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โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางในการด าเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน  
โดยมีสาระส าคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  กลยุทธ์   จุดเน้นการด าเนินงาน  ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ  โดยมีการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  โดยก าหนดกลยุทธ์  
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษา และประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน การด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้จะบรรลุผลตามเป้าหมายความส าเร็จที่ก าหนดไว้  ต้อง
ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ในการก ากับ
ระดมสรรพก าลังร่วมกันผลักดันแผนสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้งยังเป็นกรอบ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา โดยมุ่งสู่เป้าหมายสุดท้ายคือการพัฒนาให้นักเรียน
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ด ารงชีวิตแบบวิถีไทย 
ยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และยึดมั่นในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  โดยมุ่งสู่เป้าหมายสุดท้าย คือ การพัฒนา
ให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามศักยภาพอย่างเท่าเทียมกัน 
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ส่วนที ่1 
บทน ำ 

1.  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรงเรียน 
   1.1  ชื่อสถำนศึกษำ   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด (Triamudomsuksapattanakarn 
Roi-et School)  ตั้งอยู่ที่ 269  หมู่ที่ 15  ถนนแจ้งสนิท   หมู่บ้านพลาญชัย   ต าบลหนองแวง  อ าเภอเมือง
ร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด  รหัสไปรษณีย์ 45000  โทรศัพท์  043-624180  โทรสาร  043-624180  
website:  http://www.tup101.ac.th   E-mail : tup101@tup101.ac.th  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
 

   1.2  ระดับที่เปิดสอน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
   1.3  กำรจัดกำรศึกษำ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  มีโรงเรียนในสังกัดจ าแนกตามเครือข่ายการบริหาร
สถานศึกษา จ านวน 7 สหวิทยาเขต จ านวน 60 โรงเรียน  โดยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
สังกัดสหวิทยาเขตสาเกตนคร  ซึ่งประกอบด้วย  9  โรงเรียน ดังนี้ 
  1)  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
  2)  โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 
  3)  โรงเรียนสตรีศึกษา 
  4)  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด 
  5)  โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 
  6)  โรงเรียนสตรีศึกษา 2 
  7)  โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 
  8)  โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม 
  9)  โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร 
   1.4  เขตพื้นที่บริกำร   
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  มีพ้ืนที่บริการเป็นนักเรียนในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  
ซึ่งประกอบด้วย  ต าบลเหนือเมือง ต าบลหนองแวง ต าบลดงลาน ต าบลสีแก้ว  ต าบลปอภาร อ าเภอศรีสมเด็จ 
ประกอบด้วย ต าบลหนองใหญ่  ต าบลโพธิ์สัย  ดังมีรายชื่อโรงเรียนต่าง ๆ ดังนี้ 
  1)  โรงเรียนบ้านโนนเมือง   10)  โรงเรียนบ้านแวงวิทยา 
  2)  โรงเรียนบ้านดงลาน   11)  โรงเรียนบ้านหนองยูง 
  3)  โรงเรียนบ้านหนองจิกโคกสูง  12)  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 
  4)  โรงเรียนบ้านโคกสง่า   13)  โรงเรียนบ้านดงสวอง 
  5)  โรงเรียนบ้านโสกเชือก   14)  โรงเรียนทรายทองวิทยา 
  6)  โรงเรียนบ้านเหล่าขาม   15)  โรงเรียนบ้านโนนสีดา 
  7)  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองตุ 16)  โรงเรียนบ้านโพธิ์สัย 
  8)  โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว  17)  โรงเรียนบ้านโพนทอง 
  9)  โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่  18)  โรงเรียนบ้านดงยางโคกพิลา 
  19)  โรงเรียนบ้านเปลือยสีแก้ว  21)  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 
  20)  โรงเรียนบ้านปอภาร     

http://www.tupr.ac.th/tupr.php
http://www.tupr.ac.th/tupr.php
http://www.tup101.ac.th/
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แผนภาพที่ 1  แสดงเขตพ้ืนที่บริการ 
 
 
 
 

ต ำบลหนองแวง 
โรงเรียนบ้านหนองยูง   
โรงเรียนบ้านข้ีเหล็ก   
โรงเรียนบ้านโนนแท่น  
โรงเรียนบ้านแวงวิทยา 
 

ต ำบลเหนือเมือง 
โรงเรียนบ้านโนนเมือง 

ต ำบลหนองใหญ่ 

โรงเรียนทรายทองวิทยา 
โรงเรียนบ้านโนนสีดา 

โรงเรียนบ้านหนองใหญ ่
 

ต ำบลปอภำร 

โรงเรียนบ้านปอภาร  
โรงเรียนบ้านโคกสงา่  
โรงเรียนบ้านดงยางโคกพลิา 

ต ำบลดงลำน 

โรงเรียนบ้านหนองจิกโคกสูง  
โรงเรียนบ้านดงลาน 

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ ่
 

ต ำบลโพธิ์สัย 

โรงเรียนบ้านโพธิส์ัย 
โรงเรียนบ้านโพนทอง 
โรงเรียนบ้านโสกเชือก  

ต ำบลสีแก้ว 

โรงเรียนชุมชนบา้นสีแก้ว  
โรงเรียนบ้านดงสวอง 
โรงเรียนบ้านเหล่าขาม 
โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่ 
โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองต ุ
โรงเรียนบ้านเปลือยสีแก้ว  

แผนที่แสดงเขตพื้นที่บริกำร 
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(ที่มา:แผนที่จากเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด) 
แผนภาพที่ 2  แสดงเส้นทางการคมนาคม 

 
หมายเลข 1 :   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
หมายเลข 2 :   บึงพลาญชัย   
หมายเลข 3 :   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดร้อยเอ็ด   
หมายเลข 4 :    สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า  จังหวัดร้อยเอ็ด 
หมายเลข 5 :    ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 

 

 

 

 

 



 

แผนที่และเส้นทำงคมนำคม 

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
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   1.5  ประวัติกำรก่อตั้งโรงเรียน 
          โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  เดิมชื่อ โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม เป็นโรงเรียน
มัธยมศึกษาประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 3  ซึ่งมีประวัติการก่อตั้งโรงเรียนตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 ประวัติโรงเรียนพลำญชัยพิทยำคม 

 เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2522 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการให้แต่ละ
จังหวัด ตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งที่ 3 ขึ้นเพ่ือเป็นจุดสกัดรองรับปริมาณการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา โดย
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายศักดา อ้อพงษ์ ได้ขอให้ราชพัสดุของกรมธนารักษ์แปลงที่ 11033 - 11035 เนื้อท่ี
จัดตั้ง 108 ไร่ 2 งาน 22 ตารางวา เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียน ซึ่งห่างจากตัวเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดไป ทางทิศ
ตะวันตก นับจากศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดประมาณ 7 กิโลเมตร ห่างจากเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 4 กิโลเมตร 
ติดถนนสายร้อยเอ็ด - มหาสารคาม ซึ่งเป็นทางหลวงแผ่นดิน และเป็นถนนสายเอเชีย 14 ( A 14 ) ตั้งอยู่ต าบล
หนองแวง อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 ปีการศึกษา 2522 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม เริ่มเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบ
สหศึกษา จ านวน 6 ห้องเรียน นักเรียนจ านวน 272 คน ครู 17 คน โดยฝากเรียนที่โรงเรียนร้อยเอ็ด
วิทยาลัย เนื่องจากขณะนั้นยังไม่มีอาคารเรียน 

 ปีการศึกษา 2522 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบสหศึกษา 
จ านวน 6 ห้องเรียน นักเรียนจ านวน 272 คน ครู 17 คน โดยฝากเรียนที่โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย มีว่าที่ ร.ต.
ส าราญ สังขตะอ าพน ด ารงต าแหน่งเป็นครูใหญ่  เนื่องจากขณะนั้นยังไม่มีอาคารเรียน ต่อมาได้งบประมาณ
สร้างอาคารเรียนชั่วคราว เป็นเงิน 400,000 บาท จ านวน 10 ห้องเรียน จึงได้ย้ายมาเรียนในสถานที่ปัจจุบัน  
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2522 

 ปี พ.ศ.2533 เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
 ปี พ.ศ.2536 ได้ท าการเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน 4 ห้องเรียน  
 ปี พ.ศ.2540 ได้จัดตั้งชมรมผู้ปกครองและครูและได้จัดตั้งมูลนิธิพลาญชัยพิทยาคมเพ่ือการศึกษา

ขึ้นเมื่อวันที่  19  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2556  ด้วยเงินก่อตั้งจ านวน  540,000 บาท 
 ปี พ.ศ.2557 ได้จัดตั้งมูลนิธิตันธสุรเศรษฐ์เพ่ือการศึกษา โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม  
 ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม 
 - ตราประจ าโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม : เป็นตราเสมาธรรมจักร ตั้งอยู่บนเกาะ มีสน 4 ต้น 
 

 
 

 เสมาธรรมจักร เป็นสัญลักษณ์ทางการศึกษา 
 เกาะ เกาะกลางบึงพลาญชัยอันเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2_%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
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 สน 4 ต้น การศึกษาของโรงเรียน 4 ด้าน  
1. พุทธศึกษา 
2. จริยศึกษา 
3. พลศึกษา 
4. หัตถศึกษา 

 อักษรย่อของโรงเรียน : พ.พ.ค. 
 สีประจ าโรงเรียน : น้ าตาล - เหลือง 

 
 ประวัติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร ร้อยเอ็ด 

 5 กันยายน 2558 ประธานกรรมการและคณะผู้บริหารโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ มาเยี่ยมชมโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม โดยมี นายทวี เดชพิมล อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนพลาญชัย
พิทยาคมและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมในขณะนั้น ,นายนพดล 
เดชโยธิน ผู้อ านวยการโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมในขณะนั้น รวมทั้งรองผู้อ านวยการโรงเรียนพลาญชัยพิทยา
คม คณะคุณครู ประธานชมรมครูและผู้ปกครอง คุณครูที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว ศิษย์เก่า และ
คณะกรรมการนักเรียน รอให้การต้อนรับ ณ. ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม 

 ต่อมาในปี 2558 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ได้รับการประสานงานให้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนใน
เครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เพ่ือให้มีโรงเรียนในเครือเพ่ิมจาก 16 โรงเรียนเป็น 17 โรงเรียน โดย
ได้รับการแนะน าจาก ผู้อ านวยการสมพงษ์ พลสูงเนิน อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
รัชดา ,นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา และเป็นคณะกรรมการ
พิจารณาการเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้เลือกโรงเรียนจากทุกภาคของประเทศ
ไทยแล้ว เห็นว่า โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม มีความเหมาะสมที่สุด ทั้งทางด้านภูมิประเทศและเป็นศูนย์กลาง
คมนาคม 

 ต่อมาในปี 2558 นายนพดล เดชโยธิน ผู้อ านวยการโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมในขณะนั้นก่อน
เกษียณอายุราชการ ได้รับความเห็นชอบในการเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เพ่ือ
เป็นเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา และการพัฒนาในด้านอ่ืน ๆ ต่อมา วา่ที่ ร.ต.พรเทพ โพธิ์
พันธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนปัจจุบัน ได้สานต่อแนวความคิดและด าเนินการต่อจนได้รับความเห็นชอบจาก ดร.นิ
วัตร นาคะเวช ประธานและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ให้เข้า
ร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และยินยอมให้เปลี่ยนมาใช้ชื่อ “โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด” โดยใช้อักษรย่อ “ต.อ.พ.รอ.” 

 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประกาศให้ 
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
 
   1.6  สถำนที่ตั้ง 

ตั้งอยู่ที่ 269  หมู่ที่ 15  ถนนแจ้งสนิท   หมู่บ้านพลาญชัย   ต าบลหนองแวง  อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด    
จังหวัดร้อยเอ็ด  รหัสไปรษณีย์ 45000  โทรศัพท์  043-624180  โทรสาร  043-624180  บนเนื้อที่ 108 ไร่ 2 
งาน 22 ตารางวา 

 
 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5_%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%94%E0%B8%A5_%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%94%E0%B8%A5_%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%94%E0%B8%A5_%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E_%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E_%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3_%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3_%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A&action=edit&redlink=1
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   1.7  ตรำประจ ำโรงเรียน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    1.8  อักษรย่อโรงเรียน ต.อ.พ.รอ. 
 

    1.9  สีประจ ำโรงเรียน ชมพู-น้ าเงิน     
   - สีชมพู หมายถึง สีของลูกพระเกี้ยว 

              - สีน้ าเงิน หมายถึง สีที่เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

   1.10  ต้นไม้ประจ ำโรงเรียน   ต้นกระโดน    
 

   1.11  เพลงประจ ำโรงเรียน   มาร์ชเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
 

   1.12  อัตลักษณ์โรงเรียน  “นักเรียน มารยาทงาม  น้ าใจดี  มีจิตอาสา” 
 

   1.13  เอกลักษณ์  “ สิ่งแวดล้อมสวยงามสะอาด  เป็นบรรยากาศแห่งการเรียนรู้” 
 

   1.14  คติธรรมของโรงเรียน   ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ  : ในหมู่มนุษย์ผู้ฝึกตนเป็นผู้ประเสริฐสุด 
 

   1.15  คติพจน์ของโรงเรียน   ซื่อสัตย์และปัญญาพาให้เจริญ 
 

   1.16  ปรัชญำโรงเรียน  ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม  “Academic and Ethical Excellence” 
 

   1.17  วิสัยทัศน์ 
 “ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานพัฒนาการ    
             สู่สากล นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ” 
 

   1.18  พันธกิจ 
1. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ  
2. พัฒนาผู้เรียนเป็นพลโลก โดยพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และการบริหารจัดการเป็นไปตาม

มาตรฐานสากล 
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ   ผ่านการประเมิน

ระดับชาติ 
4. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 10 ประการ 
5. พัฒนาการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบครบวงจร ยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม 

ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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   1.19  วัฒนธรรมองค์กร 
  “ รักงานสอน อาทรศิษย์ ร่วมคิดร่วมท า “Love to teach love students and joined together to think” 

   1.20  ค่ำนิยม   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ็ด  ใช้ “SPEC” โดยมีความหมายดังนี้ 
  S  =  Sense  of  belonging  (รักองค์การ) 
  P  =  Performance  excellence  (มุ่งงานเลิศ) 
  E  =  Ethic  and  integrity  (เทิดคุณธรรม) 
  C  =  Co  Operation   (น าพาความร่วมมือ) 
 

   1.24  สมรรถนะหลักขององค์กร (Core  Competencies)    
1. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 
2. บุคลากรปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ให้เกิดกับผู้เรียน 
3. บุคลากรสามารถท างานเป็นทีม มีเป้าหมายและค่านิยมร่วมกัน 
4. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนที่หลากหลาย 

 

   1.22  เป้ำประสงค์ 
1. สร้างนักเรียนให้เป็นคนดี  เป็นผู้รู้จักตนเอง  เห็นคุณค่าของตนเอง และพ่ึงตนเองได้ 
2. มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักค าสอนของศาสนาที่ตนนับถือ  มีคุณธรรม จริยธรรม 

  และค่านิยมที่ดีงาม 
3. กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  ให้เกียรติผู้อื่น รู้กาลเทศะในการใช้ค าพูด  กิริยามารยาท และการ

แต่งกาย 
4. เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว  ชุมชน  สังคม  มีจิตส านึกท่ีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมุ่งท า

ประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคมสร้างนักเรียนให้มีปัญญา 
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีคุณภาพตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของชาติ 
6. มีทักษะและสามารถใช้ภาษาอ่ืนเพื่อการสื่อสารได้อย่างน้อย 3 ภาษา คือ ภาษาถิ่น ภาษาไทย 

และภาษาต่างประเทศ อย่างน้อย 1 ภาษา 
7. มีทักษะ ความสามารถ  และประสบการณ์  ในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้  

การศึกษาต่อการปฏิบัติงาน  และการประกอบอาชีพ 
 
   1.23  กลยุทธ์องค์กร 

กลยุทธ์ที่  1    พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีความสุข  มีความรู้  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม 
                  มาตรฐานสากล  เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
กลยุทธ์ที่  2 พัฒนาครูและบุคลากร  ให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
          เป็นส าคัญ บูรณาการด้านความรู้คู่คุณธรรมด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย 
กลยุทธ์ที่  3 พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์   
      ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  มีความหลากหลาย  เพียงพอ  เหมาะสม  ทันสมัย  ตามหลัก 
            เศรษฐกิจพอเพียง 
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กลยุทธ์ที่  4 พัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้น า  และมีความสามารถในการบริหารจัดการอย่างเป็น 
          ระบบครบวงจร  มีความเหมาะสม สอดคล้อง ทันสมัย และมีความช านาญในการใช้ 
       เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลยุทธ์ที่  5 สนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร  และกระบวนการเรียน 
            การสอน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการศึกษา  สนองความต้องการของผู้เรียน  
           ผู้ปกครองและท้องถิ่น 

 

   1.24  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
1) รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
2) ซื่อสัตย์  สุจริต 
3) มีวินัย 
4) ใฝ่เรียนรู้ 
5) อยู่อย่างพอเพียง 
6) มุ่งม่ันในการท างาน 
7) รักความเป็นไทย 
8) มีจิตสาธารณะ 
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2.  ข้อมูลด้ำนกำรบริหำร 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

ว่าที่ ร.ต.พรเทพ  โพธิ์พันธุ์ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       นายไพบูลย์  โสภาพล             นายไกรกฤษณ์  ดุสิต                    
                  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ/                       รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการ/        
                             ฝ่ายธรุการ                                        ฝ่ายกิจการนักเรียน 
 
2.1 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ว่าที่ร้อยตรี ดร.พรเทพ  โพธิ์พันธ์   โทรศัพท์  089-7128889                                        

e-mail : pt101.pop@gmail.com  วุฒิการศึกษาสูงสุด  กศ.ดร. การบรหิารการศึกษา                                                 
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่  11  ธันวาคม 2558  ถึงปัจจุบัน   

    

2.2  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน จ านวน  2   คน 
 1. นายไพบูลย์   โสภาพล  วฒุิการศึกษาสูงสุด  กศ.ม. โทรศัพท์    085-7736597 

        e-mail : ppk269@gmail.com   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายธุรการ 
 2.  นายไกรกฤษณ์  ดุสิต  วุฒิการศึกษาสูงสุด  กศ.ม. โทรศัพท์  084-5124323  
      รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน/บริการ  

 
 

ท ำเนียบฝ่ำยบริหำรโรงเรียนเตรียมอดุมศึกษำพัฒนำกำร ร้อยเอ็ด 

mailto:pt101.pop@gmail.com
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   2.3 ท ำเนียบผู้บริหำร  
 

ที ่ รายนามผู้บริหาร ต าแหน่ง ปีที่ด ารงต าแหน่ง 
1 ว่าที่ ร.ต.ส าราญ สังขตะอ าพน ครูใหญ่ 19 มิ.ย. 2522 -  2 ก.พ. 2525 

 ว่าที่ ร.ต.ส าราญ สังขตะอ าพน อาจารย์ใหญ่ 3 ก.พ. 2525 - 23 ต.ค. 2527 

 ว่าที่ ร.ต.ส าราญ สังขตะอ าพน ผู้อ านวยการ 24 ต.ค. 2527 -  2 ก.ค. 2528 

2 นายสงวน อรรคนิมาตย์ ผู้อ านวยการ 2 ก.ค. 2528 -  6 พ.ย. 2535 

3 ว่าที่ ร.ต.สัมฤทธิ์ เรืองสนาม ผู้อ านวยการ 7 พ.ย. 2535 - 14 มี.ค. 2542 

4 นายชาตรี ชาปะวัง ผู้อ านวยการ 15 มี.ค. 2542 -  5 พ.ย. 2543 

5 นายบัณฑิต ประสิทธิ์นอก ผู้อ านวยการ 9 พ.ย. 2543 -  4 ก.ค. 2546 

6 นายเข็มชาติ นันโท ผู้อ านวยการ 4 ก.ค. 2546 - 30 ก.ย. 2552 

7 นางสุจิต ศิริอมรพรรณ ผู้อ านวยการ 18 ม.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2555 

8 นายนพดล เดชโยธิน ผู้อ านวยการ     27 ต.ค. 2555   -    30 ก.ย. 2558 

9 ว่าที่ ร.ต.พรเทพ โพธิ์พันธุ์ ผู้อ านวยการ      11 ธ.ค. 2558  -    ปัจจบุัน 
 
   2.4  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน  ปีกำรศึกษำ 2563 
 

1)   นายสุวิทย์  งามสนิท  ผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 
2) นายนภดล  เดชโยธิน ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
3) นายระวี  ชุณิกากรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
4) นายสุวัฒน์  อุทุมภา  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
5) นายพูนศักดิ์  ทวีกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
6) นายไสว  เรืองบุญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
7) นายวิเศษ  จันทะเกิด ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
8) พระครูอุดมกิตติประยุต  ผู้แทนองค์กรศาสนา  กรรมการ 
9) พระครูคุณสารพินิจ   ผู้แทนองค์กรศาสนา  กรรมการ 
10) นางเข็มพิศ  อินอุ่นโชติ ผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมการ 
11) นายบุญมี  นิจการ  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ 
12) นางทองพูล  ยุขจร  ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ 
13) นายชุมพร  ทูโคกกรวด ผู้แทนศิษย์เก่า   กรรมการ 
14) นายเรืองยศ  เวียงนนท์ ผู้แทนครู   กรรมการ  
15) ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ โพธิ์พันธุ์  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 
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2.5 คณะกรรมกำรสมำคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่ำ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร ร้อยเอ็ด 
 

 1) นางอมราวดี  เรืองโอชา          นายกสมาคม 
  2)  นางสะอาด  โยเหลา   อุปนายกฯ 1 

3)  นายบงการ  บุญโทแสง  อุปนายกฯ 2 
4)  นายกังวาฬ  วินทะไชย  อุปนายกฯ 3 
5)  นายพิเชษฐ์  แน่นอุดร  กรรมการ 
6)  นางนุชนารถ  ไชยวงศ์  กรรมการ 
7) นางอัมพร  บ ารุงพานิช  กรรมการ 
8)  นางฐิตาพร  เครือแวงมล   กรรมการ 
9)  นายพิทักษ์  ภาคมฤค                  กรรมการ 
10)  นายสนอง  สุดหนองบัว  กรรมการ 
11)  นายบุญสี  อินอุ่นโชติ  ประชาสัมพันธ์ 
12)  นายสรวิชญ์  บุตรพรม  นายทะเบียน 
13)  นางมะลิ  ศรีสารคาม   เหรัญญิก 
14)  นายไพบูลย์  โสภาพล  กรรมการและเลขานุการ 
15)  นางกุลฤดี  ชิ้นเขมจารี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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2.21  โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร ร้อยเอ็ด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ฝ่ำยธุรกำร 

 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ฝ่ำยวิชำกำร 

 

รองผู้อ ำนวยกำร 

ฝ่ำยบริกำร 
 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 

กลุ่มงำนบริหำรสินทรัพย ์
- งานการเงินและบัญชี 
- งานการเงินงบประมาณ 
- งานพัสดุและสินทรัพย ์
- งานระดมทุนเพื่อ
การศึกษา 

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร 
- งานส านักงานกลุ่ม 
- งานสารบรรณ 
- งานเลขานุการคณะ   
   กรรมการสถานศึกษาฯ 
- งานส านักงานผู้อ านวยการ 
- งานจัดระบบการควบคุม  
  ภายใน 
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
 

คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน 
ชมรมผู้ปกครองและครู ฯ 

คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและวิชำกำร คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
มูลนธิิพลำญชัยพิทยำคมเพ่ือกำรศึกษำ 

กลุ่มงำนพัฒนำส่งเสริม
วิชำกำร 

- งานส านักงานกลุ่ม 
- งานกลุ่มสาระการเรียนรู้      
- งานพัฒนาการสอนหลักสตูร   
  สถานศึกษา หลักสตูรท้องถิ่น   
- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานแนะแนว 
- งานห้องสมุด 
- งานศูนย์คอมพิวเตอร์และ 
  สื่อเทคโนโลย ี
- งานส่งเสริมคณุภาพผู้เรียน 
- งานนิเทศการศึกษา  

กลุ่มงำนบริกำร/
สนับสนุน 

- งานส านักงานกลุ่ม 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานโยธวาทิต/ดนตร ี
- งานโสตทัศนศึกษา 
- งานปฏิคม 
- งานโภชนาการ 
- งานอนามัย พยาบาล 
   และส่งเสริมสุขภาพ   
- งานยานพาหนะ 
- งานศูนย์วัฒนธรรม 
- สหกรณร์้านค้า 
 

กลุ่มงำนระเบียบวินัยและ
แก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 

- งานคณะส ี
- งานระดับ/ครูที่ปรึกษา 
-  งานแก้ไขประพฤติกรรม 
   นักเรียน 
- งานป้องกัน แก้ไขปัญหา 
  ยาเสพติด 
- งานระบบดูแลช่วยเหลือ 
  นักเรียน 
-งานเพศวิถีรอบด้าน 

กลุ่มงำนส่งเสริมและ                
สร้ำงประสิทธิภำพ 

- งานบ าเหน็จความชอบ 
- งานสรรหา/บรรจุแต่งตั้ง/ 
  ย้าย 
- งานวินัยและการรักษาวินัย 
- งานวิทยฐานะ/มาตรฐาน 
   วิชาชีพ 
- งานพัฒนาบุคลากร 
- งานทะเบียนประวัต/ิ 
  เครื่องราชฯ 
 

กลุม่งำนสวัสดิภำพและสวัสดิกำรนักเรียน 
- งานประกันชีวิต/ป้องกันอุบัติเหตุ 
- งานสารวัตรนักเรียน 
- งานส านักงาน 
   

กลุ่มงำนนโยบำยและแผน 
- งานวางแผน/งบประมาณ 
- งานติดตามประเมินผล 
   และรายงาน 
- งานศูนย์ข้อมูลและ 
   สารสนเทศ 
 

กลุ่มงำนชุมชนสัมพันธ ์
- งานรัฐพิธี 
- งานประเพณีชุมนุม/งานพิเศษภายใน 
 

กลุ่มงำนอำคำรสถำนที่ 
- งานอาคารสถานท่ี 
- งานนักการ/ยามฯ 
- งานรักษาความ 
  ปลอดภัย 
 

กลุ่มงำนส่งเสริมกำรวิจัย/
ประเมินมำตรฐำนเพ่ือพัฒนำ

คุณภำพกำรศึกษำ 
- งานวิจัยและพัฒนา 
- งานประกันฯ 
- งานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
- งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ 
  เทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

กลุ่มงำนโครงกำรพิเศษ 
- งานเศรษฐกิจพอเพียง 
- งานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 
 

กลุ่มงำนทะเบียนวัดผล 
- งานทะเบียนประมวลผล 
- งานวัดผลประเมินผล 
- งานเทียบโอนผลการเรยีน 

กลุ่มงำนโครงกำรพิเศษ 
- งานห้องเรียน Gifted 
 

กลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำ
นกัเรียน 
-งานส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม 
- งานคนดีศรีพลาญชัย 
- งานทัศนศึกษา 
- งานส่งเสริมประชาธิปไตยใน 
  โรงเรียน/งาน To Be   
  Number One/ศูนย์พึ่งได ้
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3.  ข้อมูลนักเรียน  
 

ชั้น จ ำนวนห้องเรียน จ ำนวนนักเรียน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 172 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 142 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 161 
รวมมัธยมศึกษำตอนต้น 15 475 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 110 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 111 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 72 
รวมมัธยมศึกษำตอนปลำย 12 293 
รวมทั้งสิ้น 27 768 

 
 

หมำยเหตุ : จ านวนนักเรียนและห้องเรียน โครงการพิเศษ (Gifted Program) ปีการศึกษา 2563  มีดังนี้ 
 

ชั้น จ ำนวนห้องเรียน จ ำนวนนักเรียน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 30 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 45 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 34 
รวมมัธยมศึกษำตอนต้น 3 109 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 1 15 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 1 16 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 1 11 
รวมมัธยมศึกษำตอนปลำย 3 42 
รวมทั้งสิ้น 6 151 

 
 

(ท่ีมาข้อมูล : ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  ณ วันที่  11 มิถุนายน 2563) 
(เป็นข้อมูลประมาณการ ปีการศึกษา 2563) 
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4.  ข้อมูลบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 

   4.1  ผู้บริหำรและครูประจ ำกำร 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง อันดับ 
วุฒิ

การศึกษา 
วิชาเอก สอนวิชา 

1 ว่าที่ ร.ต.พรเทพ  โพธิ์พันธุ์ ผอ. ร.ร. คศ.3 กศ.ม. บริหาร  
2 นายไพบูลย์  โสภาพล รอง ผอ. คศ.3 กศ.ม. บริหาร  

3 นายไกรกฤษณ์  ดุสิต รอง ผอ. คศ.3 กศ.ม. บริหาร  

4 นางพรรณี  พันธะพุมมี คร ู คศ.3 บธ.บ. การบัญชี แนะแนว 

5 นายสุรพงษ์  ชมภูบุตร คร ู คศ.3 ค.บ. โลหะ อุตสาหกรรม 

6 นายสมบัติ  เพ็งนาม คร ู คศ.3 วท.บ. พืชสวน เกษตรฯ 

7 นางรัชณีย์  ธนสีลังกูร คร ู คศ.3 คบ. คหกรรมสาสตร์ คหกรรม 

8 นางปาลิดา  ไชยกุมาร คร ู คศ.3 ค.บ. ธุรกิจการศึกษา การงาน 

9 นายสรวิชญ์  บุตรพรม คร ู คศ.3 ค.ม. คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ 

10 นายวิชญะ  ปัญญา คร ู คศ.3 ค.ม. คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ 

11 นายธิบดี  เพชรสม คร ู คศ.3 กศ.บ. ดนตรีศึกษา ศิลปะ 

12 นางสุภาวดี  ยุรชัย คร ู คศ.3 ศษ.บ. ชีววิทยา ชีววิทยา 

13 นายนิคม  จันทะโสม คร ู คศ.3 ค.บ. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ 

14 นางกุลฤด ี ชิ้นเขมจารี คร ู คศ.3 ค.บ. วิทย์ทั่วไป วิทย์ทั่วไป 

15 นางวารุณี  สายโสภา คร ู คศ.3 ค.บ. วิทย์ทั่วไป วิทย์ทั่วไป 

16 นายวีรพันธุ์  จิตรมานะ คร ู คศ.3 ศษ.ม. บริหารฯ เคมี 

17 นายชูชาติ  บุญบรรลุ คร ู คศ.3 วท.บ เคมี เคมี 

18 นายศุภณัฐ  รัตนแสง คร ู ครูผู้ช่วย วท.บ. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ 

19 ศุพัชรียา  เสนารัตน์ คร ู คศ.2 กศ.ม. หลักสูตรและการสอน วิทย์ 

20 ธณัชกรพร  ทรงสังข์ คร ู ครูผู้ช่วย ศษ.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

21 นางฉวีวรรณ  จุรุฑา คร ู คศ.3 กศ.ม. การวัดผลฯ คณิตศาสตร์ 

22 นางมะลิ  ศรีสารคาม คร ู คศ.3 กศ.ม. หลักสูตรฯ คณิตศาสตร์ 

23 นายอภิชาต  จันหัวนา คร ู คศ.3 ค.บ. วัดผลฯ คณิตศาสตร์ 

24 นางอัจฉริยาภรณ์ อินทะเนน คร ู คศ.1 ค.บ. หลักสูตรฯ คณิตศาสตร์ 
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ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง อันดับ 
วุฒิ

การศึกษา 
วิชาเอก สอนวิชา 

25 น.ส.พิมพ์กุล  อุตรชัย คร ู คศ.3 กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

26 นายบุญตา  ศรีอนุกูล คร ู คศ.3 ค.บ. เทคโนโลยีฯ ภาษาอังกฤษ 

27 นางสมหมาย  ส่อยสีแสง คร ู คศ.3 ศป.ม. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

29 น.ส.ประภัสสร นาสุริยวงษ์ คร ู ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
30 นางสาวนิภาพร พันสาง คร ู ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
31 นางสาวกัญญาวีร์ พานกุล คร ู ครูผู้ช่วย ศศ.บ. เวียดนาม ภาษาเวียดนาม 
32 นางสาวรัติยา ดาโสภา คร ู ครูผู้ช่วย อ.บ. เอเชียศึกษา ภาษาเกาหลี 
33 นางสาวจิรนันท์ ปุริตา คร ู ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
34  นางมนทกานต์  อุดมทวี คร ู คศ.3 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 

35 นางถนอม  บุญพันธ์ คร ู คศ.3 ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 

36 นางวรรณภา  จัดสุวรรณ คร ู คศ.3 กศ.ม. การวัดผลฯ ภาษาไทย 

37 น.ส.ปภัสรา  เจริญอาจ คร ู ครูผู้ช่วย กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 

38 นายจ ารูญ  ศีรษะภูมิ คร ู คศ.3 กศ.บ. ภูมิศาสตร์ สังคมศึกษา 

39 นางรุ่งทิวา  อุบลเลิศ คร ู คศ.3 ศศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 

40 นายธงชัย  ทองสุพล คร ู คศ.3 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา สังคมศึกษา 

42 น.ส. กนกวรรณ ทองเกษม คร ู ครูผู้ช่วย ศษ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 

43 นายภานุพันธ์  ศรีวงษ์ คร ู คศ.3 ศศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 

44 นายศิวกร  ไชยกุมาร คร ู คศ.3 ทษ.บ. เกษตรฯ สังคมศึกษา 

45 นายเรืองยศ  เวียงนนท์ คร ู คศ.3 ศษ.ม. บริหาร พลศึกษา 

46 นายประจวบ  สุวรรณศรี คร ู คศ.3 ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา 

47 นายช านาญพงษ์  โชติรัตน์ คร ู คศ.3 ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา 

48 นายอภิชาติ  นระศาสตร์ คร ู คศ.3 ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา 
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    4.2  จ ำนวนบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล วุฒิกำรศึกษำ สำขำวิชำ 
พนักงำนรำชกำร 
1 นางอุมาวดี  เหล่าอรรคะ กศ.ม. บริหารการศึกษา 

เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 
1 น.ส.สุทธาทิพย์   นันตเวฺช บธ.บ. การตลาด 

ครูอัตรำจ้ำงช่ัวครำว 
1 นางภาวดี  อุตรา วท.บ. ฟิสิกส์ 
2 นายมนตรี  นาคพันธ์ ศศ.บ. ดนตรีสากล 
3 นายอดิศรชัย ใบลี กศ.บ. ศิลปศึกษา 
4 นายวุฒิชัย  นาสุริวงค ์ ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทยศึกษา 
5 นางสาวลลิตา  ลิรัมย์ ค.บ. ชีววิทยา 
6 นางสาวธมนวรรณ  พลเรือง ค.บ. การสอนภาษาจีน 
7 นางสาวธัญกาญจน์  บ ารุง วท.บ. เทคโนโลยีฯ 

ลูกจ้ำงประจ ำ 
1 นางร่วมจิต  พัฒนสาร ปวส.  
2 นายสน  เพ็งอารีย์ ม.6  
3 นายสนใจ  สาวิสิทธิ ์ ป.4  
4 ลูกจ้ำงชั่วครำว   
5 นายสวัสดิ์  บุญสงค์ ป.6  
6 นางสาวพิศพร  ปากสมุด ป.6  
7 นางอัญชลี อนันตา   
8 นายมวล  ธาระวัตร   
9 นายบุญตา   

 

(ท่ีมาข้อมูล : กลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรยีนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอด็  ณ วันท่ี  11 มีนาคม 2563) 

 
5.  ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่  

   5.1  อำคำรเรียนและอำคำรประกอบ และอ่ืนๆ 
 1)  อาคารเรียนถาวร  3 หลัง 
 4)  โรงฝึกงาน   3 หลัง 
 5)  โรงฝึกพลศึกษา  1 หลัง 
 6)  โรงอาหาร   1 หลัง 
 7)  อาคารโดม   1 หลัง 
 9)  ห้องน้ า   3 หลัง  
 10) บ้านพักครู            4 หลัง 
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   5.2  แผนผังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร ร้อยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

            
. 
 

โรงอาหาร คหกรรม อุตฯ 

อาคารชั่วคราว 

อาคารชั่วคราว 

เกษตร 

 

สระน ้ำ 

บริเวณ 
บ้านพักครู  

สวนป่า 

สัญลักษณ์ที่ปรำกฏ 

เครือหมาน้อย 
ประชาสัมพันธ์ 
พระพุทธรูป 
ป้อมยามฯ 
บริเวณเสาธง 
อาคารประปา 

เรือน
เพาะช า 

จอดรถ 

หอประชุม 

อาคาร 2 

อาคาร 3 

โรงรถจักรยายนต ์

ทางไปจ.มหาสารคาม                        ถนนแจ้งสนิท        ไปเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

สวนมะนาว 

สนามฟตุซอล 

ศำลำพระเกีย้ว สนามฟุตบอล 

สวนล าดวน 

หอถงัประปำ 

อาคาร 1 

พละ 

อาคารพลาญชัยอนุสรณ์(โดม) 
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6.  สภำพชุมชนโดยทั่วไป 
 

   6.1  สภำพชุมชนรอบโรงเรียน 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดตั้งอยู่บริเวณชุมชนที่มีหน่วยงานต่างๆ อยู่บริเวณ

ใกล้เคียง  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  อาชีพหลักของชุมชน คือ  เกษตรกรรม(ท านา) อาชีพเสริม ได้แก่ การ
ปลูกพืชผักสวนครัว รับจ้างทั่วไป  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  

   6.2  โอกำสและข้อจ ำกัดของโรงเรียน 
โรงเรียนอยู่ ใกล้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนซึ่งเป็นชุมชนเกษตรกรรมและได้รับความร่วมมือ  สนับสนุนจาก

ชุมชนในระดับดีเกือบทุกด้าน แต่พบแนวโน้มว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ต้องไปท างานต่างถิ่นมากขึ้น ไม่มีเวลาอบรม
ดูแลบุตรหลาน เนื่องจากต้องประกอบอาชีพหารายได้ให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิตและเลี้ยงดูครอบครัวเป็น
ส่วนใหญ่ ปล่อยให้นักเรียนอาศัยอยู่กับปู่ย่าตายาย อีกทั้งยังมีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดบาง
ประเภทที่เข้ามามอมเมาเยาวชนในหมู่บ้าน ท าให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปได้ยาก  
 โอกาสส าหรับโรงเรียนก็คือ โรงเรียนได้รับการก ากับดูแลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และการสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดการด้านการศึกษาจากสมาคม
ผู้ปกครอง  ครูและศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  อย่างดีตลอดมา 
 
7.  โครงสร้ำงหลักสูตร 
    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)  

7.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วยห้องเรียนปกติ และห้องเรียนพิเศษ 
7.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วยห้องเรียนปกติ แบ่งเป็นสายวิทย์-คณิต และสาย

ภาษา  และห้องเรียนพิเศษ 
 
8. ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  ได้มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  ความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ขยายโอกาสทาง
การศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  ส่งผลให้โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

1)  นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวนทั้งสิ้น   174  คน 
2)  นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จ านวนทั้งสิ้น   130  คน 
3)  รางวัลความภาคภูมิใจในเกียรติประวัติของโรงเรียน ครู และนักเรียน 
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8.1  ผลงำน รำงวัลที่ชนะกำรแข่งขัน กำรประกวด และได้รับยกย่องของโรงเรียน ผู้บริหำรโรงเรียน ครู   
       และนักเรียนในระดับต่ำงๆ ดังนี้ 
 
       8.1.1  ผลงำนดีเด่นของผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
1 ว่าที่ร.ต.พรเทพ โพธิ์พันธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนดีเด่น สมาคมผู้ปกครองและครู

แห่งประเทศไทย งานวัน
ครูแห่งชาติ ปี 2563 

2 นายไพบูลย์ โสภาพล รองผู้อ านวยการโรงเรียนดีเด่น สมาคมผู้ปกครองและครู
แห่งประเทศไทย งานวัน
ครูแห่งชาติ ปี 2563 

3 นายอดิศรชัย ใบลี 
นายมนตรี นาคพันธ์ 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รางวัลระดับเหรียญ
ทอง กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง 
เดี่ยวโหวดระดับชั้นม.4-6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปี
การศึกษา 2562 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 

4 นายสมบัติ เพ็งนาม 
นายอภิชาติ จันหัวนา 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รางวัลระดับเหรียญ
ทอง กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบ
ชื้น ระดับชั้น ม.1-3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปี
การศึกษา 2562 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 

5 นายวีรพันธ์ จิตรมานะ
นายนิคม จันทะโสม 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รางวัลระดับเหรียญ
ทอง กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 
ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ระดับชั้น ม.1-3 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 

6 นายวีรพันธ์ จิตรมานะ
นายนิคม จันทะโสม 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รางวัลระดับเหรียญ
ทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการ
แข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ 
ปล่อยอิสระ ระดับชั้น ม.1-3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปี
การศึกษา 2562 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 
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       8.1.1  ผลงำนดีเด่นของผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
7 น.ส.ปภัสรา เจริญอาจ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รางวัลระดับเหรียญ

ทอง กิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขัน
ท่องอาขยานท านองเสนาะ ระดับชั้นม.4-6 
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 

8 นายเด่นพงษ์ ใจหาญ รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดร้อยเอ็ด การ
สอบธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ระดับครู
อาจารย์  ครั้งที่ 37 ประจ าปีการศึกษา 
2562 

ชมรมพุทธศาสตร์สากล 
ในอุปถัมภ์ของสมเด็จ
พระมหารัชมังคลาจารย์ 

 

       8.1.2  ผลงำนดีเด่นของนักเรียน 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
1 นายสรวิศ สีลาเกตุ รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน

เดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวดระดับชั้นม.4-
6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 

2 ด.ญ.ณัฐฐา คณฑา 
ด.ญ.อธิชา อ่อนพฤกษ์ภูมิ 
ด.ญ.แพรไพริน พัฒนาสูร 

รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน
การจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.1-3 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 

3 ด.ช.รัชต วินทะไชย 
ด.ช.สิทธชิัย จ าปาบุรี 
 

รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อย
อิสระ ระดับชั้น ม.1-3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปี
การศึกษา 2562 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 

4 นายอภิวัฒน์ สาไชยันต์
ด.ช.นพรุจ ชินโคตร 
 

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 
2 กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 
ประเภทสามมิติ ปล่อยอิสระ ระดับชั้น ม.1-
3 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 
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       8.1.2  ผลงำนดีเด่นของนักเรียน (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
5 นายกิตติธัช สีอ่อน รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน

กิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยานท านอง
เสนาะ ระดับชั้นม.4-6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปี
การศึกษา 2562 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 

 
       8.1.3  ผลงำนดีเด่นของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

 
ที ่ กลุ่มสาระวิชา รายการ/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
1 สังคมศึกษา รางวัลระดับเหรียญทอง  

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา เขต 27 ครั้งที่ 69ปีการศึกษา 2562  

2 สังคมศึกษา รางวัลระดับเหรียญทอง  
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา เขต 27 ครั้งที่ 69ปีการศึกษา 2562 

3 สังคมศึกษา รางวัลระดับเหรียญทอง  
การประกวดมารยาทไทย ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน                   
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 27 ครั้งที่ 69ปีการศึกษา 2562 

4 สังคมศึกษา รางวัลระดับเหรียญทอง  
การประกวดมารยาทไทย ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน                   
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 27 ครั้งที่ 69ปีการศึกษา 2562 

5 สังคมศึกษา รางวัลระดับเหรียญทอง  
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน                   
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 27 ครั้งที่ 69ปีการศึกษา 2562 

6 วิทยาศาสตร์ รางวัลระดับเหรียญทองแดง 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3                                 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 27          
ครั้งที่ 69ปีการศึกษา 2562 

7 วิทยาศาสตร์ รางวัลระดับเหรียญทองแดง 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-6                                 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 27          
ครั้งที่ 69ปีการศึกษา 2562 
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       8.1.3  ผลงำนดีเด่นของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ (ต่อ) 
 

ที ่ กลุ่มสาระวิชา รายการ/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
8 วิทยาศาสตร์ รางวัลระดับเหรียญทอง 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-6                                 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 27          
ครั้งที่ 69ปีการศึกษา 2562 

9 วิทยาศาสตร์ รางวัลระดับเหรียญทอง 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-6                                 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 27          
ครั้งที่ 69ปีการศึกษา 2562 

10 วิทยาศาสตร์ รางวัลระดับเหรียญทอง 
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-3                                 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 27          
ครั้งที่ 69ปีการศึกษา 2562 

11 วิทยาศาสตร์ รางวัลระดับเหรียญทอง 
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-6                                 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 27          
ครั้งที่ 69ปีการศึกษา 2562 

12 วิทยาศาสตร์ รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-3                                 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 27          
ครั้งที่ 69ปีการศึกษา 2562 

13 
 
 

วิทยาศาสตร์ รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ ปล่อยอิสระ ม.1-3                                 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 27          
ครั้งที่ 69ปีการศึกษา 2562 

14 การงานพ้ืนฐานอาชีพ รางวัลระดับเหรียญเงิน 
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็คทรินิคส์ (E-book) ม.1-3                                 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 27          
ครั้งที่ 69ปีการศึกษา 2562 

15 การงานพ้ืนฐานอาชีพ รางวัลระดับเหรียญทอง 
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-3                                 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 27          
ครั้งที่ 69ปีการศึกษา 2562 
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       8.1.3  ผลงำนดีเด่นของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ (ต่อ) 
 

ที ่ กลุ่มสาระวิชา รายการ/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
16 การงานพ้ืนฐานอาชีพ รางวัลระดับเหรียญเงิน 

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-6                                
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 27          
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

17 การงานพ้ืนฐานอาชีพ รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-3                                             
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 27          
ครั้งที่ 69ปีการศึกษา 2562 

18 การงานพ้ืนฐานอาชีพ รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-6                                           
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 27          
ครั้งที่ 69ปีการศึกษา 2562 

19 ศิลปะ รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพ้ืนเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 27          
ครั้งที่ 69ปีการศึกษา 2562 

20 ศิลปะ รางวัลระดับเหรียญทอง  
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพ้ืนเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 27          
ครั้งที่ 69ปีการศึกษา 2562 

21 ศิลปะ รางวัลระดับเหรียญทอง  
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 27          
ครั้งที่ 69ปีการศึกษา 2562 

22 ศิลปะ รางวัลระดับเหรียญทอง  
การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข  ม.1-6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 27          
ครั้งที่ 69ปีการศึกษา 2562 

23 ศิลปะ รางวัลระดับเหรียญทอง  
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 27          
ครั้งที่ 69ปีการศึกษา 2562 
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       8.1.3  ผลงำนดีเด่นของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ (ต่อ) 
 

ที ่ กลุ่มสาระวิชา รายการ/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
24 ศิลปะ รางวัลระดับเหรียญทอง  

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 27          
ครั้งที่ 69ปีการศึกษา 2562 

25 ศิลปะ รางวัลระดับเหรียญทอง  
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 27          
ครั้งที่ 69ปีการศึกษา 2562 

26 ศิลปะ รางวัลระดับเหรียญทอง  
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 27          
ครั้งที่ 69ปีการศึกษา 2562 

27 ศิลปะ รางวัลระดับเหรียญทอง  
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 27          
ครั้งที่ 69ปีการศึกษา 2562 

28 ศิลปะ รางวัลระดับเหรียญทอง  
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 27          
ครั้งที่ 69ปีการศึกษา 2562 

29 ศิลปะ รางวัลระดับเหรียญทอง  
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 27          
ครั้งที่ 69ปีการศึกษา 2562 

30 ศิลปะ รางวัลระดับเหรียญทอง  
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 27          
ครั้งที่ 69ปีการศึกษา 2562 

31 ศิลปะ รางวัลระดับเหรียญทอง  
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 27          
ครั้งที่ 69ปีการศึกษา 2562 
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       8.1.3  ผลงำนดีเด่นของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ (ต่อ) 
 

ที ่ กลุ่มสาระวิชา รายการ/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
32 ศิลปะ รางวัลระดับเหรียญทอง  

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 27          
ครั้งที่ 69ปีการศึกษา 2562  

33 ศิลปะ รางวัลระดับเหรียญทอง  
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 27          
ครั้งที่ 69ปีการศึกษา 2562 

34 ศิลปะ รางวัลระดับเหรียญทอง  
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 27          
ครัง้ที่ 69ปีการศึกษา 2562 

35 ศิลปะ รางวัลระดับเหรียญทอง  
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 27          
ครั้งที่ 69ปีการศึกษา 2562 

36 ศิลปะ รางวัลระดับเหรียญทอง  
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 27          
ครั้งที่ 69ปีการศึกษา 2562 

37 ภาษาไทย รางวัลระดับเหรียญทอง  
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 27          
ครั้งที่ 69ปีการศึกษา 2562 

38 ภาษาไทย รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 27          
ครั้งที่ 69ปีการศึกษา 2562 

39 ภาษาไทย รางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 27          
ครั้งที่ 69ปีการศึกษา 2562 
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       8.1.3  ผลงำนดีเด่นของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ (ต่อ) 
 

ที ่ กลุ่มสาระวิชา รายการ/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
40 ภาษาไทย รางวัลระดับเหรียญทอง  

การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 27          
ครั้งที่ 69ปีการศึกษา 2562 

41 ภาษาไทย รางวัลระดับเหรียญทอง  
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 27          
ครั้งที่ 69ปีการศึกษา 2562 

42 ภาษาไทย รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 27          
ครั้งที่ 69ปีการศึกษา 2562 

43 ภาษาไทย รางวัลระดับเหรียญทอง  
การแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ ม.1-3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 27          
ครั้งที่ 69ปีการศึกษา 2562 

44 ภาษาไทย รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ ม.4-6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 27          
ครั้งที่ 69ปีการศึกษา 2562 

45 ภาษาไทย รางวัลระดับเหรียญทอง 
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กาพย์ยานี 11 (8บท) ม.1-3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 27          
ครั้งที ่69ปีการศึกษา 2562 

46 ภาษาไทย รางวัลระดับเหรียญทอง  
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-3  
โครงการรักษ์ภาษาไทย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 27           

47 ภาษาไทย รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-6 
โครงการรักษ์ภาษาไทย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 27           

49 ภาษาไทย รางวัลระดับเหรียญเงิน  
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-3 
โครงการรักษ์ภาษาไทย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 27           
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ที ่ กลุ่มสาระวิชา รายการ/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
50 ภาษาไทย รางวัลระดับเหรียญทอง  

การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-6 
โครงการรักษ์ภาษาไทย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 27           

51 ภาษาไทย รางวัลระดับเหรียญทอง  
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-3 
โครงการรักษ์ภาษาไทย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 27           

52 ภาษาไทย รางวัลระดับเหรียญทอง  
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-6 
โครงการรักษ์ภาษาไทย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 27           

 
       8.1.3  งำน / โครงกำร / กิจกรรมดีเด่น 

1. โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ (TUPRO’ English Camp) 
2. โครงการค่ายพุทธธรรม 
3. โครงการจัดแข่งขันทักษะ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่และระดับชาติ   
4. โครงการเปิดบ้านเตรียมพัฒน์ “OPEN HOUSE” 
5. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
6. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา–กรีฑาภายในเพ่ือพัฒนาการกีฬาละสุขภาพอนามัยอย่างมีความสุข 
7. โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะหลักส าคัญเพ่ือใช้ด าเนินชีวิต 
8. โครงการพี่ส่งน้อง น้องส่งพี่บายศรีสู่ขวัญ ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคี 
9. โครงการชุมชนสัมพันธ์ 
10. โครงการ ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
11. โครงการโครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ 
12. โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
13. โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ 
14. โครงการวันหยุดเข้าวัดนัดพบชุมชน 
15. โครงการสอบธรรมะ “ทางก้าวหน้า”ระดับนักเรียน 
16. โครงการบันทึกความดี  
17. โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนด้วย DLIT 
18. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
19.  โครงการการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
20.  โครงการเข้าค่ายพุทธธรรม พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน   
21.  โครงการการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษา   
22.  โครงการพัฒนากีฬาฟุตซอล    
23.  โครงการห้องเรียนพิเศษ Gifted Program 
24.  โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
25.  โครงการโรงเรียนประชารัฐ 
26.   โครงการฝึกอบรมประกวดมารยาทนักเรียน 
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ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีกำรศึกษำ 2562 
 

ระดับชั้น จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 172 2 10 26 134 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 185 3 21 34 127 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 174 4 6 56 108 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 82 2 1 24 55 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 122 3 3 21 95 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 131 4 2 36 89 

รวม 866 18 43 197 608 
เฉลี่ยร้อยละ 100.00 2.08 4.97 22.75 70.21 

 
ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน ปีกำรศึกษำ 2562 
 

ระดับชั้น จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน) 

ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 172 3 14 37 118 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 185 5 18 46 116 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 174 2 8 65 99 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 82 5 3 36 38 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 122 3 6 34 79 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 131 5 6 42 78 

รวม 866 23 55 260 528 
เฉลี่ยร้อยละ 100.00 2.66 6.35 30.02 60.97 
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รำยงำนผลสมรรถนะหลักท่ีส ำคัญ  ปีกำรศึกษำ  2562 
 

สมรรถนะหลัก 

จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ไม่ผ่าน(1) ผ่าน(2) ดี(3) ดีเยี่ยม(4) ระดับ3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
 ต่ ากว่า 5 5-6คะแนน 7-8คะแนน 9-10คะแนน 

ความสามารถในการคิด 0 34 345 487 832 96.07 
ความสามารถการใช้ทักษะชีวิต 0 45 226 595 821 94.80 
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

0 36 234 596 830 95.84 

 
 

8.1.5  ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET)  ปีกำรศึกษำ 2562 
 
1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
 

กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู ้

จ ำนวนคน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

คะแนนสูงสุด คะแนนต่ ำสุด 

ภาษาไทย 159 48.51 15.19 83.00 12.00 
สังคมศึกษาฯ - - - - - 
ภาษาอังกฤษ 160 25.78 6.14 42.00 12.00 
คณิตศาสตร์ 160 23.68 7.91 52.00 8.00 
วิทยาศาสตร์ 160 33.75 9.56 66.00 14.00 

 
2)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

 
กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู ้

จ ำนวนคน คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน 
คะแนนสูงสุด คะแนนต่ ำสุด 

ภาษาไทย 116  38.56 13.97 69.00 11.00 
สังคมศึกษาฯ 117  32.52 6.05 53.00 12.00 
ภาษาอังกฤษ 117  23.75 7.06 45.00 10.00 
คณิตศาสตร์ 117  20.51 8.61 50.00 5.00 
วิทยาศาสตร์ 117  26.29 6.57 45.20 11.60 
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8.1.6  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ ( O-NET ) ปีการศึกษา 2556 – 2562 
 
1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

ปีการศึกษา
2556 

ปีการศึกษา 
2557 

ปีการศึกษา 
2558 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2562 

ภาษาไทย 40.75 33.89 40.98 43.69 46.80 48.51 
สังคม 34.93 44.5 43.20 44.69 - - 
อังกฤษ 26.53 25.35 27.63 27.97 28.53 25.78 
คณิตฯ 23.05 24.34 28.80 22.71 21.91 23.68 
วิทย์ 33.93 34.28 34.63 32.51 30.26 33.75 
สุขศึกษา 54.51 56.41     
ศิลป์ 41.18 39.09     
การงาน 40.36 44.06     

 
2)  มัธยมศึกษาปีที่ 6    

 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

ปีการศึกษา
2556 

ปีการศึกษา 
2557 

ปีการศึกษา 
2558 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2562 

ภาษาไทย 42.79 46.78 43.58 45.85 41.83  38.56 
สังคม 31.67 35.23 37.26 33.84 30.70  32.52 
อังกฤษ 20.95 20.21 20.65 22.18 21.51  23.75 
คณิตฯ 16.13 17.07 22.37 19.41 17.40  20.51 
วิทย์ฯ 28.11 29.86 31.31 28.52 24.16  26.29 
สุขศึกษาฯ 57.69 48.14     
ศิลป์ฯ 26.94 32.34     
การงาน 46.5 46.83     
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       8.1.7  ผลงำนกำรสอบเข้ำศึกษำต่อของนักเรียนปีกำรศึกษำ 2562 
 
1)  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3  
 

รายการ / การศึกษาต่อ ชาย หญิง รวม 
ศึกษาต่อโรงเรียนเดิม 50 48 98 

ศึกษาต่อโรงเรียนอ่ืน ๆ ในจังหวัดร้อยเอ็ด 4 5 9 

ศึกษาต่อโรงเรียนอ่ืน ๆ ในต่างจังหวัดร้อยเอ็ด - - - 
ศึกษาต่อสายอาชีพ/สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ  14 12 26 

ไม่มีข้อมูล 10 17 27 
รวม 78 82 160 

 
2)  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6   
 

รายการ / การศึกษาต่อ ชาย หญิง รวม 

มหาวิทยาลัยของรัฐ 15 42 57 
มหาวิทยาลัยเอกชน 1 1 2 
สายอาชีพของรัฐ 7 10 17 
สายอาชีพเอกชน 1 4 5 
ไม่มีข้อมูล 28 10 38 

รวม 52 67 119 
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ส่วนที่ 2  ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

นโยบายของรัฐบาล 
 

นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังนี้ 

ข้อ 1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตาม 

ประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่ส าคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดี
และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการ
ทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือ ประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอน
สถาบันหลักของชาติโดยไม่ค านึงความรู้ส านึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจ านวนมาก ตลอดจนเผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะ
สนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ สถาบันศึกษา ตลอดจนหน่วยงาน
ทั้งหลายของรัฐ เรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้
แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด 

ข้อ 3. การลดความเหลื่อมล ้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่ลังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย

สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางลังคมของแรงงาน
อาเซียน 

3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ 
ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ     
ทีไ่ด้ประกาศไว้แล้ว 

ข้อ 4. การศึกษาและการเรียนรู้ การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
รัฐบาลจะน าการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็น

ไทย มาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้ 
4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและ 

การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ 
ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเส ริมคุณภาพ 
การเรียนรู้โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ ลดความเลื่อมล ้า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการ
เหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 

4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้อง 
กับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการกู้ยื มเงิน
เพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชน
และประชาชนทั่วไปมีสิทธิเถือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะพิจารณาจัดให้มี
คูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 

4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น และประชาชนทั่วไป    
มีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึงและร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจายอ านาจ 
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การบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและ
ความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น 

4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ 
ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และ หลักสูตร
ให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเ พ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนในด้าน
ความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหาการรับฟ้งความเห็นผู้อ่ืน การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็น
พลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 

4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสร้างแรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะ 
ในท้องถิ่นท่ีมีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ  

4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้
มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะมาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือเป็น
เครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เซ่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็น
ต้นรวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4.7 ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาท
ส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์
ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม 

4.8 อนุรักษ์พ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความ 
เป็นไทย น าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ 
ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 

4.9 สนับสนุนการเรียนภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรมสากล 
และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของ
ประชาคมอาเซียนและเพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 

 
4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพ่ือเปิดพ้ืนที่สาธารณะให้

เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
ข้อ 5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 

5.4 ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนให้มีน ้าใจนักกีฬา 
มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพสามารถ แข่งขันในระดับ
นานาชาติจนสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติ 

ข้อ 6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
6.1 ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2447 ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้นก าหนด

ภายในสิ้นปีนี้ และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้จัดท าไว้โดย
ติดตามให้มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น รวมทั้งจะดูแลไม่ให้ มีการใช้จ่าย  
ที่สูญเปล่า เพ่ือช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค 

6.2 สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้จัดท าไว้ 
โดยน าหลักการส าคัญของการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ให้ความส าคัญใน 
การบรูณาการงบประมาณและความพร้อมในการด าเนินงานรวมทั้งน าแหล่งเงินอ่ืนมาประกอบการพิจารณาด้วย 
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เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ประหยัด ไม่ซ ้าซ้อน และมีประสิทธิภาพ ทบทวน ภารกิจที่มี
ลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหน้าที่สาธารณะของประเทศเกินความจ าเป็น และแสดงรายการ ลงทุนในระดับ
จังหวัดเพ่ือแสดงความโปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่ไปกับการเพ่ิมประสิทธิภาพ การเบิกจ่าย
งบประมาณตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น เพ่ือช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค โดยจะจัดให้มี
ระบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า 

ข้อ 10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม การทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและ
ท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ซ ้าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นการปฏิบัติงาน 
ที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยน าเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถ
บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ
ให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยืดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหาร จัดการภาครัฐแบบใหม่การ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอ านวย ความสะดวกแก่ ผู้ใช้บริการ  
เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนด าเนินการของภาคธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับ
นานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะ
เฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็น และตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถด าเนินการได้ 

10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริหารเซิงรุกทั้งใน 
รูปแบบการเพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัด โดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง 
ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการที่หลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่างๆ เพ่ือให้
ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม 
ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนา หน่วยงานของรัฐ   
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีการสร้างนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพและระบบบูรณาการ 

10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลการภาครัฐวางมาตรการป้องกัน 
การแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของ 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ 

10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิก
หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาส
การทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการของรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว 
ใช้เวลานาน ซ ้าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 
 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี ตาม
ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2558 โดยแต่งตั้งให้ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการ และนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยพลเอกสุรเชษฐ์ 
ชัยวงศ์ ยังคงความเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2558 

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายแก่ผู้บริหารระดับสูง
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ของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารส่วนภูมิภาค และข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ เพ่ือเป็น
แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล    
ต่อเด็ก เยาวชน ประชาชน และการพัฒนาประเทศโดยรวม 

ทัศนคติในการท างาน 
เหตุผลและความจ าเป็นที่เกิดขึ้นกับประเทศจนมีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)และรัฐบาล ปัจจุบัน

ได้เข้ามาบริหารประเทศ เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองอยู่ในสภาวการณ์ไม่ปกติ ต้องช่วยกันยุติความ ขัดแย้ง
และปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งในส่วนของการศึกษานั้นถือว่าเป็นพ้ืนฐานของการปฏิรูปทุกเรื่อง เริ่มจากการปฏิรูป 
11 ด้านของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพราะการศึกษาเป็นพ้ืนฐานของความมั่นคง ยั่งยืนในการปฏิรูปประเทศ 
ต้องใช้เวลานานและต้องมีแผนปฏิรูปทั้งระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง และระยะยาว กระทรวงศึกษาธิการต้อง
ด าเนินการปฏิรูปการศึกษาโดยค านึงถึงอนาคตของนักเรียน ซึ่งก็คือลูกหลานของเรา ให้มีชีวิตที่สดใสและสามารถ
แข่งขันกับนานาประเทศได้ ต่อจากนี้ต้องขอทุกคนสละเวลา มากขึ้นเพราะมีงานเร่งด่วนที่ต้องท า ต้องการผลลัพธ์
มากขึ้น เร็วขึ้น และต้องสื่อสารกันเพ่ือลดความรู้สึกขัดแย้ง ทั้งหมดในกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะขอดูที่ผลงาน 

 

แนวคิดในการท างานของส่วนราชการ 
ส่วนราชการตั้งแต่ระดับพ้ืนที่จะต้องด าเนินการแปลงนโยบายทั้งของรัฐบาลและของกระทรวงศึกษาธิการ 

ตามภารกิจงานในขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ มีการศึกษาวิเคราะห์และปรับ
กลยุทธ์การท างานปัจจุบันให้สอดคล้องกับแนวนโยบายให้เห็นผลเป็นรูปธรรมเพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินงานและ
ความคิดเห็นของผู้บริหารระดับพ้ืนที่ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง เนื่องจากมีช่วงเวลาจ ากัด จึงต้องการความคิดเห็น 
เพ่ือการหลอมรวมวิธีการท างานให้รวดเร็วและท างานร่วมกันได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยมีแผนการด าเนินการ
แบ่งเป็นกลุ่ม ดังนี้ 

1) งานที่ด าเนินการอยู่แล้วและตรงตามนโยบาย 
2) งานที่ด าเนินการอยู่แล้วสามารถปรับให้เป็นไปตามนโยบาย 
3) งานที่ด าเนินการและเพ่ิมตามนโยบายใหม่ แบ่งเป็น 

3.1) งานที่เพ่ิมโดยไม่ต้องใช้งบประมาณด าเนินการ  
3.2) งานที่เพ่ิมโดยต้องใช้เวลาและงบประมาณด าเนินการ 
 

แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

 

1)  น้อมน ากระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเป็นแนวทางปฏิบัติ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชด ารัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา ดังนี้ 
1. “ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู” 
2. “ให้ครูสอนเด็กให้มีน ้าใจกับเพ่ือน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่าช่วยสอน

เพ่ือนที่เรียนช้ากว่า” 
3. “ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กท าร่วมกัน เพ่ือให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี” 
กระทรวงศึกษาธิการโดยหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง น้อมน ากระแสพระราช 

ด ารัสมาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานการสอนของครู และจัดกิจกรรมโดยการถ่ายทอดพระราชด ารัส ทั้ง 3 
ประการให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นเส้นทางสู่ความส าเร็จการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ ต่อไป 
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2)  แนวนโยบายของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
การขับเคลื่อนการด าเนินงานขององค์กรหลัก และหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ที่ต้องสอดคล้องและขยายผลตามแนวนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เก่ียวกับการศึกษา ดังนี้ 
1. ท าให้เร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภายในเดือนกันยายน 2559 ให้มากท่ีสุด ส่วนที่เหลือส่งต่อให้รัฐบาลต่อไป  
2. ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภาพ  
3. ปรับลดภาระงานที่ไม่จ าเป็นของกระทรวงศึกษาธิการลง  
4. เร่งปรับหลักสูตร/ต ารา แต่ละกลุ่มให้เหมาะสม การพิมพ์ต าราต้องคุ้มราคา  
 
5. ผลิตคนให้ทันกับความต้องการของประเทศ จบแล้วต้องมีงานท า สามารถเข้าท างานในประชาคม 

เศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) ให้ทันปี 2558 เพ่ือช่วยแก้ปัญหาว่างงานและ 
ปัญหาสังคมได้ 

6. ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนที่ท าให้เด็ก ครู ผู้ปกครองมีความสุข 
7. ใช้สื่อการเรียนการสอน กระตุ้นผู้เรียนเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับเด็ก 
8. ลดความเหลื่อมล ้า จัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
9. น าระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง 
10. การเรียนไม่ใช่เพื่อการสอบ แต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิต สามารถอยู่ในยุคโลกไร้พรมแดน 

แนวนโยบายด้านการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายทั่วไป 17 เรื่อง 
1. การจัดท าแผนงาน/โครงการรีเริ่มใหม่ 

1.1 ต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของงานที่ปฏิบัติให้ขัดเจน 
1.2 ต้องมองภาพงานในอนาคตได้อย่างขัดเจน สามารถก าหนดรายละเอียดของงานหลัก งานรอง 

และงานที่ต้องด าเนินการก่อน/หลัง เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จ 
1.3 ต้องมีฐานข้อมูลที่ดี ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน ตั้งแต่หน่วยงานย่อยขึ้นมาจนถึงหน่วยงานหลัก 

และทันต่อสถานการณ์ เช่น จะผลิตนักศึกษาอาชีวศึกษาต้องรู้ความต้องการจ้างงานของตลาดแรงงาน ในแต่ละ 
สาขาวิชา 

1.4 มีการวิเคราะห์ปัญหาและทบทวนการด าเนินงานที่ผ่านมาให้ชัดเจน ซึ่งผลการวิเคราะห์จะช่วยให้
การแก้ไขปัญหามีความแม่นย ามากขึ้น 

2. การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมที่ไม่สัมฤทธิ์ผล 
ให้ค้นหาสาเหตุปัญหาการด าเนนิงานที่ผ่านมาแล้ววิเคราะห์หาทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย 

เช่น ปญัหาเรื่องอายุของผู้เรียน ปัญหาอยู่ที่ครู ปัญหาอยู่ที่พ่อแม่ ปัญหาอยู่ที่สภาวะแวดล้อม ซึ่งบางครั้งไม่สามารถ
แก้ไขได้ด้วยวิธีหนึ่งวิธีเดียว 

3. แผนงาน/โครงการตามพระราชด าริ 
3.1 ให้มีการด าเนินโครงการตามพระราชด าริในส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบโดยตรง หรือ

มีส่วนเกี่ยวช้อง 
3.2 โครงการพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 

หรือพระบรมวงศาบุวงศ์พระองศ์ใดที่กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการ หรือให้การสนับสนุน ต้องสามารถอธิบาย 
ที่มา เหตุผล และความส าคัญของโครงการ  ให้นักเรียนนักศึกษารู้และเข้าใจหลักการ แนวคิดของโครงการได้
ชัดเจน รวมทั้งถ่ายทอดให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างดี 

3.3 ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
โดยการเรียนรู้ท าความเข้าใจและยึดเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิต พร้อมทั้งสามารถเผยแพร่ขยายผลต่อไปได้  
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3.4 ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติและสถาบัน
หลักของชาติ 

4. งบประมาณ 
4.1 งบลงทุน 

1) ให้เตรียมการด าเนินโครงการให้พร้อมในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
2) การใช้งบประมาณ เมื่อได้รับแล้วต้องเร่งด าเนินการตามแผนที่ก าหนดเพ่ือให้เกิดการกระจาย

งบประมาณในพ้ืนที่  
    4.2 งบกลาง 

1) ให้เสนอขอใช้งบกลางอย่างมีเหตุผลและใช้เท่าที่จ าเป็น  
2) ให้เกลี่ยงบประมาณปกติของส่วนราชการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

    4.3 การใช้งบประมาณในการด าเนินงาน ต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึ่งรัฐบาล 
จะแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐ (คตร.) ทุกกระทรวงและมีการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการ คตร. เฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ และช่วยการปฏิบัติงานของผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือความโปร่งใสและถูกต้อง 

4.4 งานบางโครงการที่ต้องมีการบูรณาการตามแผนงบประมาณบูรณาการนั้นให้มีการบูรณาการ 
กับหน่วยงานภายนอก เพ่ือให้การใช้งบประมาณคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

5. เน้นการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร 
5.1 จัดให้มีช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นระบบ น าเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาช่วยปฏิบัติงาน อาทิ 

การประชุมทางไกล โปรแกรมไลน์ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
1) สร้างความเข้าใจภายในองค์กรให้มากข้ึน 
2) ให้ผู้บริหารมีซ่องทางติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลา สามารถถ่ายทอดด าสั่งไปยังหน่วยรอง

และ หน่วยปฏิบัติได้ทันที รวดเร็ว และทั่วถึง 
3) ให้มีการรายงานที่รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และทดสอบระบบที่มีอยู่เสมอ 

5.2 ทุกหน่วยงานต้องจัดให้มีแผนการประชาสัมพันธ์ อาทิ 
1) เสมาสนเทศ เป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรคือ การสร้างความเข้าใจภายใน

องค์กรหน่วยงาน 
2) ประชาสนเทศ เป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อภายนอกองค์กรคือ การสร้างความเข้าใจกับ 

ประชาชน 
6. อ านวยการเม่ือมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

กรณีเกิดอุบัติเหตุ ภัยพิบัติ หรือเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักเรียน 
นักศึกษา ทั้งที่เกิดในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา อาทิ การกล่าวหาพฤติกรรมผู้บริหาร การประท้วง ต่อต้าน
ผู้บริหาร นักเรียนเจ็บป่วยผิดปกติ โรงเรียนถูกขู่วางระเบิด โรงเรียนเกิดวาตภัย ฯลฯ ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก าหนดมาตรการ วิธีการ ขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน ในการป้องกันแก้ไขปัญหา ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องแก่ผู้เกี่ยวข้อง ให้ทบทวนปรับปรุงหรือท าการซักซ้อมความเข้าใจอยู่เสมอ ซึ่งเบื้องต้นต้องมีรายละเอียด
ดังนี้ 

1) มีการจัดระบบและก าหนดผู้ปฏิบัติที่ชัดเจน  
2) มีวิธีการ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ระยะสั้น และระยะยาว 3) ส ารวจระบบที่มีอยู่ให้มี

ความพร้อมปฏิบัติงานอยู่เสมอ  
4) ให้มีระบบการรายงานเหตุด่วนตามส าดับขั้นอย่างรวดเร็ว  
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7. การร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ให้เข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการจัดการศึกษาให้ครบวงจร 

เชน่ ร่วมก าหนดหลักสูตรการเรียนการสอนให้นักเรียนนักศึกษาเข้าท างานระหว่างก าลังศึกษา และการรับเข้า 
ท างานเม่ือส าเร็จการศึกษา 

8. ให้ความส าคัญกับการบริหารงานส่วนภูมิภาคและเขตพื้นที่ต่างๆ ของแต่ละส่วนราชการ 
8.1 ให้มีการทบทวนบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานของหน่วยงานระดับพ้ืนที่ให้ครบถ้วน  
8.2 ก าหนดบทบาทภารกิจในสิ่งที่ต้องรู้และสิ่งที่ยังไม่รู้ให้มีการแบ่งภารกิจงานให้ชัดเจน  
8.3 ก าหนดความต้องการและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้พอเพียง  

9. โครงการจัดอบรม สัมมนา ต้องบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
9.1 การจัดโครงการประชุมสัมมนา ต้องด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 

อย่างมีประสิทธิผล เป็นไปตามนโยบาย และเกิดประโยชน์แก่ประชาชน 
9.2 การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย วิทยากร หรือส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนากับหน่วยงานใน

ทุกระดับต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เหมาะสม เพ่ือให้ได้ผลการด าเนินงานที่มีคุณภาพ  
10. ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร 

ให้เร่งยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในกลุ่มเป้าหมายหลัก นักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้และ
สามารถใช้ในการสื่อสารเพ่ือการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

11. ให้มีการน า ICT มาใช้ในการบริหารงานในกระทรวงศึกษาธิการอย่างทั่วถึงมีประสิทธิภาพ  
11.1 ให้มีการด าเนินงานของศูนย์ศึกษาทางไกล (Distance Learning Thailand) โดยบูรณาการ 

เข้ากับสถานีวิทยุเพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ(ETV) และเครือข่ายของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาใช้เป็นซ่องทางในการสื่อสารเพ่ือการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

11.2 จัดให้มี CEO ด้าน ICT เพ่ือขับเคลื่อนงานการจัดการศึกษา การใช้สื่อเพ่ือสร้างความเข้าใจ 
ความสนใจและการประชาสัมพันธ์ด้าน “เสมาสนเทศ” และ “ประชาสนเทศ” 

12. ให้ความส าคัญกับเทคนิคการสอนและการสื่อความหมาย 
ส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาหรือต่อยอดนวัตกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆ 

จัดการเรียนการสอน การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดี ท าให้เด็กเกิดความสนใจเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 

13. การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม 
13.1 ให้มีการประดับธงชาติในสถานที่ราชการและสถานศึกษาให้เรียบร้อย เหมาะสม  
13.2 ดูแลความสวยงามและความสะอาด บรเิวณพ้ืนที่ที่รับผิดชอบของหนว่ยงานและสถานศึกษาทุกระดับ 
13.3 การรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานและสถานศึกษา ต้องจัดให้มีแผนรักษาความปลอดภัย

ให้ชดัเจน อาทิ แผนเผชิญเหตุอัคคีภัย อุทกภัย จัดส าดับความส าคัญและสภาพปัญหา ภัยคุกคาม ของแต่ละพ้ืนที่ 
และมีการซักซ้อมแผนอย่างสม ่าเสมอ 

14. ให้ลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของครูและนักเรียน 
14.1 ให้น้อมน ากระแสพระราชด ารัส มาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานการสอนของครู  
14.2 ให้ลดเวลาเรียนต่อวันในช่วงเวลาบ่าย เพ่ือให้เด็กได้ใช้เวลานอกห้องเรียนเพ่ือการเรียนรู้ 

และเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นตามความถนัดและความสนใจ เพ่ือให้เกิดการผ่อนคลายและมีความสุข  
15. การประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

ให้จัดระบบการประเมินผลงาน ความก้าวหน้า และการปรับเพิ่มวิทยฐานะและภาระงานของ
ครูผู้สอนให้สามารถวัดผลได้จริงสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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และทักษะชีวิต 
16. การแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ให้เร่งรัดการด าเนินโครงการซับเคลื่อนตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และ
สนับสนุนการด าเนินโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้บังเกิดผลโดยเร็ว อาทิ โครงการสานฝันการกีฬาสู่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เป็นต้น 

17. ครูควรมีข้อมูลนักเรียนและผู้ปกครอง 
ให้จัดระบบการท าระเบียนข้อมูลประวัติผู้เรียนและผู้ปกครองให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือเป็นระบบ ดูแล

นักเรียนและช่วยแก้ไขบัญหาที่ตัวผู้เรียนและครอบครัวเป็นรายบุคคลได้ เช่น ครอบครัวที่ประสบเหตุภัยแล้ง 
อุทกภัยต่างๆ และรวบรวมเป็นข้อมูลในภาพรวมของหน่วยงานระดับพ้ืนที่ในการให้ความช่วยเหลือ บรรเทา
ปัญหาในรูปแบบที่เหมาะสมต่อไป 

นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 
1. นโยบายด้านการปราบปรามทุจริต 

1.1 ห้ามมิให้มีการซื้อขายต าแหน่งหรือเรียกรับเงินเพ่ือการสอบบรรจุ การรับโอน การโยกย้าย หรือ 
ผลตอบแทนอันใด ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการ  

1.2 หยุดการทุจริตภายในองค์กรโดยเด็ดขาด หากพบข้อมูล 
1) ด าเนินการสอบสวนหาผู้กระท าผิดและด าเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจัง  
2) ท าการตรวจสอบช่องว่างที่ท าให้เกิดการทุจริตตามท่ีตรวจพบนั้นๆ และท าการแก้ไข  
3) ปรับปรุงระบบ ระเบียบ รวมถึงมาตรการต่างๆ ควบคุมเพ่ือไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นอีก  

2. นโยบายด้านสวัสดิการ 
2.1 การสอบบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม  
2.2 ให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(สกสค.) ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพครูให้ครอบคลุมทุกด้าน ไม่เฉพาะ
กรณีเสียชีวิตเท่านั้น เพื่อช่วยให้ครูได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

2.3 เรื่องหนี้สินของครู ส่งเสริมให้ครูมีจิตส านึกรู้จักการด าเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รู้จักใช้ รู้จักเก็บ สร้างเกียรติภูมิในตนเอง เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน 

3. นโยบายด้านการจัดการขยะ 
3.1 ให้สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.) ขยายผลโครงการ 

โรงเรียนขยะให้เพ่ิมมากข้ัน 
3.2 ให้สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาทุกสังกัด ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะโดยการปลูก

จิตส านึกแก่ผู้เรียนทุกระดับ ให้ลดการทิ้งขยะ รู้จักการดัดแยกประเภทขยะ และการก าจัดขยะที่ถูกต้อง  
4. นโยบายด้านการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ 

ให้มีการจัดระบบการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้างและครุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้  
4.1 ระบบการจัดหาและแจกจ่ายครุภัณฑ์ ให้ใช้หลักตรรกะในการด าเนินการ ตามเหตุผลและ 

ความจ าเป็นของหน่วยงาน 
4.2 ระบบการซ่อมบ ารุง ให้จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจสร้างระบบการดูแลซ่อมบ ารุง ตรวจสอบวงรอบ 

การใช้งาน ก าหนดผู้รับผิดขอบให้ชัดเจน มีการเชื่อมโยงและร่วมมือกับหน่วยงานที่มีทักษะในการซ่อมบ ารุง 
4.3 ระบบดูแลอาคารสถานที่ ให้จัดระบบการดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

ตรวจสภาพไม่ให้ทรุดโทรมอย่างต่อเนื่อง 
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นโยบายเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. การแก้ไขปัญหาเด็กประถมศึกษา อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 

1) ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เช่น การสอนแบบแจกลูกสะกดค า โดยใช้ 
แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง (Brain Based Learning : BBL) 

2) ก าหนดเป้าหมายให้นักเรียนชั้น ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.2 ขั้นไปต้องอ่านคล่อง เขียนคล่อง 
2. การดูแลเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ  

1) ต้องมีฐานข้อมูลเด็กออกกลางคันที่ชัดเจน 
2) เด็กที่ออกกลางคันต้องมีข้อมูลและติดตามดูแล ให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับต่อเนื่อง หรือออกไป

ท างานต้องส่งเสริมให้ได้รับการศึกษานอกโรงเรียน โดยมีเครือข่ายประสานการติดตามอย่างเป็นระบบ  
3. ให้ทบทวนปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา 

1) ลดเวลาเรียนต่อวัน ลดการบ้านนักเรียน นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข ไม่มีกิจกรรม เพ่ิมภาระ 
นักเรียนในเวลาที่เหลือ 

2) ให้ผู้เรียนได้ใช้เวลานอกห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้ และเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นตาม 
ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนให้มากข้ึน เพ่ือให้ผ่อนคลายและมีความสุข 

3) ให้ผู้เรียนได้รู้จักคิด ปฏิบัติมากกว่าท่องจ าเพ่ือการสอบอย่างเดียว เพ่ือสร้างภูมิต้านทานให้กับ
เด็กยุคโลกไร้พรมแดน 

 
4. การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก 

โรงเรียนที่มีครูสอนไม่ครบชั้นเรียนให้จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning 
Information Technology : DLIT) อย่างจริงจังและเต็มรูปแบบ รวมทิ้งส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนไกลกังวล 
เป็นโรงเรียนต้นทางที่มีคุณภาพ 

5. การลดความเลื่อมล ้าทางการศึกษา 
ใช้โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทางไกล (Distance Learning Television : DLTV) และ

ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Communication Technology : ICT) ด้วยการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLIT) 

6. การประเมินครู นักเรียน โรงเรียน 
ให้หาความสมดุลระหว่างการควบคุมคุณภาพการศึกษากับภาระงานของครูที่ต้องเพ่ิมขึ้น ตลอดจน 

ปรับปรุงการคัดสรรครู ผู้บริหาร การประเมินวิทยฐานะให้เหมาะสม จัดรถโมบายเคลื่อนที่จากส่วนกลางเพ่ือ 
ช่วยลดภาระครู หรือน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุน 
 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นการศึกษาเริ่มแรกของคนในชาติ ดังนั้น เพ่ือให้การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ 
ประเทศไทย มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพ
สูงสุดในตน มีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่งและเหมาะสม เป็นพื้นฐานส าคัญในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไป และ
การด ารงชีวิตในอนาคต ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยความเห็นขอบของ คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงก าหนดนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ดังนี้ 

1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ และกระบวนการการจัด 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้ส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
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2. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการ และด้อย 
โอกาส มีความรู้และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน เ ขียน และการคิด เพ่ือให้มี 
ความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูงและโลกของการท างาน 

3. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานสัมพันธ์ 
กับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและการประเมินหลักสูตรและการ 
สอนการพัฒนาทางวิชาชีพ สภาพแวดล้อม การเรียนรู้ 

4. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้ครูเป็นผู้ที่มีความสามารถ 
และทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหาร 
จัดการ และเป็นผู้น าทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน สร้าง
ความมั่นใจและไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียนที่สอดคล้องกับวิชาชีพ 

5. เร่งสร้างระบบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือการให้บริการที่ดีมีความสามารถรับผิดขอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และมาตรฐานได้เป็น 
อย่างดี 

6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจ และมีวิสัยทัศน์ในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพ และมีประสิทธิภาพที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ 
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 

7. สร้างระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่มีข้อมูลสารสนเทศ และข่าวสาร 
เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม  

8. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการท างานให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือการให้บริการที่ดีทั้งส่วนกลางและส่วน 
ภูมิภาค เร่งรัดการกระจายอ านาจและความรับผิดขอบส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที ่ที่ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม 
ปรับปรุงระบบของโรงเรียนให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมท า การมีส่วนร่วม และการประสานงาน สามารถใช้เครือข่าย
การพัฒนาการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ กลุ่มบุคคล องค์กร
เอกชน องค์กรชุมชนและองค์กรสังคมอ่ืน 

9. เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคลมุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม ปราศจากคอร์รัปชั่น 
ให้เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและก าลังใจ สร้างภาวะจูงใจ แรงบันดาลใจ 
และความรับผิดชอบในความส าเร็จตามภาระหน้าที่ 

10. มุ่งสร้างพลเมืองดี ที่ตื่นตัว และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และท าให้การศึกษา   น า
การแก้ปัญหาส าคัญของสังคมรวมทัง้ปญัหาการคอร์รัปชั่น 

11. ทุ่มเทมาตรการเพ่ือยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พัฒนาล้าหลัง และโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ได้ 
คุณภาพ เพ่ือไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 

 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
 

 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  จัดให้มีการประชุมระดมความคิดเห็น  เพ่ือก าหนด
วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์  กลยุทธ์  ค่านิยม  วัฒนธรรมองค์กร  จุดเน้น  มาตรการ  และตัวชี้วัด
ความส าเร็จ  โดยที่ประชุมได้ร่วมกันก าหนดทิศทางการจัดการศึกษา  ซึ่งมีสาระส าคัญ  ดังนี้ 

1. วิสัยทัศน์ 
“ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานพัฒนาการ    

             สู่สากล นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ” 
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2  พันธกิจ 
1. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ  
2. พัฒนาผู้เรียนเป็นพลโลก โดยพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และการบริหารจัดการเป็นไปตาม

มาตรฐานสากล 
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ   ผ่านการประเมิน

ระดับชาติ 
4. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 10 ประการ 
5. พัฒนาการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบครบวงจร ยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วน

ร่วม ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

 3.  เป้าประสงค์ 
1. สร้างนักเรียนให้เป็นคนดี  เป็นผู้รู้จักตนเอง  เห็นคุณค่าของตนเอง และพ่ึงตนเองได้ 
2. มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักค าสอนของศาสนาที่ตนนับถือ  มีคุณธรรม จริยธรรม 

 และค่านิยมที่ดีงาม 
3. กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  ให้เกียรติผู้อ่ืน รู้กาลเทศะในการใช้ค าพูด  กิริยามารยาท และการ

แต่งกาย 
4. เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว  ชุมชน  สังคม  มีจิตส านึกที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมุ่งท า

ประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคมสร้างนักเรียนให้มีปัญญา 
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีคุณภาพตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของชาติ 
6. มีทักษะและสามารถใช้ภาษาอ่ืนเพ่ือการสื่อสารได้อย่างน้อย 3 ภาษา คือ ภาษาถิ่น ภาษาไทย 

และภาษาต่างประเทศ อย่างน้อย 1 ภาษา 
7. มีทักษะ ความสามารถ  และประสบการณ์  ในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้  

การศึกษาต่อการปฏิบัติงาน  และการประกอบอาชีพ 
 

4.  วัฒนธรรมองค์กร 
  “ รักงานสอน อาทรศิษย์ ร่วมคิดร่วมท า “Love to teach love students and joined 

together to think” 
5.   ค่านิยม   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ็ด  ใช้ “SPEC” โดยมีความหมายดังนี้ 
 S  =  Sense  of  belonging  (รักองค์การ) 
 P  =  Performance  excellence  (มุ่งงานเลิศ) 
 E  =  Ethic  and  integrity  (เทิดคุณธรรม) 
 C  =  Co  Operation   (น าพาความร่วมมือ) 
 
6.  อัตลักษณ์โรงเรียน : “นักเรียน มารยาทงาม  น้ าใจดี  มีจิตอาสา” 

 

7.  กลยุทธ์ 
จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด จึงก าหนด

กลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 5 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 
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กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีความสุข  มีความรู้  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม 
 มาตรฐานสากล  เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาครูและบุคลากร  ให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
          เป็นส าคัญ บูรณาการด้านความรู้คู่คุณธรรมด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย 

กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์   
      ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  มีความหลากหลาย  เพียงพอ  เหมาะสม  ทันสมัย  ตามหลัก 
 เศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่  4  พัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้น า  และมีความสามารถในการบริหารจัดการอย่างเป็น 
          ระบบครบวงจร  มีความเหมาะสม สอดคล้อง ทันสมัย และมีความช านาญในการใช้ 
       เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์ที่  5  สนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร  และกระบวนการเรียน 
            การสอน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการศึกษา  สนองความต้องการของผู้เรียน  
           ผู้ปกครองและท้องถิ่น 
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ส่วนที ่3 
ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปีการศึกษา 2563 

ก.  ประมาณการรายรับของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563  
 
ล ำดับ รำยกำร จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนเงิน/คน จ ำนวนเงิน (บำท) 

1 อุดหนุนรำยหัว 

1.1 อุดหนุนรำยหัวระดับ ม.ต้น 475 3,500              1,662,500  

1.2 อุดหนุนรำยหัวระดับ ม.ปลำย 293 3,800              1,113,400  

  รวมงบจัดสรรเงินอุดหนุน        2,775,900  

2 สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยฯ 

2.1 ค่ำเครื่องแบบ ม.ต้น 475 450                213,750  

2.2 ค่ำเครื่องแบบ ม.ปลำย 293 500                146,500  

2.3 หนังสือเรียน ม.1-6                  773,752  

2.4 อุปกรณ์กำรเรียน ม.ต้น 475 420                199,500  

2.5 อุปกรณ์กำรเรียน ม.ปลำย 293 460                134,780  

2.6 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ม.ต้น 475 880                418,000  

2.7 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ม.ปลำย 293 950                278,350  

  รวมงบสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยฯ        2,164,632  

3 ปัจจัยพื้นฐำนฯ ม.ต้น 150 3,000                 450,000  

 
รวมงบปัจจัยพื้นฐำน           450,000  

4 เงินรำยได้โครงกำร Gifted 

4.1 โครงกำรพิเศษ ม.ต้น 109 11,000               1,199,000  

4.2 โครงกำรพิเศษ ม.ปลำย 42 17,000                 714,000  

  รวมงบได้โครงกำร Gifted        1,913,000  

5 ค่ำจ้ำงครูชำวต่ำงประเทศ 768 1,200                 921,600  

 
รวมงบค่ำจ้ำงครูชำวต่ำงประเทศ           921,600  

6 บริจำคผ้ำป่ำเพ่ือกำรศึกษำสร้ำงโดมสนำมฟุตซอล            40,000  

รวมรำยรับทั้งสิ้น (งบประมำณจัดสรร)           8,265,132 
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ข.  ประมาณการรายจ่ายประจ าของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563  
 

ล าดับ รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
1 ค่ำไฟฟ้ำ (72,000/เดือน) 864,000 
2 ค่ำโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต (1,962/เดือน)                  32,544  
3 ค่ำจ้ำงบุคลำกร              1,073,000  
4 ค่ำเครื่องแบบนักเรียน มัธยมศึกษำตอนต้น                 213,750  
5 ค่ำเครื่องแบบนักเรียน มัธยมศึกษำตอนปลำย                 146,500  
6 ค่ำหนังสือเรียน ม.1-ม.6                 773,752  
7 อุปกรณ์กำรเรียน ม.ต้น                 199,500  
8 อุปกรณ์กำรเรียน ม.ปลำย                 134,780  
9 ปัจจัยยพื้นฐำน ม.ต้น                 450,000  
 ส ำรอง 187,896 

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 4,075,722 
** หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ 

ค. การจัดสรรงบอุดหนุนรายหัว  ปีการศึกษา 2563  
 

ล าดับ รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
1 งบประมาณอุดหนนุรายหัว 2,775,900 
2 รายจ่ายค่าสาธารณูปโภค  

 
   1)  สมทบค่ำไฟฟ้ำ 713,000 
   2)  ค่ำโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต(1,962บำท/เดือน) 32544 
   3)  สมทบค่ำจ้ำงบุคลำกร 151,400 

คงเหลือยอดจัดสรร 1,878,956 
** หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ 

 

กำรบริหำรงบอุดหนุนรำยหัว ปีกำรศึกษำ 2563 จ านวนเงิน ร้อยละ 

ฝ่ำยวชิำกำร 1,164,953  62 
ฝ่ำยบริกำร 394,581  21 
ฝ่ำยธุรกำร 65,763  3.5 
ฝ่ำยกิจกำรนักเรยีน 65,763  3.5 
เงินส ำรองจ่ำย 187,896  10 
รวม 1,878,956 100 
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ง.  งบประมาณเพิ่มประสิทธิผลกลยทุธ ์ 
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร ร้อยเอ็ด  ได้จัดสรรงบประมำณจ ำนวน  8,265,132 บำท (แปดล้ำน
สองแสนหกหมื่นห้ำพันหนึ่งร้อยสำมสิบสองบำทถ้วน) ตำมตำรำง ก  โดยจ ำแนกตำมกลยุทธ์  ดังนี้ 
 
ตาราง  กลยุทธ์/งบประมาณ  ปีงบประมาณ 2563 

 

ที ่ กลยุทธ์ จ านวนเงิน/บาท 

1 
พัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีควำมสุข  มีควำมรู้  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตำมมำตรฐำนสำกล  เพ่ือเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 
(จ ำนวน  34 โครงกำร) 

2,334,900 

2 
พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ  บูรณำกำรด้ำนควำมรู้คู่คุณธรรมด้วยกิจกรรมที่หลำกหลำย 
(จ ำนวน  7 โครงกำร) 

3,973,089 

3 

พัฒนำอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์  ให้เอ้ือต่อกำรเรียนรู้  มีควำมหลำกหลำย  เพียงพอ  เหมำะสม  
ทันสมัย  ตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
(จ ำนวน  18 โครงกำร) 

1,465,831 

4 

พัฒนำผู้บริหำรให้มีภำวะผู้น ำและมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร                
อย่ำงเป็นระบบครบวงจร  มีควำมเหมำะสม สอดคล้อง ทันสมัย และมีควำม
ช ำนำญในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
(จ ำนวน  4 โครงกำร) 

186,053 

5 

สนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำหลักสูตร และกระบวนกำร
เรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยของกำรศึกษำ  สนองควำมต้องกำร
ของผู้เรียน ผู้ปกครอง และท้องถิ่น 
(จ ำนวน  7 โครงกำร) 

117,363 

รวมงบประมำณตำมโครงกำร 8,077,236 

เงินส ำรองจ่ำย 187,896 
รวมงบประมำณจัดสรร 8,265,132 
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 ปีงบประมำณ 2563 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร ร้อยเอ็ด มีโครงกำรจ ำนวน 70 โครงกำร
ส ำคัญที่จะต้องด ำเนินกำร  ดังตำรำง 
 

ตาราง  แสดงโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ  ปีงบประมาณ 2563 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

1 พัฒนำกำรกีฬำ/จัดกำรเรียนกำรสอนสุขศึกษำและพลศึกษำ          30,000 

2 จัดกำรแข่งขันกีฬำ–กรีฑำภำยในเพื่อพัฒนำกำรกีฬำและสุขภำพอนำมัย 110,000 

3 ปรับปรุงซ่อมแซมสนำมกีฬำและอุปกรณ์กีฬำ 15,000 

4 ทดสอบสมรรถภำพทำงกำยนักเรียน 1,000 

5 พัฒนำนักกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 20,000 

6 สอบธรรมศึกษำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร ร้อยเอ็ด 2,000 

7 พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม 8,000 

8 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ 18,000 

9 ศึกษำดูงำนแหล่งเรียนรู้ด้ำนภูมิศำสตร์ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,000 

10 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 180,000 

11 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 115,000 

12 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ของนักเรียนในรำยวิชำภำษำไทย 28,500 

13 เข้ำค่ำยภำษำอังกฤษ (TUP’ English Camp) 20,000 

14 พัฒนำห้องเรียนภำษำท่ีสอง 5,000 

15 พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญภำษำต่ำงประเทศ 20,000 

16 พัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 29,000 

17 พัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี   25,000 

18 กำรติดตำมผลและกำรนิเทศภำยใน 2,500 

19 พัฒนำสื่อเครื่องมือกำรวัดและประเมินผลที่ใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ 30,000 

20 พัฒนำกำรเรียนกำรสอนแบบโครงงำน 6,000 

21 พัฒนำห้องเรียนคุณภำพ 180,000 

22 พัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชำติ 15,000 

23 พัฒนำผู้เรียนด้ำนกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ เขียน  2,000 

24 งำนวัดผลและประเมินผลกำรเรียน  10,000 

25 พัฒนำระบบงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 35,000 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

26 โรงเรียนมำตรฐำนสำกล (OBECQA) 5,000 

27 พัฒนำสื่อและเอกสำรกำรจัดกำรเรียนรู้ 10,900 

28 ปัจฉิมนิเทศ 20,000 

29 สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 7,000 

30 เศรษฐกิจพอเพียง 50,000 

31 ห้องสมุด 18,000 

32 พัฒนำบุคลำกรของโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร 145,053  

33 ปรับปรุงพัฒนำอำคำรสถำนที่ 180,000 

34 ก่อสร้ำงอำคำร 40 ปี พลำญชัยฯ ร ำลึก 40,000 

35 ปรับปรุงซ่อมแซมงำนสำธำรณูปโภค 49,581 

36 โสตทัศนศึกษำ 40,000 

37 งำนยำนพำหนะ(ค่ำซ่อมแซมและค่ำน้ ำมัน) 55,000 

38 ปรับปรุงพัฒนำห้องดนตรีไทย 50,000 

39 อนำมัยโรงเรียน 20,000 

40 พัฒนำระบบงำนเบิกจ่ำยเงินรำยจำ่ยประจ ำ (หักงบรำยจ่ำยสำธำรณปูโภค/เงินเดือน) 3,887,826 

41 ปรับปรุงพัฒนำงำนฝ่ำยธุรกำร 35,763 

42 พัฒนำบุคลำกร (ค่ำเบี้ยเลี้ยงไปรำชกำรครู-นักเรียน) 30,000 

43 คณะสีพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 1,000 

44 พัฒนำศักยภำพของครูที่ปรึกษำ 12,000 

45 ผ้ำป่ำน้ ำใจสู้ภัยแก่พ่ีน้อง 2,000 

46 ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 5,000 

47 นิทรรศกำรผลงำนเพศศึกษำเพศวิถีรอบด้ำน 4,400 

48 ส่งเสริมประชำธิปไตยในโรงเรียน 8,000 

49 ประกำศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่นของชุมชน 1,000 

50 ศึกษำดูงำนของฝ่ำยกิจกำรนักเรียนและสภำนักเรียน 5,000 

51 ประกวดห้องเรียนดีเด่น 3,000 

52 อบรมสำรวัตรนักเรียน 2,000 

53 ชุมชนสัมพันธ์ 15,363 

54 ผ้ำป่ำภำยในน้ ำใจพี่น้องชมพู-น้ ำเงิน 2,000 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

55 ใต้ร่มพระบำรมีแห่งองค์พระเกี้ยว(ประดับเข็มพระเกี้ยว) 1,000 

56 วันหยุดเข้ำวัดนัดพบชุมชน 2,000 

57 คนดีศรีเตรียมพัฒน์ 1,000 

58 บ้ำนน่ำอยู่คู่ควำมดีวิถีพอเพียง 1,000 

59 โครงกำรค่ำยวิชำกำรของนักเรียนตำมโครงกำรห้องเรียนพิเศษ 347,000 

60 โครงกำรพัฒนำห้องหนังสือ สื่อ/นวัตกรรมและห้องสืบค้นส ำหรับนักเรียน 190,000 

61 โครงกำรค่ำยวิทยำศำสตร์และสิ่งแวดล้อม 300,000 

62 โครงกำรเสิรมทักษะปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์นักเรียนโครงกำรห้องเรียนพิเศษ 290,000 

63 โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศและค่ำตอบแทน 400,000 

64 โครงกำรปรับปรุง/ซ่อมแซม/บ ำรุงรักษำสื่อ/วัสดุ-ครุภัณฑ์/ระบบระบำยอำกำศ 235,000 

65 โครงกำรเปิดบ้ำนวิชำกำร(OpenHouse) 80,000 

66 โครงกำรเข้ำค่ำยพักแรมลูกเสือ/ยุวกำชำด 80,000 

67 ทัศนศึกษำ 180,000 

68 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือกำรเรียนรู้และบริหำรจัดกำร 306,350 

69 เข้ำค่ำยคุณธรรม 35,000 

70 แนะแนวศึกษำต่อ 15,000 

รวม 8,077,236 
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งบหน้าโครงการและรายละเอียดโครงการ/กลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดี มีควำมสุข มีควำมรู้ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมมำตรฐำนสำกล     
                เพ่ือเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย/กลุ่มสาระ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

1 
พัฒนำกำรกีฬำ/จัดกำรเรียนกำรสอนสุขศึกษำและพล
ศึกษำ          

สุขศึกษำ 30,000 ตลอดปีกำรศึกษำ 

2 
จัดกำรแข่งขันกีฬำ–กรีฑำภำยในเพื่อพัฒนำกำรกีฬำและ
สุขภำพอนำมัย 

สุขศึกษำ 110,000 ก.ย. 2563 

3 ทดสอบสมรรถภำพทำงกำยนักเรียน สุขศึกษำ 1,000 มิ.ย. 2563 

4 พัฒนำนักกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 สุขศึกษำ 20,000 ตลอดปีกำรศึกษำ 

5 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
สังคมศึกษำ 

สังคมศึกษำ 18,000 ตลอดปีกำรศึกษำ 

6 
ศึกษำดูงำนแหล่งเรียนรู้ด้ำนภูมิศำสตร์ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

สังคมศึกษำ 2,000 ตลอดปีกำรศึกษำ 

7 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ศิลปะ 

ศิลปะ 180,000 ตลอดปีกำรศึกษำ 

8 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

วิทยำศำสตร์ 115,000 ก.ค. 2563 

9 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ของนักเรียนในรำยวิชำ
ภำษำไทย 

ภำษำไทย 28,500 ตลอดปีกำรศึกษำ 

10 เข้ำค่ำยภำษำอังกฤษ (TUP’ English Camp) ภำษำต่ำงประเทศ 20,000 ตลอดปีกำรศึกษำ 

11 พัฒนำห้องเรียนภำษำท่ีสอง ภำษำต่ำงประเทศ 5,000 ตลอดปีกำรศึกษำ 

12 
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ
ภำษำต่ำงประเทศ 

ภำษำต่ำงประเทศ 20,000 ตลอดปีกำรศึกษำ 

13 
พัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์ 

คณิตศำสตร์ 29,000 ก.ค. 2563 

14 
พัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำร
งำนอำชีพและเทคโนโลยี   

กำรงำนอำชีพ 25,000 ม.ค. 2564 

15 พัฒนำกำรเรียนกำรสอนแบบโครงงำน วิชำกำร 6,000 ตลอดปีกำรศึกษำ 

16 พัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชำติ วิชำกำร 15,000 ตลอดปีกำรศึกษำ 

17 พัฒนำผู้เรียนด้ำนกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ เขียน  วิชำกำร 2,000 ตลอดปีกำรศึกษำ 

18 งำนวัดผลและประเมินผลกำรเรียน  วิชำกำร 10,000 ตลอดปีกำรศึกษำ 

19 ปัจฉิมนิเทศ วิชำกำร 20,000 ตลอดปีกำรศึกษำ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย/กลุ่มสาระ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

20 อนำมัยโรงเรียน บริกำร 20,000 ตลอดปีกำรศึกษำ 

21 คณะสีพิทักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกำรนักเรียน 1,000 ตลอดปีกำรศึกษำ 

22 ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด กิจกำรนักเรียน 5,000 ตลอดปีกำรศึกษำ 

23 นิทรรศกำรผลงำนเพศศึกษำเพศวิถีรอบด้ำน กิจกำรนักเรียน 4,400 ตลอดปีกำรศึกษำ 

24 ส่งเสริมประชำธิปไตยในโรงเรียน กิจกำรนักเรียน 8,000 ตลอดปีกำรศึกษำ 

25 ศึกษำดูงำนของฝ่ำยกิจกำรนักเรียนและสภำนักเรียน กิจกำรนักเรียน 5,000 ตลอดปีกำรศึกษำ 

26 อบรมสำรวัตรนักเรียน กิจกำรนักเรียน 2,000 ตลอดปีกำรศึกษำ 

27 คนดีศรีเตรียมพัฒน์ กิจกำรนักเรียน 1,000 ตลอดปีกำรศึกษำ 

28 
โครงกำรค่ำยวิชำกำรของนักเรียนตำมโครงกำรห้องเรียน
พิเศษ 

วิชำกำร/Gif 347,000 ตลอดปีกำรศึกษำ 

29 โครงกำรค่ำยวิทยำศำสตร์และสิ่งแวดล้อม วิชำกำร/Gif 300,000 พ.ย. 2563 

30 
โครงกำรเสิรมทักษะปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์นักเรียน
โครงกำรห้องเรียนพิเศษ 

วิชำกำร/Gif 290,000 ตลอดปีกำรศึกษำ 

31 
โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศและ
ค่ำตอบแทน 

วิชำกำร/Gif 400,000 ตลอดปีกำรศึกษำ 

32 โครงกำรเข้ำค่ำยพักแรมลูกเสือ/ยุวกำชำด 
กิจกรรมพัฒนำ

ผู้เรียน 
80,000 ก.พ.. 2564 

33 ทัศนศึกษำ กิจกำรนักเรียน 180,000 พ.ย. 2563 

34 เข้ำค่ำยคุณธรรม กิจกำรนักเรียน 35,000 พ.ย. 2563 
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กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนำครูและบุคลำกร  ให้มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
                บูรณำกำรด้ำนควำมรู้คู่คุณธรรมด้วยกิจกรรมที่หลำกหลำย 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย/กลุ่มสาระ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ 

1 
สอบธรรมศึกษำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร 
ร้อยเอ็ด 

สังคมศึกษำ 2,000 ตลอดปีกำรศึกษำ 

2 กำรติดตำมผลและกำรนิเทศภำยใน วิชำกำร 2,500 ตลอดปีกำรศึกษำ 

3 
พัฒนำระบบงำนเบิกจ่ำยเงินรำยจ่ำยประจ ำ (หักงบ
รำยจ่ำยสำธำรณูปโภค/เงินเดือน) 

ธุรกำร 3,887,826 ตลอดปีกำรศึกษำ 

4 ปรับปรุงพัฒนำงำนฝ่ำยธุรกำร ธุรกำร 35,763 ตลอดปีกำรศึกษำ 

5 พัฒนำบุคลำกร (ค่ำเบี้ยเลี้ยงไปรำชกำรครู-นักเรียน) ธุรกำร 30,000 ตลอดปีกำรศึกษำ 

6 พัฒนำศักยภำพของครูที่ปรึกษำ 
กิจกำร
นักเรียน 

12,000 ตลอดปีกำรศึกษำ 

7 ประกวดห้องเรียนดีเด่น 
กิจกำร
นักเรียน 

3,000 ตลอดปีกำรศึกษำ 

 
กลยุทธ์ที ่3  พัฒนำอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์  ให้เอ้ือต่อกำร 
                เรียนรู้  มีควำมหลำกหลำย  เพียงพอ  เหมำะสม  ทันสมัย  ตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย/กลุ่มสาระ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ 

1 ปรับปรุงซ่อมแซมสนำมกีฬำและอุปกรณ์กีฬำ สุขศึกษำ 15,000 ตลอดปีกำรศึกษำ 

2 
พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำศำสนำและ
วัฒนธรรม 

สังคมศึกษำ 8,000 ตลอดปีกำรศึกษำ 

3 
พัฒนำสื่อเครื่องมือกำรวัดและประเมินผลที่ใช้ในกำร
จัดกำรเรียนรู้ 

วิชำกำร 30,000 ตลอดปีกำรศึกษำ 

4 พัฒนำห้องเรียนคุณภำพ วิชำกำร 180,000 ตลอดปีกำรศึกษำ 

5 พัฒนำสื่อและเอกสำรกำรจัดกำรเรียนรู้ วิชำกำร 10,900 ตลอดปีกำรศึกษำ 

6 สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน วิชำกำร 7,000 ตลอดปีกำรศึกษำ 

7 เศรษฐกิจพอเพียง วิชำกำร 50,000 ตลอดปีกำรศึกษำ 

8 ห้องสมุด วิชำกำร 18,000 ตลอดปีกำรศึกษำ 

9 ปรับปรุงพัฒนำอำคำรสถำนที่ บริกำร 180,000 ตลอดปีกำรศึกษำ 

10 ก่อสร้ำงอำคำร 40 ปี พลำญชัยฯ ร ำลึก บริกำร 40,000 ตลอดปีกำรศึกษำ 

11 ปรับปรุงซ่อมแซมงำนสำธำรณูปโภค บริกำร 49,581 ตลอดปีกำรศึกษำ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย/กลุ่มสาระ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ 

12 โสตทัศนศึกษำ บริกำร 40,000 ตลอดปีกำรศึกษำ 

13 งำนยำนพำหนะ(ค่ำซ่อมแซมและค่ำน้ ำมัน) บริกำร 55,000 ตลอดปีกำรศึกษำ 

14 ปรับปรุงพัฒนำห้องดนตรีไทย บริกำร 50,000 ตลอดปีกำรศึกษำ 

15 บ้ำนน่ำอยู่คู่ควำมดีวิถีพอเพียง 
กิจกำร
นักเรียน 

1,000 ตลอดปีกำรศึกษำ 

16 
โครงกำรพัฒนำห้องหนังสือ สื่อ/นวัตกรรมและห้อง
สืบค้นส ำหรับนักเรียน 

วิชำกำร/Gif 190,000 ตลอดปีกำรศึกษำ 

17 
โครงกำรปรับปรุง/ซ่อมแซม/บ ำรุงรักษำสื่อ/วัสดุ-
ครุภัณฑ์/ระบบระบำยอำกำศ 

วิชำกำร/Gif 235,000 ตลอดปีกำรศึกษำ 

18 
พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือ
กำรเรียนรู้และบริหำรจัดกำร 

วิชำกำร 306,350 ตลอดปีกำรศึกษำ 

 
กลยุทธ์ที ่4  พัฒนำผู้บริหำรให้มีภำวะผู้น ำ  และมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบครบวงจร   
                มีควำมเหมำะสม สอดคล้อง ทันสมัย และมีควำมช ำนำญในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย/กลุ่มสาระ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ 

1 พัฒนำระบบงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ วิชำกำร 35,000 ตลอดปีกำรศึกษำ 

2 โรงเรียนมำตรฐำนสำกล (OBECQA) วิชำกำร 5,000 ตลอดปีกำรศึกษำ 

3 
พัฒนำบุคลำกรของโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษำ
พัฒนำกำร 

วิชำกำร   ตลอดปีกำรศึกษำ 

 
-    กิจกรรมพัฒนำบุคลำกรของโรงเรียนในเครือเตรียม

ฯ ครั้งที่ 7   
50,053 

 

 -    กิจกรรมส่งเสริมศักยภำพผู้น ำนักเรียน   10,000  

 -    กิจกรรมนิทรรศกำร OCOP และ OSOP   5,000  

 -    กิจกรรมปันน้ ำใจ สำนสำยใย เครือเตรียมพัฒน์   40,000  

 -    กิจกรรมส่งเสริมโอกำสเปลี่ยนสถำนที่เรียน   3,000  

 
-    กิจกรรมพัฒนำข้อสอบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 

กลุ่มสำระ 
  2,000 

 

 
-    กิจกรรมส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

ร่วมพัฒนำ ร.ร.เครือข่ำย 
  10,000 

 

 -    กิจกรรมเตรียมพัฒน์รักษ์องค์กร   15,000  

 
-    กิจกรรมศึกษำดูงำนโรงเรียนในเครือเตรียมพัฒน์สู่

ควำมเป็นเลิศ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย/กลุ่มสาระ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ 

 
-    กิจกรรมจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศ(DLIT) 
  5,000 ตลอดปีกำรศึกษำ 

 
-    กิจกรรมสัมมนำฝ่ำยบริหำรและองค์กรที่เก่ียวข้อง

กับโรงเรียนในเครือฯ 
  5,000 ตลอดปีกำรศึกษำ 

4 ใต้ร่มพระบำรมีแห่งองค์พระเกี้ยว(ประดับเข็มพระเกี้ยว) กิจกำรนักเรยีน 1,000 ตลอดปีกำรศึกษำ 
กลยุทธ์ที ่5  สนับสนุนส่งเสรมิให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำหลักสูตร  และกระบวนกำรเรียนกำรสอน ให้ 
                สอดคล้องกับเป้ำหมำยของกำรศึกษำ  สนองควำมต้องกำรของผู้เรียน ผู้ปกครองและท้องถิ่น 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย/กลุ่มสาระ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ 

1 ผ้ำป่ำน้ ำใจสู้ภัยแก่พ่ีน้อง กิจกำรนักเรียน 2,000 พ.ค.-มิ.ย. 2563 

2 ประกำศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่นของชุมชน กิจกำรนักเรียน 1,000 ตลอดปีกำรศึกษำ 

3 ชุมชนสัมพันธ์ กิจกำรนักเรียน 15,363 ตลอดปีกำรศึกษำ 

4 ผ้ำป่ำภำยในน้ ำใจพี่น้องชมพู-น้ ำเงิน กิจกำรนักเรียน 2,000 ก.ค. 2563 

5 วันหยุดเข้ำวัดนัดพบชุมชน กิจกำรนักเรียน 2,000 ก.พ. 2563 

6 โครงกำรเปิดบ้ำนวิชำกำร(OpenHouse) วิชำกำร 80,000 ก.พ. 2563 

7 แนะแนวศึกษำต่อ แนะแนว 15,000 ก.พ. 2563 
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ส่วนที ่4 

การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
 

1.  การบริหารแผนสู่การปฏิบัต ิ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ เป็นเครื่องมือส าคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือส่งมอบผลผลิตการให้ 

บริการการศึกษาที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละปีงบประมาณ โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จึงได้ก าหนดปัจจัย
ความส าเร็จและกระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้  
 
2.  กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัต ิ 

1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
27 ก าหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตาม
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น ของสถานศึกษา ซึ่งมีท้ังงบประมาณในส่วนของกลุ่ม
งานต่างๆ ในสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 และสถานศึกษาในสังกัด  

2. งบประมาณด าเนินงานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ได้จัดสรรงบประมาณ ดังนี้  
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณตามกรอบ จาก

งบประมาณการที่คาดว่าจะได้รับจากเงินอุดหนุนรายหัว และเงินรายได้ของสถานศึกษา โดยมีการจัดสรร
งบประมาณเป็น 2 ส่วนในการบริหารจัดการ ดังนี้ 

 2.1 งบประมาณบริหารจัดการสถานศึกษา 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ได้จัดสรรงบประมาณส าหรับบริหาร

จัดการของโรงเรียนเป็น ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริหารจัดบุคลากร/ลูกจ้าง  
2.2 งบประมาณเพ่ิมประสิทธิผลตามกลยุทธ์ตามโครงการ  

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  ได้จัดสรรงบประมาณในด าเนินการ
ตามกลยุทธ์ จุดเน้น ของสถานศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของโรงเรียนเพ่ือพัฒนาสู่ความ
ยั่งยืน 
 
3.  ปัจจัยสู่ความส าเร็จ  

1. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คร ูบุคลากรทางการศึกษา และชุมชนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตลอดจนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน  

2. การสื่อสารทิศทางองค์กรทั้งนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดเน้น และเป้าหมายการพัฒนา ให้
บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง  

3. จัดโครงสร้าง กระบวนการท างาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบ ทั้งเจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง พร้อม
ก าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน  

4. การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันขององค์กร เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ เป้าหมายในการพัฒนา และจัดท า
แผนปฏิบัติการประจาปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งมุ่งสู่



แผนปฏบิตักิารประจ าป ี ปกีารศกึษา 2560   หนา้ 60 
 

เป้าหมายสุดท้าย คือการพัฒนาให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามศักยภาพ
อย่างเท่าเทียมกัน  

5. ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการก าหนด อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
6. การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล เพ่ือให้การน าแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดย

ติดตามความก้าวหน้าประจ าปี การประเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ  
7. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะโดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีสู่สาธารณะ

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
8. น าผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์  

 
4.  กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัต ิ 

1. สื่อสารทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนา และเป้าหมายการ
ให้บริการหน่วยงาน ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง  

2. จัดโครงสร้างกระบวนการท างานและมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน ทั้งเจ้าภาพหลัก เจ้าภาพ
รอง และผู้สนับสนุน พร้อมก าหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน  

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และเป้าหมายตามนโยบาย เพ่ือก าหนดกลยุทธ์และจัดท า
แผนปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์  

4. ด าเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนด  
5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือให้การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยติดตาม

ความก้าวหน้าประจ าปี การประเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ  
6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี      

สู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 
5.  ปฏิทนิการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ  
  

ระยะเวลา แนวปฏิบัติ 
มกราคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมบุคลากรจัดท าโครงการตามกลยุทธ์ ปีการศึกษา 2563 
มีนาคม 2563 จัดท าร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
มีนาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อลงนามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
พฤษภาคม 2563 มีแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563  
กันยายน 2563 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน (พฤษภาคม 2563–กันยายน 2563)  
มีนาคม 2563 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563–มีนาคม 2563)  
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       ค ำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร ร้อยเอ็ด 
                                                               ที่      /2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2563                     
--------------------------------------------------------------------------------   

 ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด จะจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 ขึ้นเพ่ือเป็น
เครื่องมือนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของโรงเรียน ฉะนั้นเพ่ือให้การจัดท าแผนปฏิบัติการของโรงเรียน เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ดังต่อไปนี้ 
 

1. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรวำงแผนของโรงเรียน  ประกอบด้วย 
1. ว่าที่ ร.ต. พรเทพ  โพธิ์พันธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
2. นายไพบูลย์  โสภาพล  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ/กิจการฯ รองประธานกรรมการ 
3. นายไกรกฤษณ์  ดุสิต  รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ  รองประธานกรรมการ 
4. นายจ ารู   ศีรษะภูมิ  ครู ช านา การพิเศษ            กรรมการและเลขานุการ 
5. นายวีรพันธุ์  จิตรมานะ            ครูช านา การพิเศษ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
6. นายชูชาติ  บุ บรรลุ            ครูช านา การพิเศษ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที ่
1. ก าหนดนโยบายและทิศทางในการพัฒนาโรงเรียน 
2. พิจารณาอนุมัติแผนงาน งาน โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน 
3. ก าหนดและควบคุมเกี่ยวกับทรัพยากรและการเงินของโรงเรียน 

 

2. คณะอนุกรรมกำรด ำเนินงำนวำงแผนงำนบริหำรโรงเรียน  ประกอบด้วย 
1. นายไพบูลย์  โสภาพล  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ/กิจการฯ รองประธานกรรมการ 
2. นายไกรกฤษณ์  ดุสิต  รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ  ประธานกรรมการ 
3. นายพานิช  ลาสระคู  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการ  รองประธานกรรมการ 
4. นางมะลิ  ศรีสารคาม  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ  กรรมการ 
5. นายกุลฤดี  ชิ้นเขมจารี  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการ  กรรมการ 
6. นางวรรณภา  จัดสุวรรณ  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
7. นายสมบัติ  เพ็งนาม  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายบริการ  กรรมการ 
8. นายเรืองยศ  เวียงนนท์  ครู ช านา การพิเศษ   กรรมการ 
9. นายศิวกร  ไชยกุมาร  ครู ช านา การพิเศษ   กรรมการ 
10. นายอภิชาติ  จันหัวนา  ครู ช านา การพิเศษ   กรรมการ 
11. นางสุภาวดี  ยุรชัย  ครู ช านา การพิเศษ   กรรมการ 
12. นางถนอม  บุ พันธ์  ครู ช านา การพิเศษ   กรรมการ 
13. นายสุรพงษ์  ชมภูบุตร  ครู ช านา การพิเศษ   กรรมการ 
14. นายบุ ตา  ศรีอนุกูล  ครู ช านา การพิเศษ   กรรมการ 
15. นายจ ารู   ศีรษะภูมิ  ครู ช านา การพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
16. นายวีรพันธุ์  จิตรมานะ            ครูช านา การพิเศษ           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



 

หน้ำที ่
1. วิเคราะห์ ก าหนดนโยบายและทิศทางในการพัฒนาโรงเรียน 
2. น านโยบายให้คณะอนุกรรมการไปจัดท าแผนงาน / โครงการ ให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน 
3. พิจารณาเพ่ือการขออนุมัติแผนงาน / โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนให้เหมาะสมกับทรัพยากรและ

งบประมาณท่ีโรงเรียนได้รับ 
4. จัดท าร่างแผนงานประจ าปีการศึกษา 2563 / น าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
5. ทบทวนและปรับปรุงแผนงานของโรงเรียนให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน / ปั หาและความต้องการ

ของโรงเรียน 
6. ติดตาม ตรวจสอบ รายงานและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 
 

3. คณะอนุกรรมกำรด ำเนินงำนวำงแผนงำนบริหำรโรงเรียน  ประกอบด้วย 
3.1 คณะอนุกรรมกำรด ำเนินงำนวำงแผนฝ่ำยธุรกำร  ประกอบด้วย 
1. นายไพบูลย์  โสภาพล  รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ  ประธานกรรมการ 
2. นางมะลิ  ศรีสารคาม  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ  กรรมการ 
3. นางปาลิดา  ไชยกุมาร  ครู ช านา การพิเศษ   กรรมการ 
4. นางวารุณี  สายโสภา  ครู ช านา การพิเศษ   กรรมการ 
5. นายสรวิช ์  บุตรพรม  ครู ช านา การพิเศษ   กรรมการ 
6. นางสาวรัติยา ดาโสภา  ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
7. นางสาวจิรนันท์  ปุริตา  ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
8. นางสาวกนกวรรณ  ทองเกษม ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
9. นางสาวสุทธาทิพย์  นันตเวช เจ้าหน้าที่ธุรการ    กรรมการ 
10. นายจ ารู   ศีรษะภูมิ           ครู ช านา การพิเศษ                    กรรมการและเลขานุการ 
11. นายวีรพันธุ์  จิตรมานะ           ครูช านา การพิเศษ              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
12. นายชูชาติ บุ บรรลุคร ู  ครูช านา การพิเศษ              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
13. นางสาวปภัสรา เจริ อาจ  ครูช านา การ               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

3.2 คณะอนุกรรมกำรด ำเนินงำนวำงแผนฝ่ำยวิชำกำร  ประกอบด้วย 
1. นายไพบูลย์  โสภาพล  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  ประธานกรรมการ 
2. นางวรรณภา  จัดสุวรรณ  ครู ช านา การพิเศษ   รองประธานกรรมการ 
3. นางฉวีวรรณ  จุรุฑา                  ครู ช านา การพิเศษ   กรรมการ        
4. นางภาวดี  อุตรา            ครูอัตราจ้าง    กรรมการ                 
5. นางมนทกานต์ อุดมทวี  ครู ช านา การพิเศษ   กรรมการ 
6. นายนิคม  จันทะโสม  ครู ช านา การพิเศษ   กรรมการ 
7. นางกุลฤดี  ชิ้นเขมจารี  ครู ช านา การพิเศษ   กรรมการ 
8. นางอัจฉริยาภรณ์  อินทะเนน ครู ช านา การ             กรรมการและเลขานุการ 

 
3.3 คณะอนุกรรมกำรด ำเนินงำนวำงแผนฝ่ำยบริกำร  ประกอบด้วย 
1. นายไกรฤกษณ์  ดุสิต  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการ  ประธานกรรมการ 
2. นายบุ ตา  ศรีอนุกูล  ครู ช านา การพิเศษ   กรรมการ 
3. นายมนตรี  นาคพันธ์  ครอัูตราจ้าง    กรรมการ 
4. นางสาวเกณิกา อุตรชัย  ครู ช านา การพิเศษ   กรรมการ 



5. นางถนอม  บุ พันธ์  ครู ช านา การพิเศษ   กรรมการ 
6. นางอุมาวดี  เหล่าอรรคะ  พนักงานราชการ    กรรมการ 
7. นายสมบัติ  เพ็งนาม  ครู ช านา การพิเศษ           กรรมการและเลขานุการ 

 

3.4 คณะอนุกรรมกำรด ำเนินงำนวำงแผนฝ่ำยกิจกำรนักเรียน  ประกอบด้วย 
1. นายไกรฤกษณ์  ดุสิต  รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน   ประธานกรรมการ 
2. นางพรรณี  พันธะพุมมี  ครู ช านา การพิเศษ   กรรมการ 
3. นายสมบัติ  เพ็งนาม  ครู ช านา การพิเศษ   กรรมการ  
4. นายเด่นพงษ์  ใจหา   ครู ช านา การพิเศษ   กรรมการ 
5. นายอภิชาติ  จันหัวนา  ครู ช านา การพิเศษ   กรรมการ 
6. นายนิคม  จันทะโสม  ครู ช านา การพิเศษ   กรรมการ 
7. นางสาวนิภาพร  พันสาง  ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
8. นางสาวปภัสสร นาสุริยวงษ ์ ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
9. นางกุลฤดี  ชิ้นเขมจารี  ครู ช านา การพิเศษ            กรรมการและเลขานุการ 

 
          หน้ำที ่ อนุกรรมการด าเนินการวางแผนของโรงเรียนทั้ง 4 ฝ่าย มีหน้าที่ดังนี้ 

1. จัดท าแผนงาน – โครงการ ของแต่ละฝ่ายให้สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัจจุบันและปั หา ความ
ต้องการของโรงเรียน เสนอต่อคณะกรรมการการวางแผนของโรงเรียน เพ่ือประมวล เป็นแผนปฏิบัติ
การประจ าปีการศึกษาของโรงเรียนทั้งระบบ 

2. น าแผนกลยุทธ์ ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว มาท าเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาของโรงเรียนเพ่ือ
น าเสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการวางแผนของโรงเรียน 

3. ควบคุม ก ากับ ติดตามและประเมินผลให้มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปี / งบประมาณที่
ได้รับ การอนุมัติ 

4. จัดท าประมวลงาน / โครงการและแผนปฏิบัติการเป็นรูปเล่มเพื่อขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ให้เสร็จภายใน
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 

 

4.  คณะอนุกรรมกำรด ำเนินงำนวำงแผนของโรงเรียนทั้ง 4 ฝ่ำย ประกอบด้วย 
1. คณะอนุกรรมการด าเนินงานวางแผนฝ่ายธุรการ 
2. คณะอนุกรรมการด าเนินงานวางแผนฝ่ายวิชาการ 
3. คณะอนุกรรมการด าเนินงานวางแผนฝ่ายบริการ 
4. คณะอนุกรรมการด าเนินงานวางแผนฝ่ายกิจการนักเรียน 
 

5. คณะอนุกรรมกำรจัดท ำ จัดพิมพ์ โรเนียวเอกสำร และจัดท ำรูปเล่มแผนปฏิบัติกำร/ ประมวลงำน
โครงกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ของโรงเรียน ประกอบด้วย 
1. นายไพบูลย์  โสภาพล  รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ  ประธานกรรมการ 
2. นางมะลิ  ศรีสารคาม  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ  กรรมการ 
3. นายจ ารู   ศีรษะภูมิ  ครู ช านา การพิเศษ     กรรมการและเลขานุการ 
4. นายวีรพันธุ์  จิตรมานะ           ครูช านา การพิเศษ              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
5. นายชูชาติ บุ บรรลุคร ู  ครูช านา การพิเศษ              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
6. นางสาวปภัสรา เจริ อาจ  ครูช านา การ               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 



ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้เกิดผลดี เสร็จทันตามก าหนดเวลา                   
และเกิดผลดีต่อโรงเรียนและ ทางราชการสืบไป 
 

 
      ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

     สั่ง  ณ   วันที่  21  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 
 
 
                                            ว่าที่ ร้อยตร ี

               

         (พรเทพ  โพธิ์พันธุ์) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ที่  ศธ 04257.13/                         โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

              อ.เมืองร้อยเอ็ด   จ.ร้อยเอ็ด  45000 
 

                                26    พฤษภาคม   2563 
 

    เรื่อง   ลงนามแผนปฏิบัติการประจ าปี  ปีการศึกษา 2563 
     

    เรียน  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

    สิ่งที่ส่งมาด้วย  แผนปฏิบัติการประจ าปี  ปีการศึกษา  2563  จ านวน  2  เล่ม 
 

            ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  ปีการศึกษา 2563  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอให้ท่านได้ลงนามให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ด้วย  

 
                จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  และพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 
 

           ขอแสดงความนับถือ 
                                                                      

      
                                            ว่าที่ ร้อยตรี 

 
               

         (พรเทพ  โพธิ์พันธุ์) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กำรให้ควำมเห็นชอบแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ปีกำรศึกษำ 2563 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร ร้อยเอ็ด 
 

1.  กำรให้ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
   เห็นชอบ 
   ไม่เห็นชอบ 
 ให้ปรับปรุงดังนี้…………………………………………………..…………………………………………………….. 

                        ……………….……………….…………….……………………………………………..………………………………… 
                        ………………….………………………………………..………………………………………………………..………… 

 
                                              (ลงชื่อ)  
 

        (นายสุวิทย์   งามสนิท) 
       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

                  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
 
 

2.  กำรอนุมัติของหัวหน้ำสถำนศึกษำ 
   อนุมัติ 
   ไม่อนุมัติ 
 ให้ปรับปรุงดังนี้…………………………………………………..…………………………………………………….. 

                        ……………….……………….…………….……………………………………………..………………………………… 
                        ………………….………………………………………..………………………………………………………..………… 
 

                                                                      
      
                                            ว่าที่ ร้อยตรี 

               

         (พรเทพ  โพธิ์พันธุ์) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


