมปิก
ชีววิทยาค่าย 1 สอวน. ห้องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
ห้องปฏิบัติการเคมี ห้องปฏิบัติการโลกดาราศาสตร์และอวกาศ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ห้องเรียน E-Learning Classroom ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา เพื่อการบริหารและจัดการเรียนการสอน
ท่ีมีประสิทธิภาพจึงสนับสนุนให้มีระบบ ICT ท่ีทันสมัยประกอบด้วย Lease Line, ADSL Internet, ระบบ ADSL, 
ระบบเครือข่าย LAN, ระบบเครือข่ายไร้สาย Wireless LAN มีระบบ WLAN ส าหรับให้บริการนักเรียนสืบค้นข้อมูล
ทุกอาคารเรียน,ระบบ Server (DNS Server, Web Server, Gateway & Proxy Server) มีระบบ Web Server 
ส าหรับเก็บข้อมูลเว็บไซต์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมของโรงเรียน  
 จากสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนต้ังอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัย
ราชภัฎสกลนคร เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียน และชุมชนให้การสนับสนุนทางการศึกษา
ทุกด้านสมาคมผู้ปกครองนักเรียนสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสว่างศึกษา-โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือเอาใจใส่ต่อการจัดการศึกษา ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจัดบรรยากาศ ส่ิงแวดล้อมให้กับโรงเรียน เช่น โดม
อเนกประสงค์ สามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพลศึกษา สถานท่ีในการจัดกิจกรรมการอบรมท่ีต้อง
มีการลงพื้นท่ีจริงและเป็นสถานท่ีให้นักเรียนออกก าลังกายในเวลาว่าง อาทิการเล่นกีฬา ฟุตชอล ตระกร้อ 
บาสเกตบอลและกีฬาในร่มอื่นๆ โรงเรียนจัดท าเป็นสถานท่ีพักผ่อนและแหล่งเรียนรู้ภายในห้องสมุดโรงเรียน ท่ีมี
ระบบยืม-คืน หนังสือท่ีทันสมัยต่อการใช้บริการ  มีห้องน้ า ห้องส้วมท่ีถูกสุขลักษณะ ห้องพยาบาล  ท่ีมีครูผู้มีความรู้
ในงานพยาบาลปฏิบัติหน้าท่ีตลอดเวลาท่ีจัดการเรียนการสอน และความปลอดภัยของนักเรียน มีเจ้าหน้าท่ีเวรยาม
รักษาความปลอดภัยอย่างเข้มแข็ง ท าให้ผู้ปกครองนักเรียนมีความมั่นใจในการส่งบุตรหลานมาศึกษาเรียนรู้ 
 6)  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศครอบคลุมการใช้งาน คือ บันทึกข้อมูล
และสารสนเทศท้ังหมดในเครื่องคอมพิวเตอร์มีการจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานการสืบค้นอินเตอร์เน็ตผ่านระบบ
ยืนยันตัวตนการเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต(Authentication) ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data 
Management Center มีการเช่ือมโยงระบบสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ตระบบแลนด์เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ ท้ังใน
ระบบบริหารและระบบงานการเรียนการสอนครบทุกเครื่อง ระหว่างอาคารเช่ือมด้วยระบบ Wireless LAN ภายใน
อาคารเช่ือมด้วยสายแลนด์และระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย เช่ือมโยงระบบข้อมูลและสารสนเทศไปยังห้องปฏิบัติการ
ของ กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานท่ัวไป กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ห้องสมุดโรงเรียน ศูนย์ภาษา และห้องเรียนหรือห้องปฏิบัติการทางอินเทอร์เน็ต
ระบบแลนด์ จัดระบบข้อมูลและสารสนเทศพื้นฐานของโรงเรียน ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
นอกจากนี้ยังมีระบบข้อมูลและสารสนเทศผลงานดีเด่นของโรงเรียน แต่งต้ังผู้รับผิดชอบการจัดระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ ปรับปรุงระบบข้อมูลและสารสนเทศทุกด้านให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รวมทั้งมีการบ ารุงรักษาแก้ไข
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ข้อบกพร่องระบบข้อมูลและสารสนเทศอย่างต่อเนื่องสามารถเรียกดูสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว และมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง  จัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศพื้นฐานในเครื่องคอมพิวเตอร์ จัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศงานการเรียน
การสอนจัดเป็นระบบ เช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องท้ังด้านบริหารและด้านการเรียนการสอนเข้าอินเทอร์เน็ตระบบ
แลนด์การเช่ือมต่อระหว่างอาคารเรียนใช้สายใยแก้วน าแสง เช่ือมต่อภายในอาคารด้วยสายแลนด์และใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ตไร้สายครอบคลุมทุกห้องเรียน มีความเร็วสูง ทันสมัย สามารถเรียกใช้ข้อมูลและสารสนเทศสะดวก 
แต่งต้ังผู้รับผิดชอบวิเคราะห์และสรุปข้อมูลเป็นสารสนเทศท่ีน าไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีและมีการปรับปรุงวิธีการ
จัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศอยู่เสมอและเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีความเช่ือถือได้  ปลอดภัย  
และใช้งานง่าย 
 
 
2 ผลการพัฒนา 
 1) ผลจากการมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจนกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
และแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณของโรงเรียน ท าให้มีทิศทางและเป้าหมายในการท างานท่ีชัดเจน มี
แผนปฏิบัติการรองรับท าให้นโยบายถูกน ามาปฏิบัติได้จริง และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องท าให้เกิดผลลัพธ์และการด าเนินงานของโรงเรียนมุง่ไปในทิศทางท่ีก าหนดไว้ นอกจากนี้
โรงเรียนยงัให้ความส าคัญต่อความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนมีการจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนละ 1  
ครั้ง  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่า เพื่อรับฟังความคิดเห็น ความต้องการความ
คาดหวัง และความพึงพอใจ เพื่อน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์และตัวชี้วัดผลการด าเนินงานเพื่อพฒันานักเรียนให้บรรลุ
ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 2) ผลจากการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาของโรงเรียน ท าให้โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาอย่าง
เป็นระบบส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน(OBECQA 
AWARDS)  
 3) ผลจากการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย ท าให้นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี
การศึกษา 2562 สูงกว่าระดับประเทศ  นักเรียนได้คะแนนเต็มในรายวิชาคณิตศาสตร์  จ านวน  1  คนและนักเรียน
ได้คะแนนสูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ จากนักเรียนท้ังหมด จ านวน  527  คน   ดังรายละเอียดต่อไปนี้
รายวิชาภาษาไทย  จ านวน 310 คน  คิดเป็นร้อยละ 58.82  รายวิชาภาษาอังกฤษ  จ านวน  172  คน คิดเป็นร้อย
ละ 32.64   รายวิชาคณิตศาสตร์  จ านวน  187  คน คิดเป็นร้อยละ 35.48   และรายวิชาวิทยาศาสตร์  จ านวน  
282  คนคิดเป็นร้อยละ 53.51 รายวิชาสังคมศึกษา จ านวน 316 คนคิดเป็นร้อยละ 59.96 นอกจากนี้นักเรียนยงั
ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงนิรางวัล 20,000 บาท การ
แข่งขัน Drone Mission ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจ าปี 2562 จ านวน 3 คน,
รางวัลพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ อากาศยานบังคับวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ Basic ระดับ
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการส่งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์การบิน จากพลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารีจ านวน 1 คนรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 ระดับเหรียญทอง ในการเข้าร่วมแข่งขันน าเสนอโครงงานห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ ฯกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 3 คน,รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง ใน
การเข้าร่วมแข่งขันน าเสนอโครงงาน oral presentation ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ กลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 3 คน, รางวัลชนะเลิศ การน าเสนอโครงงานแบบโปสเตอร์ สาขาเคมี ในการประชุม
วิชาการโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม ครั้งท่ี 11 จ านวน 3 คน 
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รางวัลทุนสนับสนุนงานวิจัย 10,000 บาท ในโครงการเตรียมความพร้อมเยาวชนเพื่อท างานวิจัยท้องถิ่น ผลของ
สภาวะโลกร้อนต่อระบบนิเวศ ส่ิงแวดล้อม และสุขภาพโดย มูลนิธิสถาบันส่ิงแวดล้อมไทย จ านวน 3 คน, รางวัล
ชนะเลิศ ระดับภูมิภาค พร้อมทุน 9,000 บาทในโครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งท่ี 
22 ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย NECTEC ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จ านวน 3 คน, รางวัลยอดนักอ่าน/ระดับประเทศ โดย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 1 คนเป็นต้น 
 4) ผลจาการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพท าให้ครูมีผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่นครูได้รับการพัฒนาวิทยฐานะจากครูผู้ช่วยเป็น ครู คศ.1  จ านวน  9   คน จากครู คศ.1 
เป็น ครู คศ.2  จ านวน 3  คนและครูได้รับรางวัลครูดีเด่นในวันครูประจ าสหวิทยาเขตสว่างศึกษา จ านวน  5 คน 
นายนภดล  ศรีสาคร และนางธิกานดา ศรีสาคร ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ OBEC Awards และนางทรงศรี โสม
ชัย ได้รับรางวัลวิทยากรศูนย์โอลิมปิกวิชาการค่าย 1 จาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและมูลนิธิ
ส่งเสริมโอลิมปิกวิขาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิ
วัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)เป็นต้น 
  5) ผลจากการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ท าให้โรงเรียนสามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเติมเต็มศักยภาพทางการเรียนรู้ของผู้เรียน จนท าให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตรงตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน รับรางวัล
ห้องสมุดดีเด่นประจ าปีการศึกษา 2562 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 
  6) ผลจากการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ท าให้
โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย  มีประสิทธิภาพครอบคลุมการใช้งานในทุกกลุ่มสาระ  ทุกกลุ่มงาน  
ทุกฝ่าย  ภายในโรงเรียน  จึงส่งผลให้การบริหารจัดการของโรงเรียนเป็นไปด้วยความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพ  
ท าให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้  และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 
 
 
จุดเด่น 
 1. โรงเรียนมีโครงสร้างบริหาร นโยบายและ คู่มือการบริหารงาน ชัดเจนเป็นรูปธรรมมีระบบการบริหาร

จัดการท่ีดี มีวัฒนธรรมองค์กรเป็นของตนเองท่ีสืบต่อจากโรงเรียน แม่ข่าย 
 2. โรงเรียนมีผลการพัฒนาบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 
มีอัตลักษณ์ท่ีชัดเจนคือ “ต.อ.ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ ต้นกล้าของแผ่นดิน” 
 3. โรงเรียนมีการสร้างและพัฒนาผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม อันพึงประสงค์ผู้เรียนเป็นลูกท่ีดี
ของพ่อแม่ ผู้ปกครอง โรงเรียน ชุมชนและประเทศชาติ สังคมโลก และบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
 4. โรงเรียนจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ มีความสวยงาม ร่มรื่นมีวัสดุอุปกรณ์
เพียงพอและทันสมัย สถานท่ีสะอาด ปลอดภัย มีพื้นท่ีท่ีสามารถใช้ท ากิจกรรมต่างๆ ได้เพียงพอ 
 5. โรงเรียนให้ครูทุกคนก าหนดเป้าหมาย ท่ีต้องการให้เกิดกับผู้เรียน ศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูลผู้เรียนเป็น
รายบุคคล แล้วน ามาใช้ใน การวางแผนการจัดการออกแบบการเรียนรู้ท่ีสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 
จัดเตรียม และใช้ส่ือให้เหมาะสมกับกิจกรรมน าภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่ือเทคโนโลยีท่ี เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ 

วธิีการพัฒนา ผลการพฒันา 

ตารางแสดงวิธีการและผลการพัฒนาตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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 6. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉล่ีย อยู่ในระดับดี ท าให้สามารถเข้าศึกษาต่อใน ระดับอุดมศึกษาท่ี
ตนเองต้องการได้ 

การพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

การมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

 

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 

0

ร้อยละจ านวนคร้ังที่ครูได้รับการอบรมพัฒนาวิชาชีพ

2 คร้ัง/ภาคเรียน 1 คร้ัง/ภาคเรียน มากกว่า 2 คร้ัง/ภาคเรียน ยังไม่เคยได้รับการพัฒนา

49 %

23 % 

28 % 
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จุดควรพัฒนา 
 1.  จ านวนนักเรียนต่อห้องเรียนมากเกินไปท าให้เกิดปัญหาต่อการจัดการเรียนการสอน 
 2.  สร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เข้มแข็ง  มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อ 
การจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
แนวทางในการพัฒนา 

1. ด้านการจัดการศึกษา 
-โครงการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล 
2. ด้านการปฏิบัติการ 
-พัฒนาห้องเรียนให้เป็น”ห้องเรียนคุณภาพ”มีความพร้อมท้ังส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพื่อการปฏิบัติการ

และการสืบค้นได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
3. ด้านทรัพยากรบุคคล 
-โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีคุณภาพท้ังด้านความรู้มีความสามารถในการใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัย 
4. ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน 
-สร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศให้ความร่วมมือพัฒนาการศึกษา

โรงเรียนท้ัง ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ปกครอง และครู 
 

 
 
 

การนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
และประเมินผล 

 

 

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 

1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

ร้อยละของครูที่ ไ ด้ รับการนิ เทศ ก ากับ ติดตาม
และประเมินผลจากผู้บ ริหาร

2 คร้ัง/ภาคเรียน 1 คร้ัง/ภาคเรียน

มากกว่า 2 คร้ัง/ภาคเรียน ยังไม่เคยได้รับการพัฒนา

5% 

15% 

80% 
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ผลการประเมินและตรวจสอบค่าเป้าหมาย 
มาตรฐาน 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ตามมารฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา  2562 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ; มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
ค่าเป้าหมาย     ร้อยละ 80 ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
ผลการประเมิน  ร้อยละ 100 ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม  

 สรุปผลการประเมิน  สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ ผลประเมินเฉลี่ย ร่องรอยหลักฐาน 

1. โรงเรียนวิเคราะห์สถานภาพ
องค์กร (SWOT Analysis)  
2. มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
ท่ีชัดเจนและเหมาะสมกับบริบท 
ของโรงเรียน 
3. มีการก าหนดค่าเป้าหมาย
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4. มีการน าค่าเป้าหมายเข้าสู่วาระ
การประชุมโรงเรียนและกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
5. มีการประกาศวิสัยทัศน์  
พันธกิจ ค่าเป้าหมาย 

5.00 
 

5.00 
 
 

5.00 
 

5.00 
 
 

5.00 
 
 

4. รางวัล/ตรวจสอบเอกสาร  
4.1. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
4.2. แผนปฏิบัติการประจ าปี   

5. สังเกตและอื่นๆ; สัมภาษณ์ คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้เรียน ผู้ปกครองนักเรียน เกี่ยวกับ 
5.1.  การก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจของ

สถานศึกษา ท าอย่างไร เหตุใด 
5.2. มีกระบวนการได้มาของเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ของสถานศึกษาอย่างไร 
5.3. มีวิธีการสร้างความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้บริหาร ครู 

ผู้เกี่ยวข้องอย่างไร 
5.4. สถานศึกษาน าแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างไร  (รายงาน

แผนปฏิบัติการ) 
5.5. สถานศึกษาแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ

ตามแผนอย่างไร (ค าส่ังโรงเรียน) 
ผลประเมินเฉลี่ยรวม 25.00 การด าเนินงานแนวทางการพัฒนา 

หมายเหตุ  : 
เกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพตามค่าเป้าหมายเชิง
ปริมาณ  ดังนี้  

ผลประเมินเฉลี่ย
รวม 

ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

22.50 – 25.00 90 ขึ้นไป ยอดเยี่ยม (5) 
20.00 – 22.49 80 – 89 ดีเลิศ (4) 
17.50 – 19.99 70 – 79 ดี (3) 

1. โครงการ/กิจกรรม 
1.1. โครงการบริการเสริมด้านสวัสดิภาพและสวัสดิการ

ของบุคลากรและนักเรียน 
14) กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 
15) กิจกรรมพัฒนาระบบงานแผนงาน 

2. แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2562 
3. รายงานการปฏิบัติงานตามแผน 
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15.00 – 17.49 60– 69 ปานกลาง (2) 

ต่ ากว่า 15.00 
น้อยกว่า 

ร้อยละ 60 
ก าลังพัฒนา 

(1) 
 
ประสิทธิผล: เอกสารรายงานการปฏิบัติงานประจ าป ี
 

ท่ี เอกสารรายงาน 
1. แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ2562 
2. รายงานสรุปการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2562 
3. รายงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา 2562 
4. รายงานโครงการพฒันากระบวนการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการสอน กิจกรรม

เปิดบ้านวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 
5. รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก” โดย

ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ PLC ประจ าปีการศึกษา 2562 
6. รายงานโครงการพฒันาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมศึกษาดูงานกลุ่ม

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 
7. รายงานโครงการพฒันากระบวนการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน 

กิจกรรมค่าวิทยาศาสตร์ ครั้งท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2562 
8. รายงานโครงการพฒันาศักยภาพเยาวชน ในกลุ่มจังหวัดสนุกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประจ าปีการศึกษา 2562 
9. รายงานผลการด าเนินงาน โครงการซ่อมบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 

กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน 
10. รายงานการปฏิบัติงานโครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายนอกโรงเรียน ประจ าปี

การศึกษา 2562 
11. รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ประจ าปีการศึกษา 2562 
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ผลการประเมินและตรวจสอบค่าเป้าหมาย 
มาตรฐาน 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา  2562 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ;มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ค่าเป้าหมาย     ร้อยละ 80 ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
ผลการประเมิน  ร้อยละ 100 ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม  

 สรุปผลการประเมิน  สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ ผลประเมินเฉลี่ย ร่องรอยหลักฐาน 

1. โรงเรียนขับเคล่ือนวิสัยทัศน์ 
โดยมีการจัดท ากลยุทธ์สู่การ
ปฏิบัติ 
2. มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระยะ 4 ปี  
(พ.ศ. 2561 – 2564) 
3. มีการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2562 
๔. มีระบบงานประกนัคุณภาพ
ภายในท่ีมีความน่าเช่ือถือ 

5.00 
 
 

5.00 
 
 

5.00 
 

5.00 
 

1. รางวัล/ตรวจสอบเอกสาร  
1.1. รางวัลคุณภาพแห่งสพฐ.OBEC QA 
1.2. รางวัล IQA รางวัลโรงเรียนท่ีมีระบบการประกัน

คุณภาพภายในยอดเยี่ยม 
1.3. มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Web Site, 

Facebook, Line 
1.4. การน าสารสนเทศไปใช้อย่างไร 
1.5. รายงานโครงการพฒันาสารสนเทศโรงเรียน 
1.6. แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา   
1.7. แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
1.8. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  

โดยใช้ 5T Model 
1.9. แผนอัตราก าลัง 

1.10. เอกสารงานแนะแนว เอกสารการนิเทศ 
2. สังเกตและอื่น ๆ; 

ผลประเมินเฉลี่ยรวม 25.00 

หมายเหตุ  : 
เกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพตามค่าเป้าหมายเชิง
ปริมาณ ดังนี้ 
 

 การด าเนินงานแนวทางการพัฒนา 
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ผลประเมินเฉลี่ย
รวม 

ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

18.00 – 20.00 90 ขึ้นไป ยอดเยี่ยม (5) 
16.00 – 17.99 80 – 89 ดีเลิศ (4) 
14.00 – 15.99 70 – 79 ดี (3) 
12.00 – 13.99 60– 69 ปานกลาง (2) 

ต่ ากว่า 12.00 
น้อยกว่า 

ร้อยละ 60 
ก าลังพัฒนา 

(1) 

1. โครงการ/กิจกรรม 
1.1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาพัฒนาอย่างยั่งยืน  

1) กิจกรรมพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

2) กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
3) กิจกรรมการรู้จักข้อมูลผู้เรียนรายคน (SDQ, การ

เย่ียมบ้าน, เย่ียมหอพัก) 
4) กิจกรรมควบคุมคุณภาพภายใน 
5) กิจกรรมงานประกันอุบัติเหตุหมู่ 

1.2  โครงการบริการเสริมด้านสวัสดิภาพและสวัสดิการ
ของบุคลากรและนักเรียน  

1) กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 1 มิถุนายน 
2) กิจกรรมงานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน (บันทึกการประชุม) 
3) กิจกรรมงานสารบรรณ 
4) กิจกรรมรับรองผู้มาติดต่อราชการ (สมุดเย่ียม) 

1.3  โครงการพัฒนาความรู้และจริยธรรมของบุคลากร    
1) พัฒนาความรู้และจริยธรรมของบุคลากร 
2) PLC ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้
3) พัฒนาครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ด้านการจัดการ

เรียนรู้แบบเชิงรุกด้วยกระบวนการ “ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (PLC)  

4) กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ (PLC) 
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จดหมายข่าว  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ;มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ท่ี วัน เดือน ป ี กิจกรรม ฉบับที่ 

1 
2-15 พ.ค.

62 
จัดโครงการสอนปรับพื้นฐานนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ปีการศึกษา 2562 

ปีท่ี 3  
ฉบับ 8 

2 4 พ.ค. 62 โรงเรียนมอบเงนิช่วยเหลือนักเรียนท่ีประสบอัคคีภัย 
ปีท่ี 3  
ฉบับ 8 

3 
15-16 พ.ค. 

62 
กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2562 

ปีท่ี 3 
 ฉบับ 8 

4 31 พ.ค. 62 จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกประจ าปี 2562 
ปีท่ี 3 

ฉบับ 10 

5 31 พ.ค. 62 
เปิดให้โรงเรียนพังโคนวิทยาคมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์และโรงเรียนเจริญ
ศิลป์ศึกษาศึกษาดูงานโรงเรียนเรียนรางวัลคุณภาพแห่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน OBECQA 

ปีท่ี 3 
ฉบับ 11 

6 13 มิ.ย. 62 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมชมรมTo Be Number Oneจังหวัดสกลนคร รุ่นท่ี 1 
ปีท่ี 3 

ฉบับ 13 

7 20 มิ.ย. 62 
จัดกิจกรรมพิธีประดับพระเกี้ยวและพิธไีหว้คร ู
ประจ าปีการศึกษา 2562 

ปีท่ี 3 
ฉบับ 14 

8 26 มิ.ย. 62 เปิดให้โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมเข้าศึกษาดูงานโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม 

ปีท่ี 3 
ฉบับ 15 

9 27 มิ.ย. 62 
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนคณะกรรมการสภานักเรียน ประจ าการศึกษา 
2562 

ปีท่ี 3 
ฉบับท่ี 16 

10 12 ก.ค. 62 
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทัศนคติท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการ
พนันเพื่อป้องกนัการติดพนันในเยาวชน 

ปีท่ี 3 
ฉบับท่ี 16 

11 15 ก.ค. 62 กิจกรรมถวายต้นเทียนพรรษาเครื่องสังฆทานและถวายปัจจัย 
ปีท่ี 3 

ฉบับท่ี 17 

12 15 ก.ค. 62 
วันงดด่ืมสุราแห่งชาติประจ าปีการศึกษา 2562 งานรณรงค์ป้องกันปญัหายา
เสพติด และอบายมุข 

ปีท่ี 3 
ฉบับท่ี 17 

13 
13-16 ก.ค. 

62 

จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้พฒันา
ศักยภาพด้านการอ่านและนิสัยรักการอ่าน 
 

ปีท่ี 3 
ฉบับท่ี 22 

14 28 ส.ค. 62 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับป้ายสนองพระราชด าริฯ
ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามโครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
(อพ. สธ.) 

ปีท่ี 3 
ฉบับท่ี 24 
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ท่ี วัน เดือน ป ี กิจกรรม ฉบับที่ 

15 4 ส.ค. 62 
กิจกรรมแบ่งปันความรู้สู่ชุมชนณโรงเรียนบ้านดงสวรรค์อ าเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับน้องๆ 

ปีท่ี 3 
ฉบับท่ี 24 

16 8-9 ส.ค. 62 

ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนสพม. 23 น าเสนอผลงาน Best Practiceของ
ผู้บริหารเรื่องการพัฒนาโรงเรียนสุจริตโดยใช้ LE 1 Model ในงานกิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้การน าเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการ
เรียนรู้ภายใต้โครงการสร้างเสริม (คุณธรรมจริยธรรมธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค 

ปีท่ี 3 
ฉบับท่ี 25 

17 27 ส.ค. 62 
ได้รางวัลโรงเรียนผ่านเกณฑ์ประเมินอย. น้อยระดับดีเย่ียม ออกโดยส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข 

ปีท่ี 3 
ฉบับท่ี 27 

18 27 ส.ค. 62 

ต้อนรับคณะกรรมการจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 ใน
การประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานประจ าปีการศึกษา 2562 
 

ปีท่ี 3 
ฉบับท่ี 27 

19 13 ต.ค. 62 
ร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลและพิธีน้อมร าลึกเนื่องในวนัคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถ
บพิตร 

ปีท่ี 3 
ฉบับ 29 

20 
25-26 ต.ค. 

62 

เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อเส้นทางชีวิตกับการสนองงานโอลิมปิกวิชาการในสมเด็จ
เจ้าฟ้าฯและนักเรียนได้ร่วมสอบวัดแววโอลิมปิกวิชาการทุกสาขาวิชาผลการ
สอบนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงนิ 5 เหรียญ ได้แก่ นายจิราธรไชยสุข ม.6/1,  
นายปรพิพัฒน์แกน่พุฒม.6/13, นายธานินทร์อิ่มภาษา 
ม. 5/1, นายศุภกรหลักทองม.5/1 และนางสาวรมย์รวินท์ค าลือม.5/1 รางวัล
เหรียญทองแดง 5 เหรียญ ได้แก่ นายณัฐพงษ์ธงสาม.5/1, นายณัฐวัตรเหล่า
นครม.5/12, นางสาวพิมพ์มาดาจันทะเนตรม.4/1, นายฟิรชัยสุทาวรรณ์ม. 4/3 
และนายสหรัถสุทธิธรรมม. 4/13 

ปีท่ี 3 
ฉบับ 30 

21 
9-10 พ.ย. 

62 

ร่วมงานเก็บแต้มเสบียงบุญ“จุลกฐิน” หรือ“ กฐินแล่น”เป็นงานกฐินท่ีต้อง
อาศัยความร่วมมือของคนหมู่มากเพื่อท าการปั่นฝ้าย การทอการเย็บ การอ้อม 
และน าไปทอดถวายพระสงฆ์ให้เสร็จภายในวันเดียว ณวัดศรัทธารามต าบลบ่อ
แก้ว อ าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ยอดบริจาคของโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ านวน 10,912 บาท 

ปีท่ี 3 
ฉบับ 31 

22 11 พ.ย. 62 

ได้รับรางวัลการประกวดกระทงและนางนพมาศผลการประกวดนางนพมาศ
นางสาวนวพรหมพร ไชยตะวงค์ นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 5/1 ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 และ นางสาววิชญาดา ค าอ่อนสานักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6/15 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 

ปีท่ี 3 
ฉบับ 31 
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ท่ี วัน เดือน ป ี กิจกรรม ฉบับที่ 

23 13 พ.ย. 62 

โครงการจิตอาสาเราท าความดีด้วยหัวใจเกิดขึ้นจากน้ าพระราชหฤทัยอันเป่ียม
ล้นด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งเสริมให้ชาวไทยทุก
คนมีความเสียสละและความสมัครสมานสามัคคีในการสร้างสรรค์ความดีเพื่อ
ประโยชน์แก่ประเทศชาติ 

ปีท่ี 3 
ฉบับ 32 

24 19 พ.ย. 62 
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินนางสาวกิจจาภรณ์ 
กนกหงส์นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 5/16 เพื่อรับรางวัลพระราชทานประเภท
นักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานประจ าปีการศึกษา 2562 

ปีท่ี 3 
ฉบับ 32 

25 
20-22 พ.ย. 

62 

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบส่ี (พ. ศ.2559-
2563) ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานรายการประเมิน ได้แก่ มาตรฐานท่ี 1 ด้าน
คุณภาพผู้เรียนมาตรฐานท่ี 2 ด้านกระบวนการบรหิารและการจัดการและ
มาตรฐานท่ี 3 

ปีท่ี 3 
ฉบับ 33 

26 29 พ.ย. 62 

ข้ารับพระราชทานป้ายสนองพระราชด าริงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตาม
โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในการประชุมวิชาการและนิทรรศการครั้งท่ี 
10 ทรัพยากรไทย: ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ 

ปีท่ี 3 
ฉบับ 33 

27 5 ธ.ค. 62 

ร่วมพิธีวันพ่อแห่งชาติและวันชาติซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถ
บพิตรเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

ปีท่ี 3 
ฉบับ 35 

28 20 ธ.ค. 62 

ร่วมกิจกรรมรวมพลคน To be Number One ณ เรือนอ าเภอสว่างแดนดิน
กิจกรรมจัดเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวทางการด าเนินงานของชมรมและ
ส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่ายชมรม To be Number Oneทุกเครือข่ายก้าว
เข้าสู่มาตรฐานการด าเนินงานท่ีสูงขึ้น 

ปีท่ี 3 
ฉบับ 35 

29 25 ธ.ค. 62 

เข้าร่วมโครงการประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่นของ ธ.ก.ส. ประจ าปี 2562 
ฝ่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระดับมัธยมศึกษาจัดโดยธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ณ อุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการประกวดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนไปแข่งขันต่อในระดับประเทศได้แก่ นางสาวชลิตา 
แสนสุข นางสาวธมลวรรณ สุรเสียง และนางสาวธัญชนก ทองชัย ครูผู้
ควบคุมดูแลคุณครูชุมากานต์ สุรเสียง 

ปีท่ี 3 
ฉบับ 36 

30 27 ธ.ค. 62 

เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและกล่าวถึงความส าคัญของวันคริสต์มาสซึ่ง
เป็นเทศกาลวันส าคัญในศาสนาคริสต์โดยเป็นวันเฉลิมฉลองการประสูติของ
พระเยซูได้รับความร่วมมือจากนักเรียนเป็นอย่างดีในการเข้าร่วมกิจกรรมซึ่ง
กิจกรรมในครั้งนีไ้ด้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศอย่างหลากหลาย 

ปีท่ี 4 
ฉบับ 1 
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ท่ี วัน เดือน ป ี กิจกรรม ฉบับที่ 

31. 4-5 ม.ค. 63 กิจกรรมพระเกี้ยวน้อยปันน้ าใจให้น้องม. 3 ตัวฟร ีO-NET ปีการศึกษา 2562  
ปีท่ี 4 
ฉบับ 2 

32 4-5 ม.ค. 63 
โครงการค่ายจุดประกายความฝันจากพี่สู่น้องครั้งท่ี 13 ประจ าปีการศึกษา 
2562  

ปีท่ี 4 
ฉบับ 2 

33 6 ม.ค. 63 
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยท่ีมาตรวจ
เย่ียมเชิงประจักษ์งานห้องสมุดกาญจนาภิเษก 50 พรรษาบริเวณช้ัน 2 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 

ปีท่ี 4 
ฉบับ 2 

34 15 ม.ค. 63 
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินนางสาวกิจจาภรณ์ กนกหงส์ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5/16 ตัวแทนนักเรียนรับการประเมินเพื่อคัดเลือกนักเรียนเพื่อ
รับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 2562 

ปีท่ี 4 
ฉบับ 4 

35 18 ม.ค. 63 

ได้มอบรางวัลให้แก่นักเรียนท่ีหน้าเสาธงในวันจันทร์ท่ี 3 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2563 
ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ  
นางสาววงศ์ชนก แวดระดับช้ัน ม.3 จากโรงเรียนสว่างแดนดิน รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวพัชรีวรรณ ต้ังธนานุสนธ์ ช้ันม.3 จากโรงเรียนสกล
ราชวิทยานุกูล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายอติวิชญ์ นามเดช ช้ัน ม.3 
จากโรงเรียนสว่างแดนดิน 

ปีท่ี 4 
ฉบับ 5 

36 6 ก.พ. 63 
ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี 2 และช้ันปีท่ี 3 ท่ีมีลักษณะ
ผู้น าท่ีเล่นในการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร มทบ. 29 ประจ าปีการศึกษา 
2562 

ปีท่ี 4 
ฉบับ 10 

37 21 ก.พ. 63 
ได้เข้ารับการอบรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและน าหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนามาพัฒนาศักยภาพในการท างานอย่างมีความสุขจัดโดย
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 

ปีท่ี 4 
ฉบับ 11 

38 24 ก.พ. 63 

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน "นักเรียนแกนน า
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนรุ่นท่ี 1 หลักสูตรการจัดท าป้ายช่ือพรรณไม้ ”ตาม
โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีประจ าปีการศึกษา 2562 

ปีท่ี 4 
ฉบับ 12 

39 26 ก.พ. 63 
ลงพื้นท่ีเพื่อส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่นที่บ้านดอนธงชัย และ บ้าน
ตอนวังเวิน ต. สว่างแดนดิน อ. สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 

ปีท่ี 4 
ฉบับ 12 

40 1 มี.ค. 63 

เข้าร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นท่ี 
10 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรับมอบทุนสนับสนุนการศึกษาระดับ
จังหวัด ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์จังหวัดนครราชสีมานักเรียนผู้เข้า
ประกวด ได้แก่ นายสถิตพล อ่อนนิ่งนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 4/16 และ
นางสาวนรินทร โมลาศน์นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/16 

ปีท่ี 4 
ฉบับ 12 
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ผลการประเมินและตรวจสอบค่าเป้าหมาย 
มาตรฐาน 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา  2562 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.3 เป้าหมายเชิงคุณภาพ : ด าเนินงานพัฒนาวชิาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย     ร้อยละ 80 ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
ผลการประเมิน  ร้อยละ 100 ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม  

 สรุปผลการประเมิน  สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ ผลประเมินเฉลี่ย ร่องรอยหลักฐาน 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา
อย่างหลากหลายท่ีมุ่งเน้นพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.  มีการปรับปรุงหลักสูตร 
3.  โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา ระยะ ๔ ปี  
(พ.ศ. 2561 – 2564) 
4.  โรงเรียนมีกิจกรรมยกระดับ
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
5.  มีการนิเทศการเรียนการสอน
แบบกัลยาณมิตร 
 
 

5.00 
 
 
 

5.00 
5.00 

 
 

5.00 
 

5.00 
 

1. รางวัล/ตรวจสอบเอกสาร  
1.1. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา 

ผู้เรียน หรือการท างานกับใคร/หน่วยงานใด มีส่วนร่วมอย่างไร 
1.2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมต่อผลการด าเนินการ 

ของสถานศึกษาหรือไม่ อย่างไร  
1.3. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี                      

(พ.ศ. 2561 – 2564) 
1.4. หลักสูตรสถานศึกษา 
1.5. มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
1.6. แผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ข้อมูลการก ากับ  

นิเทศ  ติดตาม และประเมินผลของสถานศึกษาด้านวิชาการ 
1.7. รายงานผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
1.8. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
1.9. รายงานการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ   

1.10. มีการประชุมเครือข่ายความร่วมมือกับ 
สถาบันอุดมศึกษา (ตอบกลับสถาบันต่าง ๆ) 

1.11. เครือข่ายความร่วมมือระดับจังหวัด  ระดับภาค  
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

1.12. กิจกรรมการประเมินและพฒันาหลักสูตร 
1.13. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
1.14. ห้องเรียนSMTE/การเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการ 

เรียนรู ้
2. สังเกตและอื่น ๆ 
 
 
  

ผลประเมินเฉลี่ยรวม 25.00 
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หมายเหตุ  : 
เกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพตามค่าเป้าหมายเชิง
ปริมาณ ดังนี้ 
 

ผลประเมินเฉลี่ย
รวม 

ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

22.50 – 25.00 90 ขึ้นไป ยอดเยี่ยม (5) 
20.00 – 22.49 80 – 89 ดีเลิศ (4) 
17.50 – 19.99 70 – 79 ดี (3) 
15.00 – 17.49 60 – 69 ปานกลาง (2) 

ต่ ากว่า 15.00 
น้อยกว่า 

ร้อยละ 60 
ก าลังพัฒนา 

(1) 

การด าเนินงานแนวทางการพัฒนา 

1. โครงการ/กิจกรรม 
1.1. โครงการพัฒนาองค์กรให้เอื้อต่อการเรียนรู้  

1) กิจกรรมจัดซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

2) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
1.2. โครงการบริการเสริมด้านสวัสดิภาพและสวัสดิการ

ของบุคลากรและนักเรียน    
1) กิจกรรมพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถเพื่อ

การจัดการเรียนการสอน 
2) กิจกรรมงานสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม 

1.3. โครงการพัฒนาความรู้และจริยธรรมของบุคลากร 
1) PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
2) พัฒนาครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ด้านการจัดการ

เรียนรู้แบบเชิงรุกด้วยกระบวนการ “ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (PLC) 

3) กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูใน
ศตวรรษท่ี 21 (PLC) 

4) กิจกรรมศึกษาดูงานของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

 
จดหมายข่าว  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.3 เป้าหมายเชิงคุณภาพ : ด าเนินงานพัฒนาวชิาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ท่ี วัน เดือน ป ี กิจกรรม ฉบับที่ 

1 10 พ.ค.62 มอบรางวัลให้นักเรียนท่ีได้คะแนน O-Net 100 คะแนน 
ปีท่ี 3 
ฉบับ 8 

2 18 พ.ค.62 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนสะเต็มศึกษา 
ปีท่ี 3 
ฉบับ 9 

3 
19-20 พ.ค. 

62 
น านักเรียนเข้าร่วมโครงการประชุมและฝึกอบรมนักเรียนทุนพระราชทาน 
ม.ท.ศ. รุ่นท่ี 9 

ปีท่ี 3 
ฉบับ 9 

4 27 มิ.ย.62 จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ประจ าปีการศึกษา 2562 
ปีท่ี 3 

ฉบับ 15 

5 6 ก.ค.62 
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ตามโครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

ปีท่ี 3 
ฉบับ 16 
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ท่ี วัน เดือน ป ี กิจกรรม ฉบับที่ 

6 
14-15 ก.ค. 

62 

น านักเรียนเข้าแข่งขันการโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษระดับกลุ่มจังหวัด 
ประจ าปี 2562 
 

ปีท่ี 3 
ฉบับ 16 

7 16 ก.ค. 62 
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การถกวาที (วาจาสุภาษิต) และรางวัลชนะเลิศ 
การอาราธนาธรรมเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศต่อไป 

ปีท่ี 3 
ฉบับ 17 

8 20 ก.ค. 62 

โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสู่
ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยสะเต็มศึกษา (STEM 
Education)  
 

ปีท่ี 3 
ฉบับ 18 

9 5-9 ส.ค. 62 
กิจกรรมเรียนร่วมเครือข่ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาตามโครงการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาท่ีเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ 

ปีท่ี 3 
ฉบับ 18 

10 7 ส.ค.62 
พิธีวางพวงมาลาสักการะเนื่องในวันรพี น้อมร าลึกถึงบิดาแห่งกฏหมายไทย 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองศ์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลววงราชบุร์ดิเรกฤทธิ์ 

ปีท่ี 3 
ฉบับ 18 

11 
15-20 ส.ค. 

62 
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจ าปี 2562 

ปีท่ี 3 
ฉบับ 18 
(พิเศษ) 

12 29 ส.ค. 62 มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนท่ีมีความสามารถด้านกีฬา 
ปีท่ี 3 

ฉบับ 20 

13 30 ส.ค. 62 

งานเปิดบ้านวิทยาศาสตร์เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจ าปี 2562 “จุด
ประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยีสู่
วิถีแห่งนวัตกรรม.ตามโครงการดารจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

ปีท่ี 3 
ฉบับ 21 

14 
29-30 ส.ค. 

62 

ได้รับรางวัลและโล่รางวัลระดับประเทศการประกวดการกล่าวค าอาราธนา
และถวายทานในพุทธศาสนพิธี 
 

ปีท่ี 3 
ฉบับ 21 

15 7-9 ส.ค. 62 

ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองพร้อมโล่รางวัลประเภทโปสเตอร์ สาขาวิชา
เคมี รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองตับท่ี 1 ประเภทโปสเตอร์สาขาวิชา
ชีววิทยา รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองล าดับท่ี 2 ประเภทโปสเตอ สาขาวิชา
คณิตศาสตร์และประเภท oral presentation สาขาวิชาชีววิทยารางวัล
เหรียญทอง 1 เหรียญรางวัล เหรียญเงิน 4 เหรียญและรางวัลเหรียญทองแดง 
1 เหรียญ 
 

ปีท่ี 3 
ฉบับ 22 
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ท่ี วัน เดือน ป ี กิจกรรม ฉบับที่ 

16 15 ส.ค. 62 

ได้รับรางวัลการประกวดถกวาที (วาจาสุภาษิต) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 การประกวดสวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะได้เข้าร่วมการประกวด
ระดับภาคคณะสงฆ์ภาค 8 การประกวดกล่าวค าอาราธนาธรรมและการถวาย
ทานในพุทธศาสนพิธีได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนไปประกวด
ระดับประเทศ 

ปีท่ี 3 
ฉบับ 23 

17 
19-20 ส.ค. 

62 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษและ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การปร กวด Cover dance  

ปีท่ี 3 
ฉบับ 23 

18 21 ส.ค. 62 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันครอสเวิรด์เกม 
ปีท่ี 3 

ฉบับ 23 

19 31 ส.ค. 62 

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษกิจกรรมการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวสอบ TOEIC 
บรรยายโดยอาจารย์รชต บรรลุวัตถุประสงค์ (อ. ติงล่ี)จากสถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ปีท่ี 3 
ฉบับ 24 

20 16ก.ย.62 

ได้มอบรางวัลให้กับนางสาวสุวารินทร์ ทีมพ์พงษ์ ท่ีผ่านการสอบวัด
ความสามารถภาษาอังกฤษ KEPT KhonKaen University English 
Proficiency Test) สอบสถาบันภาษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ได้ระดับคะแนน 70 คะแนน 

ปีท่ี 3 
ฉบับ 25 

21 16ก.ย.62 
น านักเรียนจ านวน 15 คนเดินทางไปศึกษาดูงานท่ีโรงเรียนชุมแพศึกษาอ าเภอ
ชุมแพจังหวัดขอนแก่นและส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อเป็นการ
เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ 

ปีท่ี 3 
ฉบับ 25 

22 16ก.ย.62 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนท่ีสอบคัดเลือกผ่านเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการสอ
วน.ค่าย 1 นายพรชัยทาสุวรรณช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม. 4/3 สาขาฟิสิกส์ 
นางสาวรมย์รวินต์ ค าลือช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม. 5/1 สาขาวิชาฟิสิกส์ นายณัฐ
พงษ์ สูงษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม. 5/1 สาขาชีววิทยา (ส ารอง) 

ปีท่ี 3 
ฉบับ 26 

23 
20-21 ก.ย. 

62 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดงประเภทห้องเรียนพิเศษและ
ห้องเรียนท่ัวไปและนางสาวณัฐธิดา ปัญญาพวน 
ได้รับรางวัล The best speaker อันดับท่ี 3 

ปีท่ี 3 
ฉบับ 26 

24 28 ก.ย. 62 
น านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 แผนการเรียนอังกฤษจีน จ านวน 50 คน 
เข้าค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน (Chinese caกาp) ณ สถาบันขงจ้ือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักเรียน 

ปีท่ี 3 
ฉบับ 27 

25 19 ต.ค. 62 
ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการบรรยายธรรม ได้รับถ้วยรางวัลและ
เกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศการประกวดตอบปัญหาธรรมะ ได้รับถ้วยรางวัล
และเกียรติบัตร 

ปีท่ี 3 
ฉบับ 29 
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ท่ี วัน เดือน ป ี กิจกรรม ฉบับที่ 

26 1 พ.ย. 62 

กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษาโดยกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมเพื่อติวเข้มและ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายของการเติมเต็มความรู้ให้แก่นักเรียนเพื่อ
เตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน | ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
ในการสอบ O-NET 
 

ปีท่ี 3 
ฉบับ 30 

27 6 พ.ย.62 

ได้มอบเกียรติบัตรและถ้วยรางวัลให้นายธนาวัฒน์ สายสมบัติ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6/3 ซึ่งได้รับรางวัลพระราชทานพลเอกหญิงสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีรางวัล
ชนะเลิศการแข่งขันอากาศยานบังคับวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ Basic 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพฒันา
ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การบิน 
 

ปีท่ี 3 
ฉบับ 31 

28 7-8 ต.ค. 62 

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 67 ปีการศึกษา 2562 ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 สกลนครกลุ่มท่ี 2 รายการได้รับรางวัล
เหรียญทองท้ัง 60 รายการและรับรางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนแข่งขันต่อระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 22 รายการดังนี้ 1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ 2. การแข่งขันคิดเลขเร็ว 3. การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ 
(เอแมท็) 4. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 5. การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ประเภทส่ิงประดิษฐ์ 6. การประกวดมารยาทไทย 7. การแข่งขัน
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 8. การแข่งขันวาดภาพระบายสี 9. การ
แข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) 10. การแข่งขันประติมากรรม 11. การ
ประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Enserable) 12. การแข่งขันพูด
ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) 13. การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษา
เกาหลี 14. การแข่งขันเส่าเรื่องจากภาพภาษาจีน    15. การแข่งขันละครส้ัน
ภาษาจีน 16. การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี 17. การประกวดหนังสือเล่มเล็ก 
18. การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน 19. การแข่งขันการสร้าง 
Web Applications 20. การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์ 21. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ 
22. การแข่งขันดนตรีพื้นเมืองเกี่ยวโหวด 
 

ปีท่ี 3 
ฉบับ 28 

29 20 พ.ย. 62 

ได้มอบเกียรติบัตรและถ้วยรางวัลให้แก่นายธนาวัฒน์ สายสมบัติ นายเจตน์
สฤษฎี สุทารัมย์ และนายณัฐวุฒิ กลางยศ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/3  
ท่ีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 การแข่งขันเครื่องบินจ าลอง และวิทยุ
บังคับแบบปีกหมุน 4 ใบพัดประเภท“ปีกหมุนประลองปัญญา” ชิงถ้วย
พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจ าปี 2562 
 

ปีท่ี 3 
ฉบับ 32 
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ท่ี วัน เดือน ป ี กิจกรรม ฉบับที่ 

30 
26-28 พ.ย. 
62, 2 ธ.ค. 

62 

จัดการแข่งขันกีฬาภายในประจ าปีการศึกษา 2562 พระเกี้ยวน้อยเกมส์ครั้งท่ี 
20 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงถึงความสามารถและศักยภาพของตนใน
ด้านกีฬารู้จักการท างานเป็นหมู่คณะมีน้ าใจนักกีฬาพร้อมท้ังส่งเสริมด้าน
สุขภาพกายและจิตใจมีการบูรณาการในการเรียนรู้ท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
และสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจท่ีดีต่อผู้ปกครองและชุมชน 

ปีท่ี 3 
ฉบับพิเศษ 

31 22 พ.ย. 62 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดมารยาทไทย ได้แก่  
นายวรกานต์ กองทองนอก นายธีรวัต ทิพพร นางสาวชลธิชา เมืองแทน 
นางสาวกุสุมา ภาหอม และนางสาวธิติรัตน์ ไชยแก้ว 

ปีท่ี 3 
ฉบับ 33 

32 
28-29 พ.ย.

62 

ได้เข้าร่วมพิธีมอบทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงงานตามโครงการประกวด
โครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งท่ี 22 “ The 22 th Young 
Scientist Competition Y5C 2020” ณ ศูนย์ประสานงานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ปีท่ี 3 
ฉบับ 34 

33 30 พ.ย.62 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดมารยาทไทย ได้แก่ นาย
วรกานต์ กองทองนอก นายธีรวัต ทิพพร นางสาวชลธิชา เมืองแทน นางสาว
กุสุมา กาหอม นางสาวธิติรัตน์ ไชยแก้ว คุณครูผู้ควบคุมดูแลคุณครูกานดา ศรี
สาคร และคุณครูพิมพ์ชนก แจ้งภูเขียว 

ปีท่ี 3 
ฉบับ 34 

34 23 ธ.ค. 62 

เข้าร่วมการแข่งขันก็หานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งท่ี 41 รอบคัดเลือก
ตัวแทนเขต 4 ณ จังหวัดหนองคายระหว่างวันท่ี 6-11 ธันวาคมพ. ศ. 2562 ท่ี
ผ่านมาผลการแข่งขันกีฬาเปตองประเภททีม 3 คนชายได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายอติวัชญ์ ทุ่งราช นายสุรวุธ มูลกัน นายชวัลวิทย์ 
สารสุข คุณครูผู้ควบคุมดูแลคุณครูนิ่มนวล ไชยพันธ์ 

ปีท่ี 3 
ฉบับ 34 

35 10 ม.ค.63 

ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนท่ีได้รับรางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งท่ี 
69 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีการศึกษา 
2560 ระหว่างวันท่ี 12-14 ธันวาคม 2562 โดยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทั้งหมด 22 รายการ ได้รับเหรียญ
ทอง 14 เหรียญ เหรียญเงิน 4 เหรียญ เหรียญทองแดง 3 เหรียญและเข้าร่วม 
1 รายการ 

ปีท่ี 4 
ฉบับ 3 

36 
20-22 ม.ค. 

63 

เข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์ประยุทธ์ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
ครั้งท่ี 8 ประจ าปี 2563 (Esan Young Physicist Tournament, EYPT 
2020) ณ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม จังหวัดนครพนมโดยมีนักเรียนท่ีเป็น
ตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่ นายธีรภัทร์ มั่นคง นายวรกานต์ กองทองนอก 
นางสาวกนกรณ์ ร่างกาย นางสาวกนกวรรณ สุทธิประภา นางสาวอนัญญา 
จันทร์กสิน และนักเรียนท่ีไปสังเกตการณ์ 5 คนโดยผลการแข่งขันได้รับรางวัล
ล าดับท่ี 8 เหรียญเงิน 

ปีท่ี 4 
ฉบับ 5 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งานประกันคุณภาพการศึกษา    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ท่ี วัน เดือน ป ี กิจกรรม ฉบับที่ 

37 
18-19 ม.ค. 

63 

กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพทารทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดย
ใช้รูปแบบ T. U. N. E. AMATH MODEL ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
6 ปีการศึกษา 2562 

ปีท่ี 4 
ฉบับ 6 

38 22 ม.ค.63 

ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นายสิทธิพร อ่อนมิ่ง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/16 และ
นางสาวนรินทร โมลาศน์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/15 ท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศ  
To Be NUMBER ONE BOX จังหวัดสกลนครในการประกวดเยาวชนต้นแบบ
เก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL. สกลนคร ณ เวทีงานรวมน้ าใจไท
สกล จังหวัดสกลนคร 

ปีท่ี 4 
ฉบับ 6 

39 26 ม.ค. 63 
ได้จัดกิจกรรมค่ายต้นกล้าประชาธิปไตยประจ าปีการศึกษา 2542 โดยมี
วิทยากรเป็นรุ่นพี่สภานักเรียน ปีการศึกษา 2561-2562 

ปีท่ี 4 
ฉบับ 7 

41 
30-31 ม.ค. 

63 

น านักเรียนเข้าร่วมการประกวดมารยาทไทยระดับชาติครั้งท่ี 3 ระดับ
มัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจัดโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผลการ
ประกวดทีมนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  

ปีท่ี 4 
ฉบับ 8 

43 4 ก.พ. 63 

แสดงความยินดีกับนายสรวิชญ์ สกุลปีป นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/14 ท่ี 
ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพรุ่นอายุระหว่าง 14-17 ปี โครงการ 
PIMAC World Art Contest 2020 ในมูลนิธิเจ้าฟ้ามหิดลของคณะ
แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 

ปีท่ี 4 
ฉบับ 8 

44 3 ก.พ. 63 
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนท่ีชนะเลิศการสอบคัดเลือกเป็นตัวแทนไป
ศึกษา ดูงานท่ีประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการMediakids Awards 2019 

ปีท่ี 4 
ฉบับ 9 

45 2-6 ก.พ. 63 

น านักเรียนเข้าร่วมการประกวดส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับมัธยมศึกษา“ 
Thailand New Gen Inventory Award 2020” เนื่องในงาน“ วนันัก
ประดิษฐ์ "ประจ าปี 2563 จัดโดยส านักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)กระทรวงการ
อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ได้รับรางวัลดังนี้รางวัลเหรียญทอง
โครงงาน“รถพ่นคนสบาย" ผู้จัดท าโครงงาน นายธนาวัฒน์ สายสมบัติ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6/3 นายธนากรณ์ ทองพิชัย ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/3 นางสาว
กมลชน กคุณละช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 ครูท่ีปรึกษาคุณครูพิศมัย พาน
โฮมรางวัลเหรียญทองโครงงาน“ ออกแบบผ้าครามด้วยฟังก์ชันทาง
คณิตศาสตร์" ผู้จัดท าโครงงาน นางสาววรัญญา สีละครจันทร์ ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 5/14 นางสาววิลาวัณย์ ชัยมัฌชิม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/14 นางสาวสิริ
วิมลขันดีช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 14 ครูท่ีปรึกษาคุณครูรพี พรสุรารักษ์ และคุณครู
อัญชลีสุชพิลาภ 

ปีท่ี 4 
ฉบับ 10 
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ท่ี วัน เดือน ป ี กิจกรรม ฉบับที่ 

46 13 ก.พ. 63 
ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครูและนักเรียนท่ีได้รับรางวัลยอดนักอ่านและ
ยอดนักออมประจ าปีการศึกษา 2562 

ปีท่ี 4 
ฉบับ 11 

47 25 ก.พ. 63 

เปิดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการ “ การใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ" Science 
Laboratory for SMTE ผู้เข้าอบรมเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/13 
และ 4/14 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดล้อมกิจกรรมแบ่งออกเป็น 4 ฐาน ได้แก่ ฐานฟิสิกส์ฐานเคมีฐาน
ชีววิทยาและฐานวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม (Globe) 

ปีท่ี 4 
ฉบับ 12 
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ผลการประเมินและตรวจสอบค่าเป้าหมาย 
มาตรฐาน 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา  2562 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.4 เป้าหมายเชิงคุณภาพ;พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ค่าเป้าหมาย     ร้อยละ 90 ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
ผลการประเมิน  ร้อยละ 99.40 ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม  

 สรุปผลการประเมิน  สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ ผลประเมินเฉลี่ย ร่องรอยหลักฐาน 

1.ครูและบุคลากรเข้ารับการ
พัฒนาศักยภาพท่ีสอดคล้องการ
ปฏิบัติหน้าท่ีจ านวนมากกว่า ๒๐ 
ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา 
2. ครูและบุคลากรร้อยละ 90 เข้า
ร่วมเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
วิชาชีพและร่วมกิจกรรมชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC) มากกว่า  
50 ช่ัวโมงต่อปี  
4.ครูและบุคลากรร้อยละ 90 มี
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ จ านวนอย่าง
น้อย 1 เรื่อง/ปีการศึกษา 
4. ครูและบุคลากรร้อยละ 90 มี
การจัดท ารายงานการปฏิบัติงาน
ตนเอง (SAR) 
5.  ครูและบุคลากรร้อยละ 90 มี
การจัดท าแผนพัฒนาตนเอง
รายบุคคล (ID-PLAN) 
 

4.90 
 
 
 
 

4.95 
 
 

 
 

5.00 
 
 
 

5.00 
 
 

5.00 
 
 
 
 

1. รางวัล/ตรวจสอบเอกสาร  
1.1. การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทาง

วิชาชีพ 
1.2. การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ

และทักษะตามมาตรฐานต าแหน่ง 
1.3. รางวัลและหลักฐานอื่น ๆ 
1.4. รายงานโครงการพฒันาครูและบุคลากร 
1.5. แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID-PLAN) ข้อมูลการ

นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เอกสารรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของครู 

1.6. รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 

1.7. ผลงานการวิจัยและนวัตกรรมของครูและบุคลากร 
1.8. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาครู (กิจกรรมอบรมสัมมนา, 

กิจกรรมศึกษาดูงาน, การอบรมตามหลักสูตรของ
สถาบันคุรุพัฒนา) 

2. สังเกตและพฤติกรรมอื่น ๆ 
 
                    การด าเนินงานแนวทางการพัฒนา 

1. โครงการ/กิจกรรม 
1.1. โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการ

เรียนรู้ที่ทันสมัยหลากหลายตอบสนองความต้องการ
และศักยภาพของผู้เรียน 
1) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนการ

จัดการเรียนรู้ 

ผลประเมินเฉล่ียรวม 24.85 
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หมายเหตุ  : 
เกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพตามค่าเป้าหมายเชิง
ปริมาณ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลประเมินเฉลี่ย
รวม 

ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

22.50 – 25.00 90 ขึ้นไป ยอดเยี่ยม (5) 
20.00 – 22.49 80 – 89 ดีเลิศ (4) 
17.50 – 19.99 70 – 79 ดี (3) 
15.00 – 17.49 60– 69 ปานกลาง (2) 

ต่ ากว่า 15.00 
น้อยกว่า 

ร้อยละ 60 
ก าลังพัฒนา 

(1) 

การด าเนินงานแนวทางการพัฒนา(ต่อ) 
1.2. โครงการสารสนเทศถูกต้องพร้อมใช้เต็มใจ

ประชาสัมพันธ์สื่อสารกัน 
1) กจิกรรมวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่ห้องเรียน 
2) กิจกรรมรักษาสถานภาพโดเมนเนม 

1.3. โครงการบริการเสริมด้านสวัสดิภาพและสวัสดิการ
ของบุคลากรและนักเรียน 

1) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับครูและ
นักเรียนแกนน า 

2) กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
3) กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องเตรียมอุดมศึกษาฯ 
4) กิจกรรมพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถเพื่อ

การจัดการเรียนการสอน 
5) กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน PLC 
6) กิจกรรมงานสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม 
7) กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรประจ า

กลุ่มฯ 
8) กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
1.4. โครงการพัฒนาความรู้และจริยธรรมของบุคลากร 

1) กิจกรรมพัฒนาครูภาษาไทย 
2) พัฒนาความรู้และจริยธรรมของบุคลากร(กิจกรรม

ศึกษาดูงาน) 
3) พัฒนาความรู้และจริยธรรมของบุคลากร 
4) PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
5) พัฒนาครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ด้านการจัดการ

เรียนรู้แบบเชิงรุกด้วยกระบวนการ “ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (PLC) 

6) กิจกรรมศึกษาดูงานและแหล่งเรียนรู้ 
7) กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูใน

ศตวรรษท่ี 21 (PLC) 
8) กิจกรรมอบรมการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีกับ 

Google App for Education 
9) พัฒนาความรู้และจริยธรรมของบุคลากรกลุ่มสาระ

การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
10) กิจกรรมศึกษาดูงานของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 
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จดหมายข่าว  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.4 เป้าหมายเชิงคุณภาพ;พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ท่ี วันเดือนป ี กิจกรรม ฉบับที่ 

1 23 พ.ค.62 
เข้าร่วมการประชุมกลุ่มสามาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพื่อน าเสนอผลงาน 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ปีท่ี 3 
ฉบับ 9 

2 
25-26 พ.ค. 

62 
เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม 

ปีท่ี 3 
ฉบับ 10 

3 
29-30 พ.ค.

2 
จัดประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษสาสตร์โรงเรียนครั้งท่ี 3/2562 

ปีท่ี 3 
ฉบับ 10 

4 31-พ.ค.-62 
จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครบรอบ 20 ปี 

ปีท่ี 3 
ฉบับ 10 

5 26 มิ.ย. 62 
โครงการปั่นร่วมใจภักดี "BIKE FOR KING" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 

ปีท่ี 3 
ฉบับ 17 

6 28 มิ.ย. 62 พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ปีท่ี 3 

ฉบับ 18 

7 12 ก.ค. 62 

ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลณ วัดโพธิ์ศรี บ้านหัน เนื่องในวันแม่
แห่งชาติในช่วงเย็นร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพงัปีหลวง ณ หอประชุมอ าเภอสว่าง
แดนดิน จังหวัดสกลนคร 

ปีท่ี 3 
ฉบับ 22 

8 7-9 ก.ค. 62 

ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองพร้อมโล่รางวัลประเภทโปสเตอร์ สาขาวิชาเคมี 
รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองตับท่ี 1 ประเภทโปสเตอร์สาขาวิชาชีววิทยา 
รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองล าดับท่ี 2 ประเภทโปสเตอร์ สาขาวิชา
คณิตศาสตร์และประเภท oral presentation สาขาวิชาชีววิทยา รางวัลเหรียญ
ทอง 1 เหรียญรางวัล เหรียญเงิน 4 เหรียญและรางวัลเหรียญทองแดง 1 เหรียญ 

ปีท่ี 3 
ฉบับ 22 

9 19 ก.ค. 62 

ร่วมตอนรับคณะกรรมการจากเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 ท่ีมานิเทศ 
ติดตามการจัดการเรียนโครงการสังเกตการณ์สอนและติดตามการด าเนินงาน
ตามนโยบายและจุดเน้นตามศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 

ปีท่ี 3 
ฉบับ 23 

10 
26-24 ก.ค. 

62 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ
และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน) ได้มอบโล่
เกียรติยศให้แก่ คุณครูทรงศรี โสมชัยท่ีเป็นวิทยากรวิชาชีววิทยาศูนย์โรงเรียน
โอลิมปิกวิชาการค่าย 1 สอวน. ท่ีมีผลงานยอดเยี่ยม 
 

ปีท่ี 3 
ฉบับ 24 
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ท่ี วันเดือนป ี กิจกรรม ฉบับที่ 

11 13 ต.ค. 62 
ร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลและพิธีน้อมร าลึกเนื่องในวนัคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 

ปีท่ี 3 
ฉบับ 29 

12 23 ต.ค. 62 
เข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลและพิธีน้อมร าลึกเนื่องในวนัคล้ายวันสวรรคติ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ปีท่ี 3 
ฉบับ 29 

13 24 ต.ค. 62 
ได้ไปศึกษาดูงานหลักสูตรการสอนแผนการเรียนคณิตฯ-ภาษาอังกฤษ, 
ภาษาอังกฤษ-จีนและภาษาอังกฤษ-เกาหลี ณโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลซึ่งเป็น
ศูนย์ประสานงานภาษาเกาหลีของโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

ปีท่ี 3 
ฉบับ 30 

14 
17-20 ต.ค. 

62 
ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหลักสูตร 3 สาระ
การเรียนรู้รุ่นท่ี 1/2563 

ปีท่ี 3 
ฉบับ 36 

15 7 ม.ค. 63 
ร่วมเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 องค์ประกอบ 
ณ ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. คณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน จังหวัดสกลนคร 

ปีท่ี 4 
ฉบับ 3 

16 
7-10 ม.ค. 

63 

ได้ร่วมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยและผ้าครามสกลนครเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและพระบรมราชนนีพันปีหลวง และพระ
บรมวงศานุวงศ์ท่ีทรงเป็นผู้ริเริ่มในการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปหัตถกรรมผ้าไทย
และร่วมกันบันทึกภาพส่งส านักวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร 

ปีท่ี 4 
ฉบับ 3 

17 16 ม.ค. 63 

เข้าร่วมงานวันครูประจ าปี 2563“ ครูไทยรักศิษย์คิดพัฒนา” ณ หอประชุมร่วม
ใจสามัคคีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 และขอ
แสดงความยินดีกับคุณครูท่ีได้รับรางวัล ดังนี้ รางวัลครูดีไม่มีอบายมุขได้แก่ คุณ
ครูภิญญาภรณ์ จุฬา คุณครูธิกานดา ศรีสาคร คุณครูนพดล ศรีสาครคุณครูสาย
สุนีย์ ไชยสุข และคุณครูเสกสิทธิ์ ปาละสิทธิ์รางวัลคุรุสดุดีประเภทครูผู้สอนระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา ได้แก่ คุณครูนภดล ศรีสาครรางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC 
AWARDS) ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ได้แก่ คุณครูกานดา ศรี
สาคร และคุณครูนภดล ศรีสาคร รางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARDS) 
เหรียญเงินครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ คุณครูธิ
กานดา ศรีสาคร และคุณครูนพดล ศรีสาคร 

ปีท่ี 4 
ฉบับ 4 

18 
21-24 ม.ค. 

63 

ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมปฏิบัติการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
(9 ใบงาน) รุ่นท่ี 1/2563 ตามโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ปีท่ี 4 
ฉบับ 6 

 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งานประกันคุณภาพการศึกษา    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

105 

ผลการประเมินและตรวจสอบค่าเป้าหมาย 
มาตรฐาน 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา  2562 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23 

 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.5 เป้าหมายเชิงคุณภาพ;จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัด 
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ค่าเป้าหมาย     ร้อยละ 80 ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
ผลการประเมิน  ร้อยละ 95.60 ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม  

 สรุปผลการประเมิน  สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
 

ค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ ผลประเมินเฉลี่ย ร่องรอยหลักฐาน 

1. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อม/
อาคารเรียน/อาคารประกอบ/
ห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้สามารถ 
ใช้งานได้อย่างเพียงพอและเอื้อ 
ต่อการจัดการเรียนรู้ 
2.โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อ 
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพและเพียงพอ เช่น  
  - ห้องสมุด 
  - ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์   
  - ห้องปฏิบัติการเคมี  
  - ห้องปฏิบัติการชีววิทยา  
  - ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 
(GSP) 
  - ห้องศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอ
วน. วิชาชีววิทยา 
  - ห้อง FAB LAB 
  - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
  - ห้องปฏิบัติการสารสนเทศ
ภาษาต่างประเทศ 
 

4.70 
 
 
 
 

4.86 
 

1. รางวัล/ตรวจสอบเอกสาร  
1.1. แผนการจัดสภาพแวดล้อมตรวจสภาพแวดล้อม 

อาคารสถานท่ี แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 
1.2. ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม อาคารสถานท่ี แหล่ง

เรียนรู ้
1.3. รายงานโครงการพฒันาอาคารสถานท่ีและแหล่งเรียนรู้ 

2. สังเกตและพฤติกรรมอื่น ๆ 
 
                   การด าเนินงานแนวทางการพัฒนา 

3. โครงการ/กิจกรรม 
3.1. โครงการพัฒนาองค์กรให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

1) กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 
2) กิจกรรมจัดซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์ 
3) กิจกรรมจัดหาวัสดุส านักงาน 
4) กิจกรรมจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ห้องสมุด 
5) กิจกรรมซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศ 
6) กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย 
7) พัฒนาแหล่งเรียนรู ้
8) กิจกรรมผลิตและจัดหาส่ือการเรียนรู้ 
9) กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์ 
 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม 9.56 
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หมายเหตุ  : 
เกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพตามค่าเป้าหมายเชิง
ปริมาณ ดังนี้ 

  

ผลประเมินเฉลี่ย
รวม 

ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

9.00 – 10.00 90 ขึ้นไป ยอดเยี่ยม (5) 
8.00 – 8.99 80 – 89 ดีเลิศ (4) 
7.00 – 7.99 70 – 79 ดี (3) 
6.00 – 6.99 60– 69 ปานกลาง (2) 

ต่ ากว่า 6.00 
น้อยกว่า 

ร้อยละ 60 
ก าลังพัฒนา 

(1) 

การด าเนินงานแนวทางการพัฒนา(ต่อ) 

10) กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้
ห้องปฏิบัติการ   

11) จัดหาส่ือและวัสดุอุปกรณ์ 
12) ปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
13) จัดท าสนามวอลเลย์บอลชายหาด 
14) ปรับปรุงสนามกีฬา 
15) จัดท าแป้นบาสเกตบอล 
16) กิจกรรมซ่อมแซมเครื่องดนตรีสากล 
17) กิจกรรมซ่อมแซมเครื่องดนตรีไทย 
18) กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนวิชา

ศิลปะ 
19) กิจกรรมเข้าค่าย/ศึกษาดูงานศิลปะ 
20) กิจกรรมจัดซื้อและตัดเย็บชุดร าพื้นเมือง 
21) กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการฟ้อนร า 
22) กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
23) กิจกรรมซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ 
24) กิจกรรมจัดท าหนังสืออนุสรณ์รุ่น 
25) กิจกรรมพัฒนาระบบนิเทศและการประเมินผล 
26) กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ท่ีไม่ใช่ยา

ประจ าห้องพยาบาล 
27) กิจกรรมปรับปรุงห้องพยาบาล 
28) กิจกรรมจัดหาเวชภัณฑ์ 
29) กิจกรรมงานอนามัยโรงเรียน 
30) กิจกรรมงานคุ้มครองผู้บริโภค (อย.น้อย) และ

อาหารปลอดภัยในโรงเรียน 
31) กิจกรรมงานพฒันาอาคารสถานท่ี  
32) กิจกรรมจัดระบบสาธารณูปโภค 
33) กิจกรรมซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 
34) กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงส านักงาน 

1.3 โครงการบริการเสริมด้านสวัสดิภาพและสวัสดิการ
ของบุคลากรและนักเรียน 

1) กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
2) กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องเตรียมอุดมศึกษา 
3) กิจกรรมพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถเพื่อ

การจัดการเรียนการสอน 
4) กิจกรรมงานสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม 
5) กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 1 มิถุนายน 2562 
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จดหมายข่าว 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.5 เป้าหมายเชิงคุณภาพ;จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัด 
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 

ท่ี วันเดือนป ี กิจกรรม ฉบับที่ 

1 1มิ.ย.62 
โรงเรียนเป็นสถานท่ีจัดสอบวิชาภาษาอังกฤษ CU-TEP ของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ปีท่ี 3 
ฉบับ 11 

2 28 ก.ย. 62 
โรงเรียนเป็นสถานท่ีจัดกิจกรรมค่ายโอลิมปิกวิชาการสอวน.ค่าย 1 วิชา
ชีววิทยาประจ าปี 2562 

ปีท่ี 3 
ฉบับ 27 

3 29 พ.ย. 62 
สถานท่ีด าเนินการจัดสอบธรรมศึกษา ช้ันตรี โท เอกพร้อมกันท่ัวประเทศ
สามท่ีแม่กองสนามหลวงประกาศในภาศเข้ารอบเรียงความแก้กระทู้ธรรม
ในภาคบ่ายสอบวิชาธรรมวิชาพุทธ และวิชาวินัย 

ปีท่ี 3 
ฉบับ 34 

4 4-5 ม.ค. 63 
โครงการค่ายจุดประกายความฝันจากพี่สู่น้องครั้งท่ี 13 ประจ าปีการศึกษา 
2562  

ปีท่ี 4 
ฉบับ 2 

5 6 ม.ค. 63 
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยท่ีมาตรวจ
เย่ียมเชิงประจักษ์งานห้องสมุดกาญจนาภิเษก 50 พรรษาบริเวณช้ัน 2 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

ปีท่ี 4 
ฉบับ 2 

6 17 ม.ค. 63 

เป็นศูนย์สอบภูมิภาคของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยและได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ซึ่งได้ด าเนินการจัดสอบท่ีโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปแล้ว 3 ครั้งในการนี้จะด าเนินการจัด
สอบอีกวันท่ี 18 มกราคมพ.ศ. 2563 จึงได้ด าเนินการท่ีลงนามบันทึก
ข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือในการทดสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) กับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องโสตทัศนศึกษาวิเศษโพธิศรีการแข่งขัน
พระเกี้ยวน้อยวิชาการครั้งท่ี 4 SE วันท่ี 18 มกราคม 
พ.ศ. 2563 

ปีท่ี 4 
ฉบับ 5 

7 5 ก.พ. 63 

เป็นสถานท่ีจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ประจ าปี 2563 “ English 
Camp 2020” ซึ่งผู้เข้าค่ายเป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมี
ความสนใจเข้าร่ายเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษ 

ปีท่ี 4 
ฉบับ 9 

8 25 ก.พ. 63 

เปิดสถานท่ีจัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการ “การใช้เครื่องมือใน
ห้องปฏิบัติการ" Science Laboratory for SMTE ผู้เข้าอบรมเป็นนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/13 และ 4/14 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมกิจกรรมแบ่งออกเป็น 4 ฐาน ได้แก่ 
ฐานฟิสิกส์ฐานเคมีฐานชีววิทยาและฐานวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม (Globe) 

ปีท่ี 4 
ฉบับ 12 
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ผลการประเมินและตรวจสอบค่าเป้าหมาย 
มาตรฐาน 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา  2562 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23 

 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.6 เป้าหมายเชิงคุณภาพ;จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการบริหารจัดการ 

และการจัดการเรียนรู้ 
ค่าเป้าหมาย     ร้อยละ 90 ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
ผลการประเมิน  ร้อยละ 91.80 ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม  

 สรุปผลการประเมิน  สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
 

ค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ ผลประเมินเฉลี่ย ร่องรอยหลักฐาน 

1. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ/ระบบอินเทอร์เน็ต 
ท่ีสามารถใช้งานได้อย่างเพียงพอ 
และมีประสิทธิภาพ 
 

4.91 1. รางวัล/ตรวจสอบเอกสาร  
    1.1 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  ของสถานศึกษา  
    1.2 แผนปฏิบัติการประจ าปี  
    1.3 แผนพัฒนาวิชาการ     
    1.4 แผนบริหารจัดการสารสนเทศ  
    1.5 แผนพัฒนาครู/บุคลากร   
    1.6 แผนการก ากับนิเทศ ติดตามการประเมินผลของ
สถานศึกษา 1.6 แผนการจัดสภาพแวดล้อม 
2. สังเกตและอื่นๆ: 
 

ผลประเมินเฉลี่ยรวม 4.59 
หมายเหตุ  : 
เกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพตามค่าเป้าหมายเชิง
ปริมาณ ดังนี้ 

 
 

ผลประเมินเฉลี่ย
รวม 

ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

4.50 – 5.00 90 ขึ้นไป ยอดเยี่ยม (5) 
4.00 – 4.49 80 – 89 ดีเลิศ (4) 
3.50 – 3.99 70 – 79 ดี (3) 
3.00 – 3.49 60– 69 ปานกลาง (2) 

ต่ ากว่า 3.00 
น้อยกว่า 

ร้อยละ 60 
ก าลังพัฒนา 

(1) 

                 การด าเนินงานแนวทางการพัฒนา 
โครงการ/กิจกรรม 
1. โครงการสารสนเทศถูกต้องพร้อมใช้เต็มใจประชาสัมพันธ์
ส่ือสารกัน 
1.1 กิจกรรมรักษาสถานภาพโดเมนเนม 
1.2 กิจกรรมงานประชาสัมพันธ ์
2. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
2.1 กิจกรรมจัดซ่อมบ ารุงระบบโสตทัศนูปกรณ์ 
2.2 กิจกรรมปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์ 
2.3 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายใน
โรงเรียน 
2.4 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศูนย์คอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยี 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเปน็ส าคัญ :  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
    3.1 การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

3.1.1 กระบวนการพฒันา 
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุ่งมั่นพฒันานักเรียนให้มีศักยภาพ 
เป็นพลโลกท่ีดี มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพื่อขับเคล่ือนสถานศึกษาให้บรรจุตามวิสัยทัศน์ท่ีก าหนด  
มีกระบวนการพฒันาคุณภาพนักเรียนด้วยกระบวนการและวิธีการท่ีหลากหลาย เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดองค์
ความรู้ด้วยตนเองตามศักยภาพของผู้เรียน อีกท้ังสามารถคิดวิเคราะห์ กล่ันกรองข้อมูล ท่ีได้รับเพื่อน ามาอภิปราย 
พร้อมท้ังให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ อีกท้ังสามารถเช่ือมโยงสู่การแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตได้ เป้าหมาย
ความส าเร็จท่ีส าคัญ คือครู ซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือน โดยการวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อให้เหมาะสมกับความ
ถนัด สอดคล้องต้องการของนักเรียน ผ่านกระบวนการ PLC ตามนวัตกรรม 5T model สร้างกิจกรรมการเรียนรู ้
ท่ีเน้นกระบวนการคิด ปฏิบัติ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต และแก้ปัญหาการเรียนได้อย่างยั่งยืน  
  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา                   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด าเนินการตามผังกระบวนการ โดยการวิเคราะห์หลักสูตรการเรียนให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน ครูมีส่วนร่วมในการจัดการหลักสูตรสถานศึกษา และครูใช้กระบวนการ PLC  
มาวิเคราะห์ สร้างแนวทางการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน จนได้หลักสูตรการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายให้นักเรียนเลือกเรียนได้ตามความถนัด ส่งเสริมเติมเต็มทักษะการคิด เน้นการฝึกปฏิบัติตามกระบวนการ
เนื้อหารายวิชา ฝึกให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เก็บรวบรวมข้อมูล ตามแนวทางการวิชา
เพิ่มเติมมาตรฐานสากล Independent Study (IS) ภายใต้กรอบความเช่ือว่า กระบวนการในวิชา IS จะช่วยเสริม
ทักษะการคิด ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถดึงเอาศักยภาพของผู้เรียนให้แสดงออกมาทางความคิด การปฏิบัติได้
อย่างแท้จริง ยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนท่ีสร้างพลโลกท่ีดีในสังคม และใช้กระบวนการนิเทศก ากับติดตาม
ครูผู้สอนให้เป็นไปตามกรอบ หลักสูตร ท่ีก าหนด เพิ่มความยืดหยุ่นหลักสูตรโดยมีการประเมินการใช้หลักสูตร 
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับยุคสมัยปัจจุบัน 
 3.1.2 ผลการด าเนินงาน 
  ผลต่อครู 
           ก. ครูร้อยละ 100 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ 
   ข. ครูร้อยละ 100 ใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning 
   ค. ครู ร้อยละ 100 มีการเผยแพร่ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active  
Learning 
 น าผลการประเมิน เป็นค่าร้อยละ ของครูในโรงเรยีนท้ังหมด เสนอเป็นตาราง หรือแผนภูมิ  
หรือกราฟ ภาพรวมข้อมูลของสถานศึกษา ถ้ามีรายละเอียดมาก อาจจะท า link หรือ QR code เพิ่มเติมแปะไว้ได้ 
ในการสรุปเขียนรายงาน SAR ควรสรุปสารสนเทศ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหาจุดเด่นแต่ละประเด็นพิจารณามา
น าเสนอ เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ กลุ่ม
สาระวิทยาศาสตร์ จัดกระบวนการสอนใช้รูปวงจรการเรียนรู้แบบ 5E’s ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
กระบวนการกลุ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบใช้ค าถาม 
(Questioning Method)แบบโมเดลซิปปา (CIPPA MODEL) แบบโครงงาน(Project Method) แบบอภิปราย 
(Discussion Method) แบบสืบสวนสอบสวนแบบแสดงบทบาท (Role Playing Method) แบบบรรยาย (Lecture 
Method) แบบแก้ปัญหา (Problem-Solving Method) แบบอริยสัจ4 แบบร่วมมือความคิดรวบยอดแบบย้อนกลับ 
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(Backward Design )และใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะใช้วิธีสอนแบบโมเดลซิปปา 
(CIPPA MODEL) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาใช้วิธีสอนแบบสาธิต แบบปฏิบัติ เกม กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีใช้วิธีสอนแบบการสาธิต กระบวนการกลุ่ม เพื่อนช่วยเพื่อนและกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศใช้วิธีสอนแบบใช้ค าถาม แบบอภิปราย แบบบรรยาย แบบร่วมมือ ส่งผลให้ครูมีผลงานเชิง
ประจักษ์ เช่น ท าให้ครูได้รับเกียรติบัตรผู้ฝึกสอนนักเรียนเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69, ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 และระดับชาติ, ถ้วยรางวัลชนะเลิศ อากาศยานบังคับวิทยุ ประเภทความคิด
สร้างสรรค์ Basic ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลายพระราชทานจากพลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,การน าเสนอผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมในงาน 
“วันนกัประดิษฐ์” ประจ าปี 2563 และรางวัลตามหน่วยงานราชการและเอกชนจัด ในการศึกษา 2562 มีผลให้
คะแนน O-NET มีค่าเฉล่ียมากกว่าค่าเฉล่ียประเทศ3 ปี ต่อเนื่อง  
 ผลต่อนักเรียน 
  นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีศักยภาพเป็นพลโลก 
ท่ีดีมีทักษะตามศตวรรษท่ี 21 ส่ือสารสองภาษา สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากการลงมือปฏิบัติจริง 
 มีคุณลักษณะ ใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่น ทุ่มเทในการท างาน สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและ จัดการข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ 
สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล มีทักษะในการแก้ปัญหา และ
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ดังจากเห็นจากผลงานเชิงประจักษ์ท่ีปรากฏดังนี้ 
  -ผลเชิงปริมาณด้านทักษะการอ่าน การเขียนภาษาไทย 
  โรงเรียนได้ด าเนินการประเมินความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมิน
ของสถานศึกษา ร้อยละ81  
  -ผลเชิงปริมาณด้านทักษะทางภาษาและการคิดทางคณิตศาสตร์ 
  ปีการศึกษา 2562 นักเรียนร้อยละ 82.25  มีผลสมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยอยู่ในกลุ่มสูง
(ระดับผลการเรียน 3.0ขึ้นไป) นักเรียนร้อยละ 65.56 มีผลสมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในกลุ่มสูง 
นักเรียนร้อยละ 61.20 มีผลสมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในกลุ่มสูง 
  ผลเชิงปริมาณด้านทักษะการอ่านตามแนวPISA 
  ปีการศึกษา 2562 โรงเรียน ได้ด าเนินการประเมนิการรู้เรื่องการอ่านตามแนว PISA  
ของส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยนักเรียนได้ผลการทดสอบ 
แต่ละด้านเป็นคะแนนค่าที (T-Score.) มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 50 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 10 
  ผลเชิงประจักษ์ด้านการอ่าน เขียน การส่ือสารภาษาไทย 
  นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับรางวัลด้านการอ่าน  
การเขียน และการส่ือสารภาษาไทยในระดับชาติหลายรายการ อาทิ การแข่งขันอ่านฟังเสียง โครงการ 
รักการอ่าน ริเริ่ม เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย, การแข่งขันการแสดงความสามารถทางภาษาไทยในวันสุนทรภู่ 
การแข่งขัน, การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ, การแข่งขันพูดสุนทรพจน์, การแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่อง 
นงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน เป็นต้น 
  ผลเชิงประจักษ์ด้านการอ่าน เขียน การส่ือสารภาษาต่างประเทศ 
  นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ ได้รับรางวัลด้านการอ่าน การเขียน 
และการส่ือสารภาษาอังกฤษในระดับชาติ และนานาชาติ อาทิ การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  
เนื่องในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ได้รับรางวัลด้านการอ่าน 
การเขียน และการส่ือสารภาษาจีน ในระดับชาติ อาทิ การเขียนเรียงความและกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับช้ัน
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มัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันขงจ่ือ ประเทศจีนและการแข่งขันทักษะ
ภาษาต่างประเทศ เนื่องในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ได้รับ
ทุนการศึกษาศึกษาดูงานท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น 
  ผลเชิงประจักษ์ด้านทักษะการคิดค านวณ 
  นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับรางวัลด้านการค านวณใน
ระดับชาติและนานาชาติอาทิ การแข่งขันความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์โดยสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, ส านักงานวิจัยแห่งชาติ(วช.)ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร การแข่งขัน
ทักษะทางคณิตศาสตร์โครงการพัฒนานักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์  
    ผลเชิงประจักษ์ด้านวิทยาศาสตร์ 
                     นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถสอบเข้าค่ายโอลิมปิก 
วิชาการฟิสิกส์ ค่าย 1, ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ค่ายท่ี 1, โครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ระดับชาติ, การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย, อากาศ
ยานบังคับวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์Basic ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการส่งเสริม
ทักษะกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การบิน, การแข่งขัน Drone, การน าเสนอผลงานวิจัย 
ส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมในงาน “วนันักประดิษฐ์” ประจ าปี 2563, การน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
ส่ิงแวดล้อมโครงงาน การประชุมวิชาการ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดล้อม  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน, การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน,  
  3.1.3 จุดเด่น 
   3.1.3.1 หลักสูตรมีความหลากหลาย นักเรียนสามารถเลือก เรียนตามความถนัด 
   3.1.3.2 วิชาเลือกท่ีส่งเสริมทักษะกระบวนการปฏิบัติ และสามารถน าไปใช้ใน 
ชีวิตจริง 
   3.1.3.3 ครูมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ตรงตามสาขาวิชา 
   3.1.3.4 ครูมีความช านาญการณ์และมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน 
   3.1.3.5 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนและการแก้ปัญหาโดยกระบวนการ PLC  
   3.1.3.6 โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการ สถานท่ี แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการจัดประสบการณ์
เรียนรู้ และทักษะการเรียนรู้ ตามห้องปฏิบัติการ อีกท้ัง ยังมีเจ้าหน้าท่ี ดูแลห้องปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยกับนักเรียนระหว่างการปฏิบัติการเรียนการสอน 
          3.1.4 แผนการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้นในปีต่อไป 
   3.1.4.1พัฒนาครูและบุคลากร ให้โดยกระบวนการ PLC ในการวิเคราะห์ แก้ปัญหาและ
สร้างนวัตกรรรมในการจัดการเรียนรู้ เพื่อมุง่พัฒนาทักษะการคิด และจัดประสบการณ์เรียนรู้เชิงปฏิบัติให้เกิดความ
ยั่งยืน และท่ัวถึงทุกคน 
   3.1.4.2 โรงเรียนควรเรง่ด าเนินพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ ส่ือการสอนท่ีทันสมัยสอด  
คล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ให้นักเรียนได้ใช้อย่างท่ัวถึงทุกคน 
            3.1.4.3 ครูสามารถสร้างนวัตกรรมท่ีสามารถพัฒนานักเรียนแบบคู่ภายใต้พื้นฐานความรู้
ของนักเรียนท่ีไม่เท่ากัน โดยเน้นการวัดผลจาพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ทักษะตามความเหมาะสมและ
เติมเต็มศักยภาพของตัวเอง 

          3.1.5 ข้อมูลหลักฐานและเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ 
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  ผลงานนักเรียนเชิงประจักษ์กิจกรรมเสริมทักษะการคิด และปฏิบัติจริง เช่น ค่ายวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ การใช้แอพพลิเคช่ันในการทดลอง  ปฏิบัติการใช้กล้องโทรทรรศน์วิชาดาราศาสตร์  การฝึก
ทักษะการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และน าเสนองานฝึกทักษะการน าเสนอ และแสดงความคิดเห็นวิชา IS  ศึกษา
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นของนักเรียนทุกระดับช้ัน  รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ที่ต้องใช้ทักษะการคิด
ทางฟิสิกส์ขั้นสูงสร้างจิตส านึกการรับผิดชอบต่อสังคมผ่านกิจกรรมค่ายจิตอาสา 

3.1.6 แนวทางการพัฒนาคุณภาพเพื่อให้มีระดับท่ีสูงขึ้น 
          3.1.6.1 วิเคราะห์ความต้องการของอาชีพ และสร้างหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับความ 
ต้องการของนักเรียนและสอดคล้องกับอาชีพตามยุคสมัยท่ีเปล่ียนแปลงไป 
          3.1.6.2 พัฒนากระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติให้ท่ัวถึงครูทุกคน 
          3.1.6.3 ส่งเสริมกิจกรรมบูรณาการ ท่ีก่อให้เกิดทักษะการคิด แก้ปัญหา  
อย่างสร้างสรรค์ 
          3.1.6.4 พัฒนานักเรียนตามความถนัดให้มากขึ้น โดยมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ี 
หลากหลาย เหมาะสมกับนักเรียนตามกลุ่มความถนัด 
          3.1.6.5 พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สร้างบรรยากาศส่ิงแวดล้อมให้เอื้อต่อ 
กิจกรรม การเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 
 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
        3.2.1 กระบวนการพฒันา 
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุ่งมั่นพฒันาให้บุคลากร ครูและนักเรียนใช้ส่ือ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งแหล่งเรียนรู้เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ โดยวางแผนงานและจัดท าโครงการต่าง ๆ เพื่อ
รองรับการด าเนินงานนี้ อันได้แก่ งานไอซีทีโรงเรยีน ซึ่งดูแลโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรม
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเครือข่ายอินเตอร์เนตภายในโรงเรียน และงานโครงการ
พัฒนาองค์กรให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น กิจกรรมจัดซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรม
พัฒนาห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ งานโครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามาตรฐานสากล กิจกรรมจัดซื้อหรือ
ท าส่ือวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน โรงเรียนได้น าโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวเบ้ืองต้น ลงสู่บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อให้บุคลากรในส านักงานสามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของครูให้มี
ประสิทธิภาพ และเพื่อให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถใช้ส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ร่วมกับ application ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และครูมีการใช้ห้องปฏิบัติการ 
ในการจัดการเรียนการสอน เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท้ัง 4 สาขา คือ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาและโลก 
ดาราศาสตร์ซึ่งห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทุกห้องมีการติดต้ังโปรเจกเตอร์ครบครัน ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
ส าหรับครูคณิตศาสตร์ นักเรียนสามารถเข้าถึงส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ท่ีครูแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้จัดให้อย่างหลากหลาย 
 3.2.2 ผลการด าเนินงาน 
  ผลต่อครู 
   ก. ครูร้อยละ 100 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ส่ือการเรียนรู้ทีหลากหลาย 
   ข. ครูร้อยละ 100 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน 
การจัดการเรียนรู้ มีการใช้ application ช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ค.ครูร้อยละ 90 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายใน และ 
ภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอื้อต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 
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   ง. ครูร้อยละ 90ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ใช้ห้องปฏิบัติการในการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

ผลต่อนักเรียน 
   ก. นักเรียนร้อยละ 100 ของนักเรียนโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษา  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์รวมทั้งอุปกรณ์ไอซีทีอื่น ๆ ในการ
สืบค้นข้อมูล ช่วยในการหาความเรียนรู้เพิ่มเติม 
   ข. นักเรียนร้อยละ 100 ของนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออก  
เฉียงเหนือ ใช้ห้องสมุดในการค้นคว้าหาความรู้  

ค.นักเรียนร้อยละ 90 ของนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือสามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเตอร์เพื่อช่วยในการเรียนรู้เพิ่มเติมได้ 

ง. นักเรียนร้อยละ 100 ของนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายใน และภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการในการจัดการเรียนการสอน
เอื้อต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 

จ. นักเรียนร้อยละ 90ของนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ได้ใช้ห้องปฏิบัติการในการจัดการเรียนรู้ เพื่อปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 

3.2.3 จุดเด่น 
   3.2.3.1 มีส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 
   3.2.3.2มีเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเพียงพอและนักเรียนสามารถเข้าถึง  
   3.2.3.3 นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ท้ังแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและแหล่ง
เรียนรู้นอกโรงเรียนจากโครงการทัศนศึกษา หรือกิจกรรมเรียนร่วมเตรียมอุดมศึกษา 

3.2.4 จุดท่ีควรพัฒนา 
   3.2.4.1 พัฒนาหอ้งปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปัจจุบันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์เท่านั้น ไม่มีห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระอื่น 
และห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์มีจ านวน 1 ห้องเท่านั้น 
   3.2.4.2  ติดต้ังอุปกรณ์ช่วยสอนใหแ้ก่ห้องเรียนของนักเรียนทุกห้อง เช่น  
โปรเจกเตอร์ วิซซวล เป็นต้น 

3.2.5 แผนการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้นในปีต่อไป 
3.2.5.1 พัฒนาโครงการสารสนเทศถูกต้องพร้อมใช้เต็มใจประชาสัมพันธ์ส่ือสารกัน 

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   3.2.5.2 พัฒนางานไอซีทีโรงเรียนใหส้ามารถใช้งานได้อย่างเต็มท่ี บุคลากร ครูและ
นกัเรียนสามารถเข้าถึงได้ 100% 
   3.2.5.3 ส่งเสริมโครงการพัฒนาองค์กรให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
โดยพัฒนากิจกรรพฒันาห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

3.2.6 ข้อมูลหลักฐานและเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ 
   บันทึกการขอใช้ห้องปฏิบัติการ บันทึกขอเข้าใช้ห้องสมุด บันทึกขอใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 
เป็นต้น 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.3.1 กระบวนการพฒันา 

ครูผู้สอนมีการวางแผนกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา 
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ท่ีได้รับผิดชอบ ทางโรงเรียนจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้วยกระบวนการนิเทศการเรียนการสอนของครูผู้สอน
แบบกัลยาณมิตรท้ังระบบ เพื่อครูผู้สอนจะได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดกิจ
กรรมการบริหารจัดการช้ันเรียนโดยเน้นการมีปฏสัิมพันธ์เชิงบวก จัดกิจกรรมให้หลากหลายเลือกใช้เทคนิคการสอน 
การวัดและประเมินผล ให้เหมาะสมกับผู้เรียนมีการสร้างบรรยากาศในห้องเรียน สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียนการ
เสริมแรงบวกให้กับผู้เรียน ตลอดจนเอื้ออ านวยความสะดวกให้กับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข  
กล้าคิด กล้าท ากล้าแสดงออก ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

3.3.2 ผลการด าเนินงาน 
ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียนอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการมี 

ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
และมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริง ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีมีบรรยากาศท าให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมี
ความสุข ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 

ครูผู้สอนทุกคนได้พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนโดยผ่านกระบวนการนิเทศแบบ 
กัลยาณมิตรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

3.3.3 จุดเด่น 
โรงเรียนมีโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้วยกระบวนการนิเทศการเรียนการสอน อย่างเป็น 

ระบบ และต่อเนื่อง โดยด าเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอน จ านวน 2 ครั้ง ต่อปีการศึกษา ได้แก่ภาคเรียนท่ี 1 
และภาคเรียนท่ี 2 ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน อย่างมีคุณภาพ 
เหมาะสมกับผู้เรียน ท าให้ผู้เรียน เรียนรู้อย่างมีความสุข และผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีมีสูงขึ้น 
  3.3.4 จุดท่ีควรพัฒนา 

       3.3.4.1 พัฒนาครูด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ 
        3.3.4.2 ส่งเสริมและพัฒนาครูในการท าวิทยฐานะ  
        3.3.4.3 พัฒนาระบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3.3.5 แผนการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้นในปีต่อไป 
   โครงการ : พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีทันสมัย หลากหลาย 
ตอบสนองความต้องการและศักยภาพของผู้เรียน 

3.3.6 ข้อมูลหลักฐานและเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ 
ภาพประกอบกิจกรรม บรรยากาศในช้ันเรียนภาพประกอบการนิเทศการเรียนการสอน 

รายงานผลการด าเนินงานการนิเทศในช้ันเรียนเป็นต้น 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

3.4.1 กระบวนการพฒันา  
 3.4.1.1 ก าหนดให้ครูศึกษาวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลโดยใช้ข้อมูลอย่าง 

หลากหลายและเป็นจริงและน าผลการศึกษามาพัฒนานักเรียน 
                             3.4.1.2 ก าหนดให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเนน้ให้นักเรียน 
ได้คิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย รวมทั้งส่งเสริมให้มีการบรูณาการการเรียนรู้กับ
กลุ่มวิชาอื่น ๆ และหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นตามสภาพแวดล้อม 
                           3.4.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูทุกคนใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
และน าเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 
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                              3.4.1.4ก าหนดให้มีการวัดผลประเมินผลท่ีสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ท่ีจัดให้นักเรียน 
โดยอิงพัฒนาการของนักเรียน และน าผลการประเมินมาพัฒนานักเรียนให้เกิดการพัฒนาสูงสุดตามศักยภาพของ
นักเรียน 

             3.4.1.5 สนับสนุนให้มีการจัดสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนท่ีมีข้อบกพร่องทางการ 
เรียน รวมทั้งส่งเสริมให้มีการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน หรือแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของ
นักเรียนรายกลุ่มหรือรายบุคคล 
                 3.4.1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกลุ่มสาระการเรียนรู้ด าเนินโครงการและกิจกรรม     
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนานักเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

3.4.2 ผลการด าเนินการ 
ครูผู้สอนได้ข้อมูลการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล การจัดท าแผนการประเมินผลรายวิชา โดย 

การก าหนดอัตราส่วนน้ าหนักของคะแนนด้านความรู้ (Knowledge) ด้านทักษะกระบวนการ(Process) และด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์(Attitude) โดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์การประเมินผลงาน ภาระงาน/
ช้ินงาน ร่วมกับครูผู้สอนเพื่อน าไปสู่กิจกรรมการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียน มี
การท ากิจกรรมซ่อมเสริมในส่วนเนื้อหาท่ีบกพร่อง ให้ผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ มีการท ารายงานการวิจัยในช้ัน
เรียนเพื่อหาข้อบกพร่องของผู้เรียน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูเมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนในแต่
ละหน่วยการเรียนรูน้ั้นมีการวัดและประเมินผลเรียนหลังเรียน ครูผู้สอนมีการสรุปประเมนิผลการเรียนเมื่อส้ินสุดการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในภาคเรียนนั้นและด าเนินการตัดสินผลการเรียนรู้ ตามหลักการวัดและประเมินผล 
รายงานผลการเรียนและความก้าวหน้าในการเรียนให้กับผู้เรียน ผู้ปกครองผู้เรียนต่อไป 

3.4.3 จุดเด่น 
ครูผู้สอนใช้เครื่องวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย โดยเน้นกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง  

ใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนมีส่วนร่วม 
ในการจัดบรรยากาศภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์การประเมินผล ครูผู้สอนมีการ
สอนซ่อมเสริมผู้เรียนท่ีมีข้อบกพร่องทางการเรียนรู้รวมทั้งส่งเสริมในการท าวิจัยในช้ันเรียน 

3.4.5 แผนการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้นในปีต่อไป 
พัฒนาครูด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และการใช้ส่ือเทคโนโลยีใน 

การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาและความเปล่ียนแปลงของโลก 
                               3.4.5.1 พัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมินผลเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการครู
พัฒนาตนเองและพฒันาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดท าผลงานทาง
วิชาการให้ได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักการวัดและประเมินผล 

          3.4.5.2 อบรมครูผู้สอนใช้เครื่องมือการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
                               3.4.5.3 อบรมครูผู้สอนใหม้ีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผล 

          3.4.5.4 นิเทศติดตาม ครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนซ่อมเสริมนักเรียนท่ีมี 
ข้อบกพร่องทางการเรียน 

          3.4.5.5 ส่งเสริมให้ครูผู้สอนท ารายงานวิจัยในช้ันเรียนโดยยึดปัญหาผู้เรียนท่ีบกพร่อง 
ทางการเรียนรู ้

3.4.6 ข้อมูลหลักฐานและเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ 
ระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551   โปรแกรม BookMark III ใช้ในการจัดท าแบบบันทึกผลการเรียนรายวิชา  แผนการ
จัดการเรียนรู้  บันทึกหลังสอน  วิจัยในช้ันเรียน 
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3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ขอ้มูลสะท้อนกลับเพือ่พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
3.5.1 กระบวนการพฒันา  
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ด าเนินการส่งเสริมให้ครูมีการแลก  

เปล่ียนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียน โดยการมีแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน
ในระดับสถานศึกษา หรือระดับเครือข่าย หรือระดับชาติและแสดงบทบาทในชุมชนในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) ด้วยความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน์คุณค่าเป้าหมายและ
ภารกิจร่วมกัน เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรและการสร้างนวัตกรรมจากการเข้าร่วมชุมชนในชุมชนการเรียนรู ้
ทางวิชาชีพโดยน าความรู้ความสามารถ ทักษะท่ีได้จากการพัฒนาวิชาชีพมาพัฒนา นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน โดยได้ด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ดังนี้ โครงการ PLC สู่การเรียนการ
สอน กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ด้วยการพัฒนาส่ือนวัตกรรม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน “กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชีพอย่างสร้างสรรค์ Logbook for Teacher “CPLC L 
Teacher” ครั้งท่ี 1 และ 2 และกิจกรรม การชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ “CPLC Classroom Action Research” 

3.5.2 ผลการด าเนินการ 
   3.5.2.1 กลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ 100 มีการด าเนินงานโครงการ 
ให้ครูทุกคน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียน 

3.5.2.2 ครูร้อยละ 80 มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและ 
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้อง มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีเลิศ 

3.5.3 จุดเด่น 
โรงเรียนเกิดนวัตกรรมจากการด าเนินโครงการ PLC สู่ห้องเรียน ได้แก่ หลักสูตรเพื่อการ 

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน “การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์
ด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติในช้ันเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 

3.5.4 แผนการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้นในปีต่อไป 
3.5.4.1 โครงการ PLC สู่การเรียนการสอน 
3.5.4.2กิจกรรมการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ด้วย 

กระบวนการวิจัย เพื่อพฒันาการเรียนรู้ “การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ด้วย
กระบวนการวิจัยปฏิบัติในช้ันเรียน” 

3.5.4.3 กิจกรรม โชว์แอนแชร์โชว์ แอนด์แชร์ ผลงานจาก “การสร้างชุมชนแห่ง 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติในช้ันเรียน” 

3.5.5.4 การสร้างเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์  
3.5.5 ข้อมูลหลักฐานและเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ 
กิจกรรม PLC ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบบันทึกกิจกรรม PLC ยกระดับ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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ผลการประเมินและตรวจสอบค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียน การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา  2562 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน การสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
3.1 ประเด็นพิจารณา;จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ค่าเป้าหมาย     ร้อยละ 80 ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
ผลการประเมิน  ร้อยละ 91.00 ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม  

 สรุปผลการประเมิน  สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ ผลประเมินเฉลี่ย ร่องรอยหลักฐาน 

1.ครูและบุคลากรจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
กระบวนการวิเคราะห์และเน้นการปฏิบัติ
จริงผ่านการท าโครงงาน/การฝึกปฏิบัติ 
ในสถานการณ์จริง 
 

2. ครูและบุคลากรมีกระบวนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยและ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม/
ช้ินงาน 
 

4.50 
 
 
 
 

4.60 

6. รางวัล/ตรวจสอบเอกสาร  
1.1 หลักสูตรสถานศึกษา  
1.2 แผนการจัดการเรียนรู้  
1.3 บันทึกผลหลังสอน  
1.4 เอกสารหลักฐานการวัดและประเมินผล  
1.5 เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
1.6ช้ินงาน/ผลงานของผู้เรียน ท่ีแสดงให้เห็นข้อมูล 

ย้อนกลับ 
1.7 แฟ้มสะสมงาน  
1.8 สื่อการเรียนการสอน  
1.9 รายงานวิจัยในช้ันเรียน 
1.10 แบบบันทึกการนิเทศ ติดตาม และประเมินสภาพ           
       การจัดการเรียนการสอน 

7. สังเกตและอืน่ ๆ :สังเกตกระบวนการเรียนการสอน 
พฤติกรรมการสอนของครู เช่น 

16) การใช้ค าถามท่ีหลากหลายระดับเพื่อส่งเสริม
การคิดข้ันสูง  

17) พฤติกรรมการดูแลเอาใจใส่ผู้เรียน 
18) การมอบหมายงาน 
19) ปฏสิัมพันธ์ของครูกับผู้เรียน 
20) พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน 

คะแนนรวม 9.10 
หมายเหตุ  : 
เกณฑ์การพจิารณาระดับคุณภาพตามตัวช้ีวัดความส าเร็จ  ดังน้ี 
 

ผลประเมินเฉลี่ยรวม ร้อยละ ระดบัคณุภาพ 
9.00 – 10.00 90 ข้ึนไป ยอดเย่ียม (5) 
8.00 – 8.99 80 – 89 ดีเลิศ (4) 
7.00 – 7.99 70 – 79 ดี (3) 
6.00 – 6.99 60– 69 ปานกลาง (2) 

ต่ ากว่า 6.00 
น้อยกว่า 

ร้อยละ 60 
ก าลังพัฒนา (1) 

 

การด าเนินงานแนวทางการพัฒนา 
1. โครงการ/กิจกรรม 

1.1 โครงการพฒันาหลักสตูรและกระบวนการจดัการ
เรียนรู้ที่ทันสมัยหลากหลายตอบสนองความต้องการ
และศักยภาพของผู้เรียน 

1) กิจกรรมนิเทศการศึกษาและพัฒนา 
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1.2 โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
5) กิจกรรรมพัฒนาเครือข่ายอินเตอร์เน็ตใน

โรงเรียน 
6) ชุมนุมเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุและสิ่งประดิษฐ์ 
7) กิจกรรมอบรมการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีกับ 

Google App for Education 
 

ผลการประเมินและตรวจสอบค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานท่ี3 กระบวนการจัดการเรียน การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา  2562 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียน การสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
3.2 ประเด็นพิจารณา;ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ค่าเป้าหมาย     ร้อยละ 80 ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 
ผลการประเมิน  ร้อยละ 95.50 ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม  

 สรุปผลการประเมิน  สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
  

ค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ ผลประเมินเฉลี่ย ร่องรอยหลักฐาน 

1. ครูและบุคลากรพัฒนาและใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัด 
การเรียนรู้ 
 

2. ครูและบุคลากรใช้แหล่งเรียนรู้ 
ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

4.65 
 
 
 

4.90 

1. รางวัล/ตรวจสอบเอกสาร แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ แหล่งเรียนรู้ ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน สัมภาษณ์นักเรียนและครูนักเรียนได้เรียนรู้จาก
ชุมชนในเรื่องใด 
1.1. แหล่งเรียนรู้ภายใน 

1)  ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
2)  ห้องอ่ืนๆ เช่น ห้องสมุด ห้องโสตวิเศษโพธิศรี ห้อง
ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ ชีววิทยา ห้องแนะแนว ฯ 
3) แหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

1.2.  แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
1)  กิจกรรมการเรียนร่วมกับเครือข่ายโรงเรียน 
เตรียมอุดมศึกษา 
2)กิจกรรมทัศนศึกษาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และ 
                 ห้องคู่ขนานตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. 
            3)กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน 
4) น านักเรียนท ากิจกรรมทัศนศึกษาและเข้าค่าย  
English camp 
2. สังเกตและอืน่ ๆ: 

2.1.  สัมภาษณ์นกัเรยีน 
2.2.  สัมภาษณ์คร ู

คะแนนเฉลี่ยรวม 9.55 
หมายเหตุ  : 
เกณฑ์การพจิารณาระดับคุณภาพตามตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
ดังน้ี 
 
ผลประเมินเฉลี่ยรวม ร้อยละ ระดบัคณุภาพ 

9.00 – 10.00 90 ข้ึนไป ยอดเย่ียม (5) 
8.00 – 8.99 80 – 89 ดีเลิศ (4) 
7.00 – 7.99 70 – 79 ดี (3) 
6.00 – 6.99 60– 69 ปานกลาง (2) 
ต่ ากว่า 6.00 น้อยกว่า 

ร้อยละ 60 
ก าลังพัฒนา (1) 
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1. โครงการ/กิจกรรม 

1.1. โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรูท้ี่
ทันสมัยหลากหลายตอบสนองความต้องการและศักยภาพ
ของผู้เรียน 

1) กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน 
2) กิจกรรมศึกษาดูงานห้องสมุดโรงเรียนชุมแพศึกษา 
3) กิจกรรมศึกษาดูงานหลักสูตรแผนการเรียนคณิต-

อังกฤษ, อังกฤษ-จีน และอังกฤษ-เกาหลี ณ โรงเรียน
เรณูนครวิทยานุกูล 

4) กิจกรรมแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน 
5) จดหมายข่าวโรงเรียน 

1.2. โครงการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1) รายงานโครงการพัฒนาและจัดการเรียนรู้ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน 
2) กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียน 
3) กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติเขียนแผนบูรณาการ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน 
4) โรงเรียนธนาคาร 

1.3. โครงการสารสนเทศถูกต้องพร้อมใช้เต็มใจประชาสัมพนัธ์
สื่อสารกัน 

1) กิจกรรมงานประชาสัมพันธ์ 
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

2) กิจกรรมจัดซ่อมบ ารุงระบบโสตทัศนูปกรณ์ 
3) กิจกรรมปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์ 
4) กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ภายในโรงเรียน 
5) พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้สื่อการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
5) กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศูนย์คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยี 
 
 

 
 
 
 
 

การด าเนินงานแนวทางการพัฒนา 
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ผลการประเมินและตรวจสอบค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียน การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา  2562 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน การสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
3.3 ประเด็นพิจารณา:มีการบริหารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก 
ค่าเป้าหมาย     ร้อยละ 90 ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
ผลการประเมิน  ร้อยละ 98.33 ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม  

 สรุปผลการประเมิน  สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ ผลประเมินเฉลี่ย ร่องรอยหลกัฐาน 

1. ครูและบุคลากรร่วมกับนักเรียนในการ
ก าหนดแนวทางการเรียนรู้และการปฏิบัติ
ตนในห้องเรียน 
 

2. ครูและบุคลากรด าเนินงาน 
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและบริหารจัดการ
ช้ันเรียน ด้วยระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
 

3. ครูและบุคลากรด าเนินงานระบบการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาส่งเสริมนักเรียน 

4.95 
 
 
 

4.85 
 

 
 

4.95 
 
 

1. รางวัล/ตรวจสอบเอกสาร  
1.1. สารสนเทศนักเรียน 
1.2. ข้อตกลง/ข้อปฏิบัติระหว่างครูและนักเรียน 
1.3. แบบประเมินพฤติกรรมของนักเรียน(SDQ) 
1.4. แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของ

นักเรียน(EQ) 
1.5. แบบบันทึกการแก้ 0 ,ร ,มส.  
1.6. กิจกรรมเย่ียมบ้านนักเรียน  
1.7. แบบบันทึกปรับแก้พฤติกรรมนักเรียนร่วมกับ

ผู้ปกครอง 
1.8. การมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน 
1.9. กิจกรรมเพื่อนท่ีปรึกษา (YC) 

1.10. กิจกรรมจิตอาสา 
1.11. แบบรายงานการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
1.12. แบบบันทึกห้องเรียนสีขาว 

2. สังเกตและอืน่ๆ: 
2.1. นักเรียนได้ร่วมก าหนดแนวทางการเรียนรู้และ

การปฏิบัติตนในห้องเรียน 
2.2. ครูและบุคลากรได้ด าเนินงานด้วยระบบการ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

คะแนนรวม 14.75 
หมายเหตุ  : 
เกณฑ์การพจิารณาระดับคุณภาพตามตัวช้ีวัดความส าเร็จ  ดังน้ี 
 

ผลประเมินเฉลี่ยรวม ร้อยละ ระดบัคณุภาพ 
13.50 – 15.00 90 ข้ึนไป ยอดเย่ียม (5) 
12.00 – 13.49 80 – 89 ดีเลิศ (4) 
10.50 – 11.99 70 – 79 ดี (3) 
9.00 – 10.49 60– 69 ปานกลาง (2) 

ต่ ากว่า 9.00 
น้อยกว่า 

ร้อยละ 60 
ก าลังพัฒนา 

(1) 
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ผลการประเมินและตรวจสอบค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานท่ี3 กระบวนการจัดการเรียน การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา  2562 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน การสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
   3.4 ประเด็นพิจารณา:ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเปน็ระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ค่าเป้าหมาย     ร้อยละ 90 ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
ผลการประเมิน  ร้อยละ 95.67 ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม  

 สรุปผลการประเมิน  สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ 
 

ผลประเมินเฉลี่ย 
 

ร่องรอยหลกัฐาน 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จัดท าข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล
และน าผลการสังเคราะห์ใช้ในการ
วางแผนพัฒนาการเรียนและแนว
ทางการประกอบอาชีพของนักเรียน 
2.ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
แผนการวัดและประเมินผล
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวช้ีวัดของหลักสูตรและระบบปฏิรูป
การเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ร้อยละ 70 มีผลการประเมินการใช้
หลักสูตรและกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ทุกหลักสูตร (อยู่ในระดับดี 3
ข้ึนไป)  
 

4.90 
 
 
 
 

4.95 
 
 
 
 

4.50 

1. รางวัล/ตรวจสอบเอกสาร  
1.1. การวัดและประเมินผล  
1.2. เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
1.3. สมุดการบ้านท่ีแสดงให้เห็นถึงข้อมูลย้อนกลับ  
1.4. ช้ินงาน/ผลงานของผู้เรียน  
1.5. แฟ้มสะสมงานของนักเรียน 
1.6. สื่อการเรียนการสอน  

2. สังเกตและอืน่ๆ; 
2.1.  สัมภาษณ์นกัเรยีน 

1)  นักเรียนได้ร่วมก าหนดเกณฑ์การประเมินผลงาน/ 
ช้ินงานต่าง ๆ /หรือร่วมประเมินผลการเรียนหรือไม่ 
อย่างไร   
2)  นักเรียนชอบเรียนวิชาใด เพราะเหตุใด 

2.2.  สัมภาษณ์คร ู
1)ครูใช้วิธีการวัดและประเมินผลความรู้ ความเข้าใจของ
ผู้เรียนด้วยวิธีการใดบ้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนรวม 14.35 
หมายเหตุ  : 
เกณฑ์การพจิารณาระดับคุณภาพตามตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
ดังน้ี 
 

ผลประเมินเฉลี่ยรวม ร้อยละ ระดบัคณุภาพ 
13.50 – 15.00 90 ข้ึนไป ยอดเย่ียม (5) 
12.00 – 13.49 80 – 89 ดีเลิศ (4) 
10.50 – 11.99 70 – 79 ดี (3) 
9.00 – 10.49 60– 69 ปานกลาง (2) 

ต่ ากว่า 9.00 
น้อยกว่า 

ร้อยละ 60 
ก าลังพัฒนา 

(1) 
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ผลการประเมินและตรวจสอบค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานท่ี3 กระบวนการจัดการเรียน การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา  2562 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน การสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
3.5 ประเด็นพิจารณา;มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้ 
ค่าเป้าหมาย     ร้อยละ 80 ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
ผลการประเมิน  ร้อยละ 89.00 ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ  

 สรุปผลการประเมิน  สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ ผลประเมินเฉลี่ย ร่องรอยหลกัฐาน 

1.ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีการนิเทศการสอนอย่างหลากหลาย
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการเรียนรู้
อย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน 
 
2.ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีการจัดเวทีอภิปราย แลกเปลี่ยน
เรียนรู้/แสดงความคิดเห็นของครู
และนักเรียน อย่างน้อยภาคเรียน 
ละ 1 ครั้ง    
 

4.40 
 
 
 
 

4.50 

1. รางวัล/ตรวจสอบเอกสาร  
1.1. หลักสูตรสถานศึกษา  
1.2. แผนการจัดการเรียนรู้  
1.3. บันทึกผลหลังสอน  
1.4. เอกสารหลักฐานการวัดและประเมินผล  
1.5. เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
1.6. แบบบันทึกการนิเทศติดตาม และประเมินสภาพการ

จัดการเรียนการสอน 
1.7. สมุดการบ้านท่ีแสดงให้เห็นการให้ข้อมูลย้อนกลับ  
1.8. ช้ินงานหรือผลของนักเรียน/แฟ้มสะสมงาน  
1.9.  สื่อการเรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้  
1.10. สัมภาษณ์นักเรียนและครู เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ

สอน 
1.11. สังเกตกระบวนการเรียนการสอน 
1.12. การประชุมนักเรียน/ผู้ปกครองนักเรียน 
1.13. การประชุมสภานักเรียน 
1.14. กิจกรรมหน้าเสาธง 
1.15. กิจกรรมงานประชาสัมพันธ์ (เสียงตามสาย) 

 

คะแนนรวม 8.90 
หมายเหตุ  : 
เกณฑ์การพจิารณาระดับคุณภาพตามตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
ดังน้ี 
 

ผลประเมินเฉลี่ยรวม ร้อยละ ระดบัคณุภาพ 
9.00 – 10.00 90 ข้ึนไป ยอดเย่ียม (5) 
8.00 – 8.99 80 – 89 ดีเลิศ (4) 
7.00 – 7.99 70 – 79 ดี (3) 
6.00 – 6.99 60– 69 ปานกลาง (2) 

ต่ ากว่า 6.00 
น้อยกว่า 

ร้อยละ 60 
ก าลังพัฒนา 

(1) 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตาม

มาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้  
 
ตารางท่ี 6  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษา 
              ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ สรุป 

ผลการ
ประเมิน เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพนักเรียน    
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ           80.00 89.00 ดีเลิศ 
2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

80.00 89.00 ดีเลิศ 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 80.00 87.00 ดีเลิศ 
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 80.00 86.00 ดีเลิศ 
5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 90.00 91.00 ยอดเยี่ยม 
6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 90.00 91.00 ยอดเยี่ยม 

ภาพรวมโดยเฉล่ีย ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 83.33 88.83 ดีเลิศ 
ประเด็นการพิจารณา ท่ี 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
ประกอบด้วย   4 ประเด็นพิจารณา 

   

1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 90.00 95.46 ยอดเยี่ยม 
2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 90.00 97.52 ยอดเยี่ยม 
3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 90.00 98.8 ยอดเย่ียม 
4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 90.00 98 ยอดเยี่ยม 

ภาพรวมโดยเฉล่ีย ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 90.00 97.45 ยอดเยี่ยม 

ภาพรวมโดยเฉล่ียมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพนักเรียน 86.67 93.14 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    
  2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง 

80.00 100 ยอดเยี่ยม 

  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาท่ีได้ก าหนดค่า
เป้าหมายความส าเร็จไว้ 

80.00 100 ยอดเยี่ยม 

  2.3  มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพนักเรียนอย่างรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

80.00 100 ยอดเยี่ยม 

  2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 90.00 99.40 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ สรุป 

ผลการ
ประเมิน เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

  2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

90.00 95.60 ยอดเยี่ยม 

  2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

90.00 91.80 ยอดเยี่ยม 

ภาพรวมโดยเฉล่ียมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 85.00 97.80 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเปน็
ส าคัญ      

  
 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

80.00 91.00 ยอดเยี่ยม 

3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 80.00 95.50 ยอดเยี่ยม 
3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 90.00 98.33 ยอดเยี่ยม 
3.4  ตรวจสอบและประเมินนักเรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา
นักเรียน 

90.00 95.67 ยอดเยี่ยม 

3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

80.00 89.00 ดีเลิศ 

ภาพรวมโดยเฉล่ียมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นนักเรียนเปน็ส าคัญ      

84.00 93.90 ยอดเยี่ยม 

สรุปภาพรวมสถานศึกษาได้ระดับคุณภาพ 85.22 94.95 ยอดเยี่ยม 
 

จาก ตารางท่ี 6  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานมาตรฐานสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 พบว่า มาตรฐานท่ี 1 มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
มาตรฐานท่ี 2 มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม มาตรฐานท่ี 3 มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม เมื่อพิจารณารายประเด็นพิจารณา พบว่า สูงกว่าเป้าหมายทุกประเด็น (จ านวน 21 ประเด็นพิจารณา)  
 

มาตรฐาน จุดเด่น จุดควรพัฒนา แผนพัฒนาเพือ่มาตรฐานสูงขึ้น 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพผู้เรียน 

1.1 ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของ
นักเรียน 

1.  นักเรียนมีความสามารถ
ในการสร้างนวัตกรรม 
2.  นักเรียนมีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 
3.  นักเรียนมีความรู้ ทักษะ
พื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่อ
วิชาชีพ 
 

1.  ยกระดับ ผลการทดสอบ
ระดับชาติให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
2.  จัดกิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์  คิดอย่างมี
วิจารณญาณ  อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น  
และแก้ปัญหาเพิ่มเติม 

1.  พัฒนาให้นักเรียนมี
ความสามารถในการรวบรวม
ความรู้ได้ท้ังด้วยตนเองและการ
ท างานเป็นทีม เช่ือมโยงองค์ความรู้ 
และประสบการณ์มาใช้ในการ
สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ 
2.  พัฒนาให้จัดมีความรู้และทักษะ
พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมและ
น านวัตกรรมไปใช้และมีการ
เผยแพร่ 
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3.  จัดกิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถสร้างนวัตกรรม 
และมีความรู้และทักษะ  

  

มาตรฐาน จุดเด่น จุดควรพัฒนา แผนพัฒนาเพือ่มาตรฐานสูงขึ้น 

  พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม 
เพิ่มเติม   
 

3.  พัฒนาให้นักเรียน มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเพื่อ
พัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการ
เรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน 
อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  
4.  พัฒนาให้นักเรียน มี
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐาน
เดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ 
ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้ง 
5.  พัฒนาให้นักเรียนมี
ความก้าวหน้าในผลการทดสอบ
ระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน
ในการจัดการเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะ
ศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น มี
พฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม เคารพในกฎกติกา 
 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพผู้เรียน 

1.2 คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
ของนักเรียน 

ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ปฏิบัติตนอยู่ใน
ระเบียบวินัยท่ีดีเนื่องจาก
โรงเรียนได้ก าหนด
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ไว้ใน
หลักสูตรสถานศึกษาวิชา
เพิ่มเติมหน้าท่ีพลเมืองค่านิยม 
12 ประการ และวิชาต้าน
ทุจริต โดยการจัดกิจกรรม
พัฒนาส่งเสริม ปลูกฝัง
คุณธรรมให้กับผู้เรียนภายใต้
โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึง

1. ปลูกจิตส านึกให้กับผู้เรียน
ในการมีจิตสาธารณะ โดย
มุ่งเน้นกิจกรรมสร้างเสริมการ
เสียสละเพื่อส่วนรวม อย่าง
ต่อเนื่อง เพราะผู้เรียนบางคน
อาจขาดความใส่ใจในการนึก
ถึงผลประโยชน์ต่อส่วนรวม 
2. เพิ่มส่ือเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนท่ีมุ่งพัฒนา
ทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะห์คิดวิจารณญาณและ
การอภิปรายของผู้เรียน 

1. พัฒนาการใช้กระบวนการชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC: 
Professional Learning 
Community ) ในการด าเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีช่วย
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในเรื่อง
คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี
ตามสถานศึกษาก าหนด รับผิดชอบ
ต่อส่วนรวมและมีจิตสาธารณะ 
2. พัฒนาส่งเสริมการใช้แหล่ง
เรียนรู้ และภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความภูมิใจ
ในท้องถิ่นเห็นคุณค่าของความเป็น
ไทยมีส่วนร่วมในการอนุรกัษ ์
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ประสงค์ส่งเสริมศักยภาพและ
ธรรมชาติของผู้เรียนฯ  
สอดแทรกบูรณาการใน
กิจกรรมต่างๆ เช่นโรงเรียนวิถ ี

3. น าทักษะพื้นฐานของ
ผู้เรียนมาพัฒนาต่อยอดทักษะ
การคิดวิเคราะห์การ  
สังเคราะห์การประเมินค่า 
และจัดกิจกรรมเพิ่มพูน 

วัฒนธรรมประเพณีไทย และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น 
 

มาตรฐาน จุดเด่น จุดควรพัฒนา แผนพัฒนาเพือ่มาตรฐานสูงขึ้น 

 พุทธโรงเรียนคุณธรรม 
โรงเรียนสุจริต สถานศึกษาสี
ขาวปลอดบุหรี่ และอบายมุข 
การสอบธรรมศึกษาและ
โรงเรียนธนาคารกิจกรรมวัน
ส าคัญของชาติและศาสนา 
กิจกรรมจิตอาสารณรงค์การ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
ลดการใช้พลาสติกเป็นต้น 
 

ประสบการณ์ให้มากขึ้น  
4. เพิ่มมาตรการในการเฝ้า
ระวังพฤติกรรมผู้เรียนให้มาก
ขึ้นเพราะปัจจุบันมีส่ือ
ออนไลน์เข้ามามีบทบาทอย่าง
มาก ซึ่งอาจท าให้ผู้เรียนมี
พฤติกรรมเสียง และมีความ
เส่ียงต่อการถูกล่อลวงได้ง่าย 
5. พัฒนาด้านความรับผิดชอบ
ของผู้เรียนในระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 มากขึ้น
โดยเฉพาะการวางแผนในการ
เตรียมตัวสอบของโรงเรียน
และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
พร้อมกับการมาเรียน อย่าง
สม่ าเสมอ 

3. พัฒนาส่งเสริมการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถ
และทักษะในศตวรรษท่ี 21 
4. จัดท าโครงการส่งเสริมผู้เรียนท่ีมี
ความสามารถในด้านต่างๆ ให้ได้รับ
ประสบการณ์จริงและสนับสนุนให้
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ นอก
สถานศึกษาให้มากขึ้นท้ังด้าน
วิชาการคุณธรรม ศิลปะ ดนตรีและ
กีฬาเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ความสามารถของผู้เรียนเชิง
ประจักษ์ให้ชุมชน องค์กรต่างๆ  
ได้รับรู้ 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 

1. โรงเรียนมีโครงสร้าง
บริหาร นโยบายและ คู่มือ
การบริหารงาน ชัดเจนเป็น
รูปธรรมมีระบบการบริหาร
จัดการท่ีดี มีวัฒนธรรม
องค์กรเป็นของตนเองท่ีสืบต่อ
จากโรงเรียน แม่ข่าย 
2. โรงเรียนมีผลการพัฒนา
บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน 
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ
การจัดต้ังสถานศึกษา มีอัต
ลักษณ์ท่ีชัดเจนคือ “ต.อ.ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ต้นกล้า
ของแผ่นดิน” 
3. โรงเรียนมีการสร้างและ
พัฒนาผู้เรียนมีคุณธรรม 

1.  จ านวนนักเรียนต่อ
ห้องเรียนมากเกินไปท าให้เกิด
ปัญหาต่อการจัดการเรียนการ
สอน 
2.  สร้างเครือข่ายการ
ประชาสัมพันธ์ ในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนให้
เข้มแข็ง  มีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อการจัด
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 

1. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ตามเกณฑ์
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
2. พัฒนาห้องเรียนให้เป็น”
ห้องเรียนคุณภาพ”มีความพร้อมท้ัง
ส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพื่อการ
ปฏิบัติการและการสืบค้นได้รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีคุณภาพท้ังด้านความรู้
มีความสามารถในการใช้ส่ือ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
4. สร้างความร่วมมือเพื่อการ
พัฒนาในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค 
และประเทศให้ความร่วมมือพัฒนา
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จริยธรรมและค่านิยม อันพึง
ประสงค์ผู้เรียนเป็นลูกท่ีดีของ
พ่อแม่ ผู้ปกครอง โรงเรียน 
ชุมชนและประเทศชาติ สังคม
โลก และบ าเพ็ญประโยชน์ต่อ 

การศึกษาโรงเรียนท้ัง ศิษย์เก่า 
ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ปกครอง และครู 

 

มาตรฐาน จุดเด่น จุดควรพัฒนา แผนพัฒนาเพือ่มาตรฐานสูงขึ้น 

 สังคม 
4. โรงเรียนจัดบรรยากาศ
และสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้ มีความสวยงาม 
ร่มรื่นมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอ
และทันสมัย สถานท่ีสะอาด 
ปลอดภัย มีพื้นท่ีท่ีสามารถใช้
ท ากิจกรรมต่างๆ ได้เพียงพอ 
5. โรงเรียนให้ครูทุกคน
ก าหนดเป้าหมาย ท่ีต้องการ
ให้เกิดกับผู้เรียน ศึกษา
วิเคราะห์ ข้อมูลผู้เรียนเป็น
รายบุคคล แล้วน ามาใช้ใน 
การวางแผนการจัดการ
ออกแบบการเรียนรู้ท่ีสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
จัดเตรียม และใช้ส่ือให้
เหมาะสมกับกิจกรรมน าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และส่ือ
เทคโนโลยีท่ี เหมาะสมมา
ประยุกต์ใช้ 
6. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนโดยเฉล่ีย อยู่ในระดับดี 
ท าให้สามารถเข้าศึกษาต่อใน 
ระดับอุดมศึกษาท่ีตนเอง
ต้องการได้ 

  

มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้น
นักเรียนเปน็
ส าคัญ      

1. หลักสูตรมีความ
หลากหลาย นักเรียนสามารถ
เลือก เรียนตามความถนัด 
2. วิชาเลือกท่ีส่งเสริมทักษะ
กระบวนการปฏิบัติ และ
สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริง 

1. พัฒนาครูและบุคลากร ให้
โดยกระบวนการ PLC ในการ
วิเคราะห์ แก้ปัญหาและสร้าง 
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 
เพื่อมุ่งพัฒนาทักษะการคิด 
และจัดประสบการณ์เรียนรู้

1. วิเคราะห์ความต้องการของ
อาชีพ และสร้างหลักสูตรท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของ
นักเรียนและสอดคล้องกับอาชีพ
ตามยุคสมัยท่ีเปล่ียนแปลงไป 
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3. ครูมีความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอน ตรง
ตามสาขาวิชา 
4 ครูมีความช านาญการณ์
และมีประสบการณ์ในการ 

เชิงปฏิบัติให้เกิดความยั่งยืน 
และท่ัวถึงทุกคน 
2. โรงเรียนควรเร่งด าเนิน 
พัฒนาวัสดุอุปกรณ์ ส่ือการ
สอนท่ีทันสมัยสอดคล้องกับ 

2. พัฒนากระบวนการ PLC สู่การ
ปฏิบัติให้ท่ัวถึงครูทุกคน 
3. ส่งเสริมกิจกรรมบูรณาการ ท่ี
ก่อให้เกิดทักษะการคิด แก้ปัญหา 
มากขึ้น โดยมีกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับ  

มาตรฐาน จุดเด่น จุดควรพัฒนา แผนพัฒนาเพือ่มาตรฐานสูงขึ้น 
 จัดการเรียนการสอน 

5. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียน
และการแก้ปัญหาโดย
กระบวนการ PLC  
6. โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการ 
สถานท่ี แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อ
การจัดประสบการณ์เรียนรู้ 
และทักษะการเรียนรู้ ตาม
ห้องปฏิบัติการ อีกท้ัง ยังมี
เจ้าหน้าท่ี ดูแล
ห้องปฏิบัติการ เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยกับนักเรียน
ระหว่างการปฏิบัติการเรียน
การสอน 
7.  มีส่ือการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย เพียงพอต่อ
จ านวนนักเรียน 
8. มีเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
เพียงพอและนักเรียนสามารถ
เข้าถึง  
9. นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ท่ีหลากหลาย ท้ังแหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้
นอกโรงเรียนจากโครงการ
ทัศนศึกษา หรือกิจกรรมเรียน
ร่วมเตรียมอุดมศึกษาโรงเรียน
มีโครงการพัฒนาศักยภาพครู
ด้วยกระบวนการนิเทศการ
เรียนการสอน อย่างเป็น 
ระบบ และต่อเนื่อง โดย
ด าเนินการนิเทศการจัดการ

แนวทางการจัดการเรียนรู้ใน 
ศตวรรษท่ี 21 ให้นักเรียนได้
ใช้อย่างท่ัวถึงทุกคน 
3. ครูสามารถสร้างนวัตกรรม
ท่ีสามารถพัฒนานักเรียนแบบ
คู่ภายใต้พื้นฐานความรู้ของ
นักเรียนท่ีไม่เท่ากัน โดยเน้น
การวัดผลจาพัฒนาการเรียนรู้ 
เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ทักษะ
ตามความเหมาะสมและเติม
เต็มศักยภาพของตัวเอง 
4. พัฒนาห้องปฏิบัติการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ปัจจุบัน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์เท่านั้น ไม่มี
ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระอื่น 
และห้องปฏิบัติการ
คณิตศาสตร์มีจ านวน 1 ห้อง
เท่านั้น 
5. ติดต้ังอุปกรณ์ช่วยสอน
ให้แก่ห้องเรียนของนักเรียน
ทุกห้อง เช่นโปรเจกเตอร์ วิซ
ซวล เป็นต้น 
6. พัฒนาครูด้านจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
7. ส่งเสริมและพัฒนาครูใน
การท าวิทยฐานะ  

นักเรียนตามกลุ่มความถนัด  
อย่างสร้างสรรค์ 
4. พัฒนานักเรียนตามความถนัดให้ 
5. พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
สร้างบรรยากาศส่ิงแวดล้อมให้เอื้อ
ต่อกิจกรรม การเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 
6. พัฒนาโครงการสารสนเทศ
ถูกต้องพร้อมใช้เต็มใจ
ประชาสัมพันธ์ส่ือสารกันให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
7. พัฒนางานไอซีทีโรงเรียนให้
สามารถใช้งานได้อย่างเต็มท่ี 
บุคลากร ครูและนักเรียนสามารถ
เข้าถึงได้ 100% 
8. ส่งเสริมโครงการพัฒนาองค์กร
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยพัฒนา
กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ โครงการ : พัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีทันสมัย หลากหลาย 
ตอบสนองความต้องการและ
ศักยภาพของผู้เรียนพัฒนาครูด้าน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และการใช้ส่ือ
เทคโนโลยีใน 
การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาและความเปล่ียนแปลงของ
โลก  
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เรียนการสอน จ านวน 2 ครั้ง 
ต่อปีการศึกษา ได้แก่ภาค
เรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2  
ครูผู้สอนจัดท าแผนการ 
จัดการเรียนรู้และพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน อย่างมี 

8. พัฒนาระบบการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

9. พัฒนาบุคลากรด้านการวัดและ
ประเมินผลเพื่อสร้างแรงจูงใจให้
ข้าราชการครูพัฒนา 
ตนเองและพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้มี 
ความรู้ความสามารถในการจัดท า
ผลงานทางวิชาการให้ได้มาตรฐาน 

มาตรฐาน จุดเด่น จุดควรพัฒนา แผนพัฒนาเพือ่มาตรฐานสูงขึ้น 
 คุณภาพ เหมาะสมกับผู้เรียน

ท าให้ผู้เรียน เรียนรู้อย่างมี
ความสุข และผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีมี
สูงขึ้น 
10. ครูผู้สอนใช้เครื่องวัดและ
ประเมินผลท่ีหลากหลาย โดย
เน้นกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติ
จริงใช้แหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลายให้ผู้เรียนแสวงหา
ความรู้ จากส่ือเทคโนโลยีด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
ภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดเกณฑ์การประเมินผล 
ครูผู้สอนมีการสอนซ่อมเสริม
ผู้เรียนท่ีมีข้อบกพร่องทางการ
เรียนรู้รวมทั้งส่งเสริมในการ
ท าวิจัยในช้ันเรียน 
11. โรงเรียนเกิดนวัตกรรม
จากการด าเนินโครงการ PLC 
สู่ห้องเรียน ได้แก่ หลักสูตร
เพื่อการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สาย
งานการสอน “การสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ด้วย
กระบวนการวิจัยปฏิบัติในช้ัน
เรียนโรงเรียนเตรียม

 และถูกต้องตามหลักการวัดและ
ประเมินผล 
10. อบรมครูผู้สอนใช้เครื่องมือการ
วัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
11. อบรมครูผู้สอนให้มีการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัด
และประเมินผล 
12. นิเทศติดตาม ครูผู้สอนในการ
จัดกิจกรรมการเรียนซ่อมเสริม
นักเรียนท่ีมีข้อบกพร่องทางการ
เรียน 
13. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนท ารายงาน
วิจัยในช้ันเรียนโดยยึดปัญหาผู้เรียน
ท่ีบกพร่องทางการเรียนรู ้
14. โครงการ PLC สู่การเรียนการ
สอน 
15. กิจกรรมการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์
ด้วยกระบวนการวิจัย เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ “การสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่าง
สร้างสรรค์ด้วยระบวนการวิจัย
ปฏิบัติในช้ันเรียน” 
16. กิจกรรม โชว์แอนแชร์โชว์ 
แอนด์แชร์ ผลงานจาก “การสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
อย่างสร้างสรรค์ด้วย
กระบวนการวิจัยปฏิบัติในช้ันเรียน 
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อุดมศึกษา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ” 

17. การสร้างเครือข่ายสังคมแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่าง
สร้างสรรค์ 

 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
1. งบประมาณในการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางเทคโนโลยีและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่ีทันสมัย 
2. จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพและเพื่อเพิ่มสมรรถนะ 
   ในการปฏิบัติงาน 
3. ติดต้ังระบบอินเตอร์เนตความเร็วสูง 
          

ภาคผนวก 
 

 ข้อมูลสารสนเทศ ของสถานศึกษา ด้านต่าง ๆ 
 หลักฐาน ข้อมูลส าคัญ เอกสารอ้างอิงต่าง ๆ ภาพกิจกรรมส าคัญ ท่ีแสดง 

ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา รางวัลความส าเร็จ  สถานศึกษา/ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน 
 ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 
 ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐาน

การศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 หนังสือเชิญคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสารรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 
 บันทึกความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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ผลงานดีเด่นของนักเรียนที่ได้รับรางวัล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ปีการศึกษา 2562 

ล าดับที ่ วัน/เดอืน/ป ี ชื่อ-สกุล รางวัล/เกียรตคิณุ หน่วยงานที่มอบ 
1 13 

กรกฎาคม
2562 

1. น.ส.สุธากร  คุณวงศ์  
2. น.ส.สิดาพร  ดอนสีไชย  
 

เข้าร่วมการประกวดอ่านฟังเสียง โครงการ 
“ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

ธนาคารธนชาต 

2 7  
สิงหาคม
2562 

1. น.ส.ยุราวัลย์  ไชยโกฏิ์   
2. น.ส.ศศิวรรณ  พานสมัน   

 

เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย 
เน่ืองในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจ าปี
การศึกษา 2562 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุดรธานี 

3 7  
สิงหาคม
2562 

1. นายชัชวาล  ไผ่ล้อมท าเล   
2. น.ส.ชนิสรา  ชูแก้ว   

เข้าร่วมการแข่งขันสุนทรพจน์ เน่ืองในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 
2562 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุดรธานี 

4 10 สิงหาคม
2562 

น.ส.พรนภา  สีสัน   การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคม)
เน่ืองในสัปดาห์วิชาการ 
 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุดรธานี 

5 22  
สิงหาคม
2562 

1. น.ส.ประภาพร ก าไรทอง  
2. น.ส.นรินทร  โมลาศน์   

เข้าร่วมการแข่งขันสืบค้นค าและ
ความหมายของค าเน่ืองในวันภาษาไทย
แห่งชาติ 
 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนคร 

6 22  
สิงหาคม
2562 

1. น.ส.ศศิวรรณ  พานสมัน  
2. น.ส.อริสา  ธรรมปะละ  

เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการและ
ความหมายของค าเน่ืองในวันภาษาไทย
แห่งชาติ 
 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนคร 

7 7-8  
กันยายน
2562 

1. น.ส.นรินทร  โมลาศน์  
2. น.ส.ประภาพร ก าไรทอง  
3. น.ส.ศศิวรรณ  พานสมัน  
4. น.ส.อริสา  ธรรมปะละ  

เข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทย 
เพชรยอดมงกุฎ ครั้งท่ี 16 

มูลนิธิร่มฉัตร 

8 8  
ตุลาคม. 
2562 

3. น.ส.ศศิวรรณ  พานสมัน  
 

เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 การ
แข่งขันพินิจวรรณคดีงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 69 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษา  
เขต 23 

9 8  
ตุลาคม 
2562 

น.ส.พรนภา  สีสัน  
เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 การ
แข่งขันต่อศัพท์ภาษาไทย (ค าคม)งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษา  
เขต 23 

10 8  
ตุลาคม 
2562 

น.ส.วีรดา  โคกฉวะ   
เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 การ
แข่งขันเรียงร้อยถ้อยความงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษา  
เขต 23 
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ล าดับที ่ วัน/เดอืน/ป ี ชื่อ-สกุล รางวัล/เกียรตคิณุ หน่วยงานที่มอบ 
11 8  

ตุลาคม2562 
น.ส.ธัญญาเรศ จ าปาวัน   เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 การ

แข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งท่ี 69 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 
23 

12 8  
ตุลาคม2562 

1. น.ส.ศุภิสรา  ข่วงทิพย์   
2. น.ส.ยุราวัลย์  ไชยโกฏิ์   

เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 การ
แข่งขันแต่งค าประพันธ์งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 69 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 
23 

13 8  
ตุลาคม 
2562 

น.ส.กนกวรรณ  ณ. น่าน 
เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 การ
แข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 
23 

14 8  
ตุลาคม2562 

น.ส.ชลธิชา  เริ่มศรี 
เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 การ
แข่งขันคัดลายมืองานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 69 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 
23 

 
ผลงานดีเด่นของนักเรียนที่ได้รับรางวัล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2562 
ล าดับที ่ วัน/เดอืน/ป ี ชื่อ-สกุล รางวัล/เกียรตคิณุ หน่วยงานที่มอบ 

1 7-9 
สิงหาคม 
2562 

1. นายรัฐวิชญ์  อยู่พันธ์ 
2. นายจิรเมธ  กาสินพิลา 
3. นายธนกร  อรุณวิง 

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 
ระดับภูมิภาค 
การประชุมวิชาการโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาตร์ เทคโนโลยี และ
ส่ิงแวดล้อม ครั้งท่ี 11 

 (สพฐ.) และ เครือข่าย
การพัฒนาห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ 

2 7-8  
ตุลาคม 
2562 

1. นายรัฐวิชญ์  อยู่พันธ์ 
2. นายจิรเมธ  กาสินพิลา 
3. นายธนกร  อรุณวิง 

รางวัลเหรียญทอง 
ระดับจังหวัด 
การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการ
ความรู้ ระดับช้ัน ม.4-6  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา มัธยมศึกษา 
เขต 23 

3 7-8  
ตุลาคม 
2562 

1. นางสาวกัญญาณัฐ  วุฒิ
สาร 
2. นางสาวชนิสรา  ชูแก้ว 
3. นางสาวชลธิชา  วิปัดทุม 

รางวัลเหรียญทอง 
ระดับจังหวัด 
การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภททฤษฎี 
ระดับช้ัน ม.4-6งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา มัธยมศึกษา 
เขต 23 
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ล าดับที ่ วัน/เดอืน/ป ี ชื่อ-สกุล รางวัล/เกียรตคิณุ หน่วยงานที่มอบ 
4 7-8  

ตุลาคม 
2562 

นางสาวจิดาภา  มากสมบูรณ์ รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ 
ระดับจังหวัด 
การแข่งขันอัจฉริยภาพ 
ทางคณิตศาสตร์ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา มัธยมศึกษา 
เขต 23 

5 7-8  
ตุลาคม 
2562 

1. นางสาวจิรพร  โคตรเครื่อง 
2. นางสาวพรทิพา  สันโดด 

รางวัลเหรียญทอง 
ระดับจังหวัด 
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานโดย
ใช้โปรแกรม GSP งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา มัธยมศึกษา 
เขต 23 

6 7-8  
ตุลาคม 
2562 

นางสาวพรรษชล  ค ามุข รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ 
ระดับจังหวัด 
การแข่งขันคิดเลขเร็วงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา มัธยมศึกษา 
เขต 23 

7 7-8  
ตุลาคม 
2562 

นางสาววีนัสรา  พระสว่าง รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ 
ระดับจังหวัด 
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ 
(A-Math) งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งท่ี 69 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา มัธยมศึกษา 
เขต 23 

8 7-8  
ตุลาคม 
2562 

นางสาวเสาวภา  พรมส่วน รางวัลเหรียญทอง 
ระดับจังหวัด 
การแข่งขันซูโดกุงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา มัธยมศึกษา 
เขต 23 

9 11-14 
ธันวาคม 
2562 

นางสาวพรรษชล  ค ามุข เหรียญทองแดง 
ระดับประเทศ 
การแข่งขันคิดเลขเร็วงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื้นฐาน 
(สพฐ.) 

10 11-14 
ธันวาคม 
2562 

นางสาววีนัสรา  พระสว่าง เหรียญทอง 
ระดับประเทศ 
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ 
(A-Math) งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งท่ี 69 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื้นฐาน 
(สพฐ.) 
 

11 11-14 
ธันวาคม 
2562 

นางสาวจิดาภา  มากสมบูรณ์ 
 
 
 
        

รางวัลเหรียญเงิน 
ระดับประเทศ 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งท่ี 69 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื้นฐาน 
(สพฐ.) 
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ล าดับที ่ วัน/เดอืน/ป ี ชื่อ-สกุล รางวัล/เกียรตคิณุ หน่วยงานที่มอบ 
12 21  

ธันวาคม 
2562 

นายศุภกร  ยันตะพันธ ์ รางวัลชมเชย 
ระดับภูมิภาค 
การแข่งขันคณิตศาสตร์ศูนย์
พัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

โรงเรียนสกลราช 
วิทยานุกูล 

13 19  
มกราคม
2563 

1. นางสาวนภัสสร  เพียรโคตร 
2. นายกฤษฏิ์กลวัชร  ยี่สุ่น
แซม 

รางวัลชมเชย 
ระดับภูมิภาค 
การแข่งขันคณิตศาสตร์ 
 

โรงเรียนกาฬสินธุ ์
พิทยาสรรพ์ 

14 24  
มกราคม
2563 

นางสาวอาทิตยา พลเย่ียม  
 

เหรียญทอง  
ระดับภูมิภาค 
โครงการการแข่งขันครอสเวิร์ด
เกม เอแม็ท ครั้งท่ี 4 ชิงแชมป์ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

มหาวิทยาลัยเกษต
ศาสตร์ วิทยาเขต เฉลิม
พระเกียรต ิ
จังหวัดสกลนคร 

15 24  
มกราคม
2563 

นายวรกานต์  กองทองนอก  เหรียญเงิน 
ระดับภูมิภาค 
โครงการการแข่งขันครอสเวิร์ด
เกม เอแม็ท ครั้งท่ี 4 ชิงแชมป์ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

มหาวิทยาลัยเกษต
ศาสตร์ วิทยาเขต เฉลิม
พระเกียรต ิ
จังหวัดสกลนคร 

16 4 
กุมภาพันธ ์

2563 

1. นางสาวคณภรณ์  ร่างกาย 
2. นางสาวกุสุมา  กาหอม 
3. นางสาวกนกวรรณ สุทธิ
ประภา 

รางวัลชนะเลิศ 
ระดับภูมิภาค 
การแข่งขันประกวดโครงงานของ
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ 
ครั้งท่ี 22 (YSC2020) 

ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 

17 26 
กุมภาพันธ์ 

2563 

1. นางสาววรัญญา  ลีละคร
จันทร์ 
2. นางสาววิลาวัณย์  ชัยมัฌ
ชิม 
3. นางสาวสิริวิมล  ขันดี 

รางวัลเหรียญทอง 
ระดับประเทศ 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์และ
นวัตกรรมระดับมัธยมศึกษา ใน
งาน “Thailand New Gen 
Inventors Award 2020”  

ส างานวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) ร่วมกับ กระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย  
และนวัตกรรม 

 
ผลงานดีเด่นของนักเรียนที่ได้รับรางวัล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ปีการศึกษา 2562 
ล าดับที่ วันเดือนป ี ชื่อ-สกุล รางวัล/ชื่อกิจกรรม หน่วยงานที่มอบรางวัล 

ภาษาอังกฤษ 

1 
4  

มิถุนายน  
2562 

นางสาวกิจจาภรณ์ กนกหงส์ 
โครงการแลกเปล่ียนด้านการศึกษา
และวัฒนธรรมระหว่างประเทศ กับ 
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รัฐวิสคอนซิน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

ล าดับที่ วันเดือนป ี ชื่อ-สกุล รางวัล/ชื่อกิจกรรม หน่วยงานที่มอบรางวัล 
2 4  

มิถุนายน  
2562 

นางสาวณัฐธิดา ปัญญาพวน 
นายสุรศักดิ์ แพงค าฮัก 
นายแท่งทอง ประกิ่ง 

The National OBEC Debate 
Competition 2019 
เหรียญทอง ระดับกลุ่มจังหวัด
สกลนคร 

ระดับเขตจังหวัดอีสาน
ตอนบน  
ณ ร.ร.อุดรพิทยานุกูล 

3 14 
กรกฎาคม  

2562 

นายสถิตพล อ่อนมิ่ง 
นายณัฏฐพัชร เลาวกุล 
นางสาววิชชุตา ค าภูแสน 

The National OBEC Debate 
Competition 2019 
เหรียญทองแดง ระดับกลุ่มจังหวัด
สกลนคร 

ระดับเขตจังหวัดอีสาน
ตอนบน  
ณ ร.ร.อุดรพิทยานุกูล 

4 19 
สิงหาคม  

2562 

นางสาวณัฐธิดา ปัญญาพวน 
นายสุรศักดิ์ แพงค าฮัก 
นายแท่งทอง ประกิ่ง 

ASEAN Language Edutinment 
Festival 
ชนะเลิศอันดับ 2 การกล่าวสุนทร
พจน์ภาษาอังกฤษ 

ส านักพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  

5 19 
สิงหาคม  

2562  

นายสถิตพล อ่อนมิ่ง 
นายณัฏฐพัชร เลาวกุล 
นางสาววิชชุตา ค าภูแสน 

ASEAN Language Edutinment 
Festival 
ชนะเลิศอันดัน 2 การประกวด 
cover dance 

ส านักพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

6  21 
สิงหาคม  

2562 

นางสาวนวินดา  สานุศิ การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม 
เหรียญทอง 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 23 

7 20  
กันยายน   

2562 

นางสาวณัฐธิดา ปัญญาพวน 
นายสุรศักดิ์ แพงค าฮัก 
นายแท่งทอง ประกิ่ง 

The National OBEC Debate 
Competition 2019 
เหรียญทอง ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

สพป.อุบลราชธานี  
เขต 3 
 

8 20  
กันยายน   

2562  

นายสถิตพล อ่อนมิ่ง 
นายณัฏฐพัชร เลาวกุล 
นางสาววิชชุตา ค าภูแสน 

The National OBEC Debate 
Competition 2019 
เหรียญทองแดง ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

สพป.อุบลราชธานี  
เขต 3 
 

9 7  
ตุลาคม   
2562 

นางสาววริศรา  ตันสมรส การแข่งขันงานศิลปะหัถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 69 ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
สกลนคร  
กลุ่มท่ี 2 Impromptu Speech 
ชนะเลิศ เหรียญทอง 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 23 

10 3 นายวรเศษฐ์ เนตรถาวร 
นางสาวกิจจาภรณ์ กนกหงส์ 

Mediakids Awards 2019 บริษัทมีเดียคิดส์ 
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กุมภาพันธ์  
2563 

นางสาวสุพรรณกัลยา พันธุ์แดง 

ภาษาจีน 
11 23  

สิงหาคม 
2562 

กิจจาภรณ์  กนกหงส์ เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์
และความรู้ภาษาจีนระดับช้ัน
มัธยมศึกษา ครั้งท่ี 12 

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาจีน 
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 

12 23  
สิงหาคม 

2562 

นางสาวธัญญาเรศ จ าปาวัน เข้าร่วมการแข่งขันร้องเพลง
ภาษาจีน 

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาจีน 
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 

13 23  
สิงหาคม 

2562 

นางสาวปภาวี พิลาวัน เข้าร่วมการแข่งขันเล่านิทาน
ภาษาจีน 

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาจีน 
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 

14 23  
สิงหาคม 

2562 

1. นางสาวปวีณา  แซ่จาง 
2. นางสาวภัทราภา รัตนเสนศรี 

เข้าร่วมการแข่งขันเล่าเรื่องจาก
ภาพภาษาจีน 

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาจีน 
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 

15 23  
สิงหาคม 

2562 

นางสาวชยาน์พร สุวรรณกิจ เข้าร่วมการแข่งขันเขียนเรียงความ
ภาษาจีน 

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาจีน 
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 

16 23  
สิงหาคม 

2562 

1. นายเจษฎา ชูชะกา 
2. นางสาวภัทราภา รัตนเสนศรี 

เข้าร่วมการแข่งขันเล่าเรื่องจาก
ภาพภาษาจีน 

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาจีน 
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 

17 7-8 
ตุลาคม  
2562 

1. นางสาวปวีณา  แซ่จาง 
2. นางสาววิภวานี  เนียก๊าด 

เหรียญทองการแข่งขันพูดเพื่อ
อาชีพภาษาจีนระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 23 

18 7-8 
ตุลาคม  
2562 

1. นางสาวกัญญาภัค  ธิโสภา 
2. นายพาทิศ  ค าพวง  
3. นางสาวปภาวี พิลาวัน  
4. นางสาวญาดา เกตะนันท์  
5. นางสาวนันทิตา สีหาราช  
 

ชนะเลิศเหรียญทอง 

การแข่งขันละครภาษาจีนระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 23 

19 7-8 
ตุลาคม  
2562 

นางสาวชยาน์พร สุวรรณกิจ เหรียญทอง 

การแข่งขันเขียนเรียงความ
ภาษาจีนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 23 

20 7-8 
ตุลาคม  
2562 

1. นายเจษฎา ชูชะกา 
2. นางสาวภัทราภา รัตนเสนศรี 

ชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันเล่า
เรื่องจากภาพภาษาจีนระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 23 

21 12-14 

ธันวาคม 
1. นายเจษฎา ชูชะกา 
2. นางสาวภัทราภา รัตนเสนศรี 

เหรียญทองระดับประเทศ ส านักงาน
คณะกรรมการ 
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2562 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ
ภาษาจีน 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

     
ล าดับที่ ว/ด/ป ชือ่-สกุล รางวัล/กิจกรรม หน่วยงานที่มอบ 

22 12-14  
ธันวาคม 

2562 

1. นางสาวกัญญาภัค  ธิโสภา 
2. นายพาทิศ  ค าพวง  
3. นางสาวปภาวี พิลาวัน  
4. นางสาวญาดา เกตะนันท์  
5. นางสาวนันทิตา สีหาราช  

เหรียญทองระดับประเทศ การ
แข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 
ผลงานนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2562  
ล าดับที่ ว/ด/ป ชื่อ-สกุล รางวัล/กิจกรรม หน่วยงานที่มอบ 

1 ตุลาคม 
2562 

1. น.ส.รมย์รวินท์    ค าลือ  
2. นายพีรชัย  สุทาวรรณ์ 

เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 
สาขาวิชาฟิสิกส์  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2 7-8 ตุลาคม 
2562 

1. นายศุภกร  ยันตพันธ์ 
2. น.ส.สุวารินทร์  พิมพ์พงษ์  
3. น.ส.ธัญญพร   สาขามูละ 

รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ระดับช้ันมัธยมศึกษาท่ี
ท่ี 4-6 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
23 

3 12-14 
ธันวาคม
2562 

1. นายศุภกร  ยันตพันธ์ 
2. น.ส.สุวารินทร์  พิมพ์พงษ์  
3. น.ส.ธัญญพร   สาขามูละ 

รางวัลระดับเหรียญทองแดง การ
แข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ระดับช้ันมัธยมศึกษาท่ีท่ี 4-6 

สพฐ. 

4 20-22 
มกราคม
2563 

1. นายธีรภัทร  มั่นคง 
2. นายวรกานต์  กองทองนอก 
3. น.ส.กนกวรรณ  สุทธิประภา 
4. น.ส.คณภรณ์  ร่างกาย 
5. น.ส.อนัญญา  จันทร์กล่ิน 

ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขนั
ฟิสิกส์สัปะยุทธ์  
ระดับภาค ครั้งท่ี 8  

เครือข่ายโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และ
ส่ิงแวดล้อม 
ภาคตะวันองเหนือตอนบน 

5 14 สิงหาคม
62 

1. น.ส.สรัญญา บุดดีสุวรรณ์ 
2. น.ส.ปภาณิน  ศิริบุตร 
3. น.ส.วริศรา ตันสมรส 

รางวัลชมเชยส่ิงประดิษฐ์ิทาง
วิทยาศาสตร์ 
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ส่วนภูมิภาค 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

6 8 สิงหาคม 
2562 

1. น.ส.ธมลวรรณ สุรเสียง 
2. น.ส.นารีรัตน์ หงษ์แพงจิตร 
3. น.ส.ปาลิตา วิชัย 

ชนะเลิศอันดับท่ี 2 ระดับเหรียญ
ทอง ในการเข้าร่วมแข่งขันน าเสนอ
โครงงานห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ ฯกลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

เครือข่ายโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และ
ส่ิงงแวดล้อมภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 
 
 

ล าดับที่ ว/ด/ป ชื่อ-สกุล รางวัล/กิจกรรม หน่วยงานที่มอบ 
7 9 สิงหาคม 

2562 
1. น.ส.สุวารินทร์ พิมพ์พงษ ์
2. น.ส.ธัญญพร สาขามุละ 
3. น.ส.พิชญา ศิริ 

ระดับเหรียญทองแดง 
การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
ระดับม.ปลาย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

8 18 สิงหาคม 
2562 

1. น.ส.วิภาวี ค ามูล 
2. น.ส.นรภัทร ทรงศรี 
3. น.ส.นิรชา โพธิ์ชัย 

เข้าร่วมแข่งขันนวัตกรรมการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน 
ระดับม.ปลาย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

9 19สิงหาคม 
2562 

1. น.ส.ธมลวรรณ สุรเสียง 
2. น.ส.นารีรัตน์ หงษ์แพงจิตร 
3. น.ส.ปาลิตา วิชัย 

เข้าร่วมการแข่งขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์ประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
ระดับม.ปลาย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

10 25สิงหาคม 
2562 

1. น.ส.วีนัสรา พระสว่าง 
2. น.ส.ณัฏฐณิชา ประดับศิลป์ 
3. น.ส.สุพิชชา ช่างสอน 

เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหา
วิทยาศาสตร์การแพทย์ฯ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

11 16 สิงหาคม 
2562 

1.  น.ส.วิชญาดา กุลบุตร 
2. น.ส.อภัสรา สาทาวงศ์  
3. น.ส.ณัฎฐธิดา พลชารี 

รองชนะเลิศอันดับ  2  การแข่งขัน
โครงงานวิทยาศาสตร์ เนื่องใน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติระดับ
ภูมิภาค ระหว่างวันท่ี 16 – 18 
สิงหาคม 2562  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
วิทยาเขตหนองคาย 

12 16 สิงหาคม 
2562 

1.  น.ส.วิชญาดา กุลบุตร 
2. น.ส.อภัสรา สาทาวงศ์  
3. น.ส.ณัฎฐธิดา พลชารี 

รองชนะเลิศอันดับ  2  การแข่งขัน
โครงงานวิทยาศาสตร์ เนื่องใน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติระดับ
ภูมิภาค ระหว่างวันท่ี 16 – 18 
สิงหาคม 2562  
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
วิทยาเขตหนองคาย 

13 19 สิงหาคม 
2562 

1. น.ส.วิชญาดา กุลบุตร 
2. น.ส.อภัสรา สาทาวงศ์  
3. น.ส.ณัฎฐธิดา พลชารี  

รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน
โครงงานวิจัยส่ิงแวดล้อมนักเรียนตาม
แนวทาง Globeเนื่องในสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติระดับภูมิภาค 
ระหว่างวนัท่ี  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุดรธานี 

14 20 สิงหาคม 
2562 

1. น.ส.รักหทัย คุณาพรม   
2. น.ส.ณิชมนบุรวัตร์   
3. น.ส.กนกวรรณ สุทธิประภา 
4. น.ส.พิมพ์มาดา จันทะเนตร 
5. น.ส.พิมพ์ชนก จันทะเนตร   
6. น.ส.ทรงอัปสร วงศ์กาฬสินธุ์  

รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด
นวัตกรรมสุขภาพ เนื่องในสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติระดับภูมิภาค 
ระหว่างวนัท่ี 16 – 18 สิงหาคม 
2562  

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุดรธานี 
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15 3-7 
พฤศจิกายน 
2562 

1. น.ส.รัชนีกรมหานิล 
2. น.ส.แก้วฟ้า เผ่าพงษ์  
3. นายกฤษฏิ์กลวัชรย่ีสุ่นแซม 
4. นายจักรภัทรไชยแสง  

เข้าร่วมประกวดคลิปวีดีโอ  “ศาสตร์
พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
เนื่องในงาน  weec 2019 
 

ThaiBev. 

ผลงานนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2562  

ล าดับ
ท่ี 

ว/ด/ป ชื่อ-สกุล รางวัล/กิจกรรม หน่วยงานที่มอบ 

16 21 
พฤศจิกาย
น 2562 

1. น.ส.พิมพ์มาดา  จันทะเนตร2. 
น.ส.พิมพ์ชนก  จันทะเนตร 
3. น.ส.ทรงอัปสร  วงศ์กาฬสินธุ์ 
4. นายพีรชัย  สุทาวรรณ  

เข้าร่วมนวัตกรรมผลงานนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา  
ประจ าปี 2562  

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาส
ตร์  วิทยาเขต
ก าแพงแสน 

17 13 
กุมภาพันธ์ 
2563 

1. น.ส.พิมพ์มาดา  จันทะเนตร 
2. น.ส.พิมพ์ชนก  จันทะเนตร 
3. น.ส.ทรงอัปสร  วงศ์กาฬสินธุ์ 
4. น.ส.วรรณ ิสา  นามบุรี  
5. น.ส.อาทิตยา   พลเย่ียม 
6. น.ส.ศิริวิมล  พันธะสา 
7. นายพีรชัย  สุทาวรรณ  
8. นายวรเศรษฐ  เนตรถาวร 

รางวัลชนะเลิศ ระดับดีเด่น พร้อม
ทุนการศึกษา  2,000 บาท 
จากการประกวดโครงงานอาหาร
สุขภาพสู่สังคมผู้สูงอายุ   
 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตสกลนคร 

18 13 
กุมภาพันธ์ 
2563 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
4/12  
จ านวน29 คน 

ชนะเลิศ ระดับยอดเย่ียม พร้อม
ทุนการศึกษา  3,000 บาท 
จากการประกวดโครงงานอาหาร
สุขภาพสู่สังคมผู้สูงอายุ   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตสกลนคร 

19 8 สิงหาคม 
2562 

1. น.ส.ชลิดา  แสนสุข 
2. น.ส.วศินี  โพสาราช 
3. น.ส.อัญชลีกร  บุญรักษา 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับ
เหรียญทอง ในการเข้าร่วมแข่งขัน
น าเสนอโครงงาน oral presentation 
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ กลุ่ม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เครือข่ายโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
และส่ิงแวดล้อม 
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 

20 19 
สิงหาคม 
2562 

1. น.ส.มาลินี  หล้าหิบ 
2. น.ส.ธัญญพร สาขามุละ 
3. น.ส.อนัญญา  จันทร์กล่ิน 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 
กิจกรรมแข่งขันทักษะปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาส
ตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร 

21 19 
สิงหาคม 
2562 

1. นายธานินทร์  จ่ิมอาษา 
2. น.ส.กมลชนก  คุณละ 
3. น.ส.กัญญาณัฐ  วุฒิสาร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1การ
ประกวดโครงงานประเภท
วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ระดับ ม.ปลาย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาส
ตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร 
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22 25 

สิงหาคม 
2562 

1. น.ส.เจนจิรา  จ านงค์นิจ 
2. นายบริพัตร บุปผาทิพย์สกุล 

เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหา
วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุดรธานี 

ผลงานนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2562  

ล าดับ
ท่ี 

ว/ด/ป ช่ือ-สกุล รางวัล/กิจกรรม หน่วยงานท่ีมอบ 

23 9 กันยายน 
2562 

1. น.ส.ชลิดา  แสนสุข 
2. น.ส.วศินี  โพสาราช 
3. น.ส.อัญชลีกร  บุญรักษา 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภททดลองระดับม.ปลาย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตสกลนคร 

24 7-8ตุลาคม 
2562 

1. น.ส.ธัญญพร  สาขามุละ 
2. น.ส.สุวารินทร์  พิมพ์พงษ์ 
3.นายศุภกร  ยันตพันธ ์

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
4-6 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 23 

25 12-13 
ตุลาคม 
2562 

1. น.ส.ธัญญพร  สาขามุละ 
2. น.ส.สุวารินทร์  พิมพ์พงษ์ 
3. นายศุภกร  ยันตพันธ์ 

รางวัลเหรียญทองแดงกิจกรรมการ
แข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

26 7-9 
สิงหาคม 
2562 

1. น.ส.ธัญญพร  สาขามุละ 
2.  น.ส.ภัทรวดี  ศรีจ าพลัง 
3.  น.ส.สุพิชชา  ช่างสอน 
 

รางวัลชนะเลิศการน าเสนอโครงงาน
แบบโปสเตอร์ สาขาเคมี 
ในการประชุมวิชาการโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ส่ิงแวดล้อม ครั้งท่ี 11 

เครือข่ายโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
และส่ิงแวดล้อม 
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 

27 7-9 
สิงหาคม 
2562 

1. น.ส.พิชญา ศิริ 
2. น.ส.ธัญญารัตน์ ยินดี 
3. น.ส.อธิชา งอกค า 
 

รางวัลเหรียญทองแดงการน าเสนอ
โครงงานแบบบรรยาย  
สาขาเคมีในการประชุมวิชาการ
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ส่ิงแวดล้อม ครั้งท่ี 11 

เครือข่ายโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
และส่ิงแวดล้อม 
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 

28 16สิงหาคม 
2562 

1.น.ส.อนัญญา จันทร์กล่ิน 
2. น.ส.วีนัสรา พระสว่าง 
3.นายธนวัฒน์ อาจโยธา 

เข้าร่วมการแข่งขันตอบปญัหาทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.4-ม.6) 

มหาวิทยาลัยราช
ขอนแก่น  
วิทยาเขตหนองคาย 
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29 18-20 
สิงหาคม 
2562 

1. น.ส.รักหทัย คุณาพรหม 
2. น.ส.ณิชมน บุรวัตร์ 
3. น.ส.กนกวรรณ สุทธิประภา  
4. น.ส.พิมพ์มาดา  จันทะเนตร 
5. น.ส.พิมพ์ชนก จันทะเนตร 
๖. น.ส. ทรงอัปสรณ์ วงศ์กาฬสินธ์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1การ
ประกวดนวัตกรรมสุขภาพ  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) 

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุดรธานี 

ผลงานนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2562  

ล าดับ
ท่ี 

ว/ด/ป ช่ือ-สกุล รางวัล/กิจกรรม หน่วยงานท่ีมอบ 

30 18-20 
สิงหาคม 
2562 

1. น.ส.พิชญา ศิริ 
1. น.ส.ธัญญารัตน์ ยินดี 
3. น.ส.อธิชา งอกค า 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
การประกวดโครงงานสะเต็มทางเคมี 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) 

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุดรธานี 

31 18-20 
สิงหาคม 
2562 

1. น.ส.อนัญญา จันทร์กล่ิน 
2. นายธนวิชญ์ เดชราช 
3. นายณัฐพงษ์  สุธงสา 

เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.4-ม.6) 

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุดรธานี 

32 7-8 ตุลาคม
2562 

1.น.ส.กิตติกาญจน์  ฤทธิ์ทา
นนท์ 
2.นายธีรภัทร์    มั่นคง 
3.นายอนุวัติ  ทานศิล 

รางวัลเหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 
กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science show) 
ระดับช้ัน ม.4-ม.6 ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 23 

33 28 ตุลาคม 
2562 

1. น.ส.ธัญญพร  สาขามุละ 
2. น.ส.ภัทรวดี  ศรีจ าพลัง 
3. น.ส.สุพิชชา  ช่างสอน 

ทุนสนับสนุนงานวิจัย 10,000 บาท 
ในโครงการเตรียมความพร้อมเยาวชน
เพื่อท างานวิจัยท้องถิ่น  
ผลของสภาวะโลกร้อนต่อระบบนิเวศ 
ส่ิงแวดล้อม และสุขภาพ 

มูลนิธิสถาบัน
ส่ิงแวดล้อมไทย 

34 28-29 
ตุลาคม 
2562 

1. นายพรอนันต์  พันธ์เทียม 
2. นายวุฒิชัย  บุญเกื้อ  
3. นายวิทูร  ทราจารวัตร  

ทุนพัฒนาโครงงาน 3,000 บาทใน
โครงการการประกวดโครงงานของ
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งท่ี 22 ศูนย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

NECTEC ร่วมกับ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

35 29-30 
มกราคม 
2563 

1. นายพรอนันต์  พันธ์เทียม 
2. นายวุฒิชัย  บุญเกื้อ  
3. นายวิทูร  ทราจารวัตร  
 

รางวัลชนะเลิศ ระดับภูมิภาค พร้อม
ทุน 9,000 บาท 
ในโครงการการประกวดโครงงานของ
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  
ครั้งท่ี 22 ศูนย์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

NECTEC ร่วมกับ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
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36 18-20 
สิงหาคม 
2562 

1.นายศุภกร ยันตะพันธ ์
2.น.ส.ณัฏฐณิชา  ประดับศิลป์ 
3. น.ส.วีนัสรา พระสว่าง 

รางวัลชมเชยการแข่งขันตอบปัญหา
วิทยาศาสตร์  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-ม.6 

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎอุดรธานี 

 

 
 

ผลงานนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2562  

ล าดับ
ท่ี 

ว/ด/ป ช่ือ-สกุล รางวัล/กิจกรรม หน่วยงานท่ีมอบ 

37 27-28 
กรกฎาคม 
2562 

1. นายธนาวัฒน์ สายสมบัติ 
2. นายกิตติภูมิ รักสนิท 
3. นายเจตน์สฤษฎิ์ สุธารัมย์ 
4. นายธนากรณ์ ทองพิชัย   
5. นายณัฐพงษ์  มณีบู่ 

เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขัน เครื่องบินจ าลองและวิทยุ
บังคับ “หนูน้อยจ้าวเวหา” ชิงถ้วย
พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ประจ าปี 2562 
 

สมาคมกีฬาเครื่องบิน
จ าลองและวิทยุบังคับ 
 

38 7-9  
สิงหาคม 
2562 

1. น.ส.ชญาดา  ไชยรบ   
2. น.ส.รุจิรา  สุขจิตร   
3. นายมินทร์ธาดา  ศรีทองแท้   

ได้รับรางวัล “เหรียญเงิน” การ
น าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์  
ประเภทส่ิงแวดล้อมโครงงาน การ
ประชุมวิชาการ 
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดล้อม  กลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ครั้งท่ี 
11 ประจ าปี 2562 

เครือข่ายโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และ
ส่ิงแวดล้อม 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 

39 15 สิงหาคม
2562 

1. น.ส.วีนัสรา พระสว่าง 
2. นายธนาวัฒน์ อาจโยธา 
3. น.ส.อนัญญา  จันทร์กล่ิน 

เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันตอบ
ปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องใน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วน
ภูมิภาค ประจ าปี 2562 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม 

40 16สิงหาคม 
2562 

1. น.ส.ปนัดดา สาธุการ   
2. นายธีระภัทร  รอบรู้ 
3. นายสุกฤษฏ์  นาคบุตรศรี   

เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน การ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  
ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องใน
สัปดาห์วิชาการ ครั้งท่ี 14 และงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ครั้งท่ี 
2 ประจ าปี 2562 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
วิทยาเขตหนองคาย 
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41 7-8 ตุลาคม 
2562 

1. นายธนาวัฒน์ สายสมบัติ 
2. น.ส.กมลชนก คุณละ 
3. นายธนากรณ์  ทองพิชัย 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ชนะเลิศ 
กิจกรรม การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
ระดับ ม.4-6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 23   

 
 

ผลงานนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2562  

ล าดับ
ท่ี 

ว/ด/ป ช่ือ-สกุล รางวัล/กิจกรรม หน่วยงานท่ีมอบ 

42 7-8 ตุลาคม 
2562 

1. นายธนาวัฒน์ สายสมบัติ   
2. นายกิตติภูมิ รักสนิท 
3. นายเจตน์สฤษฎิ์  สุธารัมย์ 

ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ 
อันดับท่ี 2 กิจกรรม การแข่งขัน
อากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภท
พิชิตเป้าหมาย ระดับ ม.4-6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งท่ี 69 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 23   

43 1-3 
พฤศจิกายน 
2562 

นายธนาวัฒน์ สายสมบัติ พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน
ถ้วยรางวัลชนะเลิศ อากาศยาน
บังคับวิทยุ ประเภทความคิด
สร้างสรรค์ Basic ระดับระถมศึกษา-
มัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการ
ส่งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้
และพัฒนาศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์การบิน  

โรงเรียนนายร้อยพรุ
จุลจอมเกล้า 

44 16-17 
พฤศจิกายน 
2562 

1. นายธนาวัฒน์ สายสมบัติ   
2. นายณัฐวุฒิ กลางยส 
3. นายเจตน์สฤษฎิ์  สุธารัมย์ 

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อม
เงินรางวัล 20,000 บาท  
การแข่งขัน Drone  Missionชิงถ้วย
รางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ประจ าปี 2562 

สมาคมกีฬาเครื่องบิน
จ าลองและวิทยุบังคับ 

45 12-14 
ธันวาคม
2562 

1. น.ส.กมลชนก  คุณละ 
2. นายธนาวัฒน์ สายสมบัติ 
 3. นายธนากรณ์  ทองพิชัย 

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ระดับ ม.4-6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 

ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งานประกันคุณภาพการศึกษา    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

153 

ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2562 
จังหวัดศรีษะเกษ 

46 6 กุมภาพันธ์ 
2563 

1. น.ส.กมลชนก  คุณละ 
2. นายธนาวัฒน์ สายสมบัติ 
3. นายธนากรณ์  ทองพิชัย 

เหรียญทอง และเกียรติบัตร การ
น าเสนอผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์และ
นวัตกรรมในงาน “วันนักประดิษฐ์” 
ประจ าปี 2563 (Thailand  
Inventors’ Day 2020 ณ  ศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค  
บางนา  กรุงเทพมหานคร 

สภาวิจัยแห่งชาติ 

ล าดับ
ท่ี 

ว/ด/ป ช่ือ-สกุล รางวัล/กิจกรรม หน่วยงานท่ีมอบ 

47 6 กุมภาพันธ์ 
2563 

1. น.ส.กมลชนก  คุณละ 
2. นายธนาวัฒน์ สายสมบัติ 
3. นายธนากรณ์  ทองพิชัย 

เกียรติบัตรเข้าร่วม การน าเสนอ
ผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์และ
นวัตกรรมในงาน “วันนักประดิษฐ์” 
ประจ าปี 2563 (Thailand  
Inventors’ Day 2020 ณ  ศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค   
บางนา  กรุงเทพมหานคร 

สภาวิจัยแห่งชาติ 

48 6 กุมภาพันธ์ 
2563 

1. น.ส.กมลชนก  คุณละ 
2. นายธนาวัฒน์ สายสมบัติ 
3. นายธนากรณ์  ทองพิชัย 

ได้รับรางวัล  เหรียญทองและเกียรติ
บัตร การน าเสนอผลงานวิจัย 
ส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมในงาน 
“วันนกัประดิษฐ์”  ประจ าปี 2563 
(Thailand  Inventors’ Day 2020 
ณ  ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค  บางนา  
กรุงเทพมหานคร  

สภาวิจัยแห่งชาติ 

49 23 
กุมภาพันธ ์
2563 

นายสมเจตน์  ค าสีลา ผ่านการสอบคัดเลือกเข้า ค่ายท่ี 1 
ตามโครงการค่ายโอลิมปิกวิชาการ 
สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและ
อวกาศ ค่ายท่ี 1  

สาขาวิชาเทคโนโลยี  
คณะเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

ผลงานดีเด่นของนักเรียนที่ได้รับรางวัล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ปีการศึกษา 2562 

ล าดับ
ท่ี 

วัน/เดือน/
ปี 

ชื่อ – สกุล รางวัล/ชื่อกิจกรรม 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
1 7-9 

พฤษภาคม
2562 

1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  บุราณ 
2. น.ส.สุภัสสร  สีราชเลา  
3. น.ส.กรรณิการ์  ผันผ่อน       
4. น.ส.นันธิดา  แผนบุตร          

เข้าร่วมการแข่งขัน
ระดับประเทศ 

การประกวดสวดมนต์หมู่ฯ 
ท านองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม 
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5. น.ส.ชลธิชา  เริ่มศรี            
6.  น.ส.สุปราณี  บัวสกุล    

2 26
กรกฎาคม

2562 

1.  น.ส.เนตรปรียา  สุวรรณโคตร 
2. น.ส.ฟาติมา  ฮาลมีดิซาลมาน อัลซากี 
3. น.ส.ธันญาภรณ์  สายสอน 
4. น.ส.ปัญญาพร  อินธิแสน 
5. น.ส.มณฑกานต์  พัฒนา 
6. น.ส.มณีวรรณ  ทุมพันธ์ 
7. น.ส.ศิริรัตน์  พลรักษา 
8. น.ส.จิราพร  ศรีซ่ง 
9. น.ส.องค์อร  นาคพรมมินทร์ 
10. น.ส.ชมพูนุช  เอื้ออารีย์กุล 
11. น.ส.ชยุดา  ค าควร 
12. น.ส.ชนิศวรา  โสมาบุตร 
13. น.ส.อรียา  นามแสน 

รางวัลชนะเลิศ 
ระดับภาคคณะสงฆ์ 8 
การประกวดกล่าวค า

อาราธนาและถวายทาน 
ในพุทธศาสนพิธี  
ระดับมัธยมศึกษา 

มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย 
จ.เลย 

3 26
กรกฎาคม

2562 

1. น.ส.ชนิสรา  ชูแก้ว 
2. น.ส.ชลธิชา  วิปัดทุม 
3. น.ส.ณัฐวดี  พลวงศ์ 

รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

ระดับภาคคณะสงฆ์ 8 
การประกวดถกวาที  

(วาจาสุภาษิต) 

มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย  
จ.เลย 

4 26
กรกฎาคม

2562 

1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  บุราณ 
2. น.ส.สุภัสสร  สีราชเลา  
3. น.ส.กรรณิการ์  ผันผ่อน       
4. น.ส.นันธิดา  แผนบุตร         
5. น.ส.ชลธิชา  เริ่มศรี            
6. น.ส.สุปราณี  บัวสกุล          

เข้าร่วมการแข่งขัน 
ระดับภาคคณะสงฆ์ 8 

การประกวดสวดมนต์หมู่
ท านองสรภัญญะ 

 
 

มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย  
จ.เลย 

5 5 
สิงหาคม
2562 

1.นายอรรณพ ทองลอง 
2.  น.ส.ณัฐชนิกา  อาษากิจ 
3.  น.ส.อธิชา  สงวนนาม 

รางวัลเหรียญทองอันดับ 3 
การประกวดนวัตกรรม 
Best Practice บริษัท 

สร้างการดี โรงเรียนสุจริต 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 23 

6 7 
สิงหาคม
2562 

1. นายสรวรรธฆ์  ศรีทะจักร 
2. นายวุฒิชัย  บุญเกื้อ 
3. น.ส.ฉัตรชนก  โฆษิตคณาทรัพย์ 

รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
ตอบปัญหาเนื่องในวันรพี 

ประจ าปี พ.ศ. 2562 

ศาลจังหวัด 
สว่างแดนดิน 

7 29-31
สิงหาคม
2562 

1.  น.ส.เนตรปรียา  สุวรรณโคตร 
2.  น.ส.ฟาติมา ฮาลมีดิซาลมาน อัลซากี 
3.  น.ส.ธันญาภรณ์  สายสอน 
4.  น.ส.ปัญญาพร  อินธิแสน 
5.  น.ส.มณฑกานต์  พัฒนา 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ระดับประเทศ 

การประกวดกล่าวค า
อาราธนาและถวายทาน 

ในพุทธศาสนพิธี  

มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย 
จ.อยุธยา 
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6.  น.ส.มณีวรรณ  ทุมพันธ์ 
7.น.ส.ศิริรัตน์  พลรักษา 
8.  น.ส.จิราพร  ศรีซ่ง 
9.น.ส.องค์อร  นาคพรมมินทร์ 
10.  น.ส.ชมพูนุช  เอื้ออารีย์กุล 
11.  น.ส.ชยุดา  ค าควร 
12.  น.ส.ชนิศวรา  โสมาบุตร 
13.  น.ส.อรียา  นามแสน 
 

ระดับมัธยมศึกษา 
 

ล าดับ
ท่ี 

วันเดือนป ี ชื่อ – สกุล รางวัล/ชื่อกิจกรรม 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
8 2 

ต ุลาคม
2562 

1. น.ส.พิมพ์มาดา จันทะเนตร 
2. น.ส.ธีรพรอุดมลาภ 
3.นายประทิตตา พันทะสา 

รองชนะเลิศอันดับ 3 
ระดับประเทศ 

การแข่งขันโต้วาที  
ระดับมัธยมศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2562 

คณะนิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

9 7-8 
ตุลาคม 
2562 

น.ส.อภิญญา    ยะไวย ์ เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
การประกวดเล่านิทาน

คุณธรรม ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

คร้ังที่ 69 
ปีการศึกษา 2562 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 23 

กลุ่ม 2 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 23 

10 7-8 
ตุลาคม 
2562 

1. นายอรรณพ    ทองลอง 
2. น.ส.ณัฐชนิกา    อาษากิจ 
3. น.ส.อธิชา    สงวนนาม 
4. น.ส.อาภัสรา    คุณสมบัติ 
5. น.ส.สุชานันท์    สาขามุละ 

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 

การประกวดเพลงคุณธรรม 
ม.4-ม.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
คร้ังที่ 69 

ปีการศึกษา 2562 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 23 
กลุ่ม 2 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 23 
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11 7-8 
ตุลาคม 
2562 

1. น.ส.อรอุมา    หัสรินทร์ 
2. น.ส.อินธิรา    อุดมพร 
3. น.ส.วิภาวี    ค ามูล 
4. น.ส.ศุภลักษณ์    สิทธิสงคราม 
5. น.ส.วันวิสาข์    โถแพงจันทร ์

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
การประกวดโครงงาน

คุณธรรม ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

คร้ังที่ 69 
ปีการศึกษา 2562 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 23 

กลุ่ม 2 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 23 

ล าดับ
ท่ี 

วัน/เดือน/
ปี 

ชื่อ – สกุล รางวัล/ชื่อกิจกรรม 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
12 7-8 

ตุลาคม 
2562 

1. นายธนวัฒน์    ประคองวงษ ์
2. น.ส.นภาภรณ์  วรรณวิเศษ 

เหรียญทองชนะเลิศ 
การประกวดมารยาทไทย ม.

4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

คร้ังที่ 69 
ปีการศึกษา 2562 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 23 

กลุ่ม 2 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 23 

13 19ตุลาคม
2562 

น.ส.ศิรประภา  ออมสิน ถ้วยรางวัลชนะเลิศ 
การประกวดบรรยายธรรม 

จังหวัดอุบลราชธานี 

14 19ตุลาคม. 
2562 

1.นายอรรณพ  ทองลอง 
2.น.ส.อธิชา  สงวนนาม 

ถ้วยรางวัลชนะเลิศ 
ตอบปัญหาธรรมะ 

ระดับม.ปลาย 

จังหวัดอุบลราชธานี 

15 22 พ.ย. 
2562 

1.นายธีรวัต  ทิพพร 
2.นายวรกานต์  กองทองนอก 
3. น.ส.กุสุมา  กาหอม 
4. น.ส.ชลธิชา  เมืองแทน 
5. น.ส.ธิติรัตน์  ไชยแก้ว 

รองชนะเลิศอันดับ 1 
ประกวดมารยาทไทย  

ในงานนิทรรศการวิชาการ
ครั้งท่ี 25 

(ฝ่าย ปวช./ปวส.) 

วิทยาลัยเทคโนโลยี 
สันตพล  

จังหวัดอุดรธานี 

16 24 พ.ย. 
2562 

1.นายเทิดพงศ์  หันจางสิทธิ์ 
2.น.ส.อุษา  ศรีสุขา 
3.นายจักรพงษ์  สีวงษา 

เกียรติบัตรรอบเจียรนัย
ประวัติศาสตร์ 
เพชรยอดมงกุฏ  

ครั้งท่ี 12 

มูลนิธิร่มฉัตร 

17 30 พ.ย. 
2562 

1.นายธีรวัต  ทิพพร 
2.นายวรกานต์  กองทองนอก 

รองชนะเลิศอันดับ 1 
ประกวดมารยาทไทย  

วิทยาลัยเทคโนโลยี 
สันตพล  
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3. น.ส.กุสุมา  กาหอม 
4.  น.ส.ชลธิชา  เมืองแทน 
5.  น.ส.ธิติรัตน์  ไชยแก้ว 

ในงานนิทรรศการวิชาการ
ครั้งท่ี 25 

(ฝ่าย ป.ตรี/บัณฑิต ป.โท) 

จังหวัดอุดรธานี 

18 12-14 
ธ.ค. 2562 

1. นายธนวัฒน์    ประคองวงษ ์
2. น.ส.นภาภรณ์  วรรณวิเศษ 

รางวัลเหรียญทอง  
อันดับ 9 

การประกวดมารยาทไทย 
ระดับ ม.ปลาย งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง
ท่ี 69 ระดับชาติ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

 

คณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ล าดับ
ท่ี 

วัน/เดือน/
ปี 

ชื่อ – สกุล รางวัล/ชื่อกิจกรรม 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
19 31 ม.ค.

2563 
1. นายธนวัฒน์    ประคองวงษ ์
2. น.ส.นภาภรณ์  วรรณวิเศษ 
3. น.ส.ธิติรัตน์  ไชยแก้ว 
4. นายโฆษิต  สมค า 

รองชนะเลิศอันดับ 1 
การประกวดมารยาทไทย

ระดับชาติ ครั้งท่ี 3  
ระดับมัธยมศึกษา  

ถ้วยพระราชทานสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 

คณะศิลปะศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ 

จังหวัดอยุธยา 

 
ผลงานที่ภาคภูมิใจของกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

ปีการศึกษา 2562 (ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2562- 31 มีนาคม 2563) 
 

ล าดับ
ท่ี 

วันเดือนป ี ชื่อ-สกุล รางวัล/ชือ่กิจกรรม 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 
1 4-10 

กรกฎาคม 
2562 

1. นายรัชชานนท์ วิชัยวงษ์ 
2. นายชวัลวิทย์ สารสุข  
3. นายอติวัชญ์ ทุ่งราช  
4. นายสุรวุธ มูลกัน   

รองชนะเลิศ 
ระดับจังหวัด 

กีฬาเปตอง ประเภท
ประชาชนประเภททีม 3 คน 
ชายการแข่งขันมหกรรมกีฬา
จังหวัดสกลนคร ประจ าปี 
2562 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา เขต 23 
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2 4-10 
กรกฎาคม 

2562 

1. นายอัษฎายุทธ  จันทร์ไทย  
2. นายธีระยุทธ พันเดช   
 

รางวัลชนะเลิศ 

ระดับจังหวัด 
กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด 

การแข่งขันมหกรรมกีฬา
จังหวัดสกลนคร ประจ าปี 
2562 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา เขต 23 

3 4-10 
กรกฎาคม 

2562 

1. นางสาวทิพยาภา ภิรมย์  
2. นางสาววรัญญา แก้วบุตรดา     
 
 
 
 
 
 

รางวัลชนะเลิศ 
ระดับจังหวัด 

กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด 

การแข่งขันมหกรรมกีฬา
จังหวัดสกลนคร ประจ าปี 
2562 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา เขต 23 

ล าดับ
ท่ี 

วันเดือนป ี ชื่อ-สกุล รางวัล/ชื่อกิจกรรม 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 
4 4-10 

กรกฎาคม 
2562 

1. นางสาวจารวี จันทร์โคตร 
2. นางสาวชนัญญา วันเสน  
3. นางสาวอิสรารัตน์ โกพลรัตน์ 
4.นางสาวเก็จเพชรแพงสาร 
5.นางสาวณัฐกมลสุทธิอาจ 
6.นางสาวสรินญาเดชเสน  
7.นางสาวณัฐธิดาค าสาว  
8.นางสาวศิริญา ค าทอง  
9. นางสาวศรินภรณ์ ฤทธิธรรม 
10.นางสาวจุฑาพรบุตรสะอาด 
11.นางสาวสุชานาฏแก้วมุงคุณ 
12. นางสาวนารถ  สิงหเสนี 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
ระดับจังหวัด 

กีฬาบาสเกตบอลประเภท
หญิงการแข่งขันมหกรรมกีฬา
จังหวัดสกลนคร ประจ าปี 
2562 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา เขต 23 

5 4-10 
กรกฎาคม 

2562 

นายวรกิจ  สีหา   รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 
ระดับจังหวัด 

กีฬาเทเบิลเทนนิส(ประเภท
ชายเด่ียว)การแข่งขัน 
มหกรรมกีฬาจังหวัดสกลนคร 
ประจ าปี 2562 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา เขต 23 

6 22 - 30 
กรกฎาคม 

2562 
 

1. นายธนากร    รันวงศา  
2. นายฉัตรมงคล สว่างเมือง 
3. นายเอกปวีย์   จันทะดี  
4. นายทัศพล   ประชานันท์ 
5. นายอดิศร   ยะนิลทร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 
ระดับจังหวัด 

กีฬาฟุตบอลชาย อายุไม่เกิน  
18 ปีรายการการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลระหว่างโรงเรียนส่วน

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา เขต 23 
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6. นายชลสิทธิ์ เหล่า  
7. นายจักรพรรณ  หนูเข็ม 
8. นายไกรสร   ชินบุตร  
9. นายทิชากร   เสนศรี  
10. นายศรันย์ภัทรศรีเพ็ชร 
11. นายชานุวัฒน์  กองมณี 
12. นายอิสรา   ราชประสิทธิ์ 
13. นายพิสิษฐ์   ไชยรบ  
14. นายธนากร  พละหาญ 
15. นายยุทธพงษ์  ไทยพรหมทัต 
16. นายสมบูรณ์ สมสร้อย 
17. นายอภัยวงศ์  จันทร์ขาว 
18. นายธราเทพ   นามตาแสง 
19. นายธนากร   มะลิจันทร์ 

ภูมิภาค การแข่งขัน มหกรรม
กีฬาจังหวัดสกลนคร ประจ าปี 
2562 

ล าดับ
ท่ี 

วันเดือนป ี ชื่อ-สกุล รางวัล/ชื่อกิจกรรม 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 
  20. นายธนกร   อรุณวิง    
7 15-17 

สิงหาคม 2562 
1.นายธิษธีรกานต์บรรณติเจริญโชติ 
2. นายสุรนาท หงส์ชูตา   
3.นายภานุวิชญ ์ แจ่มสุวรรณ  
4. นายวรันธร ใจบุญธรรม  
5.นายนวพล บุญทวีไพศาล  
6.นายเดชนะ เสือสา   
7.นายธนากรณ์ ทองพิชัย  
8.นายวัชรพงศ์ รสธรรม   
9.นายเอกอมร อินทร์ใจเอื้อ  
10. นายต้นปืน โพธิ์ร่มเย็น 
11.นายกรชวัล ทุมวงศ์   
12. นายดรัญพงศ์  วงษ์ศรีชา 
13. นายธนกฤต หงส์โต   
14.นายธนพนธ ์ ล้อมฤทธิ์  

รางวัล รองชนะเลิศ 
ระดับจังหวัด 

กีฬาบาสเกตบอลชาย 
การแข่งขันกีฬานักเรียนใน
สังกัด สพม.23 ประจ าปี  
2562 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา เขต 23 

8 15-17สิงหาคม 
2562 

1. นางสาวทิพยาภา ภิรมย์  
2. นางสาววรัญญา แก้วบุตรดา    
 

รางวัล รองชนะเลิศ 
ระดับจังหวัด 

กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด 
หญิง การแข่งขันกีฬานักเรียน
ในสังกัด สพม.23 ประจ าปี  
2562 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา เขต 23 

9 15-17สิงหาคม 
2562 

นายวรกิจสีหา   รางวัล รองชนะเลิศ อันดับท่ี 
2ระดับจังหวัด 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา เขต 23 
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กีฬาเทเบิลเทนนิส ชายเด่ียว  
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี   
การแข่งขันกีฬานักเรียนใน
สังกัด สพม.23 ประจ าปี  
2562 
 

10 15-17สิงหาคม 
2562 

นายวรกิจสีหา   รางวัล รองชนะเลิศ อันดับท่ี 
2ระดับจังหวัด 

กีฬาเทเบิลเทนนิสชายเด่ียว  
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี การ
แข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัด 
สพม.23 ประจ าปี  2562 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา เขต 23 

ล าดับ
ท่ี 

วันเดือนป ี ชื่อ-สกุล รางวัล/ชื่อกิจกรรม 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 
11 15-17สิงหาคม 

2562 
1. นายธนภัทรระวนัสุ   
2. นายวรกิจสีหา    
 

รางวัล รองชนะเลิศ อันดับท่ี 
2ระดับจังหวัด 

กีฬาเทเบิลเทนนิส ชายคู่ รุ่น
อายุไม่เกิน 18 ปี การแข่งขัน
กีฬา นักเรียนในสังกัด สพม.
23 ประจ าปี  2562 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา เขต 23 

12  1. นางสาวสุธาริณีแช่มมี   
2. นายนนทนันท์ พร่ ายี่   
 

รางวัลชนะเลิศ 
ระดับจังหวัด 

กีฬาแบดมินตัน ประเภท 
คู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี 
การแข่งขันกีฬานักเรียนใน
สังกัด สพม.23 ประจ าปี  
2562 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา เขต 23 

13 15-17 
สิงหาคม 2562 

1. นายธนเทพ ปามุทา   
2. นายนนทนันท์ พร่ ายี่   
 

รางวัล รองชนะเลิศ อันดับท่ี 
2ระดับจังหวัด 

กีฬาแบดมินตัน ประเภท 
ชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี 
การแข่งขันกีฬานักเรียนใน
สังกัด สพม.23 ประจ าปี  
2562 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา เขต 23 

14 15-17 
สิงหาคม 2562 

นางสาวสิริวิมล ประการแก้ว  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 2
ระดับจังหวัด 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา เขต 23 
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กีฬาแบดมินตัน ประเภท 
หญิง รุ่นอายุไม่เกนิ 18 ปี 
การแข่งขันกีฬานักเรียนใน
สังกัด สพม.23 ประจ าปี  
2562 
 

15 15-17 
สิงหาคม 2562 

1. นายอติโรจน์ เมธีสกุลพันธ์   
2. นางสาวจิตรารัตน์ค าภูษา  
 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 2
ระดับจังหวัด 

กีฬาแบดมินตัน ประเภท 
คู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 
การแข่งขันกีฬานักเรียนใน
สังกัด สพม.23 ประจ าปี  
2562 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา เขต 23 

ล าดับ
ท่ี 

วันเดือนป ี ชื่อ-สกุล รางวัล/ชื่อกิจกรรม 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 
16 15-23 

มกราคม 2563 
นายโฆษิต      สมค า 
 4/12 
 

รางวัลรองชนะเลิศ 
ระดับประเทศ 

กีฬาเทควันโด 
ประเภทต่อสู้การแข่งขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ 
ครั้งท่ี 42 จังหวัดอุดรธานี 

ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
แห่งประเทศไทย 

17 6-12  
ธันวาคม 2562 

1. นายรัชชานนท์ วิชัยวงษ์  
2. นายชวัลวิทย์ สารสุข   
3. นายอติวัชญ์ ทุ่งราช  
4. นายสุรวุธ มูลกัน  

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 2
ระดับภูมิภาค 

กีฬาเปตอง ประเภท
ประชาชนประเภททีม 3 คน  
ชาย การแข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 42 
จังหวัดอุดรธานี 

ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา  

เขต 4 

18 25-30 
พฤศจิกายน

2562 

นายวรันธร  ใจบุญธรรม 
 

รองชนะเลิศ อันดับท่ี 5 

ระดับภูมิภาค 

กีฬาจักรยาน ประเภทส
ปรินท์  ชายการแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี  36  
รอบคัดเลือกตัวแทน ภาค 3“
มรุกขนครเกมส์” ณ จังหวัด
นครพนม 

ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

ภาค 3 
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19 10 ตุลาคม 
2562 

1.นายธรรณธร ภาโนมัน   
2. นางสาวปารียา  เตโชจิตร          

รางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

ระดับจังหวัด 
การแข่งขันตอบปัญหา
วิชาการสุขศึกษาและพล
ศึกษา ม.4-6 
งานศิลปะหัตกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ปีการศึกษา 2562 

ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เขต 23 

20 12-14 
ธันวาคม 2562 

1. นายธรรณธร ภาโนมัน    
2. นางสาวปารียา  เตโชจิตร        

รางวัลระดับเหรียญทองแดง 
อันดับ 38 ระดับชาติ 

การแข่งขันตอบปัญหา
วิชาการสุขศึกษาและพล
ศึกษา ม.4-6 งานศิลปะหัต
กรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 
ระดับชาติ จังหวัดศรีสะเกษ 

คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ผลงานที่ภาคภูมิใจของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
ปีการศึกษา 2562  

 
ล าดับ
ท่ี 

วันเดือนป ี ชื่อ-สกุล รางวัล/ชื่อกิจกรรม 
หน่วยงานที่มอบ
รางวัล 

1. 12-14 ธ.ค. 
2562 

1. นางสาวดุจเดือน    พันธ์ชัย 
2. นางสาววรกานต์  หมื่นไตร 
3. นายพิชญุตม์ มิกราช 
4. นายภราดร  ราชธา 
5. นายณฐพร  แก้วกาหลง 
6. นางสาวนภาวรรณ    ฐานะ 
7. นายธนเดช    เทพวงศ์ษา 
8. นางสาวสาวิตรี    จันดีสี 
9. นางสาวอรวี    อัมกุล  
10. นายธีรภัทร  ทวีทรัพย์ 
11. นางสาวปิยะธิดา   สังข์ทอง  
12. นางสาวพัชรี    สวัสดี 

รางวัลเหรียญทอง/ระดับชาติ 
การประกวดดนตรีประเภท
วงเครื่องลม (Wind 
Ensemble) ระดับช้ัน ม.4-6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งท่ี 69  
 ณ จังหวัดศรีสะเกษ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

2. 12-14 ธ.ค. 
2562 

นางสาวมาลินี หล้าหิบ รางวัลเหรียญทอง/ระดับชาติ 
กิจกรรมวาดภาพลายเส้น 
Drawing ระดับช้ัน ม.4-6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 69   
ณ จังหวัดศรีสะเกษ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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ล าดับ
ท่ี 

วันเดือนป ี ชื่อ-สกุล รางวัล/ชื่อกิจกรรม 
หน่วยงานที่มอบ
รางวัล 

3. 12-14 ธ.ค. 
2562 

นางสาวสโรชา เจนภูมิเดช รางวัลเหรียญทอง/ระดับชาติ 
กิจกรรมวาดภาพระบายสี 
ระดับช้ัน ม.4-6  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง
ท่ี 69  ณ จังหวัดศรีสะเกษ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

4. 12-14 ธ.ค. 
2562 

นายนพนนัท์ ชาวสี 
นายนวมินทร์ เสนงาม 
นายมินทร์ธาดา ศรีทองแท้ 

รางวัลเหรียญทอง/ระดับชาติ 
กิจกรรมประติมากรรม 
ระดับช้ันม.4-6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 69   
ณ จังหวัดศรีสะเกษ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

5. 7 - 8 ต.ค. 
2562 

นางสาวมาลินี หล้าหิบ รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง / 
ระดับเขตพื้นท่ีการแข่งขัน
วาดภาพลายเส้น Drawing
ระดับช้ัน ม.4-6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 69  ณ โรงเรียนพังโคน
วิทยาคม 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
สกลนคร เขต 23 

6. 7 - 8 ต.ค. 
2562 

นางสาวสโรชา เจนภูมิเดช รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง / 
ระดับเขตพื้นท่ีการแข่งขัน
วาดภาพระบายสีระดับช้ัน ม.
4-6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 69  ณ 
โรงเรียนพงัโคนวิทยาคม 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
สกลนคร เขต 23 

7. 7 - 8 ต.ค. 
2562 

นายนพนนัท์ ชาวสี 
นายนวมินทร์ เสนงาม 
นายมินทร์ธาดา ศรีทองแท้ 

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง / 
ระดับเขตพื้นท่ีการแข่งขัน
วาดภาพลายเส้น Drawing 
ระดับช้ัน ม.4-6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 69  ณ โรงเรียนพังโคน
วิทยาคม 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
สกลนคร เขต 23 

8. 7 - 8 ต.ค. 
2562 

นายทศพร บุญสมัย รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญ
ทอง / ระดับเขตพื้นท่ีการ
แข่งขันวาดภาพไทยลงสีเอก
รงค์ระดับช้ัน ม.4-6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
สกลนคร เขต 23 
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ล าดับ
ท่ี 

วันเดือนป ี ชื่อ-สกุล รางวัล/ชื่อกิจกรรม 
หน่วยงานที่มอบ
รางวัล 

ท่ี 69  ณ โรงเรียนพังโคน
วิทยาคม 

9. 7 - 8 ต.ค. 
2562 

นางสาวปาลิตา วิชัย รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญ
ทอง / ระดับเขตพื้นท่ีการ
แข่งขันวาดภาพศิลป์
สร้างสรรค์ระดับช้ัน ม.4-6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 69  ณ โรงเรียนพังโคน
วิทยาคม 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
สกลนคร เขต 23 

10. 7 - 8 ต.ค. 
2562 

นางสาวศุภานิช จันทะเสน รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญ
ทอง / ระดับเขตพื้นท่ีการ
แข่งขันวาดภาพไทยลงสีเอก
รงค์ระดับช้ัน ม.4-6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง
ท่ี 69  ณ โรงเรียนพังโคน
วิทยาคม 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
สกลนคร เขต 23 

ผลงาน/รางวัลที่นักเรียนได้รับกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

ท่ี วันเดือน
ปี 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล รางวัล / รายการแข่งขัน หน่วยงานที่จัด 

1 11 – 14 
ธันวาคม 
2562 

1. นายชลธร  ไชยศรีจันทร์  
2. นายนราวิชญ์  แก่นท้าว 
 

รางวัลเหรียญทองอันดับท่ี 5การ
แข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4 - ม.6                    
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 
ระดับชาติ   ณ จังหวัดศรีสะเกษ                    
ปีการศึกษา 2562 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 
การศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 

2 11 – 14 
ธันวาคม 
2562 

1. นายจิราธร  ไชยสุข   
2. นายปรพิพัฒน์  แก่นพฒุ 
 

รางวัลเหรียญทองอันดับท่ี 7การ
แข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4 - ม.6            
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 
ระดับชาติ ณ จังหวัดศรีสะเกษ                    
ปีการศึกษา 2562 

ส านักงาน               
คณะกรรมการ 

การศึกษา             
ขั้นพื้นฐาน 

3 11 – 14 
ธันวาคม 
2562 

1. นายศุภกร  หลักทอง       
2. น.ส.นวพร  พลท้าว 
 

รางวัลเหรียญทองอันดับท่ี 9 การ
แข่งขันการสร้าง Web Application 
ระดับ ม.4 - ม.6   งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 
การศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 
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ระดับชาติ                   ณ จังหวัด
ศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2562 

4 7 – 8 
ตุลาคม 
2562 

1. นายชลธร  ไชยศรีจันทร์ 
2. นายนราวิชญ์  แก่นท้าว 
 

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์
จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4 - ม.6     
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 
ระดับเขตพื้นท่ี ณ ร.ร.พังโคน
วิทยาคม   
ปีการศึกษา 2562                                 

ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

23 

5 7 – 8 
ตุลาคม 
2562 

1. นายจิราธร  ไชยสุข                
2. นายปรพิพัฒน์  แก่นพฒุ 
 

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4 - ม.6    
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69  
ระดับเขตพื้นท่ี ณ ร.ร.พังโคน
วิทยาคมปีการศึกษา 2562                                       

ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

23 

6 7 – 8 
ตุลาคม 
2562 

1. นายศุภกร  หลักทอง   
2. น.ส.นวพร  พลท้าว 
 

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  
การแข่งขันการสร้าง Web 
Application ระดับ ม.4 - ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69   
ระดับเขตพื้นท่ี  ณ ร.ร.พังโคน
วิทยาคมปีการศึกษา 2562                                       

ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

23 

ผลงาน/รางวัลที่นักเรียนได้รับกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ประจ าปีการศึกษา 2562 

ท่ี วันเดือนป ี รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล รางวัล / รายการแข่งขัน หน่วยงานที่
จัด 

7 7 – 8 
ตุลาคม 
2562 

1. น.ส.ปณิดา สรวงศิริ 
2. น.ส.พิมพ์ลภัส  สารีค า 
 

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี 
1 การแข่งขนัการออกแบบส่ิงของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์                     
ระดับ ม.4 - ม.6   งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 69 ระดับเขตพื้นท่ี                              
ณ ร.ร.พังโคนวิทยาคมปีการศึกษา 2562                                       

ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา 

เขต 23 

8 7 – 8 
ตุลาคม 
2562 

1.นายรัฐศาสตร์  พะนะลาภ 
2.นายฐิตินันท์  โคตระโคตร 
 

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี 
1 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์                
ระดับ ม.4 - ม.6   งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 69  ระดับเขตพื้นท่ี                          
ณ ร.ร.พังโคนวิทยาคมปีการศึกษา 2562                                       

ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา 

เขต 23 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งานประกันคุณภาพการศึกษา    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

166 

9 7 – 8 
ตุลาคม 
2562 

1.นายณัฐสิทธิ์  ศรีงามเมือง 
2. น.ส.ณัฐณิชา  ธิโสภา 
3.น.ส.ฐิติกานต์ วงศ์รักธรรม 
 

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี 
2การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ 
ประเภทซอฟต์แวร์  ระดับ ม.4 - ม.6                  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69             
ระดับเขตพื้นท่ี ณ ร.ร.พังโคนวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2562                                       

ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา 

เขต 23 

10 7 – 8 
ตุลาคม 
2562 

1.น.ส.นันทิกานต์  สอนค ามี 
    ม. 6/1 
2. น.ส.พิมพ์รัตน์  บุตรชาติ 
ม. 4/3 

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี 
4การแข่งขันMotion Infographic              
ระดับ ม.4 - ม.6   งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 69 ระดับเขตพื้นท่ี                          
ณ ร.ร.พังโคนวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2562                                       

ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา 

เขต 23 

11. 15 – 16 
สิงหาคม 
2562 

1. นายจิราธร  ไชยสุข                       
    ม. 6/1 
2. นายปรพิพัฒน์  แก่นพฒุ 
ม. 6/13 

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขัน
การเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4 - ม.6   
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ  
ระดับภูมิภาค ประจ าปีการศึกษา 2562                

คณะ
วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ
สกลนคร 

12. 15 – 16 
สิงหาคม 
2562 

1. นายณัฐสิทธิ์  ศรีงามเมือง 
    ม. 6/14 
2. น.ส.ณัฐณิชา  ธิโสภา 
ม. 6/14 
3. น.ส.ฐิติกานต์  วงศ์รักธรรม 
ม. 6/14 

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี 
1 การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ 
ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.4 - ม.6   
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ  
ระดับภูมิภาค ประจ าปีการศึกษา  
2562 

คณะ
วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลนคร 

ท่ี วันเดือนป ี รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล รางวัล / รายการแข่งขัน หน่วยงานที่
จัด 

13. 15 – 16 
สิงหาคม 
2562 

1. น.ส.จรินทร์ยา  กองแก้ว 
    ม. 6/14 
2. น.ส.นาราภัทร  บุตรเวียงจันทร์  
ม. 6/14 
3. น.ส.พรชนก  ซาหิน 
ม. 6/14 

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี 
3 การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ 
ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.4 - ม.6   
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ   
ระดับภูมิภาค ประจ าปีการศึกษา  2562 
 

คณะ
วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ
สกลนคร 

14. 18 – 20 
สิงหาคม 
2562 

1. นายศุภกร  หลักทอง 
    ม. 5/1 
2. นายณัฐวัตร  เหล่านคร 
ม. 5/13 

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี 
1การแข่งขันการตอบปัญหาเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ระดับ ม.4 - ม.6      
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ  
ระดับภูมิภาค ประจ าปีการศึกษา   
2562 

คณะ
วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ
อุดรธานี 
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ผลงานดีเด่นของนักเรียนที่ได้รับรางวัล กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 
ปีการศึกษา 2562 

ล าดับ
ท่ี 

วันเดือนป ี
ช่ือ-สกุล รางวัล/ช่ือกิจกรรม หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 

1 
13

กุมภาพันธ์. 
2563 

น.ส.ธารทิพย์  อังคุนันท์ รางวัลยอดนักอ่าน/ระดับประเทศ สมาคมห้องสมุดแห่ง
ประเทศไทย 

2 12-14 
ธันวาคม
2562 

น.ส.นรินทร  โมลาศน์ 
นายชินวัฒน์  บุญพา 
นายกิตติศักดิ์  กิจชนะการ 
 

รางวัลเหรียญทอง/ระดับชาติ 
กิจกรรมการประกวดยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่าน ระดับช้ัน ม.4-6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69  
 ณ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

3 12-14 
ธันวาคม
2562 

น.ส.ปริศนา  ค าตานิตย์ 
น.ส.ศุภาพิชญ์  อุ่นจันสา 
น.ส.พิมพิกา  ยินดี 

รางวัลเหรียญเงิน/ระดับชาติ 
กิจกรรมการหนังสือเล่มเล็ก 
ระดับช้ัน ม.4-6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 
69  ณ จังหวัดศรีสะเกษ 

ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

4 7-8ตุลาคม
2562 

น.ส.นรินทร  โมลาศน์ 
นายชินวัฒน์  บุญพา 
นายกิตติศักดิ์  กิจชนะการ 
 

รางวัลเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรม
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริม
การอ่าน ระดับช้ัน ม.4-6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 
69  

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
23 

ล าดับ
ท่ี 

วันเดือนป ี ช่ือ-สกุล รางวัล/ช่ือกิจกรรม หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 

5 7-8 
ตุลาคม
2562 

น.ส.ปริศนา  ค าตานิตย์ 
น.ส.ศุภาพิชญ์  อุ่นจันสา 
น.ส.พิมพิกา  ยินดี 

รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ 
กิจกรรมการหนังสือเล่มเล็ก 
ระดับช้ัน ม.4-6  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 69   

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
23 

6 25
ธันวาคม
2562 

น.ส.ธมลวรรณ  สุรเสียง 
น.ส.ธัญชนก  ทองชัย 
น.ส.ชลิดา  แสนสุข 

รางวัลชนะเลิศ 
ทุนการศึกษา 10,000 บาท 
ฝ่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 
โครงการ “ประกวดโรงเรียนธนาคาร
ดีเด่นของ ธ.ก.ส. ประจ าปี 2562”
ระดับมัธยมศึกษา 

ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งานประกันคุณภาพการศึกษา    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

168 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งานประกันคุณภาพการศึกษา    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

169 

จดหมายข่าว 
ปีที่ 3  ฉบับที่ 1 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งานประกันคุณภาพการศึกษา    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

170 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งานประกันคุณภาพการศึกษา    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

171 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งานประกันคุณภาพการศึกษา    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

172 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งานประกันคุณภาพการศึกษา    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

173 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งานประกันคุณภาพการศึกษา    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

174 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งานประกันคุณภาพการศึกษา    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

175 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งานประกันคุณภาพการศึกษา    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

176 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งานประกันคุณภาพการศึกษา    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

177 

 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งานประกันคุณภาพการศึกษา    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

178 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งานประกันคุณภาพการศึกษา    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

179 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งานประกันคุณภาพการศึกษา    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

180 

 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งานประกันคุณภาพการศึกษา    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

181 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งานประกันคุณภาพการศึกษา    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

182 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งานประกันคุณภาพการศึกษา    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

183 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งานประกันคุณภาพการศึกษา    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

184 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งานประกันคุณภาพการศึกษา    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

185 

 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งานประกันคุณภาพการศึกษา    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

186 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งานประกันคุณภาพการศึกษา    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

187 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งานประกันคุณภาพการศึกษา    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

188 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งานประกันคุณภาพการศึกษา    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

189 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งานประกันคุณภาพการศึกษา    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

190 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งานประกันคุณภาพการศึกษา    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

191 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งานประกันคุณภาพการศึกษา    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

192 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งานประกันคุณภาพการศึกษา    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

193 

 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งานประกันคุณภาพการศึกษา    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

194 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งานประกันคุณภาพการศึกษา    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

195 

 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งานประกันคุณภาพการศึกษา    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

196 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งานประกันคุณภาพการศึกษา    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

197 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งานประกันคุณภาพการศึกษา    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

198 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งานประกันคุณภาพการศึกษา    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

199 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งานประกันคุณภาพการศึกษา    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

200 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งานประกันคุณภาพการศึกษา    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

201 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งานประกันคุณภาพการศึกษา    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

202 

 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งานประกันคุณภาพการศึกษา    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

203 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งานประกันคุณภาพการศึกษา    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

204 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งานประกันคุณภาพการศึกษา    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

205 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งานประกันคุณภาพการศึกษา    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

206 

 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งานประกันคุณภาพการศึกษา    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

207 

 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งานประกันคุณภาพการศึกษา    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

208 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งานประกันคุณภาพการศึกษา    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

209 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งานประกันคุณภาพการศึกษา    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

210 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งานประกันคุณภาพการศึกษา    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

211 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งานประกันคุณภาพการศึกษา    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

212 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งานประกันคุณภาพการศึกษา    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

213 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งานประกันคุณภาพการศึกษา    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

214 

 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งานประกันคุณภาพการศึกษา    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

215 

 
 

 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งานประกันคุณภาพการศึกษา    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

216 

 
 

 

 

 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งานประกันคุณภาพการศึกษา    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

217 

 

 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งานประกันคุณภาพการศึกษา    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

218 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งานประกันคุณภาพการศึกษา    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

219 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งานประกันคุณภาพการศึกษา    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

220 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งานประกันคุณภาพการศึกษา    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

221 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งานประกันคุณภาพการศึกษา    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

222 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งานประกันคุณภาพการศึกษา    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

223 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งานประกันคุณภาพการศึกษา    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

224 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งานประกันคุณภาพการศึกษา    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

225 

 
 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งานประกันคุณภาพการศึกษา    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

226 

  
 

 

 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
คร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ 

วันพุธ ท่ี  ๒๒ มกราคม  ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมAC๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ประธานในท่ีประชุม ศ. ดร. คุณหญิงสุชาดา  กีระนันทน์  
ผู้มาประชุม 

๑. ศ. ดร. คุณหญิงสุชาดา  กีระนันทน์ ประธานกรรมการ 
๒. นายประสาร  ภูดี   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. นายศิริบุญ  มีถาวรกุล   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. นายวิรัตน์  เฟื่องทวีโชค  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕.. นายเข็มเพชร  กองแก้ว  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. พระครูยุตตธรรมานุศาสน์  กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ ์
๗. นายวิชัย  วินิจมงคลสิน  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
๘. นายจ าเริญ  สวัสด์ิวาทิน  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๙. นายชาญชัย  ชวนธนปัญญา  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
๑๐. ดร. พัชรินทร์  อุทัยฉัตร  กรรมการผู้แทนครู 
๑๑. ว่าท่ี ร.ต. ดร. สุกิจ  ศรีพรหม  กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นพ. จิรวัฒน์  อ่อนมณี   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
๒. นพ. วิโรจน์  วิโรจนวัธ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. พ.ต.อ. วรพงษ์ นันทลักษณ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายณรงค์  ค าสุขุม   รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
๒. นางทรงศรี  โสมชัย   รักษาการในต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
๓. นายไพบูลย์  สุรารักษ์   รักษาการในต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
๔. นางสาวกิริยา  ทิพมาตย์  รักษาการในต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
๕. นางวิสาขมาส  ค าสีลา   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณฯ 
๖. นางพิศมัย  พานโฮม   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
๗. นายนพดล  ศรีสาคร   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๘. นางธิกานดา  ศรีสาคร   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๙. นางภิญญาภรณ์  จุฬา   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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๑๐. นางสาวอารีลักษณ์  ค าโสภา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
๑๑. นางสาวรุจิราภรณ์  สายบุญรอด หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๑๒. นางนันทิยา  เช้ือค าฮด  ครู 
๑๓. นายเสนีย์  ธีรสิรินานนท์  ครู 
๑๔. นายวิฑูรย์  พลแสน   ครู 
๑๕. นางสาวอมรรัตน์  เทียมราช  ครู 
๑๖. นายประดิษฐ์  วงศ์สิริ  ผู้ช่วยผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
๑๗. นายจีระศักดิ์  เหลืองวันทา  เจ้าหน้าท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
๑๘. นายสิรโรจน์  ใจขาน   เจ้าหน้าท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
๑๙. พญ. วิลาสินี  เฟื่องทวีโชค  ผู้แทนชุมชน 
 

เริ่มประชุม เวลา  ๑๓.๐๐ น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
 ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่แล้ว 
    
 การติดต้ังแผงโซลาร์เซลล์  
 ว่าท่ี ร.ต. ดร. สุกิจ  ศรีพรหม  กรรมการและเลขานุการ ได้แนะน าเจ้าหน้าท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๑ 
จังหวัดอุดรธานีได้แก่ นายสิรโรจน์  ใจขานและนายจีระศักดิ์  เหลืองวันทานายประดิษฐ์  วงศ์สิริ  ผู้ช่วยผู้จัดการการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างแดนดิน ซึ่งได้เรียนเชิญมาร่วมประชุมครั้งนี้ 
 เนื่องจากโรงเรียนมีภาระค่าใช้จ่ายเรื่องสาธารณูปโภคและค่าไฟฟ้าสูง จึงด าเนินการติดต้ังแผงโซลาร์เซลล์ 
จ านวน ๑๔๒ แผง เรียบร้อยแล้ว และโรงเรียนได้ใช้ไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์เป็นระเวลา ๗ เดือน ซึ่งพบว่าสามารถ
ลดค่าใช้จ่ายของโรงเรียนได้มากเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลท่ีแจ้งในช่วงเวลาเดียวกัน 
 นายวิฑูรย์  พลแสน  น าเสนอข้อมูลเบ้ืองต้นเรื่องแผงโซลาร์เซลล์ คือได้ติดต้ังแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาโรง
จอดรถด้านหลังอาคารอุปพงศ์  ซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติท างานร่วมกับไฟฟ้าปกติ เมื่อติดต้ังแผงโซลาร์เซลล์แล้วพบว่า
ค่าไฟฟ้าของโรงเรียนลดลงอย่างต่อเนื่อง  
 นายจีระศักดิ์  เหลืองวันทา  น าเสนอการท างานของแผงโซลาร์เซลล์ระบบ On Grid คือ เมื่อมีแสงแดด 
แผงโซลาร์เซลล์จะดึงไฟฟ้าจากแสงแดดมาใช้ แต่เมื่อมีการใช้ไฟฟ้ามากขึ้น หรือไม่มีแสงแดด ระบบจะดึงไฟฟ้าจาก
การไฟฟ้ามาใช้งานตามปกติ โดยใช้เมื่อจ าเป็น จึงเป็นผลดีต่อโรงเรียนท่ีช่วยให้ประหยัดค่าไฟฟ้าและสามารถใช้งาน
ไฟฟ้าได้ตลอดเวลา 
 พระครูยุตตธรรมานุศาสตร์  ช้ีแจงเรื่องค่าใช้จ่ายในการติดต้ังแผงโซลาร์เซลล์ เนื่องจากโรงเรียนได้ขอ
ส่วนลดจากบริษัทสามารถซื้อแผงโซลาร์เซลล์ในราคาโรงงาน จึงประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต้ัง รวมเงินท้ังส้ิน
จ านวน ๑,๓๖๗,๕๓๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบบาท) 
 ศ. ดร. คุณหญิงสุชาดา  กีระนันทน์ประธานกรรมการ กล่าวว่าเป็นความกรุณาของท่านพระครูยุตตธรรมานุ
ศาสตร์  ซึ่งสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายของโรงเรียนลงได้มาก โดยเงินงบประมาณของโรงเรียนท่ีเหลือยังสามารถน าไป
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สร้างประโยชน์แก่นักเรียนและโรงเรียนต่อไป ท้ังนี้คณะครูก็ต้องส ารวจการติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติมมากน้อย
เพียงใด ซึ่งจะมีผลสอดคล้องกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าท่ีเพิ่มขึ้นด้วย และได้ขอค าแนะน าเรื่องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มเติมจาก
เจ้าหน้าท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
  - นายจีระศักดิ์  เหลืองวันทา กล่าวว่าทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะมาตรวจสอบข้อมูลการใช้ไฟฟ้า
และการท างานของแผงโซลาร์เซลล์เป็นระยะ และรายงานผลการตรวจสอบให้โรงเรียนทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไข
หากระบบแผงโซลาร์เซลล์ขัดข้อง 
  - พระครูยุตตธรรมานุศาสตร์  กล่าวว่าได้ส ารวจการท างานของแผงโซลาร์เซลล์ระบบใหม่ โดยใช้
ไฟฟ้ากระแสตรง จะช่วยประหยัดพลังงานมากขึ้น และไม่ต้องขออนุญาตจากการไฟฟ้า สามารถติดต้ังได้เลย จึงเป็น
อีกทางเลือกหนึ่งของการประหยัดพลังงานในอนาคต 
  - นายประดิษฐ์  วงศ์สิริ  แนะน าให้โรงเรียนตรวจสอบการติดต้ังสายระบบจ าหน่ายไฟฟ้าอีกครั้ง 
หากใช้ไฟฟ้าปริมาณมากเกินไปจะท าให้ระบบเสียหาย ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น 
 มติที่ประชุมรับทราบ เห็บชอบให้โรงเรียนตรวจสอบการติดต้ังสายระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
     
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

๔.๑กลุ่มบริหารงานบุคคล 
แจ้งรายช่ือบุคลากรท่ีบรรจุและย้ายเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้ 

  ๑) นางสาวอมรรัตน์  เทียมราช  วิชาเอกภาษาไทย ย้ายมาจากโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลเมื่อ
วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ 
  ๒) นายนเรศ  เปล่ียนค า  วิชาเอกภาษาอังกฤษ ย้ายมาจากโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เมื่อวันท่ี ๒๕ 
ตุลาคม ๒๕๖๒ 
  ๓) นางสาวสิริขวัญ  ขันทะ  บรรจุต าแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกฟิสิกส์ เมื่อวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
  ๔) นางสาวผกาวรรณ  กลางชมพู  บรรจุต าแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกเคมี เมื่อวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
  ๕) นายชัยมงคล  อาจโยธา  บรรจุต าแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกฟิสิกส์ เมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
  ๖) นางสาวชนาพร  ดาโอภา  บรรจุต าแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกคณิตศาสตร์ เมื่อวันท่ี ๔ ตุลาคม 
๒๕๖๒  
  ๗) นางสาววิสุดา  ตลบหอม  บรรจุต าแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาจีน เมื่อวันท่ี ๔ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ 
       ว่าท่ีร.ต. ดร. สุกิจ  ศรีพรหม  กรรมการและเลขานุการ รายงานว่าโรงเรียนรับย้ายและรับบรรจุครูโดย
พิจารณาตามสัดส่วนของนักเรียน ครู ๑ คน ต่อนักเรียน ๒๐ คน ซึ่งขณะนี้โรงเรียนยังขาดแคลนครูวิชาเอกคณิตศาสตร์ 
๑ อัตรา วิชาเอกชีววิทยา ๒ อัตรา  
 ศ. ดร. คุณหญิงสุชาดา  กีระนันทน์  เสนอให้โรงเรียนพิจารณาเรื่องคุณสมบัติและคุณภาพของครูผู้สอนท่ีมี
ความประสงค์ขอย้ายเข้า ว่าสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนมากน้อยเพียงใด 
 มติที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๔.๓กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๑. การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 การวัดผลประเมินผลนักเรียนโดยการทดสอบปลายภาคนักเรียนทุกระดับช้ัน ระหว่างวันท่ี  

๒๕- ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ปรากฏดังนี้ 
๑.๑ นักเรียนท่ีได้ผลการเรียนยอดเยี่ยม เฉล่ีย ๓.๙๐ขึ้นไป จ านวน ๕๒ คน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งานประกันคุณภาพการศึกษา    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

229 

จ านวน ๑๖ คน  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ จ านวน ๑๔ คน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ จ านวน ๒๒ คน(ภาคผนวก ก)  
๑.๒ นักเรียนท่ีได้ผลการเรียนระดับ๓ ขึ้นไป จ าแนกตามรายวิชา (ภาคผนวก ข) 

๒. ผลการเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการที่ดีเด่น 
๒.๑ การเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒(ภาคผนวก ง) 

 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๒๓กลุ่ม ๒ จัดการแข่งขัน ณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันท่ี ๗-๘ 
ตุลาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันจ านวนท้ังหมด ๖๐ รายการ ได้รางวัลเหรียญทองท้ังหมด เป็นเหรียญ
ทองรางวัลชนะเลิศ ๒๒ รายการ และได้เป็นตัวแทนแข่งขันต่อระดับชาติ ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดศรี
สะเกษ ระหว่างวันท่ี ๑๒-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ดังตารางสรุปผลการแข่งขัน  

๒.๑.๑ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา (ภาคผนวก ค)  
๒.๑.๒ ผลการแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดศรีสะเกษ(ภาคผนวก ง) 

  ๒.๒ การเข้าร่วมการแข่งขัน pmac๒๐๒๐ world art contest ในหัวข้อ “การคุ้มครอง
สุขภาพสากล” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ดร.ช่ืนฤทัยกาญจนจิตต์ หัวหน้าส านักเลขาธิการ pmacส านักงานเลขาธิการรางวัล 
สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเป็นผู้ประสานโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นโครงการของต่างประเทศ เครือ pmac๒๐๒๐ 
มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นตัวแทนในการประสานงานประกวดวาดภาพในครั้งนี้  
  วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เป็นการท าภาพประกวดของ pmac๒๐๒๐ world art contest 
ในหัวข้อ UHC (Universal Health Coverage)ป้องกันโรครักสุขภาพในแบบสากล ส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการรักษา
สุขภาพรู้จักการป้องกันตนเองจากโรคต่างๆในชีวิตประจ าวัน ซึ่งมีระยะเวลาเริ่มท าการประกวดผลงานระหว่างวันท่ี 
๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ ถึง วันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันคือ  
นายสรวิชญ์  สกุลปีป ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๔ เข้าร่วมการประกวดรางวัลศิลปะโลกมหิดล ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๓  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ช่ือผลงาน ร่วมกันรักสุขภาพเพื่ออิสรภาพของชีวิต ช่วงอายุ ๑๔-๑๗ ปี 

๓. การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับการประเมินเพื่อรับรางวัล 
พระราชทาน คือ นางสาวกิจจาภรณ์ กนกหงส์  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๖โดยผ่านการคัดเลือก ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ และจะได้รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับกลุ่มจังหวัดท่ี ๙ ในวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ 

๔. ผลการด าเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายนอก รอบ ๔ ระหว่างวนัท่ี ๒๐ – ๒๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒  (รอประกาศผลการประเมินจาก สมศ.) 
  จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑  โดยภาพรวมอยู่ใน ระดับดีเลิศ  โดยผลการประเมินรายมาตรฐาน ดังนี้ 
  มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
  มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเลิศ 
  มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
  ท้ังนี้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายท่ีเป็นไปตามปัญหาและ         
ความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่นจนมีผล
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การพัฒนา คุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับยอดเยี่ยม พัฒนาการของค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น ผู้เรียน
มีความสามารถในการอ่านและเขียน การส่ือสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดค านวณการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะ
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังท่ีปรากฏผลการประเมินในมาตรฐานท่ี ๑ 
 
  ด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  มีผลการประเมินในรายมาตรฐานอยู่
ในระดับ ดีเลิศ สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมใช้ผล
การประเมิน  และการด าเนินงานท่ีผ่านมาเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา 
ตรวจสอบผลการด าเนินงานและการปรับปรุง  แก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เนน้
ผู้เรียนเปน็ส าคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มีการวิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีเป็นไปตาม   
ความต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้ส่ือการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบ
และช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริง  

๑) ด้านคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ก าหนด 
คุณภาพผู้เรียนไว้ ๒ ด้าน คือ  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
โรงเรียนได้วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี เป็นแนวทางในการก าหนด
เป้าหมาย เพื่อพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของผู้เรียนให้สูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นการปฏิบัติ  
มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความรู้ ทักษะ 
พื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามสถานศึกษาก าหนด มีความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมมีความ
กล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข เน้นทักษะการท างานร่วมกัน                  
  ผลการด าเนินงานด้านคุณภาพผู้เรียน  ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียนการส่ือสาร 
และการคิดค านวณ มีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบโดย ใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลมีความสามารถใน
การประมวลองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและเกิดกระบวนการท างานเป็นทีม สามารถเช่ือมโยงองค์ความรู้ และ
ประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ เช่น โครงการ โครงงาน ช้ินงาน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาก าหนด 

นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา 
มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้  มีเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็น
บุคคลท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมท่ีดีและมีจิตสังคมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอนัดีของสังคม  มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย ผู้เรียนยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เช้ือ
ชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี  มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคมท่ีดี แสดงออกอย่างเหมาะสม
และสร้างสรรค์ในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 
  ๒) ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้
วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาในปีการศึกษาท่ีผ่านมา  โดยใช้ฐานข้อมูลในการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และ 
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พันธกิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนดอย่างชัดเจน พัฒนางานวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาก าหนดโดยเช่ือมโยงกับการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาด าเนินงานพัฒนา
ครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางด้านวิชาชีพ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับ
บริบทโรงเรียน  
 
  ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ส่งผลให้โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์  
และพันธกิจ ท่ีโรงเรียนก าหนดอย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน  ท้องถิ่น 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาล ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม 
มีการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ โดยน าแผนไปปฏิบัติ ติดตาม ก ากับ ตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุง 
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง บริหารอัตราก าลังทรัพยากรทางการศึกษา มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ติดตามการนิเทศ
ภายใน น าข้อมูลท่ีได้มาใช้ในการพัฒนาบุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และ
ร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา  มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ พัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริม
หลักสูตร ท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริม สนับสนุน
การพัฒนาครูและบุคลากรให้ตรงตามความต้องการในแต่ละสาขาวิชา จัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (PLC) 
เพื่อน าความรู้มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย   
  ๓) ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา                
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ด าเนินงานตามโครงการและมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอน 
เน้นการลงมือปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ 
ท่ีคงทน  ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ครูรู้จัก
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลการประเมิน มาวิเคราะห์ 
และพัฒนาผู้เรียน ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละ
หน่วย ก าหนดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริง จนสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และจัดการเรียนการสอนท่ี 
เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน จัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ครูผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนจัดป้าย
นิเทศและบรรยากาศตามสถานท่ีต่าง ๆ ท้ังภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูสามารถผลิตส่ือการเรียนการสอน 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของส่ือการสอนท่ีใช้ ครูทุกคนท า
วิจัยในช้ันเรียนโดยเฉล่ียภาคเรียนละ ๑ เรื่อง  

ผลจากการด าเนินงานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ พบว่า 
ครูจัดการเรียนการสอนโดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ มีแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา และจัดกิจกรรมเสริมให้กับผู้เรียนท่ีมีความต้องการเป็นพิเศษ 
เปิดโอกาสให้ผู้เรียน ได้ฝึกทักษะ แสดงความคิดเห็นและกล้าแสดงออก ผู้เรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ น าเสนอ 
ผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ครูผู้สอนสามารถใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ รวมทั้งน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือท่ี
หลากหลายครูสามารถบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผู้เรียนกับครู ครูกับผู้เรียน 
ผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนรักการเรียนรู้ และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ครูร่วมกันออกแบบการวัดผล
ประเมินผล เพื่อตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างมีข้ันตอน ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม พร้อมท้ัง
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น าผลท่ีได้ไปใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์จนเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (PLC) และน าความรู้ ไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ต่อไป 

๕. การประเมินห้องสมุดดีเด่นประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ขอรับการประเมินประเมินห้องสมุดดีเด่น 

ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในวันท่ี ๖ 
มกราคม  ๒๕๖๓ ในเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. โดยการประเมินงาน ๔ ด้าน ดังนี ้
 
  ๕.๑ ด้านการบริหารจัดการ 

  ๑) รายงานการปฏิบัติงานห้องสมุด    
๒) สรุปกิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน 

- กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด   
   - กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน    
   - กิจกรรมประกวดหนังสือเล่มเล็ก 

- กิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะน าหนังสือน่าอ่าน   
- กิจกรรมศึกษาดูงานของห้องสมุด   
- กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรของห้องสมุด 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

   - จัดท าผ้าป่าหนังสือ   
- บริจาคหนังสือในวันประชุมผู้ปกครอง   

๕.๒ ด้านการบริการและกิจกรรม 
   - ระเบียบการยืม-คืนหนังสือ   

- มารยาทห้องสมุดการใช้ห้องสมุด  
- กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน   
- กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด   
- กิจกรรมบริการ ยืม-คืนหนังสือ  
- มุมสืบค้นข้อมูลหนังสือ 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
- เพิ่มจ านวนการยืมหนังสือให้เป็นคนละ ๑๐ เล่ม 

๕.๓ ด้านเทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 
   - รายงานการปฏิบัติงานห้องสมุด   

- สถิติการเข้าห้องสมุดรายปี (แผนภูมิ)   
- เพจห้องสมุด 
- บอร์ดให้ความรู้ภายในห้องสมุด   
- การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

   - เพิ่มหนังสืออิเล็กทรอนิกส์   
- เปล่ียนโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ   
- เพิ่มคอมพิวเตอร์ในการให้บริการสืบค้นข้อมูล  

๕.๔ ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
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   - บรรยากาศมุมต่าง ๆ ของห้องสมุด   
- ภาพการเข้าเย่ียมชมห้องสมุดของบุคคลภายนอก 
- ภาพกิจกรรมภายนอกตามโรงเรียนต่าง ๆ 

  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
   - เพิ่มแสงสว่างในห้องสมุด 

- เปล่ียนโต๊ะเก้าอี้ในการนั่งอ่านหนงัสือ    
- เพิ่มโต๊ะในการนั่งเขียนสมุดเย่ียมของห้องสมุด 

๖. การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓(ภาคผนวก จ) 
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ก าหนดปฏิทินการรับนักเรียน  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ใช้กลยุทธ์และประชาสัมพันธ์ เพื่อให้นักเรียนมีความสนใจท่ีจะเข้า
ศึกษาต่อท่ีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีทันสมัยหลากหลายตอบสนองความต้องการและศักยภาพของผู้เรียน จ านวน ๓ กิจกรรม  

๖.๑ กิจกรรมพระเกี้ยวน้อยปันน้ าใจใหน้้อง ม.๓ ติวฟรี O-NETกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ด าเนินการประชุมร่วมกับตัวแทนชุมชน มติท่ีประชุมให้จัดระหว่างวันท่ี ๔-๕ มกราคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมชมพูชานัย 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๔๙๒ คน มีโรงเรียนร่วมกิจกรรม จ านวน ๔๗โรงเรยีน 

 ๖.๒ กิจกรรมพระเกี้ยวน้อยวิชาการ  
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จัดสอบแข่งขัน “พระเกี้ยวน้อยวิชาการ  
ครั้งท่ี ๔”ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยจัดสอบในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบร่วม
กิจกรรมจ านวนเงิน ๕๐ บาท ทดสอบในวันเสาร์ ท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ชิง
ทุนการศึกษาและถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  
  ๖.๓ กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp 
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะด าเนินการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
English Campประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีก าหนดการจัดในวันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ณ หอประชุม 
ชมพูชานัยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๗. กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีการด าเนินการจัด โครงการ  “ ค่ายจุดประกายความฝันจากพี่สู่น้อง  
ครั้งท่ี ๑๓” 

ลักษณะโครงการ 
  ๑. ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง 
          ๒. ด้านการสร้างเสริมจิตส านึกและความภาคภูมิใจในสถาบัน 
          ๓. ด้านการเสริมสร้างจิตสาธารณะ การธ ารงไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และประชาคมโลก 

วัตถุประสงค์  
๑. เพื่อส่งเสริม และสร้างแรงจูงใจให้ผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป 
๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนผู้น าให้มีการพัฒนาทางด้านความคิดด้านภาวะ 

ความเป็นผู้น าและฝึกการท างานร่วมกันให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
๓. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรักและจิตสาธารณะ เห็นคุณค่าในสถาบันการศึกษาของตน 
๔. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักตนเองมากขึ้น ในด้านความรู้ความสามารถ และความถนัดของ 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งานประกันคุณภาพการศึกษา    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

234 

ตนเอง 
๕. เพื่อเป็นการเปิดโลกกว้างทางด้านการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับตนรู้จักการจัดการศึกษาในโรงเรียน 

และการจัดการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ 
๖.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถวางแผนการเรียนการศึกษาต่อได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและ 

สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ ความถนัดของตน 
๗. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริตมีความรู้ในอาชีพการงานท่ีสนใจร่วมถึงมี 

ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม 
   กิจกรรมที่ใช้ในการด าเนินโครงการ          

๑. กิจกรรมพัฒนาทักษะทางสังคม    
๒. เสวนา “ก้าวแรกสู่รั้วมหาวิทยาลัย”                              
๓. แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
๔. กิจกรรม ๔ ฐานท างานเป็นทีม                   
๕. กิจกรรมนันทนาการ                                                   
๖. กิจกรรม “ส่งผ่านความรู้สึก”                          
๗. การแสดงดนตรีจากพี่ค่าย 
เป้าหมายของโครงการ 
๑. นักศึกษาผู้จัดกิจกรรม จ านวน ๑๐๐ คน 
๒. ได้พัฒนาศักยภาพและความเป็นผู้น าของตนเองรู้และเข้าใจการจัดกิจกรรมต่างๆรวมไปถึง 

การจัดท าโครงการเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้อื่นและสามารถน าผลจากการจัดโครงการนี้ไปพัฒนาการจัดกิจกรรมในครั้ง
ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ (จากชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๑๐๑ คน 

๓. นักเรียนมีแนวทางในการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาและคณะท่ีตนเองอยากศึกษาต่อมากขึ้น 
มีความเป็นผู้น าส านึกรักบ้านเกิดและชุมชนท่ีตนอาศัยอยู่มีหลักในด้านการค้นคว้าหาความรู้ทางด้านวิชาการและ
สามารถน าไปประยุกต์ศึกษาด้วยตนเองได้ 

ช่วงระยะเวลาปฏิบัติโครงการ  
ระหว่างวนัท่ี ๓-๕ เดือนมกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๘. การทดสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP  
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมมือกับศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่ง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University Academic Testing Center (CUATC)เพื่อจัดต้ังเป็นศูนย์
สอบภูมิภาคในการทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ CU-TEP และได้ด าเนินการจัดทดสอบ 
ภาษาอังกฤษ  CU-TEP ไปแล้ว ๓ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทดสอบ จ านวน ๖๕๐ คน จึงได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์  
“ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University Academic Testing Center 
(CUATC) ภูมิภาค” ซึ่งมีก าหนดการลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมมือในวันศุกร์ท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓และศูนย์ฯ ได้
ก าหนดการทดสอบครั้งท่ี ๔ ในวันเสาร์ ท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ 
 ๙. การด าเนินการค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาชีววิทยา 
  มูลนิธิ สอวน. และ สพฐ. ได้คัดเลือกให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็น
ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย ๑ วิชาชีววิทยา โดยด าเนินการจัดอบรมค่าย ๑ จ านวน ๓ ครั้ง โดยปีการศึกษา 
๒๕๖๒ เป็นการจัดค่ายครั้งท่ี ๔ ในวันท่ี ๒๘ กันยายน – ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ มีนักเรียนมาเข้าค่าย จ านวน ๓๕ คน 
สอบผ่านเข้าสู่ค่ายท่ี ๒ จ านวน ๑๘ คน 
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๑๐. จ านวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 
 

ท่ี มหาวิทยาลัย จ านวนนักเรียน หมายเหตุ 
๑ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๔  
๒ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๔๑  
๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ๒  
๔ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๘  
๕ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ๑๓  
๖ Nanjing Xiaozhuana University (China) ๑  
๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ๗  
๘ มหาวิทยาลัยศิลปากร ๓  
๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ๓๑  

๑๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ๒๑  
๑๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ๑๐  
๑๒ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒  
๑๓ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๔  
๑๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ๑  
๑๕ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๑  
๑๖ มหาวิทยาลัยนครพนม ๒  
๑๗ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ๖  
๑๘ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๒  
๑๙ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๑  
๒๐ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ๑  
๒๑ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ๒  
๒๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ๒  
๒๓ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ๑  
๒๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ๒  
๒๕ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๑  
๒๖ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ต ๑  
๒๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ๑  
๒๘ มหาวิทยาลัยพะเยา ๑  
๒๙ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ๑  
๓๐ มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนบัณฑิต ๑  

รวมจ านวนนักเรียนทั้งหมด ๑๘๘  
ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ 
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๑๑. โครงการ T.U.N.E. Math Modelนางวิสาขมาส  ค าสีลา  รายงานผลการด าเนินงานของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ซึ่งได้จัดโครงการ T.U.N.E. Math Model คือกิจกรรมสอนเสริมวิชาคณิตศาสตร์ให้แก่
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ เมื่อวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยครูสร้างกลุ่มนักเรียนแกนน า แบ่งกลุ่มเป็นห้อง ให้ครูและ
นักเรียนแกนน าช่วยสอนเสริมให้เพื่อน ครูออกข้อสอบให้นักเรียนท าท้ังก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อวัดผลการ
ประเมินหลังจัดกิจกรรม  
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้านวิชาการ 
  - พระครูยุตตธรรมานุศาสน์กรรมการผู้แทนพระภกิษุสงฆ์ แนะน าครูให้ฝึกนักเรียนให้รู้จักพึ่งพา
ตนเองให้มาก สังเกตได้ว่านักเรียนใช้ส่ือเทคโนโลยีอย่างแพร่หลาย ส่งผลให้ขาดสมาธิในการเรียน ครูจึงควรสร้าง
ความตระหนักให้นักเรียนใช้ส่ือเหล่านี้ให้เป็นเวลา และใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยเน้นท่ีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
เป็นหลัก 
  - นางพัชรินทร์  อุทัยฉัตร  กรรมการผู้แทนครู กล่าวว่าโรงเรียนมีโครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษหลายโครงการ แต่นักเรียนยังมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษน้อย จึงฝากให้โรงเรียนเน้นการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษให้นักเรียนมากกว่านี ้
  - พ.ญ. วิลาสินี  เฟื่องทวีโชคกล่าวว่าภาษาอังกฤษเป็นทักษะท่ีส าคัญอย่างยิ่ง ครูควรมีวิธีการสอน
และทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ที่หลากหลาย เช่น การทดสอบ การท ากิจกรรม การฝึกปฏิบัติ การน าเสนองานหน้า
ช้ันเรียน เป็นต้น และให้คะแนนทุกกิจกรรม เพื่อปรับทัศนคติท่ีมีต่อการเรียนภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น และนักเรียนจะได้
ฝึกท้ังการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษให้คล่องแคล่ว และการให้คะแนนทุกกิจกรรมจะช่วยให้ผลการเรียนของ
นักเรียนสูงขึ้นด้วย ครูไม่ควรตัดสินผลการเรียนจากแบบทดสอบท่ีเป็นปรนัยและอัตนัยเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นเมื่อ
นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อวิชานี้มากขึ้น ก็จะส่งให้นักเรียนเห็นความส าคัญและสนใจอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบเรียน
ต่อระดับท่ีสูงขึ้นในอนาคต 

- นายเข็มเพชร  กองแก้วกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่าสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสว่างศึกษา- 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยินดีให้ความร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนานักเรียนและ
โรงเรียนอย่างยิง่ 

- นางภิญญาภรณ์  จุฬา  และนางทรงศรี  โสมชัย กล่าวว่าผลการเรียนเฉล่ียของนักเรียนในระดับ 
โรงเรียนอาจน้อย แต่เมื่อเทียบกับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ถือว่าได้คะแนนระดับสูง แสดง
ว่าให้เห็นว่าครูตัดสินผลการเรียนของนักเรียนตามศักยภาพของนักเรียน 
  - นายวิรัตน์  เฟื่องทวีโชคกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอว่าโรงเรียนควรสร้างความร่วมมือกับ
คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ซึ่งให้ความสนับสนุนการพฒันาโรงเรียนอย่างเต็มท่ี โดยอาจมีก าหนดตัวชี้วัดและ
เป้าหมายในการท างานของครู และสร้างแรงจูงใจในการท างานให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  

มติที่ประชุม  รับทราบ และเห็นควรน าไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป 
 

๔.๔ กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 นางสาวกิริยา  ทิพมาตย์  น าเสนอเรื่องการจัดท าผ้าป่าเพื่อการศึกษา “รวมใจสายใยพี่น้อง       

ส.ศ. –ต.อ.” เพื่อต่อเติมโดมอเนกประสงค์ และพัฒนาการศึกษา โดยจัดขึ้นในวันเสาร์ท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๖๓และ
ทอดถวายวันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งโรงเรียนได้ก าหนด
สัดส่วนเงินท าบุญไว้คือ ใช้ในการพัฒนาโรงเรียนรอ้ยละ ๗๐ และช าระหนี้สินในการท าแผงโซลาร์เซลล์ ร้อยละ ๓๐ 
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 - นายเข็มเพชร  กองแก้ว  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกล่าวว่าเป้าหมายของสมาคมศิษย์เก่าฯ คือเพื่อ
พัฒนาโรงเรียนและนักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยการจัดงานผ้าป่าเพื่อการศึกษาฯ ในครั้งนี้ก็เช่นกัน คือเพื่อ
เพิ่มเติมงบประมาณส่วนท่ีโรงเรียนขาดแคลน หรือไม่สามารถจัดสรรให้ด าเนินการบางโครงการได้ ซึ่งต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากหลายฝ่าย ท้ังสมาคม โรงเรียน และศิษย์เก่าของท้ังสองโรงเรียน รวมทั้งสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสมาคม
ด้วย 

 - พระครูยุตตธรรมานุศาสน์  และ ศ. ดร. คุณหญิงสุชาดา  กีระนันทน์  เสนอว่าโรงเรียนควรหา
วิธีการเชิญชวนศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนมากขึ้น เพื่อความตระหนักรักโรงเรียน และสร้าง
เครือข่ายท่ีเข้มแข็งในการร่วมมือกันเพื่อพัฒนาโรงเรียน 

- ศ. ดร. คุณหญิงสุชาดา  กีระนันทน์  ประธานกรรมการ เห็นด้วยกับค ากล่าวของ พญ. วิลาสินี 
และเสนอแนะว่าโรงเรียนไม่ควรให้นักเรียนมีผลการเรียนบกพร่อง หรือหากจ าเป็นก็ให้มีน้อยท่ีสุด โดยตระหนักใน
หน้าท่ีครูว่าได้ส่งเสริมหรือพัฒนานักเรียนอย่างเต็มศักยภาพมากน้อยเพียงใด ซึ่งอาจหาวิธีการให้คะแนนและตัดสิน
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วางแผนการสอนให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดอยู่เสมอ 
  มติที่ประชุมรับทราบ และเห็นควรน าไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 การรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓(รายละเอียดในเอกสารแนบท้ายระเบียบวาระการ
ประชุม) 
  - พ.ญ. วิลาสินี  เฟื่องทวีโชค เห็นว่าโรงเรียนควรก าหนดเป้าหมายในการรับนักเรียนอย่างชัดเจน 
และก าหนดเกณฑ์ในการรับนักเรียนอย่างมีมาตรฐาน เพื่อให้ได้นักเรียนท่ีมีคุณภาพ ซึ่งจะเกิดการแข่งขันสูงอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นมาตรฐานให้กับปีถัดไปอีกด้วย 
  - ศ. ดร. คุณหญิงสุชาดา  กีระนันทน์  ประธานกรรมการ เสนอว่าโรงเรียนควรมีเกณฑ์ใน        
การคัดเลือกนักเรียนท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด มากกว่าการเน้นปริมาณ หรือตามความต้องการของ
ผู้ปกครอง แต่ต้องวิเคราะห์ตามความต้องการของตลาดแรงงานหรือสังคมการท างานในอนาคตของเด็กเป็นส าคัญ 
  - ว่าท่ี ร.ต. ดร. สุกิจ  ศรีพรหม  กรรมการและเลขานุการ กล่าวว่าโรงเรียนก าหนดเป้าหมายใน
การรับนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน จึงเปิดแผนการเรียนเพิ่มขึ้น ซึ่งโรงเรียนได้
ก าหนดมาตรฐานการรับนักเรียนไว้อย่างมีคุณภาพตามท่ีโรงเรียนต้องการ ท้ังนี้ โรงเรียนน้อมรับค าแนะน าจาก
คณะกรรมการทุกท่านเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป 
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ระเบียบวาระที่ ๖  เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 ๖.๑ พระครูศรีภูมานุยุต (ภูมี  ปภสฺสโร) หรือหลวงปู่ภูมรณภาพเมื่อวันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ คณะครูและ
นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ร่วมบริจาคเงินท าบุญ และท าโรงทานระหว่างวันท่ี 
๑๕-๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ วัดป่าชุมชัยพัฒนา ต าบลบงเหนือ อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ตลอดจน
ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพในวันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ วัดดังกล่าว 
 ๖.๒ พ.ญ. วิลาสินี  เฟื่องทวีโชค  กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมของนักเรียน ส าหรับการสอบเข้า
มหาวิทยาลัยนั้น บางโรงเรียนให้นักเรียนร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อสะสมเกียรติบัตร และสร้างแฟ้มสะสมผลงานใช้
ประกอบการพิจารณารับเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ มีแนวทางด าเนินเรื่องนี้อย่างไร 
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