ก

คำเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการแบ่งสัดส่วนงบประมาณ ดังนี้
รำยกำร
- งบด้านวิชาการ
- งบด้านบริหารทั่วไป / ด้านบุคคล / ด้านงบประมาณและแผนงาน
- งบสารองจ่าย
รวม
- งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
รวมทั้งสิ้น

จำนวนเงิน (บำท)
60:30:10
4,126,800
2,063,400
687,800
6,878,000
1,719,500
8,597,500

ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและโรงเรียนเป็นอย่างมาก
จึงเห็นชอบให้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560

(ศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์)
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข

คำนำ
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เล่มนี้ จัดทาขึ้นจากการสังเคราะห์ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ในปีที่ผ่านมา โดยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ของโรงเรียน มีความเชื่อมโยง
นโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ตลอดจนความเห็นของผู้ปกครองนักเรียน โดยคานึงถึงผลที่จะเกิดกับ
นักเรียนเป็นสาคัญ การจัดทาแผนปฏิบัติการนี้ผ่านกระบวนวิเคราะห์และสังเคราะห์บริบทของ
โรงเรียนทุกด้าน เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ตามเทคนิค SWOT, STEP, CPEST, 7Ss
และนาแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ โดยใช้รูปแบบการบริหารแบบมุ่งเน้นผลงาน (Results-Based
Management) ภายใต้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic
Performance-Based Budgeting : SPBB) คานึงถึงศักยภาพและความพร้อมตามบริบทของโรงเรียน
เป็นหลัก
แผนปฏิบัติการเล่มนี้ มีองค์ประกอบ 5 ส่วน ดังต่อไปนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่วนที่ 3 การประมาณการรายรับและรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ 2560 ส่วนที่ 4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2560 และ
ส่วนที่ 5 การกากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล
ขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ผู้ปกครองนักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่อานวยความสะดวก
และให้การสนับสนุนทุกด้าน จนกระทั่งการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560
สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือหรือเป็นแนวทาง
สาหรับการบริหารโรงเรียนและการจัดการเรียนรู้ ที่นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

ว่าที่ร.ต.ดร.
(สุกิจ ศรีพรหม)
ผู้อานวยการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน
สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

ข้อมูลทั่วไป
1. ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่เปิดสอนเฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เดิมสังกัด กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันสังกัด สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 121 หมู่ที่ 12 ตาบลสว่างแดนดิน
อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดิมชื่อ “โรงเรียนสว่าง”
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2502 โดยความเอื้อเฟื้อของ หลวงปริวรรตวรพิจิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดสกลนครสมัยนั้น ครูใหญ่คนแรก คือ นายประมวล อุปพงษ์
1 สิงหาคม 2506 นายนิรัตน์ วิภาวิน ดารงตาแหน่งครูใหญ่ และในปีนี้ได้เปลี่ยน
ชื่อโรงเรียน เป็น “โรงเรียนสว่างศึกษา”
พ.ศ. 2541 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายกระจายคุณภาพ
ไปสู่ภูมิภาค เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในต่างจังหวัด มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนที่มีชื่อเสียงใน
กรุงเทพมหานคร จึงประกาศจัดตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาขึ้นทั้ง 4 ภาค ซึ่งมีการจัดการเรียน
การสอนแบบเดียวกันกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
1 มิถุนายน 2542 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลี่ยนชื่อ “โรงเรียนสว่าง
ศึกษา” เป็น “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ได้ดาเนินการรับนักเรียนและ
เปิดทาการเรียน การสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 เป็นต้นมา ปัจจุบัน
โรงเรียนมีพื้นที่ 57 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา

2
2. ข้อมูลจาเพาะ

ภาพประกอบ 1 พระเกี้ยว ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
2.1 อักษรย่อประจาโรงเรียน “ต.อ.”
2.2 สีประจาโรงเรียน คือ “ชมพู”
2.3 พุทธสุภาษิตประจาโรงเรียน คือ
นิมิตฺต สาธุรูปาน กตญฺญูกตเวทิตา
ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี
2.4 ต้นไม้/ดอกไม้ประจาโรงเรียน คือ ต้นราชพฤกษ์ (ต้นคูณ)
2.5 อัตลักษณ์ คือ “ต.อ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต้นกล้าของแผ่นดิน”
2.6 เอกลักษณ์ คือ “ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม”
2.7 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

5) อยู่อย่างพอเพียง

2) ซื่อสัตย์ สุจริต

6) มุ่งมั่นในการทางาน

3) มีวินัย

7) รักความเป็นไทย

4) ใฝ่เรียนรู้

8) มีจิตสาธารณะ
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โครงสร้างการบริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้อานวยโรงเรียน

สมาคมศิษย์เก่าผู้ปกครอง ครูสว่างศึกษา
เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รองผู้อานวยการโรงเรียน

รองผู้อานวยการโรงเรียน

รองผู้อานวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารบุคคล

กลุ่มบริหาร
งบประมาณและ
แผนงาน

รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป

- งานห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์

- งานวางแผนอัตรากาลัง

-งานแผนกลยุทธ์

- งานธุรการสารบรรณ

- งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

- งานพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

- งานส่งเสริมการศึกษาเพื่อ
พัฒนาบุคลากร

- งานแผนปฏิบัติการ
ประจาปี

- งานประชาสัมพันธ์

- งานพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
- งานวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร

- งานส่งเสริมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

-งานจัดทาแผนงบประมาณ
และคาขอตั้งงบประมาณ

- งานรักษาความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา

- งานส่งเสริมมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ

- งานบริหารการเงินและ
บัญชี

- งานอนามัยโรงเรียน

- งานแนะแนวการศึกษา
- งานทะเบียนนักเรียน
- งานวัดผล ประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียน
- งานประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานอื่นในการ
พัฒนาและทดสอบด้าน
การศึกษา
- งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้สื่อ
และนวัตกรรมทางการศึกษา
- งานประกันคุณภาพภายใน
- งานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
- งานรับนักเรียนใหม่
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

- งานบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์

- งานประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

- งานสวัสดิการ

- งานจัดทาระบบและการ
จัดทาทะเบียนประวัติ

- งานสารสนเทศ

- งานสานักงานกลุ่มงาน
บุคคล
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

- งานระดมทุน
-งานระบบควบคุมภายใน
- งานอื่นๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย

- งานอาคารสถานที่

กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน
- งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
- งานเสริมสร้างและรักษา
วินัยนักเรียน
- งานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน

- งานโภชนาการ

- งานส่งเสริมสวัสดิการ
นักเรียน

- งานเลขานุการ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

- งานกองทุนเพื่อ
การศึกษา

- งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย

- งานคณะกรรมการ
นักเรียน
- งานอื่นๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย

4
3. ข้อมูลด้านการบริหารสถานศึกษา
ตาราง 1 แสดงทาเนียบผู้บริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2542 – ปัจจุบัน
ที่

ชื่อ - สกุล

1
2
3
4
5

นายวันชัย วิเศษโพธิศรี
นายประทวน วิไลศิลป์
นายเลอพงษ์ อุทธา
ว่าทีร่ .ต.ชัยเดช บุญรักษา
ว่าที่ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหม

ตาแหน่ง/ระดับ/วิทยฐานะ
ผู้อานวยการเชี่ยวชาญ (ระดับ 9)

ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการเชี่ยวชาญ (ระดับ 9)
ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ

ปีพุทธศักราช
2542 - 2547
2547 - 2548
2548 - 2555
2555 - 2559
2559 – ปัจจุบัน

ตาราง 2 แสดงข้อมูลรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงาน
ที่
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง/วิทยฐานะ
1 นายสมพงษ์ เชื้อกูล
รอง ผอ.ชานาญการพิเศษ
2 นายเศกสรรค์ ปัญญาแก้ว รอง ผอ.ชานาญการพิเศษ
3 นายภิญโญ ทองเหลา
รอง ผอ.ชานาญการพิเศษ
4 นายณรงค์ คาสุขุม
รอง ผอ.ชานาญการพิเศษ

กลุ่มบริหารงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณฯ

ตาราง 3 แสดงข้อมูลหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน
ที่
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง/วิทยฐานะ
1 น.ส.พัชรินทร์ อุทัยฉัตร
ครูชานาญการพิเศษ
2 นายปริญญา มณีนพ
ครูชานาญการพิเศษ
3 นายไพบูลย์ สุรารักษ์
ครูชานาญการพิเศษ
4 นางอัญชลี กุลเกลี้ยง
ครูชานาญการพิเศษ
5 นายเสนีย์ ธีรสิรินานนท์
ครูชานาญการพิเศษ

กลุม่ บริหารงาน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณฯ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

ตาราง 4 แสดงข้อมูลหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง/วิทยฐานะ
1 นายนพดล ศรีสาคร
ครูชานาญการพิเศษ
2 นางสมศรี ไชยชมภู
ครูชานาญการพิเศษ
3 นางพิศมัย พานโฮม
ครูชานาญการพิเศษ
4 นางธิกานดา ศรีสาคร
ครูชานาญการพิเศษ
5 นางนิ่มนวล ไชยพันธ์
ครูชานาญการพิเศษ

หน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา

5
6
7
8
9

นายสุรินทร์ นาจะรวย
ครูชานาญการพิเศษ
ศิลปะ
นางสาวกิริยา ทิพมาตย์
ครูชานาญการพิเศษ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางภิญญาภรณ์ จุฬา
ครูชานาญการพิเศษ
ภาษาต่างประเทศ
นายสุรศักดิ์ เอี๊ยบทวี
ครูชานาญการพิเศษ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4. ข้อมูลนักเรียน
ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจานวนนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 59) ดังนี้
1) จานวนนักเรียน ทั้งหมด 1,810 คน
2) จานวนนักเรียนจาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
ตาราง 5 แสดงข้อมูลจานวนนักเรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวมทั้งสิ้น

จานวน
ห้องเรียน
16
16
16
48

เพศ
ชาย
188
203
185
471

หญิง
427
401
406
1229

3) มีนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม - คน
4) มีนักเรียนที่มีภาวะ ทุพโภชนาการ - คน
5) มีนักเรียนปัญญาเลิศ - คน
6) มีนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ - คน
7) จานวนนักเรียนต่อห้อง (เฉลี่ย) 37 คน
8) สัดส่วนครู : นักเรียน = 1 : 22
9) จานวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ปีปัจจุบัน) - คน
10) สถิติการขาดเรียนเฉลี่ยต่อเดือน 2 วัน
11) จานวนนักเรียนที่ทาชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน 918 คน

รวม
615
604
591
1,810

6
5. ข้อมูลบุคลากร
ตาราง 6 แสดงข้อมูลบุคลากร ข้าราชการครู
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

ตาแหน่ง/วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชา เอก

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ว่าที่ ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหม
นายสมพงษ์ เชื้อกูล
นายเศกสรรค์ ปัญญาแก้ว
ดร.ภิญโญ ทองเหลา
นายณรงค์ คาสุขุม
นางอัญชลี กุลเกลีย้ ง
นายปริญญา มณีนพ
นายนเรศ เขมะสิงคิ
นางทรงศรี โสมชัย
นางสมศรี ไชยชมภู
นายวิวิธนันท์ หยูเห้ง
นายเสนีย์ ธีรสิรินานนท์
น.ส.นันทวัน พันธุมะโน

ผอ.ชานาญการพิเศษ
รองผอ.ชานาญการพิเศษ
รองผอ.ชานาญการพิเศษ
รองผอ.ชานาญการพิเศษ
รองผอ.ชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ

ศษ.ด
กศ.ม.
ศษ.ม.
ค.ด.
ค.ม.
ศศ.บ.
ค.บ.
ศษ.บ.
วท.บ.
กศ.ม.
ศศ.บ.
ค.บ.
กศ.บ.

การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา

14
15
16
17
18
19
20
21
22

นายปริพล สิทธิสิน
นายทวีศักดิ์ ทะคง
นายกิตติศักดิ์ สิงห์อร
นางเสาวคนธ์ สิงห์อร
นางสุนิสา จงขจรพันธ์
นางอุไรวรรณ มณีนพ
นางกรรณิกา บรรจุทรัพย์
นายสุรศักดิ์ เอี๊ยบทวี
นางพิศมัย พานโฮม

ครูชานาญการ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ

ค.บ.
กศ.บ.
กศ.บ.
กศ.บ.
ศษ.บ.
กศ.บ.
ศษ.ม.
ค.ม.
ค.ม.

23
24

นางรัตนาภรณ์ พูนพิพัฒน์
ว่าที่ รต.ศิริวัฒน์ กลยาณีย์

ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ

เกษตรศาสตร์/ ฟิสิกส์
เคมี
ฟิสิกส์
วัดผลการศึกษา
คณิตศาสตร์/ ชีววิทยา
ภาษาไทย
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
,ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
ค.บ. คณิตศาสตร์
กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

25
26

นางนิ่มนวล ไชยพันธ์
นางภิญญาภรณ์ จุฬา

ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ

กศ.บ. พลศึกษา
ศษ.ม. หลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ

27

นายอนุ ยุทธคราม

ครูชานาญการพิเศษ

ค.บ. สังคมศึกษา

28

ดร.พัชรินทร์ อุทัยฉัตร

ครูชานาญการพิเศษ

Ph.D Curriculum & Instruction

29
30

นายสุรินทร์ นาจะรวย
นางวิสาขมาส คาสีลา

ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ

ค.บ. ดนตรี
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

ภาวะผู้นาทางการบริหารการศึกษา

การบริหารการศึกษา
ภาษาและวรรณคดีไทย
อุตสาหกรรมศิลป์
เทคโนโลยีการศึกษา
ชีววิทยา
การวัดผลการศึกษา
ภาษาฝรั่งเศส
พลศึกษา
คณิตศาสตร์

7
ตาราง 6 (ต่อ)
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

ตาแหน่ง/วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชา เอก

31

นายศักดิ์บุรุษ รัตนพันธ์

ครูชานาญการพิเศษ

กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา

32

นายไพบูลย์ สุรารักษ์

ครูชานาญการพิเศษ

กศ.ม. คณิตศาสตร์

33

นางรพีพร สุรารักษ์

ครูชานาญการพิเศษ

กศ.ม. คณิตศาสตร์

34

น.ส.กิริยา ทิพมาตย์

ครูชานาญการพิเศษ

กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา

35

นางภิรนันท์ ข่วงทิพย์

ครูชานาญการพิเศษ

ค.ม.

36

นางชุมากานต์ สุรเสียง

ครูชานาญการพิเศษ

บธ.ม. การจัดการ

37
38

น.ส.สุนทรี เลิศสงคราม
นางจันทร์จิรา แง่พรหม

ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ

ศษ.บ. ภาษาไทย
ค.บ. ภาษาอังกฤษ

39

นายนพดล ศรีสาคร

ครูชานาญการพิเศษ

ค.บ.

40

นางธิกานดา ศรีสาคร

ครูชานาญการพิเศษ

ค.บ. สังคมศึกษา

41

น.ส.ณัฐปภัสร์ ศรีเวียงธวัช

ครูชานาญการพิเศษ

คอ.ม. คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี

42
43
44
45

นายชานาญ เพริดพราว
นายบุญเลิศ ไชยปัญหา
นายสุวชล สุราษฎร์
น.ส.อัญชลี สุขพิราบ

ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ

ศษ.ม.
ศษ.ม.
ค.บ.
วท.บ.

วิทยาศาสตร์ศึกษา
คณิตศาสตร์ศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์

46

นางกัลยารัตน์ นาคีย์

ครูชานาญการ

ค.ม.

ชีววิทยา

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

น.ส.ปิยะนุช บุญชาญ
น.ส.อุทุมพร ศรีสาคร
นางชินตา สุภาชาติ
น.ส.พิมพ์ชนก แจ้งภูเขียว
น.ส.นงลักษณ์ บัวทอง
น.ส.ชัญญาพัทธ์ ธนดิษฐาพงศ์
น.ส.บุญฑริก บุตราช
น.ส.ศรีอดุ ร ล้านสาวงษ์
นายภูวนาท พูนสัวสดิ์
นางนันทิยา เชื้อคาฮด
นางลัดดา ภูปัญญา
น.ส.บุษกร เสโนฤทธิ์
นายอนุวัฒน์ แก้วมะ

ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครู
ครู
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครู
ครู
ครู
ครู
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ

ศษ.ม.
วท.ม.
ค.ม.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
วท.บ.
ศษ.ม.
ศษ.ม.
วท.บ.
วท.บ.
กศ.ม.
M.Ed

การบริหารการศึกษา
ฟิสิกส์
หลักสูตรและการสอน
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
เคมี
ชีววิทยา
บริหารการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
เคมี
ชีววิทยา
วิทยาศาสตร์ศึกษา (ฟิสิกส์)
TESOL

60

นางสุวิมล สุริยะ

ครูชานาญการ

กศ.ม. การบริหารการศึกษา

หลักสูตรและการสอน

ภาษาไทย

8
ตาราง 6 (ต่อ)
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

ตาแหน่ง/วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชา เอก

61
62
63
64
65
66

นางสุพัตรา ดัดผ่อง
น.ส.ศศินันท์ นิวงษา
น.ส.วันเพ็ญ คาโคตร
น.ส.ปัทมา ใจคุ้มเก่า
นายศุภวุฒิ สุภาชาติ
น.ส.กนกวรรณ ศรีดาวเรือง

ครู
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ

ศศ.บ.
วท.บ.
ค.บ.
วท.บ.
ค.ม.
ศษ.ม.

ภาษาอังกฤษ
เคมี

67
68
69
70
71
72
73
74

น.ส.พิมพร อุ่นแก้ว
น.ส.น้าเพชร แสงสิมมา
น.ส.ยุพยง ทัศคร
นายพินิจ นันทเวข
นายวีระศักดิ์ อุปถานา
น.ส.อารีลักษณ์ คาโสภา
นายเศกสิทธิ์ ปาละสิทธิ์
นางกัลยา หาญคา

ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครู
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครู
ครูผู้ช่วย
ครูชานาญการพิเศษ

ค.บ.
ศษ.บ.
ศษ.บ.
กศ.บ.
ค.บ.
ศษ.ม.
วท.บ.
ศษ.ม.

เคมี
ภาษาจีน
ภาษาไทย
การสอนวิทยาศาสตร์(เคมี)
ชีววิทยา
การบริหารการศึกษา
จิตวิทยา
การพัฒนาหลักสูตรและ

วัดผลการศึกษาคณิตศาสตร์

สถิติ
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา

การจัดการเรียนรู้
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

นายมนูญ คูณศรี
นางสาวดลนภา พรรื่นเริง
นางกัญชญาวีร์ บาเพ็ญศิป์
นางณิชากร โสภาพร
นายอรรถพล ก้อนตาล
นายสุทธิชัย แสนท้าว
นางสาวปาริชาติ พันธุ์ศิริ
นางสาวรุจิราภรณ์ สายบุญรอด

นางสาวเอมมิกา วิเศษตุ่น
นางสาวหทัยชนก สุ่มมาตย์
นายอธิวัฒน์ วงษาไชย
นางสาวสายสุนีย์ ไชยสุข
นางสาวสุภาวดี ทัศมี

ครู
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครู
ครู
ครู

ศษ.ม.
ศศ.ม.
ค.บ.
ศศ.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ศษ.บ.
ศษ.บ.
ค.บ.
วท.บ.
ศษ.ม.
ศศ.บ.
ค.บ.

การบริหารการศึกษา
การสอนวิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
บรรณารักษ์ศาสตร์
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)
สังคมศึกษา
ศิลปศึกษา
วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)
วิทยาศาสตร์การกีฬา
การบริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ฟิสิกส์
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ตาราง 7 แสดงข้อมูลบุคลากร พนักงานราชการ
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

ตาแหน่ง/วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชา เอก

1

นางสัญทนา พรหมสาขา ณ สกลนคร

พนักงานราชการ

บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2

น.ส.จิราภรณ์ เหลืองสินศิริ

พนักงานราชการ

ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ

3

น.ส.ชลลดา จักรุวงษ์

พนักงานราชการ

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

4

น.ส.กรรณิการ์ คงสมมาตย์

พนักงานราชการ

ค.บ.

5

น.ส.อภิญญ์ดา สมบูรณ์พร้อม

พนักงานราชการ

วท.บ. ชีววิทยา

6

น.ส.ประภากร ไชยพันธ์

พนักงานราชการ

วท.บ. ชีววิทยา

7

น.ส.พัชรินทร์ โคตรปัญญา

พนักงานราชการ

ค.บ.

คณิตศาสตร์

นาฏศิลป์

ตาราง 8 แสดงข้อมูลบุคลากร ลูกจ้างชั่วคราว
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

1

น.ส.นันทวัน สาแดงชัย

2

น.ส.ดุษณิษา บัวพรม

3

นายวงศกร สมัครการ

4

น.ส.นฤมล เดชศิรินันท์

ตาแหน่ง/วิทยฐานะ

ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างชั่วคราว

วุฒิ

วิชา เอก

บช.บ บัญชี
บธ.บ. บริหารธุรกิจ(การบัญชี)
วท.บ. สื่อนฤมิต
ศศ.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์

5

น.ส.มณีวัลย์ ทองหาญ

ลูกจ้างชั่วคราว
6 นายศิริวัฒน์ ไชยตะมาตย์
ลูกจ้างชั่วคราว
7 นายอภิเชษฐ ฟ้าฝน
ลูกจ้างชั่วคราว
8 น.ส.จินดารัตน์ เทศประสิทธิ์ ลูกจ้างชั่วคราว
9 น.ส.วิลานี สุทา
ลูกจ้างชั่วคราว
10 น.ส.สุชาดา การสุวรรณ
ลูกจ้างชั่วคราว
11 นายธนะชัย ทรัพย์พิพัฒน์
ลูกจ้างชั่วคราว
12 นางสาวสุดาพร พรรณการ
ลูกจ้างชั่วคราว
ตาราง 9 แสดงข้อมูลบุคลากร ลูกจ้างชั่วคราว (sp 2)
ที่
1

ชื่อ – ชื่อสกุล
น.ส.ชนัสถ์นันท์ สาไพรวัน

ตาแหน่ง/วิทยฐานะ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ค.บ.

ภาษาไทย

ศศ.บ. ภาษาไทย
ค.บ.

คณิตศาสตร์

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
วท.บ. ฟิสิกส์
ค.บ.

วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)

ค.บ.

คณิตศาสตร์

ศศ.บ. สังคมศึกษา

วุฒิ

วิชา เอก

ศศ.บ. รัฐศาสตร์

ตาราง 10 แสดงข้อมูลบุคลากร ลูกจ้างประจา
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

ตาแหน่ง/วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชา เอก
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1

นายวศิน บรรจุทรัพย์

ช่างไฟฟ้า

ม.ศ.3

2

นายฐาปนะ สุวรรณหอม

ช่างไฟฟ้า

ม.ศ.3

3

นายพรชัย พงษ์สิทธิศักดิ์

พนักงานขับรถยนต์

ม.ศ.3

4

นายสุขสวัสดิ์ เนตรฉัยยา

ช่างไม้

ม.ศ.3

ตาราง 11 แสดงข้อมูลบุคลากร ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน, คนสวน, คนขับรถ, ยามรักษาการณ์)
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

ตาแหน่ง/วิทยฐานะ

วุฒิ

1

น.ส.รักใคร่ ศิวลิ ัย

พนักงานทาความสะอาด

ป.6

2

นางประหยัด นวลวัน

พนักงานทาความสะอาด

ป.6

3

นางทองออน พาเสน่ห์

พนักงานทาความสะอาด

ป.6

4

นายบัญชา หลักทอง

คนสวน

ม.6

5

นายสรรชัย ศรีสว่าง

พนักงานขับรถ

ม.6

6

นายฐิติพรรธน์ พิลาวงศ์

ยามรักษาการณ์

ม.6

7

นายปัญญา ปานะลักษณ์

ยามรักษาการณ์

ม.6

วิชา เอก

ตาราง 12 แสดงข้อมูลบุคลากรจาแนกตามตาแหน่ง วุฒิการศึกษา
เพศ
ประเภทบุคลากร
1.
2.
3.
4.
5.

ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
ครูผู้สอน
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจา
5.1 ช่างไม้
5.2 ช่างไฟฟ้า
5.3 พนักงานขับรถยนต์
6. ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติการสอน
7.ลูกจ้างชั่วคราวประจาสานักงาน

ระดับการศึกษาสูงสุด

ชาย

หญิง

1
4
27
-

55
7

ต่ากว่า
ป.ตรี
-

1
1
2
2
2

4
4

1
1
2
-

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

51
6

3
30
1

1
1
1
-

6
6

-

-
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8.พนักงานทาความสะอาด
9.คนสวน
10. พนักงานขับรถ
11. ยามรักษาการณ์
รวม

2
1
2
45

3
73

3
2
1
2
12

69

118

34

3

118

- มีครูที่สอนวิชาตรงตามวิชาเอก 82 คน (100 %)
- มีครูที่สอนวิชาตามความถนัด - คน
5. ข้อมูลด้านอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง
ตาราง 13 แสดงข้อมูลอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

อาคารเรียน
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (แบบ พ 5 ช)
อาคารอุปพงษ์ (แบบ 216 ค)
อาคารวิภาวิน (แบบ 216 ก)
สานักงานอาคารและสถานที่
อาคารอุตสาหกรรม
อาคารสานักงานกิจการนักเรียน
หอประชุมขนาดใหญ่
ร้านสวัสดิการ
หอถังประปาแบบแชมเปญ
ถังเก็บน้าฝน แบบ ฝ 33
หอพระพุทธรูป
โรงผลิตน้าดื่มมาตรฐาน (มอก.)
ที่จาหน่ายอาหาร
สนามฟุตบอล 105×85 ตารางเมตร
สนามบาสเกตบอล
สนามตะกร้อ
สนามวอลเลย์บอล

จานวน
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2

การใช้งาน
ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ
ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ
ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ
สานักงาน
ห้องเรียน
สานักงาน
ห้องประชุม
ร้านค้า
ถังประปา
ถังเก็บน้าฝน
หอพระ
โรงผลิตน้าดื่ม
จาหน่ายอาหาร
สนามฟุตบอล
สนามบาสเกตบอล
สนามตะกร้อ
สนามวอลเลย์บอล

สภาพ
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

12
18
19
20
21
22

สนามเทนนิส
สนามแบดมินตัน
สนามกอล์ฟ
สนามเปตอง
สนามฟุตซอล

2
2
1
2
1

สนามเทนนิส
สนามแบดมินตัน
สนามกอล์ฟ
สนามเปตอง
สนามฟุตซอล

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

6. ข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.1 ระบบอินเตอร์เน็ต
1) เชื่อมต่อโดยใช้ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง แบบ ADSL
ที่ความเร็ว 12 Mb/S 1 คู่สาย
2) เชื่อมต่อโดยใช้ระบบอินเตอร์เน็ต แบบ Leased Line ที่ความเร็ว 4 Mb/S
3) เครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ 4 เครื่อง
6.2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
1) ห้องปฏิบัติการ 1 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ 41 เครื่อง เครื่องโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง
2) ห้องปฏิบัติการ 2 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เครื่อง เครื่องโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง
6.3 ห้องเรียน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีห้องเรียนทั้งหมด 48 ห้องเรียน
นอกจากนี้แล้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ทาการเชื่อมต่อ
คอมพิวเตอร์ ทุกเครื่องในโรงเรียนทั้งระบบสายเชื่อมต่อและระบบไร้สาย (Wi-Fi) ให้สามารถ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการอื่น ๆ หรือคอมพิวเตอร์ให้ห้องกลุ่มงานบริหาร ติดตั้งโทรทัศน์สี
ขนาด 50 นิ้ว ประจาห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม ติดตั้งโทรทัศน์สี ในห้องเรียน
ทุกห้องเรียน
7. สภาพชุมชนโดยรวม
สภาพชุมชนรอบบริเวณ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะ
เป็นชุมชนเมือง อยู่ในเขตเทศบาลตาบล
สว่างแดนดิน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบ ได้แก่
หน่วยงานราชการ ห้างร้าน ธนาคาร โรงเรียน
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หอพักและสถานประกอบการอื่น ๆ
การเดินทางติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง เช่น
อุดรธานี นครพนม ค่อนข้างสะดวก
เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่บนถนนสาย
สกลนคร – อุดรธานี
อาเภอสว่างแดนดินมีพื้นที่ 970.0 ตารางกิโลเมตร มีจานวนประชากรทั้งสิ้น
127,169 คน และมีจานวนครัวเรือน 34,596 ครัวเรือน ประชากร มีความหนาแน่น 131.10 คน/
ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 16 ตาบล 187 หมู่บ้าน (ข้อมูล ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558) ส่วนอาชีพหลักของชุมชน คือ รับราชการ ค้าขาย รับจ้าง และประกอบอาชีพ
ส่วนตัว เนื่องจากบริเวณส่วนใหญ่เป็นที่ต้ังของสถานศึกษา และหน่วยงานราชการ ประชากร
ส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้อ งถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่ว ไป
คือ ประเพณีแห่ เทียนเข้าพรรษา และประเพณีลอยกระทง
ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ (ร้อยละ 34.47)
รองลงมาคืออาชีพเกษตรกรรม (ร้อยละ 27.45) อาชีพค้าขาย (ร้อยละ 16.23) และแม่บ้าน
(ร้อยละ 8.62) ส่วนอาชีพอื่น ๆ เช่น อาชีพรับจ้าง ประกอบธุรกิจส่วนตัว ลูกจ้างประจา และ
รัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 14.70) รายได้เฉลี่ยของผู้ปกครองนักเรียนต่อครอบครัว/ปี 190,000 บาท
ผู้ปกครอง ร้อยละ 98.99 นับถือศาสนาพุทธ และร้อยละ 1.01 นับถือศาสนาคริสต์
โอกาสและข้อจากัดของโรงเรียน
เนื่องจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ใกล้แหล่ง
ชุมชน และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาล วัด สถานีตารวจภูธร ที่ทาการไปรษณีย์โทรเลข
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เทศบาลตาบล และสถานศึกษาต่างๆ ทาให้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน
ด้านการพัฒนาผู้เรียนทุก ๆ ด้าน ผู้ปกครองนักเรียนเห็นความสาคัญ มีส่วนร่วม และให้การ
สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่าเสมอ ส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกด้าน ทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะ และคุณธรรม จริยธรรม ส่วนข้อจากัดของโรงเรียน คือ นักเรียนส่วนหนึ่งที่มี
ภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัดอื่น มีความจาเป็นต้องอาศัยหอพักเอกชน ในอาเภอสว่างแดนดิน ดังนั้น
จึงเป็นภาระหน้าที่ของโรงเรียน ที่ต้องจัดระบบดูแลนักเรียนเหล่านี้ เพื่อให้สามารถครองตนได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมเมื่ออยู่ห่างไกลจากผู้ปกครอง หากโรงเรียนดูแลได้ไม่ทั่วถึงอาจเป็น
ช่องทาง ให้นักเรียนถูกชักจูงไปในทางที่ผิดและส่งผลให้เกิด พฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์
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8.ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร
1. ด้านงบประมาณ
1.1 งบประมาณ (รับ – จ่าย)
ตาราง 14 แสดงประมาณการเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน
ที่
1

จานวน
นักเรียน
1,810

รายการ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

อัตราค่ารายหัว
(ต่อคน)
3,800

จานวนเงิน
6,878,000

ตาราง 10 แสดงประมาณการรายรับ-รายจ่าย
รายรับ
1. เงินงบประมาณ
1.1 เงินอุดหนุนรายหัว
1.2 ปัจจัยพื้นฐาน
1.3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ
2. เงินนอกงบประมาณ
3. เงินรายได้ (บริจาค)
3.1 ค่าจ้างครูพิเศษ
3.2 ค่าเรียนคอมพิวเตอร์
3.3 ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ
รวม

บาท
6,878,000
5,865,626
1,629,000
1,465,200
2,172,000
18,009,826

จัดสรร
1. ค่าสาธารณูปโภค
2. ค่าจ้างบุคลากร
3. ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
4. ค่าเบี้ยเลี้ยง
5. ค่าวัสดุสานักงาน
6. หมวดวิชาการ
7. หมวดบริหารทั่วไป
8. หมวดสารองจ่าย

รวม

บาท
1,800,000
400,000
300,000
300,000
400,000
2,206,800
1,103,400
367,800

6,878,000
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1.2 เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตาราง 15 แสดงงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายรับ
1. เงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี)

บาท
หมวดจัดสรร
5,232,126 1. ค่าหนังสือเรียน
2. ค่าอุปกรณ์การเรียน
3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
4. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน
4.1 กิจกรรมวิชาการ
4.2 กิจกรรมคุณธรรม
4.3 กิจกรรมทัศนศึกษา
4.4 กิจกรรมไอซีที
5,232,126

รวม

บาท
2,191,326
416,300
905,000

724,000
271,500
633,500
90,500
5,232,126

2. ข้อมูลทรัพยากรที่จาเป็น
2.1 คอมพิวเตอร์ มีจานวนทั้งหมด 243 เครื่อง
ตาราง 16 แสดงจานวนคอมพิวเตอร์
กิจกรรม
1. ใช้เพื่อการเรียนการสอน
2. ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตได้
3. ใช้ในงานบริหารจัดการ

จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่อง)

183
20
40

2.2 ห้องที่จัดไว้ใช้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะมีทั้งหมด 21 ห้อง ได้แก่ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 5 ห้อง ห้องปฏิบัติการทางภาษา 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 1 ห้อง
ห้องปฏิบัติการเคมี 3 ห้อง ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 3 ห้อง
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ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ 1 ห้อง ห้อง Dry Lab 1 ห้อง ห้อง Resource Center
1 ห้อง ห้องดนตรีไทย 1 ห้อง ห้องนาฏศิลป์ 1 ห้อง
2.3 พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม/นันทนาการ ได้แก่ สนามกีฬา ลานกีฬา หอประชุม
ห้องดนตรีไทย ห้องโสตทัศนศึกษา

แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสถิติการใช้
1. ห้องสมุด
1.1 ขนาด 600 ตารางเมตร
1.2 จานวนหนังสือทั้งหมด 50,997 เล่ม
1.3 การสืบค้น การยืมและคืนหนังสือใช้ระบบคอมพิวเตอร์
1.4 สถิติการใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่ผ่านมา คิดเป็น 900 คน/วัน
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2559
ตาราง 17 แสดงจานวนรายการแหล่งเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
สถิติการใช้
สถิติการใช้
(จานวนวัน/ปี)
(จานวนครั้ง/ปี)
ชื่อแหล่งเรียนรู้
ชื่อแหล่งเรียนรู้
1. ห้องสมุด
200
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
81
2. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
200
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
3. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
200
พระตาหนักภูพานราชนิเวศน์
4
4. ห้องปฏิบัติการทางภาษา
200
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอัน
4
เนื่องมาจากพระราชดาริ
5. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
200
โรงพยาบาลพระยุพราชสว่างแดนดิน
50
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
6. ห้องดนตรีไทย
200
6
วิทยาเขตสกลนคร
7. ห้องนาฏศิลป์
200
อุทยานแห่งชาติภูพาน
2
8. ห้อง Dry Lab
200
พิพิธภัณฑ์ภูพาน
2
9. ห้อง Resource Center
200

17
10. ห้องสืบค้น อินเตอร์เน็ต
11. หอประชุม
12. ลานกีฬา

200
200
200

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งอยู่เลขที่ 121 หมู่ที่ 12
ตาบลสว่างแดนดิน อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนครสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร เขต 23 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
มีบุคลากรสายบริหาร 5 คนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม เมื่อวันที่ 14,15 และ
18 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 มีการจัดการศึกษา 1 ระดับคือ
1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษาศึกษา มีบุคลากรครูจานวน 70 คน
ผู้เรียน จานวน 1,818 คน รวมทั้งสถานศึกษา มีบุคลากรครูจานวน 70 คนผู้เรียน จานวน 1,818 คน
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา แสดงในตารางสรุปผลได้ดังนี้
ตาราง 18 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพระดับดีและดีมาก
ลาดับที่ ตัวบ่งชี้ที่
1
1
2
2
3
3
4
7
5

8

6

9

7

10

8

11

ชื่อตัวบ่งชี้
ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา
พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด
ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

18
9

12

10
11

4
6

ของสถานศึกษา
ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐานรักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ

ดีมาก

ดี
ดี

ตาราง 19 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพต่ากว่าระดับดี
ลาดับที่
1

ตัวบ่งชี้ที่
ชื่อตัวบ่งชี้
5
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

ระดับคุณภาพ
พอใช้

จุดเด่น
1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีเช่น มีน้าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์ มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ วรรณศิลป์หรือนันทนาการผู้เรียนมี
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์เช่น ผู้เรียนเป็นลูกที่ดี ของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ของ
โรงเรียน และบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเช่นการหาความรู้จาก
การอ่าน และการใช้เทคโนโลยี การใช้ห้องสมุด การไปทัศนศึกษานอกสถานที่ เป็นต้น ผู้เรียนคิด
เป็น ทาเป็น เช่น มีความสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(โอเน็ต)
ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษาคือ “ต.อ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต้นกล้าของแผ่นดิน”
ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาคือ
“ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม” ตลอดจนสถานศึกษามีผลการดาเนินงานของโครงการ
พิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทสถานศึกษาคือ โครงการ โรงงานน้าดื่มตอ. โครงการธนาคารโรงเรียน
2. ครูได้รับการพัฒนาในวิชาที่สอนตามคุรุสภากาหนด มีการประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู้อยู่สม่าเสมอ มีการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูทุกคนอย่างสม่าเสมอ
ทุกภาคเรียน มีการแต่งตั้งกรรมการตรวจวัดแบบทดสอบทุกปีการศึกษา ครูทุกคนมีความสามารถ
กาหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล แล้ว
นามาใช้ในการวางแผนการจัดการ ออกแบบการเรียนรู้ที่สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
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จัดสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ จัดเตรียมและใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม
นาภูมิปัญญาท้องถิ่น และสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ มีการประเมินความก้าวหน้า
ผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย วิเคราะห์ผลการประเมินนามาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน
ศึกษา ค้นคว้า วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3. สถานศึกษาจัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีความสวยงาม
ร่มรื่น คณะกรรมการสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และผู้บริหารมี
ความสามารถบริหาร จัดการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
4. สถานศึกษามีแผนงานการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน และเตรียมความพร้อม
รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามอย่างเป็นระบบ มีคณะกรรมการจากกลุ่มงานบริหาร
วิชาการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กลุ่มงานบริหารบุคคล และ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ดาเนินงานตามภาระงานโดยใช้มาตรฐานของการศึกษาขั้นพื้นฐานตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ 4 มาตรฐาน
จุดที่ควรพัฒนา
1. ผู้เรียนบางส่วนยังขาดความสามารถด้านการคิด การแก้ปัญหา การปรับตัวเข้ากับ
สังคม
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(โอเน็ต)ผู้เรียนบางส่วน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
3. สถานศึกษายังขาดการกาหนดกรอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในอนาคต 3 - 5 ปี
ให้มีความชัดเจน
4. สถานศึกษายังขาดการนาผลประเมินไปพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบครบวงจร
5. ครูบางส่วนยังขาดกาหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน วิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียน
เป็นรายบุคคล เพื่อนามาใช้ในการวางแผน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน จัดเตรียมและใช้
สื่อที่หลากหลายให้เหมาะสมกับผู้เรียน นาภูมิปัญญาท้องถิ่น และใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
มีการประเมินความก้าวหน้าด้วยวิธีที่หลากหลาย วิเคราะห์ผลการประเมิน แล้วนามาปรับปรุง
แก้ไขเพื่อใช้ในการสอนซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ศึกษา ค้นคว้า วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและ
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2554
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1. ด้านผลการจัดการศึกษา
1.1 สถานศึกษาควรส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนบางส่วนให้มีความสามารถด้านการคิด
การแก้ปัญหา การปรับตัวเข้ากับสังคมโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน แบบ
กระบวนการกลุ่ม แบบแผนผังความคิด ให้เพิ่มมากขึ้น และหลากหลาย โดยบูรณาการร่วมกับ
การจัดการเรียนรู้ของครูโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถด้าน
กระบวนการดิค สรุปความคิดแบบองค์รวม เช่น สามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู
สามารถนาเสนอวิธีการแก้ไปปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ตามความเหมาะสมตามศักยภาพ กาหนด
เป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถ
วิเคราะห์สรุปประเด็นความรู้จากการเรื่องราวต่างๆที่อ่านหรือสิ่งที่พบเห็นได้ดี มีความคิดรวบ
ยอด เป็นต้น
1.2 สถานศึกษาควรส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบโครงงาน แบบกระบวนการกลุ่ม แบบ
แผนผังความคิด เป็นต้น บูรณาการกับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู ควรดาเนินการดังนี้ คือ
จัดแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกให้เพิ่มขึ้นอย่างหลากหลาย ให้เหมาะสมกับศักยภาพผู้เรียน
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองมากขึ้น จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ เช่น
จัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริม กิจกรรมการเข้าค่ายติวเข้ม จัดการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ
ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสอน การผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกับผู้เรียน มีการวัดผล ประเมินผล และนาผลประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอนให้
สอดคล้องและเอื้อประโยชน์แก่ผู้เรียนอย่างแท้จริง
2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา
2.1 สถานศึกษาควรกาหนดกรอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในอนาคต 3 - 5 ปี ให้มี
ความชัดเจน โดยใช้มาตรฐานการศึกษาเป็นเป้าหมายในการพัฒนานามาจัดทาแผนกลยุทธ์
กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ โครงการ กิจกรรม และตัวบ่งชี้ความสาเร็จของการพัฒนา
ให้มีความต่อเนื่องชัดเจน และเป็นรูปธรรม กาหนดผู้รับผิดชอบและดาเนินการ โดยความร่วมมือ
กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน ผู้เรียน และต้นสังกัด ทั้งนี้สถานศึกษาควรใช้
แผนกลยุทธ์ที่วางไว้ เป็นเครื่องมือในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน
เพื่อพัฒนางานทุกๆ ด้านรวมทั้งการบริหารหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร สาระการเรียนรู้
ให้เหมาะสมกับท้องถิ่น ทันสมัยและต่อเนื่อง โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมดาเนินการตั้งแต่การวางแผน
การดาเนินการตามแผน การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการนาผลมาพัฒนาปรับปรุง
ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

21
ให้ชัดเจน มีการวางแผนงาน/ โครงการ โดยกาหนดเป้าหมายแต่ละโครงการให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของแต่ละมาตรฐาน ควรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดาเนินการจัดให้มีการนิเทศ
ติดตามและประเมินโครงการให้ชัดเจน พร้อมทั้งกาหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุง หลังการ
ประเมินโครงการ ควรจัดระบบ กากับ ติดตามการดาเนินงาน จัดให้มีการตรวจสอบ ทบทวน
และรายงานคุณภาพอย่างมีระบบต่อต้นสังกัด และเผยแพร่ต่อสาธารณะ ทั้งนี้การดาเนินการ
สถานศึกษาต้องร่วมมือกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.1 สถานศึกษาควรนาผลประเมินจากการพัฒนา อบรม สัมมนา การเขียนแผนจัดการ
เรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน แบบทดสอบวัดผล ประเมินผล ไปพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็น
ระบบครบวงจร
3.2 ครูบางส่วนควรกาหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนอย่างแท้จริง วิเคราะห์
ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อนามาใช้ในการวางแผน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
จัดเตรียมและใช้สื่อที่หลากหลายให้เหมาะสมกับผู้เรียน นาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน และใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนอย่างแท้จริง มีการประเมิน
ความก้าวหน้าด้วยวิธีที่หลากหลาย วิเคราะห์ผลการประเมิน แล้วนามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อใช้ใน
การสอนซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ศึกษา ค้นคว้า วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญให้มากยิ่งขึ้น

ตาราง 20 ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จาแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน (มัธยมศึกษา)
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

น้าหนัก
(คะแนน)

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

10.00
10.00
10.00
10.00
20.00

9.72
9.79
9.35
8.72
10.52

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
พอใช้
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การศึกษาขัน้ พื้นฐาน (มัธยมศึกษา)
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม

น้าหนัก
(คะแนน)
10.00
5.00

คะแนน
ที่ได้
8.00
4.80

5.00

4.85

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

100.00

85.75

ดี

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป

 ใช่ ❑ ไม่ใช่

มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้

 ใช่ ❑ ไม่ใช่

ไม่มตี ัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุง

 ใช่ ❑ ไม่ใช่

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา ❑ ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา

ตาราง 21 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาแนกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา

ระดับ
คุณภาพ
ดี
ดีมาก
ดีมาก
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา)
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์พนั ธกิจ
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชีม้ าตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่2 มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็น
สาคัญ
กลุ่มตัวบ่งชี้พนื้ ฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน
กลุ่มตัวบ่งชี้พนื้ ฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด
ผลรวมคะแนนทั้งหมด

น้าหนัก
(คะแนน)

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

10.00
10.00
10.00
10.00
20.00

9.72
9.79
9.35
8.72
10.52

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
พอใช้

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

4.80

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

10.00

8.00

ดี

5.00

4.85

ดีมาก

100.00

85.75

ดี

5.00

ส่วนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งมั่นจัดการศึกษา สู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการระดับมาตรฐานสากล
พัฒนาผู้เรียนเป็นผู้มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีจริยธรรม รักษ์ความเป็นไทย
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ปลูกฝังให้ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมอันดีงามบนพื้นฐานความเป็นไทย
2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
3. พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและจรรยาบรรณของครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมจัด
สวัสดิการตามความเหมาะสม
4. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่าง
ทั่วถึง ตลอดจนใช้ข้อมูลสารสนเทศและงานวิจัยเพื่อการพัฒนา
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล
6. พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดหาทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียนตามความเหมาะสม
และช่วยเหลือสังคม ทั้งด้านวิชาการ และสาธารณกุศล
7. พัฒนาหลักสูตรและการสอนด้วยระบบคุณภาพ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8. พัฒนาอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภค สิ่งอานวยความสะดวก
ให้เพียงพอ สะอาด สวยงาม มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้
9. จัดหา ผลิต ใช้สื่อนวัตกรรม และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนางานทุกระบบ
10. สนับสนุนให้ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา นาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
เป้าประสงค์ (Goal)
(1) ด้านนักเรียน
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▪ ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความรู้เป็นสากล
สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร มีทักษะการ
ทางานและการบริหารจัดการ และโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
▪ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมอันดีงาม เช่น
มีความกตัญญูกตเวที ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความเมตตากรุณา ความมีระเบียบ
วินัย ความขยันหมั่นเพียร รู้จักประหยัดอดออม มีจิตสานึกความเป็นไทย เข้าใจภูมิ
ปัญญาไทยและท้องถิ่น รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รู้จักประสมประสานทักษะ
การดารงชีวิตตามวิถีไทย ให้เข้ากับสากล
▪ ผู้เรียนมีความเป็นผู้นา รู้จักเป็นผู้ตาม มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม ให้เกียรติผู้อื่น
มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ
มีวิสัยทัศน์ มีเหตุผล รู้จักรับฟังความเห็นของผู้อื่น มีความเป็นประชาธิปไตย
และมีจิตสานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ
▪ ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง จิตใจร่าเริงแจ่มใส มีสุขภาพจิตที่ดี ป้องกันตนเอง
จาก สิ่งเสพติดให้โทษ หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และ
ปัญหาทางเพศ ปฏิบัติตนตามมาตรการสุขบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมกิจกรรมด้านการ
รักษาสุขภาพอนามัย มีความสุข โดยการออกกาลังกาย เล่นกีฬา เล่นดนตรี นาฏศิลป์
รวมทั้งการร่วมทากิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรม
(2) ด้านครู
▪ บุคลากรทุกฝ่ายมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม มีศักยภาพในหน้าที่ของตน ด้วยการ
อบรม สัมมนา นิเทศ ศึกษาต่อ ทัศนศึกษา ดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
▪ ยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานดี มีจรรยาบรรณ เป็นแบบอย่างที่ดี
ส่งเสริมการพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนตาแหน่งและวิทยฐานะ และจัดสวัสดิการให้แก่
บุคลากรตามความเหมาะสม
▪ มีการจัดจ้างบุคลากรเจ้าของภาษา เพื่อสอนวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และจัดจ้าง
บุคลากรอื่นตามความจาเป็น
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(3) ด้านผู้บริหาร
▪ มีระบบบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ระบบบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม
ยุทธศาสตร์ ระบบงบประมาณแบบระยะปานกลาง ระบบควบคุมภายใน และระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา
▪ ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนเป็นผู้ทรงภูมิรู้ บริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมภิบาล
หลักนิติธรรม คุณธรรมและยึดแนวทางการบริหารสถานศึกษาที่ดี เพื่อให้เกิดคุณภาพ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กรและผู้เรียน
(4) ด้านโรงเรียน
▪ มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่าง
ทั่วถึงสม่าเสมอ ตลอดจนใช้ข้อมูลสารสนเทศและงานวิจัยเพื่อการพัฒนา
▪ มีหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ แบบสหศึกษา เพื่อมุ่ง
เตรียมผู้เรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และหลักสูตรสาหรับนักเรียนที่มี
อัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและภาษาไทย โดยคัดเลือก
จากนักเรียนทั่วประเทศ และดาเนินงานตามแนวทางในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติพุทธศักราช 2542 และนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ผู้เรียนสามารถเลือกแผนการเรียนได้ตามความชอบ ความรู้และความสามารถ
ของตน
▪ มีกระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ท้องถิ่น
และประเทศชาติ สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและกิจกรรม โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
มีการใช้กระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย อาทิ การเรียนแบบ E-Learning
Active Learning การทดลอง การสร้างนวัตกรรม การปฏิบัติจริง กระบวนการกลุ่ม
กิจกรรมชมรม การฝึกทักษะด้านวิชาชีพ กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล
▪ มีอาคาร สถานที่ แหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ สาธารณูปโภค สิ่งอานวยความ
สะดวก อย่างเพียงพอ สะอาด สวยงาม มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
▪ มีสื่อนวัตกรรม สื่อเทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเพียงพอ บุคลากรสามารถผลิต
และใช้สื่อนวัตกรรม สื่อเทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน
ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนางานทุกระบบ มีระบบการจัดเก็บ ดูแลบารุงรักษา ที่มี
ประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความคุ้มค่า
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▪ มีการเตรี ยมความพร้ อมสาหรับนักเรียนเพื่อการสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
การสอบแข่งขันชิงทุนศึกษาต่อ การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ และการแข่งขันด้านต่างๆ
ในประเทศและระดับสากล
(5) ด้านผู้ปกครองและชุมชน
▪ ประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครู
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายในการพัฒนาโรงเรียน และการช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสม
▪ ช่วยเหลือด้านวิชาการและด้านทุนทรัพย์ แก่โรงเรียนเครือข่าย และโรงเรียนที่ขอความ
อนุเคราะห์ และบริจาคเงินเพื่อสาธารณกุศลตามความเหมาะสม ต้อนรับ ให้ความรู้แก่
คณะ ผู้มาศึกษาดูงาน และจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่สาธารณชนทั่วไป
เอกลักษณ์ (Uniqueness)
ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม
อัตลักษณ์ (Identity)
“ต.อ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต้นกล้าของแผ่นดิน”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

จุดเน้น (Indicator)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลักเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10
ผู้เรียนทุกคนมีจิตสานึกในความรักชาติศาสนา พระมหากษัตริย์
เพิ่มศักยภาพผู้เรียนในด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านภาษา และด้านเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาสู่ระดับมาตรฐานสากล
สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ ที่เน้นศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ลดอัตราการออกกลางคัน
ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้เรียน ครู บุคลากร และสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม
โรงเรียนผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในเข้มแข็ง และผ่าน
การรับรองการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.

3.แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
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โรงเรียนดาเนินการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะจากการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก ดังนี้
1. จัดการศึกษาให้สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม และตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เพื่อประโยชนต่อ
ผู้เรียนและสังคมให้บรรลุความมุ่งหมายที่กาหนด ซึ่งเป็นการศึกษาตลอดชีวิต
2. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับนักเรียนปกติ นักเรียนพิการ นักเรียนด้อยโอกาส และ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
3. จัดการศึกษาโดย 3 รูปแบบคือ ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยตามความ
เหมาะสม
4. ปฏิรูปการเรียนรูตามหลักการและแนวทางที่กาหนดไว อาทิเช่น จัดตามธรรมชาติ
และศักยภาพของนักเรียนแต่ละวัยเรียน และแต่ละคน จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งใน และนอก
โรงเรียนตลอดทั้งจัดการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
5. จั ดทาหลั กสู ตรสถานศึ ก ษา โดยปรั บใช้ห ลั กสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้น พื้นฐาน
พ.ศ.2551 ให้ เหมาะกับ สภาพ และความต้องการของท้องถิ่นที่ตั้งโรงเรียน
6. จัดกระบวนการเรียนรู ตลอดชีวิตให้แกประชาชนในชุมชน โดยให้การศึกษาอบรม
ตามความจาเป็นและความเหมาะสม
7. จั ดให้ มีก ารวิจั ย เกี่ย วกั บ การเรี ยนการสอนและการบริห ารจัด การ ตลอดทั้ง
มุ่งส่ งเสริมให้ใช้ก ระบวนการวิจั ย ในชั้น เรีย น
8. บริหารจัดการโรงเรียนตามกระบวนการกระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาทั้ง
ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณและด้านการบริหารทั่วไป ด้านการบริหารบุคลากร สอดคลองกับ
หลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเป็นฐานและการมีสวนร่วมของชุมชน องค์กรชุมชน และผู้มสี ่วน
เกี่ยวข้อง
9. จั ด การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาทั้ ง คุ ณ ภาพภายในและภายนอก ตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึ ก ษาที่ กาหนด
10. พัฒ นาวิช าชี พครู และบุ คลากรทางการศึ ก ษา เพื่ อจั ดการเรียนการสอนใหสอด
คลองกั บ แนวทางหลั ก การที่กาหนดตามแนวทางการปฏิรูปการศึก ษา
11. แสวงหานวัตกรรมเทคโนโลยี ภูมิปัญญาไทย และภูมปิ ัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน ในโรงเรียน
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4. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
กลยุทธ์ (Strategy)
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม สร้างเสริมทักษะการดารงชีวิต
ตามวิถีไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู และเป็นแบบอย่างที่ดี
กลยุทธ์ที่ 3 จัดระบบบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
และเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญระดับ
มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ เทคโนโลยี การใช้แหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์
วัตถุประสงค์
1. พัฒนาผู้เรียน
1.1 ส่งเสริมให้นักเรียนเป็น
คุณภาพ คุณธรรม
บุคคลแห่งการเรียนรู้
จริยธรรมและสร้าง
รักการอ่าน รักการ
เสริมทักษะการ
เรียนรูต้ ลอดชีวิต
ดารงชีวิตตามวิถี
มีความรูเ้ ป็นสากล
ไทยและวิถีชีวิตตาม
สามารถใช้เทคโนโลยีได้
หลักปรัชญาของ
อย่างเหมาะสม มีทักษะ
เศรษฐกิจพอเพียง
การใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสาร มีทักษะการ
ทางานและการบริหาร
จัดการ และโรงเรียนเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้
1.2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ปลูกฝังให้นักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และค่านิยมอัน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

โครงการ

- จานวนนักเรียนที่สนใจ
1. โครงการส่งเสริมคุณภาพ
แสวงหาความรูจ้ ากแหล่ง
คุณธรรม จริยธรรมของ
เรียนรูต้ ่างๆ ผ่านสื่อและ
ผู้เรียน
เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสมกับระดับการ 2. โครงการเสริมสร้างทักษะ
เรียนรู้
การดารงชีวิตตามวิถีไทย
- จานวนนักเรียนที่สามารถ
และหลักปรัชญาของ
แลกเปลีย่ นวิธีการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง
กับผู้อื่นได้
- จานวนนักเรียนที่สามารถ 3. โครงการสุขภาพกายดี
นาเสนอความคิด ผ่านการ
สุขภาพจิตดี มีความสุข
พูด การเขียน และการสื่อ
ความด้วยวิธีการ
หลากหลาย
- จานวนนักเรียนที่สามารถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ประกอบการนาเสนอได้
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กลยุทธ์

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ดีงาม เช่น มีความ
กตัญญูกตเวที ความ
ซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ
ความเมตตากรุณา
ความมีระเบียบวินัย
ความขยันหมั่น-เพียร
รู้จักประหยัด อดออม
มีจิตสานึกความเป็นไทย
เข้าใจภูมิปญ
ั ญาไทยและ
ท้องถิ่น รักชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์
รู้จักประสมประสาน
ทักษะการดารงชีวิตตาม
วิถีไทยให้เข้ากับสากล

อย่างเหมาะสม
- จานวนนักเรียนที่มีการ
วิเคราะห์งาน / วางแผน /
กาหนดเป้าหมาย /
ปฏิบัติงาน / ประเมินและ
ปรับปรุงผลงานอย่างเป็น
ระบบ
- จานวนนักเรียนที่เคารพเชื่อ
ฟัง พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ
ยกย่อง ผู้มีพระคุณ
- จานวนนักเรียนที่เป็นผู้มี
วินัยในตนเอง
- จานวนนักเรียนที่ช่วยเหลือ
ผู้อื่นด้วยความเต็มใจ
- จานวนนักเรียนที่แบ่งปัน
และเสียสละเวลา หรือ
ทรัพย์สินของตนเองเพื่อ
ส่วนรวมอย่างเหมาะสม

1.3 ส่งเสริมให้นักเรียน
มีความเป็นผู้นา รู้จักเป็น
ผู้ตาม มีความเสียสละ
เพื่อส่วนรวม ให้เกียรติ
ผู้อื่นมีมนุษย์สัมพันธ์
มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ครอบครัว สังคม
และประเทศชาติ
มีวิสัยทัศน์ มีเหตุผล
รู้จักรับฟังความเห็นของ
ผู้อื่น มีความเป็น
ประชาธิปไตย และมี

- จานวนนักเรียนที่ใช้
ทรัพย์สิน สิ่งของ และ
สาธารณูปโภคอื่นๆ ทั้งของ
ตนเองและส่วนรวมอย่าง
ประหยัดและรู้คณ
ุ ค่า
- จานวนนักเรียนที่ตระหนัก
เห็นถึงความสาคัญของภูมิ
ปัญญาไทยและท้องถิ่น
- จานวนนักเรียนที่เข้าร่วม
อนุรักษ์และเผยแพร่
ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม
- จานวนนักเรียนที่รู้จัก

โครงการ
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กลยุทธ์

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

จิตสานึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและ
ธรรมชาติ
1.4 ส่งเสริมให้นักเรียน
มีสุขภาพพลานามัย
แข็งแรง จิตใจร่าเริง
แจ่มใส สุขภาพจิตที่ดี
ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพ
ติดให้โทษ หลีกเลี่ยง
สภาวะทีเ่ สี่ยงต่อความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ
และปัญหาทางเพศ
ปฏิบัติตนตามมาตรการ
สุขบัญญัติแห่งชาติ
เข้าร่วมกิจกรรมด้านการ
รักษาสุขภาพอนามัย
มีความสุข โดยการออก
กาลังกาย เล่นกีฬา เล่น
ดนตรี นาฏศิลป์ รวมทั้ง
การร่วมทากิจกรรมด้าน
ศาสนาและวัฒนธรรม

ปรับปรุงประสมประสานวิถี
ไทยให้เข้ากับสากล

วัตถุประสงค์

โครงการ

- จานวนนักเรียนที่มีมนุษย์
สัมพันธ์กับบุคคลอื่น
สามารถแสดงความคิดเห็น
และยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น
- จานวนนักเรียนที่สามารถ
ควบคุมอารมณ์ และ
พฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสมได้
- จานวนนักเรียนที่สามารถ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้นา
และผูต้ ามในฐานะสมาชิก
กลุ่มได้
- จานวนนักเรียนมีความเป็น
ประชาธิปไตย
- จานวนนักเรียนที่ให้ความ
ร่วมมือในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
- จานวนนักเรียนที่ปฏิบตั ิตน
ในการรักษาสุขภาพอนามัย
ตามหลักสุขบัญญัติ 10
ประการ อย่างสม่าเสมอ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- จานวนนักเรียนที่มี
พฤติกรรมหลีกเลี่ยงสภาวะ
เสี่ยง ความรุนแรง โรคภัย
อุบัติเหตุ และปัญหาทาง
เพศ
- จานวนนักเรียนที่เป็นผู้มี

โครงการ
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2. พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพ
คุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู และเป็น
แบบอย่างที่ดี

2.1 พัฒนาศักยภาพด้าน
วิชาการ คุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู ด้วยการ
อบรม สัมมนา นิเทศ
ศึกษาต่อ ทัศนศึกษาดู
งาน ทั้งในและ
ต่างประเทศ
2.2 สร้างขวัญและกาลังให้แก่
บุคลากร ให้การยกย่อง
และเชิดชูเกียรติ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานดี
มีจรรยาบรรณ
เป็นแบบอย่างที่ดี
ส่งเสริมการพัฒนาเพื่อ
ปรับเปลีย่ นตาแหน่ง
และวิทยฐานะ และจัด
สวัสดิการให้แก่
บุคลากรตามความ
เหมาะสม

กลยุทธ์

วัตถุประสงค์

อุปนิสัยร่าเริงแจ่มใส มี
ความเป็นมิตรกับผู้อื่น
- จานวนนักเรียนที่สามารถ
เล่นหรือเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์
อย่างมีความสุข
- จานวนนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมด้านศาสนาและ
วัฒนธรรม
- จานวนครูที่มีวินัยในตนเอง 1. โครงการพัฒนาความรู้
พัฒนาตนเองให้มีบุคลิกที่ดี
คุณธรรม จริยธรรมของ
และมีวสิ ัยทัศน์ ในการ
บุคลากร
ทางาน
- จานวนครูที่ประพฤติปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู เป็นแบบอย่างที่
ดีให้แก่นักเรียน และ
บุคคลภายนอก
- จานวนครูที่มีความ
รับผิดชอบในงานสอน
สามารถวางแผนการจัดการ
เรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
สอดคล้องกับสาระการ
เรียนรู้และมาตรฐานการ
เรียนรู้
- จานวนครูที่ใช้เทคโนโลยีใน
การพัฒนาการเรียนรู้ของ
ตนเองและผู้เรียนได้
- จานวนครูที่ได้รับรางวัล
การยกย่องเชิดชูเกียรติ /
การปรับเปลี่ยนวิทยฐานะ
สูงขึ้น
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ
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3. จัดระบบบริหารจัด 3.1 ส่งเสริมการ
การศึกษา ตามหลัก
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ธรรมาภิบาล โดยใช้
และข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียนเป็นฐาน
โรงเรียนแก่ผู้เกีย่ วข้อง
และเน้นการมีส่วน
อย่างทั่วถึงสม่าเสมอ
ร่วมจากทุกภาคส่วน
ตลอดจนใช้ข้อมูล
สารสนเทศและงานวิจัย
เพื่อการพัฒนา
3.2 ประสานงานกับ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สมาคมศิษย์เก่า
ผู้ปกครองและครูโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เน้นการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการ
พัฒนาโรงเรียน และการ
ช่วยเหลือนักเรียนตาม
ความเหมาะสม
3.3 ช่วยเหลือด้านวิชาการ
และด้านทุนทรัพย์ แก่
โรงเรียนเครือข่าย และ
โรงเรียนที่ขอความ
อนุเคราะห์ และบริจาค
เงินเพื่อสาธารณกุศลตาม
ความเหมาะสม ต้อนรับ
ให้ความรู้แก่คณะผู้มา
ศึกษาดูงาน และจัด
นิทรรศการเพื่อเผยแพร่
ความรู้แก่สาธารณชน
ทั่วไป
3.4 จัดระบบบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน ระบบ
บริหารงบประมาณแบบ

- จานวนผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับ
1. โครงการพัฒนาระบบ
ทราบข้อมูลข่าวสารจากทาง
บริหารจัดการงาน
โรงเรียนได้อย่างทั่วถึงและ
โรงเรียน
สม่าเสมอ
- จานวนบุคคลที่ใช้ข้อมูล
2. โครงการสร้างความ
สารสนเทศและงานวิจัยเพื่อ
ร่วมมือและการมีส่วน
การพัฒนา
ร่วม
- มีคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการ
วางแผนและสนับสนุนการ
จัดการศึกษา
- มอบทุนการศึกษาสาหรับ
นักเรียนที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์
- สถานศึกษามีกิจกรรมที่
ส่งเสริมความสัมพันธ์กับ
ชุมชนในการพัฒนา
การศึกษา
- นักเรียนและบุคลากรร่วมกัน
บริจาคเงินเพื่อร่วมในสา
ธารณกุศลตามโอกาส
- ร่วมต้อนรับและให้ความรู้แก่
คณะผู้มาศึกษาดูงาน
- มีแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจาปี
แผนงบประมาณแบบระยะ
ปานกลาง ระบบการควบคุม
ภายใน และระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
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มุ่งเน้นผลงาน ระบบ
งบประมาณแบบระยะปาน
กลาง ระบบควบคุมภายใน
และระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา

กลยุทธ์
4. ส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญระดับ
มาตรฐานสากล

วัตถุประสงค์
4.1 จัดหลักสูตรการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายสายสามัญ แบบ
สหศึกษา เพื่อมุ่งเตรียม
นักเรียนเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา และ
หลักสูตรสาหรับนักเรียน
ที่มีอัจฉริยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทย โดยคัดเลือก
จากนักเรียนจาก 19
จังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ดาเนินงานตามแนวทาง
ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2542 และ
นโยบายของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน นักเรียน
สามารถเลือกแผนการ
เรียนได้ตามความชอบ
ความรู้และความสามารถ
ของตน
4.2 จัดกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน ที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- มีหลักสูตรสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับเป้าหมาย
การศึกษาและความ
ต้องการของท้องถิ่น
- มีหลักสูตรสถานศึกษา
สาหรับห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์
- มีแผนการเรียนรู้ที่
หลากหลายครบทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
- นักเรียนสามารถเลือก
แผนการเรียนได้ตาม
ความชอบ ความรู้และ
ความสามารถของตนเอง
- มีกิจกรรมการเรียนการ
สอนและกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่สอดคล้องกับ
ความสนใจของผู้เรียน
- มีกิจกรรมส่งเสริม ยกย่อง
ความสามารถพิเศษของ
ผู้เรียนเฉพาะด้าน
- จานวนผู้เรียนทีไ่ ด้รับการ
พัฒนาผ่านกิจกรรมการ
เรียนการสอนและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
อย่างสม่าเสมอ
- จานวนนักเรียนที่สอบผ่าน
และร่วมเข้าค่ายโอลิมปิก
วิชาการ

โครงการ
1. โครงการจัดการเรียนการ
สอนและสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้สู่ความเป็น
เลิศ
2. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. โครงการจัดการเรียนการ
สอนและสนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์

4. โครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรม
การเรียนรู้แบบโครงงาน
คณิตศาสตร์
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ท้องถิ่น และประเทศชาติ - จานวนนักเรียนที่ได้รับ
สู่ความเป็นเลิศทาง
คัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อใน
วิชาการและกิจกรรม โดย คณะแพทยศาสตร์
เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ
วิศวกรรมศาสตร์
มีการใช้กระบวนการเรียน วิทยาศาสตร์ และคณะ
การสอน ที่หลากหลาย
อื่นๆ
อาทิ การเรียนแบบ
- จานวนนักเรียนที่ได้รับทุน
E-Learning การทดลอง
ศึกษาต่อ
การปฏิบัตจิ ริง
กลยุทธ์

วัตถุประสงค์
กระบวนการกลุ่ม
กิจกรรมชมรม การฝึก
ทักษะด้านวิชาชีพ
กระบวนการคิดอย่างมี
เหตุผล
4.3 สนับสนุนการเตรียมความ
พร้อมสาหรับนักเรียนเพื่อ
การสอบเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัย การ
สอบแข่งขันชิงทุนศึกษา
ต่อ การแข่งขันโอลิมปิก
วิชาการ และการแข่งขัน
ด้านต่างๆ ในประเทศและ
ระดับสากล
4.4 จัดจ้างบุคลากรเจ้าของ
ภาษา เพื่อสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ และจีน
และจัดจ้างบุคลากรอื่น
ตามความจาเป็น
5. ส่งเสริมพัฒนา
5.1 สร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง
นวัตกรรมการเรียนรู้
อาคาร สถานที่ แหล่งการ
เทคโนโลยีการใช้
เรียนรู้ สิ่งแวดล้อม
แหล่งเรียนรู้
ภูมิทัศน์ สาธารณูปโภค

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- จานวนนักเรียนที่ได้รับ
รางวัลชนะเลิศจากการ
แข่งขันทางวิชาการและ
กีฬา
- มีครูเจ้าของภาษาทาการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษ
- มีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่
สนับสนุนการสอน
เพียงพอ

- สถานศึกษามีแผนการ
จัดการ และการใช้แหล่ง
การเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาเพื่อใช้ในการ

โครงการ

1. โครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมพร้อมแหล่ง
เรียนรู้
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และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น

สิ่งอานวยความสะดวก
จัดการเรียนรู้ เช่น
ให้เพียงพอ สะอาด
ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ
สวยงาม มีบรรยากาศแห่ง ต่างๆ ศูนย์วิทยบริการ
การเรียนรู้
(Resource Center)
5.2 สนับสนุนให้จัดทา ผลิต
- มีสวนหย่อมหรือบริเวณที่
นวัตกรรม และใช้สื่อ
นั่ง พักผ่อน ภายในและ
นวัตกรรม สื่อเทคโนโลยี
ภายนอกอาคารอย่าง
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพียงพอ
รวมทั้งส่งเสริมให้ใช้
- โรงเรียนมีภูมิทัศน์
เทคโนโลยีในการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมทีส่ วยงาม และ
งานทุกระบบ จัดระบบ
สะอาดปลอดภัย
การจัดเก็บ ดูแล
- มีสื่อนวัตกรรม
บารุงรักษา ที่มี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สาหรับ
ประสิทธิภาพ ก่อให้เกิด
ประกอบการเรียนการ
ความคุ้มค่า
สอนที่หลากหลาย ทันสมัย
และเพียงพอ

ส่วนที่ 3
ประมาณการรายรับและรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2560
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้กาหนดสัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2560 ดังนี้
1. ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2560
1.1 เงินอุดหนุนรายหัว
ตาราง 18 แสดงประมาณการเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน
ที่
รายการ
1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รวมทั้งสิ้น

จานวนนักเรียน
1,810
1,810

ค่ารายหัว/คน
3,800

จานวนเงิน
6,878,000
6,878,000

ตาราง 19 แสดงประมาณการรายรับ-รายจ่าย
รายรับ
1. เงินงบประมาณ
1.1 เงินอุดหนุนรายหัว
1.2 ปัจจัยพื้นฐาน
1.3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ
2. เงินนอกงบประมาณ
3. เงินรายได้ (บริจาค)
3.1 ค่าจ้างครูพิเศษ
3.2 ค่าเรียนคอมพิวเตอร์
3.3 ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ
รวม

บาท
6,878,000
5,865,626
1,629,000
1,465,200
2,172,000
18,009,826

จัดสรร
1. ค่าสาธารณูปโภค
2. ค่าจ้างบุคลากร
3. ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
4. ค่าเบี้ยเลี้ยง
5. ค่าวัสดุสานักงาน
6. หมวดงานวิชาการ
7. หมวดงานบริหารทั่วไปฯ
8. หมวดสารองจ่าย

รวม

บาท
1,800,000
400,000
300,000
300,000
400,000
2,206,800
1,103,400
367,800

6,878,000
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หมายเหตุ เงินรายได้สถานศึกษามิได้นาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการหรือกิจกรรม
1.2 เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตาราง 20 แสดงงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายรับ
บาท
หมวดจัดสรร
บาท
1. เงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย
5,232,126 1. ค่าหนังสือเรียน
2,191,326
ในการจัดการศึกษา
2. ค่าอุปกรณ์การเรียน
416,300
ตั้งแต่ระดับอนุบาล
3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
905,000
จนจบการศึกษา
4. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี)
ผู้เรียน
4.1 กิจกรรมวิชาการ
724,000
4.2 กิจกรรมคุณธรรม
271,500
4.3 กิจกรรมทัศนศึกษา
633,500
4.4 กิจกรรมไอซีที
90,500
รวม
5,232,126
5,232,126
ตาราง 21 แสดงอัตราส่วนการจัดสรรงบประมาณตามกลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระฯ (เงินอุดหนุน)
ที่
กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้
งบประมาณ
ร้อยละ
1 กลุ่มบริหารวิชาการ
1,116,000
30.34
2 กลุ่มบริหารบุคคล
128,000
3.48
3 กลุ่มบริหารงบประมาณ
150,900
4.10
4 กลุ่มบริหารทั่วไป
610,500
16.60
5 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
214,000
5.82
6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
80,500
2.19
7 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
40,000
1.09
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
230,000
6.25
9 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
100,000
2.72
10 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
90,000
2.45
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11
12
13
14
15
16

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
80,000
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
70,000
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
80,000
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
65,300
งานโสตทัศนศึกษา
85,000
งานห้องสมุด
170,000
รวมทั้งสิ้น
3,310,200
ตาราง 22 แสดงอัตราส่วนการจัดสรรงบประมาณ (เงินอุดหนุน)
ที่
1
2
3

หมวดจัดสรร
งบประมาณด้านวิชาการ
งบประมาณด้านบริหารทั่วไป / ด้านงบประมาณและแผนงาน
/ ด้านบุคคล
งบประมาณสารองจ่าย
รวมทั้งสิ้น

2.18
1.90
2.17
1.78
2.31
4.62
90.00

งบประมาณ
4,126,800

ร้อยละ
60

2,063,400

30

687,800
6,878,000

10
100

ส่วนที่ 4
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2560
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ให้ความเห็นชอบการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2560 ดังนี้
ที่

งาน/โครงการ
งบกลาง

สนอง
กล
ยุทธ์

ได้รับจัดสรรงบประมาณ 2560

เงิน
อุดหนุน

เงิน
กิจกรรมฯ

เงินอื่นๆ

รวม

367,800

-

-

367,800

ว่าที่ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหม

378,000

378,000

น.ส.พัชรินทร์ อุทัยฉัตร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
1.โครงการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ
1 กิจกรรมสอนปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ ชั้นม.4 1,4
2 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สานักงาน
3
1,060,000
3 กิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตร
1,4
35,000
4 กิจกรรมจัดแสดงนิทรรศการ
1,4
95,150
5 กิจกรรมจัดซื้อแบบพิมพ์งานทะเบียน วัดผล
3
6,000
6 กิจกรรมการพัฒนาครูในการเรียนการสอน
2
45,000
2.โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
7 กิจกรรมจ้างครูต่างชาติ
1,4
8 กิจกรรมค่าเรียนคอมพิวเตอร์
1,4
9 กิจกรรมจ้างครูพิเศษ/บุคลากรอื่น
1,4
3.โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ
10 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
3
หลักสูตรท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560-2562
5,000
รวม
1,116,000 130,150
งานโสตทัศนศึกษา
4.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานโรงเรียน
11 กิจกรรมซ่อมบารุงโสตทัศนูปกรณ์
3
25,000
12 กิจกรรมปรับปรุงระบบงานโสตทัศนูปกรณ์
3
60,000
รวม
85,000
งานไอซีที
5.โครงการใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่าพัฒนาทุกระบบ
13 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเครือข่าย
5
50,000

ผู้รับผิดชอบ

1,060,000 น.ส.พัชรินทร์ อุทัยฉัตร

35,000
95,150
6,000
45,000

น.ส.พัชรินทร์ อุทัยฉัตร
น.ส.พัชรินทร์ อุทัยฉัตร
น.ส.พัชรินทร์ อุทัยฉัตร
น.ส.พัชรินทร์ อุทัยฉัตร
วิชาการ/การเงิน

2,172,000
1,465,200
1,629,000

วิชาการ/การเงิน
วิชาการ/การเงิน
นางพิศมัย พานโฮม

5,644,200

6,890,350

-

25,000
60,000
85,000

นายศักดิ์บุรุษ รัตนพันธ์

-

50,000

นายชานาญ เพริดพราว

นายศักดิ์บุรุษ รัตนพันธ์

38
สนอง
กล
ยุทธ์

ได้รับจัดสรรงบประมาณ 2560

เงิน
อุดหนุน

เงิน
กิจกรรมฯ

เงินอื่นๆ

รวม

-

50,000

-

50,000

งานห้องสมุด
6.โครงการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ
14 กิจกรรมจัดซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์
5
20,000
15 กิจกรรมนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด
1,4
5,000
16 กิจกรรมจัดซื้อหนังสือส่งเสริมหลักสูตรและ
5
105,000
-

-

20,000
5,000
105,000

นางชุมากานต์ สุรเสียง

-

5,000

นางชุมากานต์ สุรเสียง
นางชุมากานต์ สุรเสียง

-

10,000
50,000
5,000
170,000

-

7,000
15,000
2,000

น.ส.สุนทรี เลิศสงคราม

-

1,000
15,000
1,500
1,500
1,000

นายนพดล ศรีสาคร

-

1,000

นายนพดล ศรีสาคร

ที่

งาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

อินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน

รวม

นางชุมากานต์ สุรเสียง
นางชุมากานต์ สุรเสียง

หนังสือประกอบการเรียนการสอน

17 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
1,4
5,000
7.โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมพร้อมแหล่งเรียนรู้
18 กิจกรรมจัดหาวัสดุสานักงาน
3
5,000
19 กิจกรรมจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ห้องสมุด
3
10,000
20 กิจกรรมจัดหาและซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์
3
20,000
รวม
170,000
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
8.โครงการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ
21 กิจกรรมวันภาษาไทย
1,4
7,000
22 กิจกรรมวันสุนทรภู่
1,4
15,000
23 กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะภาษาไทย
1,4
2,000
ภายนอกโรงเรียน
24 กิจกรรมการอบรมพัฒนาครูภาษาไทย
2
1,000
25 กิจกรรมเพชรยอดมงกุฎภาษาไทย
1,4
15,000
26 กิจกรรมคนเก่งวรรณคดีไทย
1,4
1,500
27 กิจกรรมคนเก่งหลักภาษาไทย
1,4
1,500
28 กิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67
1,4
1,000
9.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
29 กิจกรรมสอนซ่อมเสริมเติมความรู้ภาษาไทย
1,4
1,000
10.โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมพร้อมแหล่งเรียนรู้
30 กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาห้องกลุม่ สาระการ
5
15,000
เรียนรูภ้ าษาไทย
31 กิจกรรมจัดหาสื่อและวัสดุอุปกรณ์
3
30,000

นางชุมากานต์ สุรเสียง
นางชุมากานต์ สุรเสียง

นายอธิวัฒน์ วงษาไชย

น.ส.ยุพยง ทัศคร

นายนพดล ศรีสาคร
นางอัญชลี กุลเกลี้ยง
นายอธิวัฒน์ วงษาไชย
น.ส.ชลลดา จักรุวงษ์

น.ส.ยุพยง ทัศคร
น.ส.สุนทรี เลิศสงคราม

39
ที่
32
33
34
35

สนอง
งาน/โครงการ
กล
ยุทธ์
กิจกรรมนิทรรศการผลงานภาษาไทย
1,4
กิจกรรมสาระความรู้ 5 นาทีหน้าเสาธง
1,4
กิจกรรมหมอภาษา
1,4
กิจกรรมจัดทาแผนการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน
2
รวม

ได้รับจัดสรรงบประมาณ 2560

เงิน
อุดหนุน

เงิน
กิจกรรมฯ

ผู้รับผิดชอบ
เงินอื่นๆ

รวม

5,500

นางอุไรวรรณ มณีนพ
นายศริวัฒน์ ไชยตะมาตย์

น.ส.ชลลดา จักรุวงษ์

นายนพดล ศรีสาคร

80,500

15,000

-

95,000

2
1,4

10,000

-

-

10,000

นางสมศรี ไชยชมภู

1,4
1,4
1,4

-

3,000
10,000
2,000

-

3,000
10,000
2,000

น.ส.นันทวัน พันธุมะโน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
11.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
36 กิจกรรมจัดทาแผนการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน
37 กิจกรรมส่งเสริมเพิม่ มาตรฐานการ
สอบแข่งขันคณิตศาสตร์
38 กิจกรรมสอนซ่อมเสริมและสอวน.
39 กิจกรรมคณิตคิดเลขเร็ว
40 กิจกรรมสร้างผลงานโดยใช้โปรแกรม

นายไพบูลย์ สุรารักษ์

น.ส.ปัทมา ใจคุ้มเก่า

นางรพีพร สุรารักษ์

The Geometer's Sketchpad (GSP)

41
42

43

44
45
46
47

12.โครงการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ
กิจกรรมจัดทาสื่อและอุปกรณ์
3
15,000
15,000
กิจกรรมห้องสมุดกลุ่มสาระ
1,2,4 15,000
15,000
การเรียนรู้คณิตศาสตร์
13.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานคณิตศาสตร์
กิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
1,4
5,000
5,000
โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
คณิตศาสตร์
รวม
40,000 20,000
60,000
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
14.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
กิจกรรมติวเข้มโอลิมปิกวิชาการ
1,4
6,000
6,000
กิจกรรมพิชิต O-NET
1,4
4,000
4,000
กิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
1,4
5,000
5,000
กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนที่
1,4
12,000
12,000

น.ส.วันเพ็ญ คาโคตร
นางสุนิสา จงขจรพันธุ์

นางสมศรี ไชยชมภู

นายกิตติศกั ดิ์ สิงห์อร

นางพิศมัย พานโฮม
นางกรรณิกา บรรจุทัพย์

นางพิศมัย พานโฮม

40
ที่

งาน/โครงการ

สนอง
กล
ยุทธ์

ได้รับจัดสรรงบประมาณ 2560

เงิน
อุดหนุน

เงิน
กิจกรรมฯ

ผู้รับผิดชอบ
เงินอื่นๆ

รวม

หลากหลาย

48
49
50
51
52
53

15.โครงการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาสาสตร์
1,4
25,000
กิจกรรมผลิตและจัดหาสื่อการเรียนการสอน
3
60,000
กิจกรรมแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์
1,4
20,000
กิจกรรมแข่งขันเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์
1,4
9,000
ณ มหาวิทยาลัยนครพนม
กิจกรรมแข่งขันเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์
1,4
7,000
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กิจกรรมแข่งขันเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์
1,4
14,000
-

-

60,000
20,000
9,000

นายชานาญ เพริดพราว

-

7,000

น.ส.ศรีอุดร ล้านสาวงษ์

-

14,000

นางชินตา สุภาชาติ

นางพิศมัย พานโฮม
นางพิศมัย พานโฮม
นางศศินนั ท์ สาขามุละ

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร

54 กิจกรรมแข่งขันเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์

1,4

6,000

-

-

6,000

น.ส.พิมพร อุ่นแก้ว

1,4
2,3,5

14,000
40,000

-

-

14,000
40,000

นางกัลยารัตน์ นาคีย์

1,4
1,4

14,000
2,000

-

-

14,000
2,000

นางพิศมัย พานโฮม

1,4

2,000

-

-

2,000

นางพิศมัย พานโฮม

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

55 กิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
56 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้
ห้องปฏิบัติการ
57 กิจกรรมแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ประจาปี 2560
58 กิจกรรมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา
ตอนปลายของมูลนิธิเปรม ติลสูลานนท์
59 กิจกรรมแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก
ระหว่างประเทศ (IESO : International Earth
Science Olympiad) ประจาปี 2560
60 กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์

61
62
63
64

65

น.ส.ดลนภา พรรืน่ เริง

นางพิศมัย พานโฮม

1,4
20,000
20,000 นางพิศมัย พานโฮม
16.โครงการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
นางทรงศรี โสมชัย
กิจกรรมจัดหาสื่อการเรียนการสอน
1,4
35,000
กิจกรรมศึกษาพืชเศรษฐกิจ
1,4
11,160 198,000 209,160 นางทรงศรี โสมชัย
กิจกรรมเทคนิคปฏิบตั ิการพื้นฐานทาง
1,4
18,000
18,000 นางทรงศรี โสมชัย
วิทยาศาสตร์
กิจกรรมค่ายวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 1,4
24,240
60,000
84,240 นางทรงศรี โสมชัย
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม
กิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนห้องเรียน
1,4
4,320
18,000
22,320 นางทรงศรี โสมชัย
พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม ชั้นม.4 ปีการศึกษา 2560
จังหวัดคู่พัฒนาสกลนคร-นครพนม-เครือข่าย
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66

67

68

69

งาน/โครงการ

สนอง
กล
ยุทธ์

ได้รับจัดสรรงบประมาณ 2560

เงิน
อุดหนุน

เงิน
กิจกรรมฯ

ผู้รับผิดชอบ
เงินอื่นๆ

รวม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
กิจกรรมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และ 1,4
20,130
60,000
80,130 นางทรงศรี โสมชัย
เทคโนโลยี ครั้งที่ 10
17.โครงการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสกลนคร
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาการ
1,4
20,000
20,000 นางกรรณิกา บรรจุทรัพย์
จัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
18.โครงการศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย1 วิชาชีววิทยา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กิจกรรมการอบรมโอลิมปิกวิชาการ สอวน.
1,4
624,000 624,000 นางทรงศรี โสมชัย
ค่าย1 วิชาชีววิทยา โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รวม
230,000 124,850 998,000 1,352,850
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
19.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
นางธิกานดา ศรีสาคร
กิจกรรมสอนเสริมเติมเต็มความรู้มุ่งสู่
1,4
มหาวิทยาลัย

70 กิจกรรมสอนเสริมเพิ่มความรู้พิชิต O-Net
วิชาสังคมศึกษา
71 กิจกรรมซ่อมเสริมเพิ่มความรู้พัฒนาผลสัมฤทธิ์
วิชาสังคมศึกษา
20.โครงการพัฒนาศักยภาพครู
72 กิจกรรมครูมืออาชีพ

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

1,4

-

-

-

-

นางธิกานดา ศรีสาคร

1,4

-

-

-

-

นางธิกานดา ศรีสาคร

-

-

-

-

นางธิกานดา ศรีสาคร

-

5,000
-

นางธิกานดา ศรีสาคร

-

5,000
40,000
30,000

นางธิกานดา ศรีสาคร

-

1,000
2,000
-

นายอนุ ยุทธคราม

21.โครงการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ
กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน
1,4
5,000
กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการแข่งขันกับ
1,4
หน่วยงานภายนอก
กิจกรรมค้นหาคนเก่งวิชาสังคมศึกษา
1,4
5,000
กิจกรรมเพชรยอดมงกุฎ
1,4
40,000
กิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1,4
กิจกรรมจัดซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์
3
30,000
22.โครงการส่งเสริมคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน
กิจกรรมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
1,4
1,000
กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม
1,4
2,000
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระประจาสัปดาห์
1,4
กิจกรรมสติมาปัญญาเกิด
1,4
-

นางธิกานดา ศรีสาคร

นางธิกานดา ศรีสาคร
นางธิกานดา ศรีสาคร
นายภูวนาท พูลสวัสดิ์

นางธิกานดา ศรีสาคร
นางชุมากานต์ สุรเสียง
น.ส.นงลักษณ์ บัวทอง
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ที่

งาน/โครงการ

83 กิจกรรมสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก
84 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอาราม
85 กิจกรรมวันสาคัญของชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
86 กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย
87
88
89
90

91
92
93
94
95
96
97
98

99
100
101
102

23.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
กิจกรรมพัฒนาห้องแหล่งเรียนรู้วิถีพุทธ
กิจกรรมพัฒนาห้องแหล่งเรียนรู้อาเซียนศึกษา
24.โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามรอยธรรม
กิจกรรมแหล่งอารยธรรมบ้านเชียง

สนอง
กล
ยุทธ์
1,4
1,4
1,4
1,4

ได้รับจัดสรรงบประมาณ 2560

เงิน
อุดหนุน

ผู้รับผิดชอบ

1,000

เงิน
กิจกรรมฯ
-

เงินอื่นๆ
19,000
-

รวม
19,000
1,000

นางธิกานดา ศรีสาคร

1,000

-

-

1,000

นางธิกานดา ศรีสาคร

20,000
32,000

-

-

20,000
32,000

นางกัลยา หาญคา

1,000
2,000
100,000

40,000

19,000

1,000
2,000
159,000

นางธิกานดา ศรีสาคร

-

150,000
50,000

นางนิม่ นวล ไชยพันธ์

-

65,000
5,000
5,000
5,000
3,000
7,000
290,000

นางนิม่ นวล ไชยพันธ์

-

65,000
5,000
5,000
5,000
80,000

รวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
25.โครงการสุขภาพกายดี สุขภาพจิตดี มีความสุข
กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน
1,4
150,000
กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายนอกโรงเรียน
1,4
50,000
26.โครงการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ
กิจกรรมจัดหาสื่อและวัสดุ อุปกรณ์
3
65,000
กิจกรรมปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์
3
5,000
กิจกรรมจัดทาโคมไฟแสงสว่างเคลื่อนที่
3
5,000
กิจกรรมจัดทาสนามตะกร้อลอดห่วง
3
5,000
กิจกรรมแข่งขันฟุตบอล 7 คน
1,4
3,000
กิจกรรมปรับปรุงสนามกีฬา
3
7,000
รวม
90,000 200,000
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
27.โครงการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ
กิจกรรมพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
5
65,000
กิจกรรมจัดซื้อสื่อการสอนวิชาทัศนศิลป์
1,4
5,000
กิจกรรมจัดซื้อสื่อการสอนวิชาดนตรี
1,4
5,000
กิจกรรมจัดซื้อสื่อการสอนวิชานาฏศิลป์
1,4
5,000
รวม
80,000
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
28.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียน

นางธิกานดา ศรีสาคร
น.ส.กัญชญาวีร์ บาเพ็ญศิลป์

นางธิกานดา ศรีสาคร

น.ส.ปาริชาติ พันธุศิริ

นางนิม่ นวล ไชยพันธ์

นางนิม่ นวล ไชยพันธ์
นางนิม่ นวล ไชยพันธ์
นางนิม่ นวล ไชยพันธ์
นางนิ่มนวล ไชยพันธ์
นางนิ่มนวล ไชยพันธ์

นายสุรินทร์ นาจะรวย
น.ส.รุจิราภรณ์ สายบุญรอด

นายสุรินทร์ นาจะรวย
น.ส.พัชรินทร์ โคตรปัญญา
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งาน/โครงการ

สนอง
กล
ยุทธ์
1,4

ได้รับจัดสรรงบประมาณ 2560

เงิน
อุดหนุน

เงิน
กิจกรรมฯ
-

103 กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการแข่งขันงาน
28,000
ศิลปหัตกรรมนักเรียน
104 กิจกรรมติวเข้มโอลิมปิกวิชาการสาขาวิชา
1,4
2,000
คอมพิวเตอร์
105 กิจกรรมแข่งขันที่จัดขึ้นภายในและภายนอก
1,4
13,000
หน่วยงาน
106 กิจกรรมสอนเสริมนอกเวลาเรียน
1,4
29.โครงการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ
107 กิจกรรมพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ศนู ย์
5
22,000
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
108 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน
2,3
109 กิจกรรมจัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ์
3
20,000
รวม
70,000 15,000
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
30.โครงการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ
110 กิจกรรมเรียนภาษาต่างประเทศกับครูเจ้าของ 4
ภาษา (เงินกัน)
111 กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษา
3
20,000
-

ผู้รับผิดชอบ
เงินอื่นๆ
-

รวม
28,000

น.ส.กิริยา ทิพมาตย์

-

2,000

น.ส.กิริยา ทิพมาตย์

-

13,000

น.ส.กิริยา ทิพมาตย์

-

-

น.ส.กิริยา ทิพมาตย์

-

22,000

น.ส.กิริยา ทิพมาตย์

-

13,000
20,000
85,000

น.ส.กิริยา ทิพมาตย์

271,500

271,500

นางภิญญาภรณ์ จุฬา

-

20,000

นางภิญญาภรณ์ จุฬา

น.ส.กิริยา ทิพมาตย์

(Sound Lab/ERIC)

112 กิจกรรมจัดหาครุภณ
ั ฑ์เพื่อใช้ใน
3
การเรียนการสอน
113 กิจกรรมผลิต จัดหาสื่อการสอน
3
31.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
114 กิจกรรมวันคริสต์มาส
1,4
115 กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 1,4
นอกสถานที่
116 กิจกรรมสอนเสริมพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมใน 1,4

20,000

-

-

20,000

นางภิญญาภรณ์ จุฬา

10,000

-

-

10,000

นางภิญญาภรณ์ จุฬา

-

20,000
20,000

-

20,000
20,000

นางสุพัตรา ดัดผ่อง

10,000

-

-

10,000

นางภิญญาภรณ์ จุฬา

1,4

10,000

-

-

10,000

นางภิญญาภรณ์ จุฬา

1,4

10,000

-

-

10,000

นางภิญญาภรณ์ จุฬา

80,000

40,000

271,500

391,500

นายสุวชล สุราษฎร์

การสอบระดับประเทศ GAT , O-NET

117 กิจกรรมเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ
(debate, speech, multi skill, spelling
bee, story telling)
118 กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านภาษาจีน (HAK,
skit, speech,เพลงม เล่านิทาน)
รวม
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ที่

119

120
121
122
123
124
125
126
127

128
129
130
131
132
133

134

งาน/โครงการ

สนอง
กล
ยุทธ์
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เงิน
อุดหนุน

เงิน
กิจกรรมฯ

ผู้รับผิดชอบ
เงินอื่นๆ

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
32.โครงการเสริมสร้างทักษะการดารงชีวิตตามวิถีไทยและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมธนาคารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
1
10,000
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
33.โครงการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ
กิจกรรม Podium Day
1,4
35,000
กิจกรรมจิตอาสา หนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงการ
1,4
4,000
กิจกรรมเสริมความรู้สมู่ หาวิทยาลัย
1,4
40,000
กิจกรรมชุมนุม
1,4
50,000
กิจกรรมทัศนศึกษา (เงินกัน)
1,4
633,500
34.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานโรงเรียน
กิจกรรมซ่อมแซมวัสดุครุภณ
ั ฑ์
3
10,000
กิจกรรมซื้อวัสดุสานักงาน
3
20,000
กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์แหล่งเรียนรู้เพื่อการ
5
35,300
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
รวม
65,300 139,000
กลุ่มบริหารงานบุคคล
35.โครงการพัฒนาความรู้ คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร
กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่
2
60,000
กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องเตรียมอุดมศึกษาฯ 2,3
40,000
กิจกรรมพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ
2
300,000
เพื่อการจัดการเรียนการสอน (เงินกัน)
กิจกรรมจัดจ้างบุคลากร (เงินกัน)
2
400,000
36.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานโรงเรียน
กิจกรรมพัฒนาระบบนิเทศและการ
2,3
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เพื่อใช้ในการ
3
28,000
บริหารงานบุคคล
รวม
128,000
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
37.โครงการสุขภาพกายดี สุขภาพจิตดี มีความสุข
กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่
3
10,000
-

รวม

10,000

นางชุมากานต์ สุรเสียง

35,000
4,000
40,000
50,000
633,500

นายสุรศักดิ์ เอี๊ยบทวี

10,000
20,000
35,300

นายสุรศักดิ์ เอี๊ยบทวี

นายสุรศักดิ์ เอี๊ยบทวี
นายสุรศักดิ์ เอี๊ยบทวี
นายพินิจ นันทเวช
นายสุรศักดิ์ เอี๊ยบทวี

นายสุรศักดิ์ เอี๊ยบทวี
นายสุรศักดิ์ เอี๊ยบทวี

204,300

60,000
40,000
300,000

นางอัญชลี กุลเกลีย้ ง

400,000

นางอัญชลี กุลเกลีย้ ง

-

นางอัญชลี กุลเกลีย้ ง

28,000

นางอัญชลี กุลเกลีย้ ง

นางอัญชลี กุลเกลีย้ ง
นางอัญชลี กุลเกลีย้ ง

128,000

10,000

น.ส.บุญฑริก บุตราช

-

น.ส.บุญฑริก บุตราช

ยาประจาห้องพยาบาล

135 กิจกรรมปรับปรุงห้องพยาบาล

3

-

-

-

45
ที่

งาน/โครงการ

136 กิจกรรมจัดหาเวชภัณฑ์
137 กิจกรรมงานอนามัยโรงเรียน
138 กิจกรรมงานคุ้มครองผู้บริโภค (อย.น้อย) และอาหาร

สนอง
กล
ยุทธ์
3
3
3
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เงิน
อุดหนุน

ผู้รับผิดชอบ

20,000
5,000
5,000

เงิน
กิจกรรมฯ
-

เงินอื่นๆ
-

รวม
20,000
5,000
5,000

5,000
-

-

-

5,000
-

นายไพบูลย์ สุรารักษ์

-

-

30,000
50,000
20,000
-

นางรพีพร สุรารักษ์

-

-

200,000 นายนเรศ เขมะสิงคิ
40,000 นายไพบูลย์ สุรารักษ์
นายไพบูลย์ สุรารักษ์
3,500
132,000 นายไพบูลย์ สุรารักษ์
70,000 นายไพบูลย์ สุรารักษ์

-

-

20,000 นายไพบูลย์ สุรารักษ์
300,000 นายไพบูลย์ สุรารักษ์
610,500

-

-

5,000
20,000
5,000
5,000
5,000
60,000
5,000
2,000
2,000
-

น.ส.บุญฑริก บุตราช
น.ส.บุญฑริก บุตราช
นางนิ่มนวล ไชยพันธ์

ปลอดภัยในโรงเรียน

38.โครงการสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วม
139 กิจกรรมงานสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม
140 กิจกรรมงานเลขานุการคณะกรรมการ

3
3

นายไพบูลย์ สุรารักษ์

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

152
153
154
155
156
157
158
159
160
161

กิจกรรมงานสารบรรณ
กิจกรรมงานประชาสัมพันธ์

3
30,000
3
50,000
กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 1 มิถุนายน
3
20,000
กิจกรรมงานประกันอุบัตเิ หตุหมู่
3
39.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานโรงเรียน
กิจกรรมงานพัฒนาอาคารสถานที่
3,5 200,000
กิจกรรมจัดระบบสาธารณูปโภค
3
40,000
กิจกรรมรักษาสถานภาพโดเมนเนม
3
3,500
กิจกรรมปรับปรุงห้องอานวยการ
3
132,000
กิจกรรมปรับปรุงเครื่องปรับอากาศและ
3
70,000
อุปกรณ์อิเล็คทรอนิค
กิจกรรมดูแลไม้ประดับภายในโรงเรียน
3,5
20,000
กิจกรรมซ่อมบารุงยานพาหนะ (เงินกัน)
3
300,000
รวม
610,500
งานกิจการนักเรียน
40.โครงการส่งเสริมคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1,4
5,000
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
1,4
20,000
กิจกรรมอบรมผู้นานักเรียน
1,4
5,000
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
1,4
5,000
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนจบการศึกษา
1,4
5,000
กิจกรรมประดับพระเกี้ยวและไหว้ครู
1,4
60,000
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
1,4
5,000
กิจกรรมคนดีศรี ต.อ.
1,4
2,000
กิจกรรมตรวจเยี่ยมหอพักนักเรียน
1,4
2,000
กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทายพี่น้องและคุณครู
1,4
-

น.ส.กนกวรรณ ศรีดาวเรือง

นายไพบูลย์ สุรารักษ์
นายไพบูลย์ สุรารักษ์

นายศุภวุฒิ สุภาชาติ
นางธิกานดา ศรีสาคร
นางธิกานดา ศรีสาคร
นางธิกานดา ศรีสาคร
นายเสนีย์ ธีรสิรินานนท์
นายเสนีย์ ธีรสิรินานนท์
นายเสนีย์ ธีรสิรินานนท์
นายเสนีย์ ธีรสิรินานนท์
นายเสนีย์ ธีรสิรินานนท์
นายเสนีย์ ธีรสิรินานนท์
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ที่
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174

175
176
177
178
179
180
181

งาน/โครงการ

สนอง
กล
ยุทธ์
1,4
1,4
1,4
1,4

กิจกรรมศึกษาดูงานคณะกรรมการนักเรียน
กิจกรรมรับน้อง "ปลูกต้นกล้าของ ต.อ. "
กิจกรรมส่งต้นกล้าสู่แผ่นดิน
กิจกรรมต้นกล้าสายสัมพันธ์
41.โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
กิจกรรมห้องเรียนสีขาว
1,4
กิจกรรมTo Be Number One
1,4
กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยและส่งเสริมงานจราจร 1,4
กิจกรรมจัดอบรมความรูย้ าเสพติด
1,4
42.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานโรงเรียน
กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์
3
กิจกรรมจัดทาหนังสืออนุสรณ์รุ่น
3
กิจกรรมปรับปรุงสานักงานคณะกรรมการนักเรียน
3
43.โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน
1,4
กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1,4
รวม
กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
44.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานโรงเรียน
กิจกรรมพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
3
กิจกรรมควบคุมคุณภาพภายใน
3
กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
3
กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ (แผนงาน/
3
การเงิน/พัสดุ)
กิจกรรมพัฒนาระบบงานแผนงาน
3
กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร
3
ประจากลุ่มฯ
กิจกรรมงานสนับสนุนค่าใช้จ่าย
3
สาธารณูปโภค (เงินกัน)
รวม
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เงิน
อุดหนุน

ผู้รับผิดชอบ

10,000
-

เงิน
กิจกรรมฯ
-

เงินอื่นๆ
-

รวม
10,000
-

5,000
5,000
5,000
5,000

-

-

5,000
5,000
5,000
5,000

นายนพดล ศรีสาคร

35,000
-

-

-

35,000
-

นายเสนีย์ ธีรสิรินานนท์

40,000
214,000

-

-

40,000
214,000

10,000
10,000
5,000
95,900

-

-

10,000
10,000
5,000
95,900

10,000
20,000

-

-

10,000
20,000

1,800,000

-

-

1,800,000

150,900

-

-

150,900

นางธิกานดา ศรีสาคร
นางธิกานดา ศรีสาคร
นางธิกานดา ศรีสาคร
นางธิกานดา ศรีสาคร

น.ส.กัญชญาวีร์ บาเพ็ญศิลป์

นายศุภวุฒิ สุภาชาติ
นายนพดล ศรีสาคร

นายเสนีย์ ธีรสิรินานนท์
นายเสนีย์ ธีรสิรินานนท์

นายพินิจ นันทเวช
นายเสนีย์ ธีรสิรินานนท์

นายปริญญา มณีนพ
นางชินตา สุภาชาติ
น.ส.กัลยารัตน์ สัพโส

นายปริญญา มณีนพ
นายปริญญา มณีนพ
นายปริญญา มณีนพ
นายณรงค์ คาสุขุม

ส่วนที่ 5
การกากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดาเนินงาน
ในการกากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการจัดทาโครงการหรือกิจกรรมนั้น
โรงเรียนได้กาหนดผู้รับผิดชอบจัดทารายงานผลให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน หลังจากเสร็จสิ้น
กิจกรรมตามปฏิทินการดาเนิน โดยให้จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการหรือกิจกรรม
จานวน 3 ชุด โดยมอบให้บุคคล กลุ่มบริหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
ชุดที่ 1 ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
ชุดที่ 2 กลุ่มงานงบประมาณและแผนงาน
ชุดที่ 3 ฝ่ายบริหารหรือหน่วยงานต้นสังกัด (กรณีได้รับการร้องขอ)

