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คำนำ 
 
 ตามประกาศสำนักงานคณะการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เร่ือง รายช่ือโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและ
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา รอบท่ี 1  ได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธ์ิ
คำอนุสรณ์” สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  23  ให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  
ระดับมัธยมศึกษา  รอบท่ี  1 
 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธ์ิคำอนุสรณ์” จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำ
ตำบล  ปีการศึกษา  2562  -  2564  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนต่อไป 
 
 
      (ลงช่ือ) ................................................. 
               (นายตรีชนนท์  แสนอุบล)  
        ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธ์ิคำอนุสรณ์” 
          9  มีนาคม  2562 
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ส่วนท่ี  1 
ภาพรวมของสถานศึกษา 

 
ความเป็นมา 
 

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา“โพธ์ิคำอนุสรณ์” อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร  เป็นโรงเรียน
มัธยมศึกษาแบบสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  กระทรวงศึกษาธิการ  
ประกาศจัดต้ังเม่ือวันท่ี 22  มีนาคม  พ.ศ.  2520  ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการขยายการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาสู่ตำบลให้มากข้ึน  โดยได้รับการบริจาค ท่ีดินปลูกสร้างอาคารเรียนจาก นางจันทร์เพ็ญ  โพธ์ิ
คำ  ข้าราชการบำนาญโรงเรียนเจริญศิลป์วิทยา จำนวน  42  ไร่  3  งาน  15  ตารางวา 

ปีการศึกษา  2526  ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพ่ือพัฒนาชนบท  (มพช. 2 รุ่น 1) 
ปีการศึกษา  2530  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น  กรมสามัญศึกษา (ค.อมต.สศ.) 
ปีการศึกษา  2531 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และ

สังคม (มพช.ส.)  และโรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่นขนาดเล็ก 
ปีการศึกษา  2536  กรมสามัญศึกษา  ได้อนุมัติให้โรงเรียนเปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย 
ปีการศึกษา  2540   กรมสามัญศึกษา มีคำส่ังแต่งต้ังให้เล่ือนตำแหน่งผู้บริหารจากตำแหน่งอาจารย์

ใหญ่เป็นผู้อำนวยการ 
ปีการศึกษา  2545  กรมสามัญศึกษา มีคำส่ังให้นายประเสริฐ  เคนทะวาย  ผู้อำนวยการโรงเรียน

เจริญศิลป์ศึกษา“โพธ์ิคำอนุสรณ์” ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนคำตากล้าราช-ประชาสงเคราะห์  
และให้ นายลิขิต  คำภูแสน  ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์  มาดำรงตำแหน่งแทนจนถึงวัน
เกษียณอายุราชการ คือ วันท่ี 30  กันยายน  พ.ศ. 2554 

ปีการศึกษา  2554  ต้ังแต่วันท่ี 30 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2554   สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา-
มัธยมศึกษา เขต 23  มีคำส่ังให้นายกิตติศักด์ิ   สุวรรณชัยรบ  ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี มา
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา“โพธ์ิคำอนุสรณ์”  แทน นายลิขิต  คำภูแสน 

ปีการศึกษา  2559  ต้ังแต่วันท่ี   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559   สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา-
มัธยมศึกษา เขต 23  มีคำส่ังให้นายตรีชนนท์  แสนอุบล  ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี มาดำรง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา“โพธ์ิคำอนุสรณ์”  แทน นายกิตติศักด์ิ  สุวรรณชัยรบ จนถึง
ปัจจุบัน  
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สภาพปัจจุบัน 
 

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธ์ิคำอนุสรณ์”  ต้ังอยู่ เลขท่ี 402 หมู่ 2  ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญ
ศิลป์  จังหวัดสกลนคร  อยู่ห่างจากท่ีว่าการอำเภอเจริญศิลป์  ประมาณ  2  กิโลเมตร  ห่างจากอำเภอสว่าง
แดนดินประมาณ  15  กิโลเมตร  ห่างจากอำเภอเมือง  จังหวัดสกลนครประมาณ  110  กิโลเมตร มีเน้ือท่ี 42 
ไร่ 3 งาน 15 ตารางวา  โดยมีเขตติดต่อดังน้ี 
   ทิศเหนือ              ติดกับ             บ้านหนองน้อย 

ทิศใต้                 ติดกับ             บ้านเจริญศิลป์ 
ทิศตะวันออก         ติดกับ             บ้านเจริญศิลป์ 
ทิศตะวันตก          ติดกับ             หนองทุ่งมนและบ้านเจริญศิลป์ 
 

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ตำแหน่ง เพศชาย เพศหญิง รวม 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 - 1 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน - - - 
ครู 13 16 29 
ครูผู้ช่วย 5 5 10 
พนักงานราชการ 1 1 2 
ครูอัตราจ้าง - 2 2 
ครูภูมิปัญญา - - - 
ครูต่างชาติ - - - 
ครูธุรการ - 1 1 
นักการ 1 - 1 
ลูกจ้างช่ัวคราว 1 1 2 

รวม 22 26 48 
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ข้อมูลนักเรียน 
 

ระดับช้ัน นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม 
มัธยมศึกษาปีท่ี  1 70 79 149 
มัธยมศึกษาปีท่ี  2 79 94 173 
มัธยมศึกษาปีท่ี  3 101 82 183 
มัธยมศึกษาปีท่ี  4 23 40 63 
มัธยมศึกษาปีท่ี  5 25 52 77 
มัธยมศึกษาปีท่ี  6 41 43 84 

รวม 339 390 729 
 
ข้อมูล ณ วันท่ี  10  มิถุนายน  2561  
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ส่วนท่ี  2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 
วิสัยทัศน์  (Vision) 
 
            โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา“โพธ์ิคำอนุสรณ์” เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล  ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
อัตลักษณ์   
 

ไหว้งาม น้ำใจดี มีจิตอาสา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
เอกลักษณ์   
 

โรงเรียนคุณธรรม ผู้นำเทคโนโลยี  มีวิถีพอเพียง 
 
พันธกิจ  (Mission) 
 

1.  บริหารงานอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  ส่งเสริมให้เยาวชนในเขตพ้ืนท่ีบริการและพ้ืนท่ีใกล้เคียงได้ศึกษาต่อในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

อย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพ 
3.  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม

ศักยภาพ 
4.  ดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ  เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
5.  ระดมทรัพยากรจากบุคคล ชุมชน ท้องถ่ิน หน่วยงาน และองค์กร ท้ังภาครัฐและเอกชนเพ่ือใช้ใน

การจัดและพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
6.  ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความเสียสละ อดทน มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการใช้

เทคโนโลยี และพัฒนางานอย่างเป็นระบบ 
7.  ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมให้มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
8.  ส่งเสริมการดำรงชีวิตตามวิถีระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
9.  ส่งเสริม สุขภาพและพลานามัยของผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี  และกีฬา 
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10.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
11.  ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
12.  ส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีและการมีส่วนร่วมระหว่าง โรงเรียน บ้าน ศิษย์เก่าและชุมชน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์  (Strategy Issues) 
 

1.  การนำหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารและการจัดการ
ภายในโรงเรียน 

2.  การขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
3.  การพัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
4.  การส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
5.  การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
6.  การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
เป้าประสงค์  (Goals) 
 

1.  โรงเรียนเป็นสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
2.  โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพบนหลัก 

ธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และเป็นท่ียอมรับของชุมชน 
3. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในและได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษา

จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. 
4.  โรงเรียนบริหารงานอย่างมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายบ้าน  วัด  และโรงเรียน (บวร) 
5.  ผู้บริหารและครูมีความรู้  ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม   

มีจรรยาบรรณ  และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 
6.  นักเรียนมีคุณธรรมนำวิชาการ  รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 

 
กลยุทธ์  (Strategies)  
 

1.  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบนหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อย่างเป็นระบบ  และสามารถตรวจสอบได้ 
3.  พัฒนากระบวนการในการประสานงานให้ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนเข้ามามี 
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ส่วนร่วมในการจัดและพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ิน 
4.  พัฒนาครูให้มีความรู้  ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม 

มีจรรยาบรรณและมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.  ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงข้ึน 
6.  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  จิตสำนึกในความเป็นชาติไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับ 
 
มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 

มีจำนวน 4 มาตรฐาน คือ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
มาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 

 
มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
    1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของ
แต่ละะดับช้ัน 
    2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 
    3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 
    4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 
    5) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
    6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทำงาน 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
    1)  มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
    2)  ความภูมิใจในท้องถ่ิน และความเป็นไทย 
    3)  ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
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    4)  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

   1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน   
   2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
    2.1) การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
    2.2) การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 
    2.3) การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
    2.4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   3. การมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา                    
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

4. การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
2. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถ่ิน 

   3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ 
  มาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
   การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดีย่ิงข้ึน 
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ส่วนท่ี  3 
แผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

 
ปีงบประมาณ ด้าน รายการพิจารณาท่ีต้อง

ดำเนินการเร่งด่วน 
กิจกรรมท่ีจะดำเนินการ หน่วยงานท่ี 

ขอความร่วมมือ 
ระยะเวลา 

ปี 2562 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ปรับปรุงห้องเรียน 
และอุปกรณ์ท่ี ใช้ใน
การจัดการเรียนการ

สอน  

1.ปรับปรุงระบบไฟฟ้า  - ปรับปรุงระบบไฟใน
ห้องเรียน ให้เพียงพอ 
- ปรับซ่อมปล๊ักไฟให้ได้
มาตรฐาน  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
สาขาเจริญศิลป์ 

พฤษภาคม-สิงหาคม 2562  

2.ปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด  - ปรับปรุงระบบกล้องวงจร
ปิด ให้ครอบคลุมพ้ืนท่ี
โรงเรียน เพ่ือรักษาความ
ปลอดภัยให้นักเรียนและ

ทรัพย์สินของทางราชการ   

- หน่วยงานเอกชน ใน
การติดต้ังระบบ  

พฤษภาคม-สิงหาคม 2562  

3.จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ 
อุปกรณ์ต่อพวง  

- จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้

เพียงพอ และพร้อมต่อการ
จัดการเรียนการสอน ใน
ห้องเรียนพิเศษ 

- เทศบาลตำบลเจริญ
ศิลป์ 
- สพฐ.  

พฤษภาคม-สิงหาคม 2562  
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ปีงบประมาณ ด้าน รายการพิจารณาท่ีต้อง

ดำเนินการเร่งด่วน 
กิจกรรมท่ีจะดำเนินการ หน่วยงานท่ี 

ขอความร่วมมือ 
ระยะเวลา 

ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ - ห้องฉายภาพยนตร์  
- อาคารปฏิบัติติการวิชาชีพ
เคร่ืองหนัง 
- ห้องปฏิบัติติการทาง
ภาษา 

สพม. เขต 23 พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 

หลักสูตรสถานศึกษา  

 

ปรับปรุงหลักสูตรและกำหนด 
แนวทางในการจัดการเรียนการ 
สอน(หลักสูตรการศึกษาเพ่ือการ
มี งานท้า หลักสูตรคอมพิวเตอร์
และ สารสนเทศ )  

 

1.สำรวจความต้องการใน
การเปิดแผนการเรียน ของ
นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน  
2.จัดทำหลักสูตร และ
กำหนดแนวทางในการ 
จัดการเรียนการสอน  
3.ตรวจสอบ และวิพากษ์
หลักสูตรให้ตรงความ 
ต้องการของนักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน และ 
สอดคล้องกับบริบทของ

โรงเรียน  

สพม.เขต 23 มีนาคม 2563  
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ปีงบประมาณ ด้าน รายการพิจารณาท่ีต้อง

ดำเนินการเร่งด่วน 
กิจกรรมท่ีจะดำเนินการ หน่วยงานท่ี 

ขอความร่วมมือ 
ระยะเวลา 

4.นำเสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของ
โรงเรียน เพ่ือพิจารณา
อนุมัติการใช้หลักสูตร 
5.นำหลักสูตรไปใช้  
6.ประเมินผลการใช้
หลักสูตร  
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ปีงบประมาณ ด้าน รายการพิจารณาท่ีต้อง

ดำเนินการเร่งด่วน 
กิจกรรมท่ีจะดำเนินการ หน่วยงานท่ี 

ขอความร่วมมือ 
ระยะเวลา 

การสร้างเครือข่าย
ทางการศึกษา  

1.สร้างเครือข่ายระดับ 
มหาวิทยาลัยและเครือข่าย 
โรงเรียนมัธยมระดับจังหวัดและ 
ระดับอำเภอ  
2.จัดทำแผนความร่วมมือระดับ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ระดับ อำเภอ และท้องถ่ิน  

-ประชุม วางแผนกำหนด
กิจกรรมการสร้าง เครือข่าย
มหาวิทยาลัยและเครือข่าย

โรงเรียน มัธยมศึกษาระดับ
จังหวัดและระดับอำเภอท่ี

จะ เป็นโรงเรียนคู่พัฒนา  
-สร้าง MOU ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยและเครือข่าย 
โรงเรียนมัธยมระดับจังหวัด

และระดับอำเภอ -ประชุม
ร่วมกับองค์การบริหารส่วน

จังหวัด ระดับ อำเภอ และ
ท้องถ่ิน กำหนดหัวข้อการ
ให้ความ ร่วมมือการพัฒนา
โรงเรียนคุณภาพประจำ

อำเภอ -กำหนด
องค์ประกอบและแนวทาง

ในการมีส่วน ร่วมในการ

- สถาบันอุดมศึกษาท่ัว
ประเทศ  
- โรงเรียนคู่พัฒนา 
ระดับอำเภอ และระดับ
จังหวัด 
- อบจ. เทศบาล และ
อบต.  

พฤษภาคม- สิงหาคม 2562  
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ปีงบประมาณ ด้าน รายการพิจารณาท่ีต้อง

ดำเนินการเร่งด่วน 
กิจกรรมท่ีจะดำเนินการ หน่วยงานท่ี 

ขอความร่วมมือ 
ระยะเวลา 

ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของ องค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาลตำบล 
องค์การบริหารส่วนตำบล

ในท้องท่ี  
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ปีงบประมาณ ด้าน รายการพิจารณาท่ีต้อง

ดำเนินการเร่งด่วน 
กิจกรรมท่ีจะดำเนินการ หน่วยงานท่ี 

ขอความร่วมมือ 
ระยะเวลา 

การพัฒนาครู  

 

การพัฒนาศักยภาพครูในการ 
จัดการเรียนการสอน  

 

1.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใน
การจัดการเรียนการ สอน
บูรณาการ STEM, QSCCS, 
Education, การจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
2.ศึกษาดูงานโรงเรียนท่ีมี
การปฏิบัติท่ีดี 
3.นิเทศ ติดตาม ผลการน้า
ความรู้ท่ีได้รับจากการ 
อบรม ศึกษาดูงาน ไปใช้ ใน
การจัดการเรียนการสอน  

- กศจ. สกลนคร 
- สพม. เขต 23 
- สพฐ. 
- หน่วยงานการศึกษา
เอกชน  
- โรงเรียนคู่พัฒนา  
- มหาวิทยาลัย  

ตลอดปีการศึกษา  

 

การนิเทศครูผู้สอน  

 

การนิเทศ กำกับ ติดตาม 
ครูผู้สอน ในการจัดกิจกรรมการ 
เรียนการสอน  
 

1.ประชุมช้ีแจง และท้า
ความเข้าใจ  
2.วางแผนการนิเทศ
การศึกษารายบุคคล  
3.ดำเนินการนิเทศ 
4.สรุปผลการนิเทศ  
 

สพม.เขต 23 
กศจ.สกลนคร  

 

ตลอดปีการศึกษา  

 



 
14 

ปีงบประมาณ ด้าน รายการพิจารณาท่ีต้อง

ดำเนินการเร่งด่วน 
กิจกรรมท่ีจะดำเนินการ หน่วยงานท่ี 

ขอความร่วมมือ 
ระยะเวลา 

ปี 2563 ครุภัณฑ์ ในการ
จัดการเรียนการ สอน  

จัดซ้ือครุภัณฑ์ ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

1.สำรวจความต้องการ จ้า
เป็น และขาดแคลน 
ครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ทาง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

สพม.เขต 23 สพฐ.  ตลอดปีการศึกษา  

ปี 2564 โครงสร้างพ้ืนฐาน  

 

สร้างหอประชุม 

 

1.สำรวจความต้องการ 
จำเป็น และขาดแคลน 
หอประชุม  
2.ดำเนินการขอ
งบประมาณสำหรับพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียน ปีงบประมาณ 
2563  
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ปีงบประมาณ ด้าน รายการพิจารณาท่ีต้อง

ดำเนินการเร่งด่วน 
กิจกรรมท่ีจะดำเนินการ หน่วยงานท่ี 

ขอความร่วมมือ 
ระยะเวลา 

โครงสร้างพ้ืนฐาน  

 

ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ศาสตร์
พระราชา 

1.สำรวจความต้องการ 
จำเป็น และขาดแคลน 
แหล่งเรียนรู้ด้านการ

เกษตรกรรม  
2.ดำเนินการขอ
งบประมาณสำหรับพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียน ปีงบประมาณ 
2564  

สพม.เขต 23 สพฐ.  ตลอดปีการศึกษา  
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ภาคผนวก 


