


คำนำ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๕๓ มีจุดมุ่งหมายการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ เป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
การดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ กางวางแผนมีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะการ
วางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุรภาพการศึกษา เพราะแผนเป็นกรอบทิศทางและเครื่องมือในการบริหารจัด
การศึกษา ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ การสร้างโอกาสและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน 
  โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  
ขึ้นภายใต้กรอบแนวคิด ทิศทาง นโยบาย กลยุทธ์ของต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในครั้งนี้ จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) ฉบับนี้ จะเป็นแนวทางผลักดันนำไปสู่การปฏิบัติจนเกิดผลสำเร็จอย่างเป็น
รูปธรรม และเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 
 

       

 

       (นางปราณี รัตนธรรม) 

                   ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 
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              เร่ือง            หน้า  
 

 ส่วนท่ี ๑  บทนำ       ๑ 
 ส่วนท่ี ๒  การวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์       ๑๕   
  ส่วนท่ี ๓  ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา       ๒๒ 
 ส่วนท่ี ๔  การนำกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการ       ๒๗
 ส่วนท่ี ๕  ภาคผนวก       ๓๒ 
                    รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ/กิจกรรม/งาน 
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ส่วนที่ ๑ 
บทน ำ 

 
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ พ.ศ. ๒๕๖3-๒๕๖5 (แผน ๓ ปี) 

เป็นกรอบแนวคิดทิศทางการด าเนินงานการพัฒนาการศึกษา เพ่ือให้คณะครู บุคลากรทุกฝ่าย นักเรียน  
ทุกระดับชั้น ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ของสถานศึกษาต่อไป กรอบแนวคิดในการ
จัดท าแผนการด าเนินงาน จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖3-๒๕๖5 (แผน ๓ ปี) จัดท าภายใต้
การศึกษาวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้  

๑. พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ในหมวด ๑ บททั่วไป ว่าด้วยความมุ่งหมาย 
และหลักการในการศึกษา มาตรา ๖ ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ 
ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มาตรา ๗ ระบุว่า ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึก 
ที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จัก
รักษา และส่งเสริม  สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมายความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  
มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติรวมทั้งส่งเสริมศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬาภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีความริเริ่ม
สร้างสรรค์ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  

มาตรา ๘ ระบุว่า การจัดการศึกษาให้ยึดหลัก  ดังนี้  
๑. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน  
๒. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
๓. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  

มาตรา ๙ การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักดังนี้  
๑. มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ  
๒. มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  
๓. มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและ

ประเภทการศึกษา  
๔. มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาและการ

พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
๕. ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา 
๖. การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์การชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เอกชนองค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนาสถานประกอบการและสถาบันสังคม
อ่ืน ทั้งนี้ต้องอาศัยการด าเนินงานในหมวด ๒ – ๙ ที่ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา 
ระบบการศึกษา แนวทางการจัดการศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษา คร ูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เทคโนโลยี
เพ่ือการการศึกษา 
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มาตรา ๒๒ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  

๒. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔) ได้น้อมน าหลัก “ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙-๑๑ 
เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงเกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน  

๓. แผนกำรศึกษำแห่งชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ได้ก าหนด วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ ไว้ดังนี้  
 

วิสัยทัศน์(Vision) “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต 
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษท่ี ๒๑”  
 
วัตถุประสงค์ในกำรจัดกำรศึกษำ ๔ ประกำร คือ  

๑. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการ จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
๒. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ  
๓. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคม แห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ

ร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๔. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดัก ประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้า

ภายในประเทศลดลง เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น  
 
เป้ำหมำยไว้ ๒ ด้ำน คือ  

๑. เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มี คุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ (๓Rs๘Cs) ประกอบด้วย ทักษะและ คุณลักษณะต่อไปนี้ ๓Rs 
ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics) ๘Cs 
ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and 
Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)
ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) 
ทักษะด้านความร่วมมือ  
การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้าน
การสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media 
Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and 
ICT Literacy) ทักษะอาชีพและทักษะ การเรียนรู้(Career and Learning Skills) และความมี
เมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม(Compassion)  

๒. เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) ๕ ประการ ซึ่งมตีัวชี้วัดเพ่ือการบรรลุ เป้าหมาย 
๕๓ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญ ดังนี้  
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๑) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) มีตัวชี้วัดที่
ส าคัญ เช่น ประชากรกลุ่มอายุ ๖ - ๑๔ ปีทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและ 
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าท่ีรัฐต้องจัดให้ฟรีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับ          
การพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงาน         
มีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เป็นต้น 

๒) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน อย่างเท่า
เทียม (Equity) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคนได้รับ การ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา ๑๕ ปีเป็นต้น  

๓) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถ เต็มตามศักยภาพ 
(Quality) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปเพ่ิมข้ึน และคะแนนเฉลี่ย ผล
การทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International 
Student Assessment :PISA) ของนักเรียนอายุ ๑๕ ปีสูงขึ้น เป็นต้น  

๔) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาท่ี คุ้มค่าและบรรลุ
เป้าหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็ก ที่ไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครูและบุคลากร ทาง
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้ ทุกภาค
ส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาเป็นต้น  

๕) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและ บริบทที่
เปลี่ยนแปลง (Relevancy) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของ 
ประเทศด้านการศึกษาดีขึ้น สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา 
และจ านวนสถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับ ๒๐๐ อันดับแรกของโลกเพ่ิมข้ึน เป็นต้น เพ่ือให้
บรรลุวิสัยทัศน์จุดมุ่งหมาย และเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติ จึงได้ก าหนด
ช่วงเวลาในการด าเนินการในแต่ละเป้าหมายและตัวชี้วัด เป็น ๕ ช่วง ดังนี้ ระยะ เร่งด่วน 
ระยะ ๕ ปีแรกของแผน ระยะ ๕ ปีที่สองของแผน ระยะ ๕ ปีที่สามของแผน และระยะ ๕ ปี
สุดท้ายของแผน  

 
ยุทธศำสตร์ ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ ๖ ยุทธศาสตร์หลักท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ดังนี้  

๑. การจัดการศึกษา เพ่ือความมั่นคง ของสังคมและ ประเทศชาติ  
๒. การผลิตและพัฒนา ก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีด ความสามารถในการ แข่งขัน

ของประเทศ  
๓. การพัฒนาศักยภาพ คนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคม แห่งการเรียนรู้  
๔. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม ทางการศึกษา  
๕. การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริม คุณภาพชีวิตที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๖. การพัฒนา ประสิทธิภาพ ของระบบ บริหารจัดการ  
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นโยบำยส ำนักงำนคณะกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
 
วิสัยทัศน์ “การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความ
เป็นไทย”  
 
พันธกิจ  

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  
๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก

ของคนไทย ๑๒ ประการ  
๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา  

และบูรณาการการจัดการศึกษา  

ยุทธศำสตร์  
๑. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
๒. การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๓. การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๔. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  

 
กลยุทธ์  
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑. กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

๑. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ  
๒. สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรเพิ่มโอกำสให้ผู้เรียนเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
๑. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
๒. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
๑. ลดภาระงานอื่นที่นอกเหนือจากงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๒. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะด้านการจัดการ

เรียนรู้ การวัดและประเมินผล และทักษะในการสื่อสารของครู ให้มีสมรรถนะด้านการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

๓. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความสามารถทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล  

๔. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจให้ครู และบุคลากรทางการศึกษามีขวัญก าลังใจในการท างาน เกิดผลการ
ปฏิบัติงานเชิงประจักษ์  

๕. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมือ
อาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ  

๖. ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วางแผน สรรหา ย้าย โอนครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของโรงเรียนและชุมชน  
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร  
๑. กระจายอ านาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา  
๒. ส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  
๓. ส่งเสริมการน าผลการวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนานโยบายและเป็นฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษาของเขต

พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
๔. ส่งเสริมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลให้มีความรับผิดชอบต่อผลการ

ด าเนินงาน  
๕. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่พิเศษและระดับต าบล  

1.1  
ข้อมูลทั่วไป 

       โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์  ที่อยู่ เลขท่ี ๑๐ ถนนนาเชือก-พยัคภูมิพิสัย  ต าบลนาเชือก  
อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖   
โทรศัพท์ ๐๔๓ – ๗๗๙๒๒๕โทรสาร ๐๔๓ – ๗๗๙๒๒๕  e-mai : nachuakpit@hotmail.com 
,website:http://www.nachuakpit.ac.th  เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับช้ัน มัธยมศึกษา 
ปีที่ ๖  โปรแกรมท่ีเปิดสอน  ห้องเรียน วิทย์-คณิต สสวท. ,ห้องเรียน วิทย์-คณิต  คู่ขนาน  สสวท. ห้องเรียน
วิทย์-คณิต ห้องปกติ ,ห้องเรียนทวิศึกษา, ห้องเรียนต้นกล้าสะเต็มศึกษา  ภาษาที่สองที่โรงเรียนเปิดสอน  
ภาษาจีน 

 

mailto:nachuakpit@hotmail.com
http://www.nachuakpit.ac.th/
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เนื้อท่ีทั้งหมดของโรงเรียน มี  ๙๔ ไร่ ๒ งาน ๓๑ ตารางวา  แบ่งเป็น  ๒  แปลง  คือ  แปลงแรกมีเนื้อ
ที่ ๗๙ ไร่ ๒ งาน ๔๙ ตารางวา ใช้เป็นที่ตั้งของอาคารเรียนและอาคารประกอบต่าง ๆ ส่วนแปลงที่สองมีเนื้อที่ 
๑๔ ไร่ ๓ งาน ๘๒ ตารางวา  ใช้เป็นที่ตั้งของบ้านพักครู  และแปลงเกษตรกรรม 
 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ  
โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม ตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๑๕ โดยได้รับ

การอนุมัติให้เปิดท าการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ แบบสหศึกษาเมื่อ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๑๕ ซึ่งในตอนแรกนั้นใช้สถานที่ของโรงเรียนบ้านกุดรัง เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว  ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ 
จึงย้ายมาอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน 
           ครูใหญ่คนแรกคือ  นายสุจินต์  จงจิตต์  ในตอนนั้นมีครู ๓ คน  และนักเรียน  ๙๐  คน เดิมที่ตั้งของ
โรงเรียนตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๒ ต.นาเชือก ต่อมาชุมชนหนาแน่นขึ้น หมู่ที่ ๒ จึงได้แยกตัวออกมาตั้งเป็นหมู่บ้านอีก
หมู่บ้านหนึ่ง ชื่อว่า  “หมู่บ้านสันติสุข”   และปัจจุบันโรงเรียนก็ตั้งอยู่ในหมู่บ้านนี้ 

           เนื้อท่ีทั้งหมดของโรงเรียน มี  ๙๔ ไร่ ๒ งาน ๓๑ ตารางวา  แบ่งเป็น  ๒  แปลง  คือ  แปลงแรก 
มีเนื้อที่ ๗๙ ไร่ ๒ งาน ๔๙ ตารางวา ใช้เป็นที่ตั้งของอาคารเรียนและอาคารประกอบต่าง ๆ ส่วนแปลงที่สองมี
เนื้อท่ี ๑๔ ไร่ ๓ งาน ๘๒ ตารางวา  ใช้เป็นที่ตั้งของบ้านพักครู  และแปลงเกษตรกรรม 

            ปี พ.ศ. ๒๕๒๓  โรงเรียนได้ขออนุมัติขยายชั้นเรียนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

            ปี พ.ศ. ๒๕๒๘  โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดหน่วยเรียนเคลื่อนที่ขึ้นแห่งแรกท่ี โรงเรียนบ้านโคกก่อง 
ต.หนองแดง  อ.นาเชือก  โดยเปิดท าการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

            ปี พ.ศ.๒๕๒๙ ได้ย้ายหน่วยเรียนเคลื่อนที่มาที่โรงเรียนบ้านปอพาน ต.ปอพาน อ.นาเชือก  ซึ่งอยู่
ห่างจากโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร โดยได้ใช้ใต้ถุนอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านปอ
พานเป็นที่เรียนชั่วคราว ขณะนั้นมีนักเรียน  ๑๐๓  คน ใช้ครู-อาจารย์จากโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์  
ผลัดเปลี่ยนกันออกไปท าการสอน 

            ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ หน่วยเรียนเคลื่อนที่โรงเรียนบ้านปอพาน  ได้แยกออกเพ่ือตั้งเป็นโรงเรียนมัธยม
ประจ าต าบลชื่อว่า  “โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก”  ในขณะนั้นมีนักเรียน๑๕๕ คน   

            ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ได้รับการพัฒนาทั้งในด้านการเรียนการสอน อาคาร
สถานที่และการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกรมสามัญศึกษาในปีนี้มีครู ๖๖ คน  
นักเรียน  ๙๑๔ คน  นักการภารโรง  ๘  คน และยาม ๒ คน 

            ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดสาขาขึ้นที่โรงเรียนบ้านคึมบง  ต.หนองโพธิ์ อ.นาเชือก   
จ.มหาสารคาม อยู่ห่างจากโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ประมาณ ๑๕ กิโลเมตร มีนักเรียนจ านวน ๓๖  คน  
และใช้ครู-อาจารย์จากโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ผลัดเปลี่ยนกันออกไปท าการสอน  และในปีการศึกษา 
๒๕๓๖ ได้แยกตัวออกเป็น “โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม” 

            ปี พ.ศ. ๒๕๓๕  โรงเรียนได้เปิดสาขาขึ้นที่  อ.ยางสีสุราช  ซึ่งมีนายเกษม  ไชยรัตน์  ต าแหน่ง 
อาจารย์ ๒  ระดับ ๖ เป็นผู้ดูแลสาขา       
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          ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ โรงเรียนสาขาที่ อ.ยางสีสุราช ได้แยกออกเพ่ือตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมประจ าอ าเภอ 
ชื่อว่า  “โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช” 

           ปี พ.ศ.๒๕๔๓ โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ ๒๑๖ ล. (หลังคาทรงไทย) 
จ านวน ๑ หลัง และส้วมนักเรียนแบบมาตรฐาน ๖ ที่ จ านวน ๑ หลัง จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น ๑,๗๔๙  คน  
คณะครู-อาจารย์ ๕๘ คน นักการภารโรง ๗ คน ยาม ๒ คน และพนักงานขับรถ ๑ คน          

           ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการหนึ่งอ าเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝันและ
โรงเรียนวิถีพุทธ เพ่ือเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการศึกษา ในยุคปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายพัฒนา
การศึกษาของประเทศ และในปีนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระดับกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการก าหนด
เขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒  โดยที่ตั้งส านักงานเขตอยู่ที่อ าเภอวาปีปทุม 

          ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ โรงเรียนได้รับการประเมินภายนอกจาก สมศ. รอบแรก เมื่อวันที่ ๑-๓ มีนาคม ๒๕๔๗ 
โรงเรียนได้มุ่งพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงเรียนมีผลงานดีเด่นหลาย
ด้านจนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน ปัจจุบันโรงเรียนได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นการ
บริหารจัดการงบประมาณเป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (PBB) ซึ่งให้ความส าคัญกับผลผลิตและ
ผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานเป็นส าคัญ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล  

          ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ โรงเรียนได้รับการรับรองให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน  ล าดับที่  ๔  ของ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และล าดับที่ ๓๓ ของประเทศ  โดยการน าของ ผู้อ านวยการ ชนิสรา  ดวงบุบผา  
มีนักเรยีนทั้งสิ้นจ านวน  ๒,๑๒๐  คน  คณะครู-อาจารย์ ๖๒ คน  ลูกจ้างประจ า ๖  คน พนักงานราชการ ๙  
คน  ครูอัตราจ้าง ๗ คน   เจ้าหน้าที่ ๖  คน  

          ปี พ.ศ. ๒๕๔๙  โรงเรียนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ด้าน มีผลงานดีเด่นหลายด้านเป็นที่
ยอมรับของชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ และได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนพระราชทานของเขตพ้ืนที่
การศึกษามหาสารคาม  เขต ๒  โดยในปีการศึกษา ๒๕๔๙  มีจ านวนนักเรียน รวมทั้งสิ้น ๒,๒๐๑ คน  ครู ๖๒ 
คน ครูอัตราจ้าง ๑๕  คน นักการภารโรง  ๔ คน ยาม ๑ คน และพนักงานขับรถ ๑ คน 

          ปี พ.ศ. ๒๕๕๐  โรงเรียนได้รับการประเมินจากองค์กรภายนอกในรอบที่สอง จากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาโดยคณะผู้ประเมินคือ บริษัท ทริปเปิล เอ ประเมินคุณภาพการศึกษา 
จ ากัด เมื่อวันที่ ๒๓-๒๕  พฤษภาคม ๒๕๕๐ ผล คือ ได้ การรับรองมาตรฐานคุณภาพ และในปีนี้โรงเรียนได้
ปรับโครงสร้างการบริหาร เป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ  กลุ่มบริหารบุคคล 
และกลุ่มบริหารทั่วไป โดยใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในปีนี้มีจ านวนนักเรียน
ทั้งสิ้น  ๒,๑๘๙ คน ครู ๖๒ คน และพนักงานราชการ ๙ คน นักการภารโรง ๔ คน ยาม ๑ คน พนักงานขับรถ  
๑ คน ครูอัตราจ้าง ๙ คน เจ้าหน้าที่งานต่าง ๆ  ๖ คน และพนักงานท าความสะอาด ๓ คน 

        ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ โรงเรียนได้รับงบประมาณในการก่อสร้างห้องน้ าจ านวน ๑ หลังก่อสร้างเสร็จแล้วเมื่อ
เดือนมีนาคม ๒๕๕๑ ในปีนี้มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น  ๒,๑๒๔  คน  ครู  ๖๕ คน มีพนักงานราชการ ๑๐ คน  
ครูอัตราจ้าง ๙ คน เจ้าหน้าที่ ๗ คน พนักงานบริการ ๔ คน ลูกจ้างชั่วคราว ๙ คน    
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         ปี พ.ศ. ๒๕๕๒  มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น  ๒,๐๖๐  คน  ฝ่ายบริหาร ๕ คน ครูปฏิบัติการสอน  ๖๙  คน  
พนักงานราชการ ๕  คน ครูอัตราจ้าง ๗  คน เจ้าหน้าที่ ๑๐  คน ช่างครุภัณฑ์ ๓ คน พนักงานขับรถ  ๑  คน 
และลูกจ้างชั่วคราว  ๙  คน  
         ปี พ.ศ. ๒๕๕๓  มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น  ๒,๐๒๔ คน มีผู้บริหาร  ๓ คน ครู  ๗๗  คน พนักงาน
ราชการ ๕ คน ครูอัตราจ้าง ๑๒  คน เจ้าหน้าที่ ๙ คน พนักงานขับรถ ๑ คน ช่างครุภัณฑ์  ๓ คน คนสวน ๒ 
คน  คนงาน ๕ คน พนักงานท าความสะอาด  ๒ คน  

        ปี พ.ศ. ๒๕๕๔  โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง จังหวัดมหาสารคาม 
ปี ๒๕๕๔   ในปีนี้มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น  ๒,๐๙๒ คน ผู้บริหาร  ๕ คน ครู  ๗๙ คน พนักงานราชการ ๕ คน 
ครูอัตราจ้าง ๑๓  คน เจ้าหน้าที่ ๗ คน ลูกจ้างประจ า  ๔ คน และลูกจ้างชั่วคราว  ๙ คน   
และในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔  โรงเรียนได้รับการประเมินจากองค์กรภายนอกใน
รอบท่ีสาม จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาโดยคณะผู้ประเมินคือ บริษัท PQA 
จ ากัด เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕   

          ปี พ.ศ. ๒๕๕๕  มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น  ๒,๑๒๘  คน  ผู้บริหาร  ๕ คน ครู  ๘๓  คน พนักงาน
ราชการ ๕ คน พี่เลี้ยงเด็กพิการ  ๔  คน  ครูอัตราจ้าง ๗  คน ครูธุรการ  ๑  คน  ลูกจ้างประจ า  ๔ คน และ
ลูกจ้างชั่วคราว  ๓ คน และ ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕  โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐาน
การศึกษา รอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้าน มัธยมศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ 

         ปี พ.ศ. ๒๕๕๖  มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น  ๒,๑๒๒  คน  ผู้บริหาร  ๕ คน ครู  ๘๓  คน พนักงาน
ราชการ ๕ คน พี่เลี้ยงเด็กพิการ  ๔  คน  ครูอัตราจ้าง ๗  คน ครูธุรการ  ๑  คน  ลูกจ้างประจ า  ๔ คน และ
ลูกจ้างชั่วคราว  ๓ คน   

         ปี พ.ศ. ๒๕๕๗  มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น  ๒,๐๗๓  คน  ผู้บริหาร  ๕ คน ครู  ๘๙  คน พนักงาน
ราชการ ๕ คน พี่เลี้ยงเด็กพิการ ๔ คน  ครูอัตราจ้าง ๖ คน ครูธุรการ  ๑ คน  ลูกจ้างประจ า  ๓ คน และ
ลูกจ้างชั่วคราว  ๕ คน  

         ปี พ.ศ. ๒๕๕๘  มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น  ๒,๑๘๔  คน  ผู้บริหาร  ๕ คน ครู  ๙๓  คน พนักงาน
ราชการ ๕ คน ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ๔ คน  ครูอัตราจ้าง ๑ คน ครูธุรการ  ๑ คน  ลูกจ้างประจ า  ๒ คน และ
ลูกจ้างชั่วคราว  ๖ คน    

             ปี พ.ศ. ๒๕๕๙  ภาคเรียนที่ ๑ มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น  ๒,๐๖๕  คน  ผู้บริหาร  ๕ คน ครู  ๙๘  
คน พนักงานราชการ ๕ คน พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ๔ คน  ครูอัตราจ้าง ๑ คน ครูธุรการ  ๑ คน  เจ้าหน้าที่ทะเบียน  
๑ คน ลูกจ้างประจ า  ๑ คน และลูกจ้างชั่วคราว  ๑๐ คน  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ นี้ โรงเรียนได้รับจัดสรร
งบประมาณ (งบผูกพัน ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐) อาคารเรียนเรียนแบบ ๓๑๘ ล/๕๕-ก  และในภาคเรียนที่ ๒ มี
จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น ๒,๐๐๕ คน ผู้บริหาร ๕ คน ครู  ๙๙  คน  พนักงานราชการ ๖ คน ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
๔ คน  ครูอัตราจ้าง ๓ คน ครูธุรการ  ๑ คน  ลูกจ้างประจ า  ๑ คน และลูกจ้างชั่วคราว  ๙  คน 
                ปี พ.ศ. ๒๕๖๐  มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น ๑,๙๕๒   คน  ผู้บริหาร  ๕  คน  ครู  ๙๓  คน  
พนักงานราชการ  ๖ คน  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ๔  คน ครูอัตราจ้าง ๕  คน ครูธุรการ  ๑ คน  ลูกจ้างประจ า  ๑ 
คน และลูกจ้างชั่วคราว  ๖  คน 
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                ปี พ.ศ. ๒๕๖๑  มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น ๑,๘๖๙   คน  ผู้บริหาร  ๕  คน  ครู  ๙๔  คน  
พนักงานราชการ  ๖ คน  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ๔  คน ครูอัตราจ้าง ๕  คน ครูธุรการ  ๑ คน  ลูกจ้างประจ า  ๑ 
คน และลูกจ้างชั่วคราว  ๖  คน 
                ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น ๑,๘๖๙   คน  ผู้บริหาร  ๕  คน  ครู  ๙๔  คน  
พนักงานราชการ  ๖ คน  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ๔  คน ครูอัตราจ้าง ๕  คน ครูธุรการ  ๑ คน  ลูกจ้างประจ า  ๑ 
คน และลูกจ้างชั่วคราว  ๖  คน 
                ปี พ.ศ. ๒๕๖3 มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น ๑,๘24  คน  ผู้บริหาร  4  คน  ครู  87  คน  พนักงาน
ราชการ  ๖ คน  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 3  คน ครูอัตราจ้าง 3  คน ครูธุรการ  ๑ คน เจ้าหน้าที่ 4 คน 
ลูกจ้างประจ า  ๑ คน และลูกจ้างชั่วคราว 8  คน  
 
ท ำเนียบผู้บริหำรโรงเรียน 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ปีท่ีด ำรงต ำแหน่ง ต ำแหน่ง 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 

   นายสุจินต์   จงจิตต์ 
   นายสุจินต์   จงจิตต์ 
   นายสุจินต์   จงจิตต์ 
   นายสุทิน     พรหมจอม 
   นายมีเดช     พันธผล 
   นายบวร       สวุรรณธาดา 
   นายประพันธ์  ภาภิรมย์ 
   นายประยูร    เนื่องโนราช 
   นายสิทธิศาสตร์  รัตนพิบูลย์ศิริ 
   นางชนิสรา  ดวงบุบผา  
   นายเกษม  ไชยรัตน์ 
   นางปราณี  รัตนธรรม 

พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๒๐ 
พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๕ 
พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๖ 
พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๕๓๐ 
พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๒ 
พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๓๔ 
พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๓๗ 
พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๔๒ 
 พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๕ 
พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๓ 
พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๘ 

  พ.ศ. ๒๕๕๘-ปัจจุบัน 

ครูใหญ่ 
อาจารย์ใหญ่ 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

  

 ตรำประจ ำโรงเรียน 

                       จั่ว      หมายถึง สัญลักษณ์ของอีสาน บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรือง                  

             ทุ่งนำ  หมายถึง  ความอุดมสมบูรณ์                         

               เชือก   หมายถึง  ความสามัคคี   

 

   ปรัชญำของโรงเรียน 

            วิชชา  จรณ  สมฺปนฺโน  ความรู้ควบคู่คุณธรรม 
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  คติพจน์ของโรงเรียน 

             สามัคคี   มีวินัย   ใฝ่ศึกษา 

    ต้นไม้ประจ ำโรงเรียน 

              ต้นราชพฤกษ์ 

    สีประจ ำโรงเรียน 

              ม่วง-เหลือง 

     อักษรย่อของโรงเรียน 

              น.พ. 

แผนที่โรงเรียน 

 
 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียน  
 
วิสัยทัศน์ (VISION) 

          โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์  พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  สู่มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐาน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการมีส่วนร่วม ภายใน ปี ๒๕๖๓ 

 



11 
 

พันธกิจ (MISSION) 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
        ๒.   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
        ๓.   พัฒนาคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา 
        ๔.   พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ 
        ๕.   พัฒนาคุณภาพภาคีเครือข่ายและการมีส่วนร่วม  

เป้ำประสงค์ (GOALS)  

๑. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  มีความสามารถในการอ่าน         
การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา  

๒. ผู้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
๓. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ

หลากหลาย และมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
๔. สถานศึกษามีระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยภาคีเครือข่าย   มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่

สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
๕. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ

ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย   
๖. สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๗. ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  

ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง  

๘. ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
๙. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 

กลยุทธ์โรงเรียน 

๑. จัดระบบบริหารจัดการโรงเรียนร่วมกับภาคีเครือข่ายให้เกิดความคล่องตัว ด้านบุคลากร           
ด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมุ่งเน้นผลส าเร็จของงาน 

๒. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  
๔. สนับสนุนให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
๕. ส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ 

       มีวินัย ใฝ่เรียนรู ้

เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
      กิจกรรมเด่น  เน้นวิชาการ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถำนศึกษำ  
1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
2 ซื่อสัตย์สุจริต 
3 มีวินัย  
4 ใฝ่เรียนรู้  
5 อยู่อย่างพอเพียง  
6 มุ่งม่ันในการทางาน  
7 รักความเป็นไทย  
8 มีจิตสาธารณะ  
9 กตัญญู 

 
1.1 ข้อมูลนักเรียน  

ระดับ จ ำนวน (คน) ระดับ จ ำนวน (คน) 
ป.๑ - ม.๑ 358 
ป.๒ - ม.๒ 317 
ป.๓ - ม.๓ 272 
ป.๔ - ม.๔ 298 
ป.๕ - ม.๕ 311 
ป.๖ - ม.๖ 268 
รวม - รวม 1,824 
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1.2 ข้อมูลครูผู้สอนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และเทคโนโลยี 

วิชำ จ ำนวนครูผู้สอน (คน) สรุป
อัตรำก ำลัง 

(คน) 
ประถมศึกษำที่มีอยู่จริง มัธยมศึกษำที่มีอยู่จริง ขำด เกิน 
ตรงตำม
วิชำเอก 

ตำม
ประสบกำรณ์ 

ตรงตำม
วิชำเอก 

ตำม 
ประสบกำรณ์ 

วิทยำศำสตร์ - - ๑๙ ๔   
คณิตศำสตร ์ - - ๑๗ ๑๗   
เทคโนโลยีและวิทยำกำร
ค ำนวณ 
(คอมพิวเตอร์) 

- - 2 ๒   

รวม - - ๓8 ๒๓   
 

1.3 ข้อมูลพื้นที่ อำคำรสถำนที่ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของโรงเรียน ที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
คณิตศำสตร์และเทคโนโลยี 

พื้นที่ อำคำรสถำนที่ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก (พร้อมใช้) 
พ้ืนที่ทั้งหมด............๙๙....................ไร่…๑..งาน 
อาคารเรียนทั้งหมด....................๘................หลัง 

สื่อ อุปกรณ์ วิทยาศาสตร์  
                     (   ) เพียงพอ      ( ) ไม่เพียงพอ 

จ านวนห้องเรียน.................... ๕๔................ห้อง 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์..........๑๘......... ห้อง 

สื่อ อุปกรณ์ คณิตศาสตร์  
                     (   ) เพียงพอ      ( ) ไม่เพียงพอ 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์............๓...........ห้อง คอมพิวเตอร์เพ่ือการบริหารจัดการ..............๖๐............เครือ่ง 
ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์.............๑...........ห้อง คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน...........๖๔...............เครื่อง 
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1.4 ข้อมูลกำรจัดหลักสูตรพิเศษที่เน้นวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และเทคโนโลยี 

ช่วงชั้น ระดับชั้น 
จ ำนวน

ห้องเรียน 
(ห้อง) 

จ ำนวน
นักเรียน  
(คน) 

ชื่อหลักสูตรพิเศษ/ 
แผนกำรเรียนพิเศษ 

ประถมศึกษาตอนต้น ป.๑ - ๓    
ประถมศึกษาตอนปลาย ป.๔ - ๖    
มัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ ๙ 358 ห้องเรียนพิเศษ สสวท. 

ห้องเรียนคู่ขนาน สพฐ. 
ห้องเรียนพิเศษ STEM 
ห้องเรียนพิเศษ SMT 

ม.๒ ๙ 317 
ม.๓ ๙ 272 
รวม ๒๗ 947 

มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔ ๙ 298 
ม.๕ 9 311 
ม.๖ ๘ 268 
รวม ๒6 877 

รวม ๕3 ๑,824  
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ส่วนที่ ๒ 
กำรวิเครำะห์สถำนะภำพของโรงเรียนนำเชือกพิทยำสรรค์ 

 

 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ที่ได้มีการ 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน อันได้แก่ คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คณะกรรมการกองทุนแนะแนว กรรมการสมาคม
ผู้ปกครอง กรรมการสมาคมศิษย์เก่า กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน และมูลนิธิศิษย์เก่าของโรงเรียน 
เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียนโดยใช้แบบสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกท่ีมีผลต่อการ
บริหารจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีและโรงเรียน  ดังนี้ 
 ๒.๑ กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก 
 ๒.๑.๑ สภำพแวดล้อมภำยในโรงเรียนที่มีผลต่อกำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ 
คณิตศำสตร์และเทคโนโลยี 

 

รำยกำรพิจำรณำ 
Strengths 

(S) : จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ 
ของโรงเรียน 

Weaknesses 
(W) : จุดอ่อนหรือข้อด้อย 

ของโรงเรียน 
S๑ : โครงสร้ำงและกำรบริหำร (Structure)   

S๑๑ โครงสร้างการบริหารมีความเหมาะสม 
คล่องตัว 

โครงสร้างการบรหิารงานในโรงเรยีน
เป็นไปตามที่ สพฐ.ก าหนด 
และแบ่งหน่วยงานย่อยเพื่อให้เมาะ
สมกับปรมิาณงานและเกิดความ
คล่องตัว 

ผู้ที่รับผดิชอบงานตามโครงสร้างเป็น
ครูสายผูส้อนท าให้การปฏิบตัิงานไม่
เต็มประสิทธิภาพเนื่องจากมีภาระ
งานสอนด้วย 
 
 
 

S๑๒ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และนโยบายด้าน
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์และเทคโนโลยีชดัเจน 

ผู้บริหารให้ความ ส าคัญต่อการ
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลย ี

โรงเรียนมีงบ ประมาณไม่เพยีง
พอที่จะจัดซื้อจัดหาสื่ออุปกรณ ์และ
ห้องปฏิบัติการซึ่งต้องใช้งบประมาณ
จ านวนมาก 
 
 

S๒ : ผลผลิตและกำรบริกำร (Service & 
Products) 

  

S๒๑ นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้าน
วิทยาศาสตร์  คณติศาสตร์และเทคโนโลยี สูงตาม
เป้าหมายของสถานศึกษา 

นักเรียนและผู้ปกครองให้
ความส าคญัต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนดา้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีมากกว่าวิชาอื่น ๆ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตรย์ังต่ ากวา่
ค่าเฉลี่ยในระดับจังหวัด 

S๒๒ นักเรียนมีทักษะจ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
เพียงพอต่อการเรยีนรู้ด้วยตนเอง 

ผู้ปกครอง นักเรียนและสังคมให้
ความ ส าคญัต่อทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษ 
ที่ ๒๑ 

นักเรียนยังมีทักษะไม่เพยีงพอต่อ
การเรยีนรู้ด้วยตนเองโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้านธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
และการประกอบการ 



16 
 

รำยกำรพิจำรณำ 
Strengths 

(S) : จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ 
ของโรงเรียน 

Weaknesses 
(W) : จุดอ่อนหรือข้อด้อย 

ของโรงเรียน 
S๒๓ การให้บริการทางการศึกษาด้านต่าง ๆ มี
ประสิทธิภาพ เป็นที่พึงพอใจของ 
      นักเรียน 

โรงเรียนก าหนดนโยบายในการ
ให้บริการการศึกษาด้านต่าง ๆ ไวใ้น
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ
ในการพัฒนาสื่อ อุปกรณ์ใหม้ี
ประสิทธิภาพ 

M๑ : ครูผู้สอน (Man)   

M๑๑ มีจ านวนเพียงพอด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลย ี

โรงเรียนมีครผูู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลย ี

ครูขาดทักษะและเทคนิควิธีการสอน
ที่เน้น ผู้เรียนเป็นส าคัญและ Active 
learning 

M๑๒ มีการพัฒนาทักษะ และเพิม่พูน
ประสบการณ์ที่จ าเป็นอย่างต่อเนือ่ง 

โรงเรียนก าหนดนโยบายด้านการ
พัฒนาบุคลากรให้ครอบคลมุทั้งด้าน
ความรู้ ประสบ การณ์ และทักษะที่
จ าเป็น 

การพัฒนาทักษะและเพิ่มพูน
ประสบการณ์ยังไมต่่อเนื่อง และไม่
สามารถเปลีย่น แปลงพฤติกรรมการ
สอนของครู 

M๑๓ พร้อมรับการเปลีย่นแปลงสิ่งใหม่ ๆ  โรงเรียนมีครสู่วนใหญม่ีความพร้อม
รับการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ ๆ  

ครูขาดความเช่ือมั่นต่อนวัตกรรมที่
จะน าไปสู่การเปลีย่น แปลง 
 

M๑๔ มีวัฒนธรรมการท างานเป็นทีม ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
โรงเรียนมีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน
โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับงาน
เพื่อเสรมิสร้างนิสัยการท างานเป็น
ทีม 

การนิเทศ ก ากับตดิตามการท างาน
ยังไม่ต่อเนื่อง ท าให้การด าเนินงาน
บางอย่างไม่มีประสิทธิภาพ 

M๒ : วัสดุอุปกรณ์ สื่อ และสถำนที่ (Material)   

M๒๑ มีปริมาณเพยีงพอ  โรงเรียนมีสื่อ อุปกรณ์และสถานท่ี
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับ
จ านวนนักเรียน 

M๒๒ มีคุณภาพ   สื่ออุปกรณ์ทมีีอยู่ในภาพช ารุด 
เสื่อมสภาพ ไม่สามารถน ามาใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

M๒๓ มีความทันสมัย โรงเรียนก าหนดนโยบายในการน า
สื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและการบริหาร 
 

สื่อ อุปกรณส์่วนใหญ่เสื่อมสภาพ ไม่
ทันสมัย ท าให้การใช้งานไมเ่ต็ม
ประสิทธิภาพ 

M๓ : งบประมำณ (Money)   

M๓๑ มีเพียงพอ  งบประมาณเพื่อใช้ในการเรียนการ
สอนไมเ่พียงพอ 
 

M๓๒ สามารถระดมทุนได ้ นโยบายภาครัฐเปิดโอกาสให้
โรงเรียนสามารถระดมทุนจากบุคคล 
หรือองค์กรภายนอกได ้

สภาพเศรษฐกิจของชุมชน 
ผู้ปกครองและองค์กรภาคเอกชนยัง
อยู่ในระดับรายได้ไม่มาก ท าให้การ
ระดมทุนไดไ้ม่เพยีงพอ 
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รำยกำรพิจำรณำ 
Strengths 

(S) : จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ 
ของโรงเรียน 

Weaknesses 
(W) : จุดอ่อนหรือข้อด้อย 

ของโรงเรียน 
M๓๓ ระบบเบิก-จ่าย คล่องตัว โรงเรียนจัดวางตัวบุคคลเพื่อ

รับผิดชอบการเบิก-จ่ายที่สามารถ
ให้บริการได้อย่างคล่องตัว 
 

ผู้ปฏิบัติงานเป็นครสูายผู้สอน ซึ่ง
บางครั้งอาจติดภารกิจงานสอน ไม่
สามารถให้บริการทันทีได ้

M๓๔ ใช้งบประมาณเพ่ือให้เกิดประโยชน์ถึง
นักเรียนและเกดิความคุม้ค่า 

โรงเรียนจัดสรรงบประมาณสู่แผน 
ปฏิบัติการประจ าปีในรูปของงาน/
กิจกรรม หรือโครงการอย่าง
เหมาะสม 
 

บางกิจกรรมไดร้ับงบประมาณไม่
เพียงพอ ท าให้ไม่สามารถส่งผลต่อ
ผู้เรยีนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

M๔ : กำรบริหำรจัดกำร (Management)   

M๔๑ มีการบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ (ตาม
วงจร PDCA) 

โรงเรียนใหค้วาม ส าคัญในการ
บริหารเชิงระบบเพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามวงจรเกิด
คุณภาพในทุกกิจกรรม 

บางกิจกรรมไม่มีการสรุปรายงานผล
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใหไ้ด้
สารสนเทศในการน าไปใช้ในการ
แก้ไขปรับปรุงในครั้งต่อไป 
 

M๔๒ เน้นการมสี่วนร่วมและการกระจายอ านาจ โรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากรและผูม้ี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มสี่วนร่วมใน
การด าเนินงานทุกกิจกรรม 
 

การนิเทศ ก ากับ ติดตามผลการ
ด าเนินงานยังไมส่ามารถด าเนินการ
ได้เต็มประสิทธิภาพ 

M๔๓ มีผู้น าทางวิชาการ ตดัสินใจโดยใช้ข้อมูล
สารสนเทศท่ีเพียงพอ 

โรงเรียนมีบุคลากร 
ที่มีความรู้ความ สามารถและมี       
วิทยฐานะจ านวนมากท่ีสามารถ
วางแผน ตัดสินใจโดยใช้สารสนเทศ 
 

การวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อให้ได้
สารสนเทศไปใช้ในการวางแผน 
ตัดสินใจยังไม่ท าให้เกดิความเช่ือมัน่
ไปในทิศทางเดียวกัน 

  
๒.๑.๒ สภำพแวดล้อมภำยนอกโรงเรียนที่มีผลต่อกำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ 

คณิตศำสตร์และเทคโนโลยี 

รำยกำรพิจำรณำ 

Opportunities 
(O) : โอกำสหรือข้อดีท่ีจะสำมำรถ

ด ำเนินกำรได้ 

Threats 
(T) : อุปสรรคขอ้จ ำกัดหรือควำม

เสี่ยงภัยคุกคำมที่มีต่อกำร
ด ำเนินกำร 

S : สภำพสังคมและวัฒนธรรม (Social & 
Culture) 

  

S๑ ค่านิยมและทัศนคติของผู้ปกครอง/ชุมชนที่มี
ผลต่อคณุภาพการจดัการศึกษา 
    ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี
ของโรงเรียน 

ผู้ปกครองและชุมชนเห็น
ความส าคญัของวิทยาการและ
เทคโนโลยีมากข้ึน 

ความเชื่อในเรื่องชะตากรรมและ
บาปบุญคณุโทษ และการพึ่งพา
ธรรมชาตมิากเกินไปส่งผลให้การ
พัฒนาด้านวิทยาการล่าช้า 
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รำยกำรพิจำรณำ 

Opportunities 
(O) : โอกำสหรือข้อดีท่ีจะสำมำรถ

ด ำเนินกำรได้ 

Threats 
(T) : อุปสรรคขอ้จ ำกัดหรือควำม

เสี่ยงภัยคุกคำมที่มีต่อกำร
ด ำเนินกำร 

S๒ มีโอกาสในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
องค์กรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์และเทคโนโลยีของ
โรงเรียน 

โรงเรียนสรา้งเครือ ข่ายความ
ร่วมมือด้านวิทยาศาสตรร์่วมกับ
สถาบัน อุดมศึกษา 

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีระหวา่ง
โรงเรียนกับสถาบัน อุดมศึกษายังมี
น้อย 

T : เทคโนโลยี (Technological)   
T๑ มีเทคโนโลยีในการบริหารจัดการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

โรงเรียนส่งเสริมการน าเทคโนโลยมีา
ช่วยในการจัดการเรียนรู้ในการ
บริหารจดัการและการจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้มากข้ึนเรื่อย ๆ 
 

สื่อ เทคโนโลยีที่มีบาง ส่วนไม่มี
คุณภาพเนื่อง จากข้อจ ากัดด้านงบ 
ประมาณในการพัฒนา 
สื่อ อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ และ
ความสามารถและทักษะของ
ผู้ใช้งานยังไม่เพียงพอ 

T๒ มีเทคโนโลยีที่เอื้ออ านวยให้เขา้ถึงแหล่งเรียนรู้
และสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยีได้สะดวกรวดเร็ว 

โรงเรียนมีบริการอินเทอร์เนต็ความ 
เร็วสูงท่ีเพียงพอ เหมาะสมกับ
จ านวนผู้ใช้งาน 
 

สื่อ อุปกรณ์ที่มยีังไมส่ามารถรองรบั
การให้บริการกบัผู้ใช้ในเวลาเดียวกัน
ในจ านวนมาก จึงไม่มีความสะดวก
รวดเร็วในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ใน
บางครั้ง 
 

E : สภำพเศรษฐกจิ (Economics)   
E๑ ผู้ปกครองมีความพร้อมสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ส่วนเกินจากนโยบายเรียนฟร ี
    ของรัฐบาล 

ชุมชนมีแหล่งเงินทุนกู้ยืมหมู่บา้น
และ เงิน กยศ. ส่งผลใหส้ามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ใน
การศึกษามากยิ่งขึ้น 

ค่าครองชีพสูง และค่านิยมทางวัตถุ
ท าให้เกิดปัญหาภาวะเศรษฐกิจ
ครัวเรือนมคี่าใช้จ่ายมาก 

E๒ มีองค์กรภาครัฐ/เอกชนให้ความส าคญัต่อการ
สนับสนุนทรัพยากรเพื่อจดั 
    การศึกษาวิทยาศาสตร์ คณติศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีให้มีคณุภาพ 

หน่วยงานภาครัฐในระดับนโยบายมี
การจัดสรรงบประมาณด้าน
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย ี

องค์กรภาครัฐ/เอกชนท่ีสนับสนุน
การศึกษายังมีน้อยมาก โรงเรยีน
ต้องบริหารจดัการโดยงบประมาณที่
มีอยู่อย่างจ ากัด 
 

P : กำรเมือง (Political)   
P๑ มีแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-
๒๕๗๙ และเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 
    วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีให้
เหมาะสมกับยคุสมยั 

ภาครัฐได้ก าหนดแผนการศึกษา
แห่งชาติในด้านการศึกษาวิทยา 
ศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลยี
ให้เหมาะสมกับยคุสมยั 
 

การเปลีย่นแปลงดา้นนโยบาย และ
เสถียร ภาพทางการเมืองท าให้การ
พัฒนาการ ศึกษาขาดความต่อเนือ่ง 
ไม่บรรลผุลเท่าที่ควร 

P๒ รัฐบาล/หน่วยงานต้นสังกัดมนีโยบายส่งเสริม
ด้านการจดัการศึกษาด้าน 
    วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีให้
เข้มแข็ง 

รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนา
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยระบุ
ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 
 

ข้อจ ากัดด้านงบ ประมาณและการ
บริหารจดัการด้านการศึกษาวิทยา 
ศาสตร์ คณติศาสตร์และเทคโนโลยี 
ท าให้การด าเนินการไม่เตม็ศักยภาพ 
ขาดความเข้มแข็ง 

  



19 
 

๒.๒ ค่ำน้ ำหนักของสภำพแวดล้อมภำยในและสภำพแวดล้อมภำยนอก 
 ๒.๒.๑ กำรก ำหนดค่ำน้ ำหนักของสภำพแวดล้อมภำยใน 

ปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยใน ผลกำรพิจำรณำค่ำน้ ำหนัก 
S๑ : โครงสร้ำงและกำรบริหำร (Structure) ๐.๑๕ 
S๒ : ผลผลิตและกำรบริกำร (Service & Products) ๐.๑๘ 
M๑ : ครูผู้สอน (Man) ๐.๑๘ 
M๒ : วัสดุอุปกรณ์ สื่อ และสถำนที่ (Material) ๐.๑๘ 
M๓ : งบประมำณ (Money) ๐.๑๕ 
M๔ : กำรบริหำรจัดกำร (Management) ๐.๑๖ 

น้ ำหนักคะแนนรวม ๑.๐๐ 
  

๒.๒.๒ กำรก ำหนดค่ำน้ ำหนักของสภำพแวดล้อมภำยนอก 
 

ปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยนอก ผลกำรพิจำรณำค่ำน้ ำหนัก 
S : สภำพสังคมและวัฒนธรรม (Social & Culture) ๐.๒๔ 
T : เทคโนโลยี (Technological) ๐.๒๗ 
E : สภำพเศรษฐกจิ (Economics) ๐.๒๕ 
P : กำรเมือง (Political) ๐.๒๔ 

น้ ำหนักคะแนนรวม ๑.๐๐ 
 
 ๒.๓ ผลกำรวิเครำะห์สถำนภำพของสภำพแวดล้อมภำยในและสภำพแวดล้อมภำยนอก 
 ๒.๓.๑ ผลกำรวิเครำะห์สถำนภำพของสภำพแวดล้อมภำยใน 

ปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยใน 
ค่ำ

น้ ำหนัก 
คะแนนเฉลี่ย 

คะแนนเฉลี่ย x 
ค่ำน้ ำหนัก สรุปผล 

จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 

S๑ : โครงสร้ำงและกำรบริหำร (Structure) ๐.๑๕ ๓ ๑ ๐.๔๕ ๐.๑๕ +๐.๓๐ 
S๒ : ผลผลิตและกำรบริกำร (Service & 
Products) 

๐.๑๘ ๓ ๒ ๐.๕๔ ๐.๓๖ +๐.๑๘ 

M๑ : ครูผู้สอน (Man) ๐.๑๘ ๔ ๑ ๐.๗๒ ๐.๑๘ +๐.๕๔ 
M๒ : วัสดุอุปกรณ์ สื่อ และสถำนที่ (Material) ๐.๑๘ ๔ ๓ ๐.๗๒ ๐.๕๔ +๐.๑๘ 
M๓ : งบประมำณ (Money) ๐.๑๕ ๔ ๒ ๐.๖๐ ๐.๓๐ +๐.๓๐ 
M๔ : กำรบริหำรจัดกำร (Management) ๐.๑๖ ๓ ๒ ๐.๔๘ ๐.๓๒ +๐.๑๖ 

เฉลี่ยปัจจัยภำยใน +
๓.๕๑ 

-๑.๘๕  

สรุปปจัจัยภำยใน +๐.๘๓  
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 ๒.๓.๒ ผลกำรวิเครำะห์สถำนภำพของสภำพแวดล้อมภำยนอก 
 

ปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยนอก 
ค่ำ

น้ ำหนัก 
คะแนนเฉลี่ย 

คะแนนเฉลี่ย x 
ค่ำน้ ำหนัก สรุปผล 

โอกำส อุปสรรค โอกำส อุปสรรค 
S : สภำพสังคมและวัฒนธรรม (Social & 
Culture) 

๐.๒๔ ๓ ๑ ๐.๗๒ ๐.๒๔ +๐.๔๘ 

T : เทคโนโลยี (Technological) ๐.๒๗ ๔ ๒ ๑.๐๘ ๐.๕๔ +๐.๕๔ 
E : สภำพเศรษฐกจิ (Economics) ๐.๒๕ ๓ ๑ ๐.๗๕ ๐.๒๕ +๐.๕๐ 
P : กำรเมือง (Political) ๐.๒๔ ๓ ๑ ๐.๗๒ ๐.๒๔ +๐.๔๘ 

เฉลี่ยปัจจัยภำยนอก +
๓.๒๗ 

-๑.๒๗  

สรุปปจัจัยภำยนอก +๑.๐๐  
 

 
๒.๔ แผนภำพแสดงสถำนะภำพของโรงเรียนนำเชือกพิทยำสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

โอกาส 
O 

อุปสรรค 

T 

จุดแข็ง 
S 

จุดอ่อน 
w 
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จากแผนภาพข้างต้น พบว่าโรงเรียนอยู่ในสภาพภายนอก/ภายในเอ้ือและแข็ง คือภายนอกให การ
สนับสนุน สวนปจจัยภายในหนวยงานดีมีประสิทธิภาพมีการรวมมือรวมใจในการท างาน สงผลใหหนวยงาน 
ประสบผลส าเร็จ มีคุณภาพเปนที่ยอมรับของคนท่ัวไป 

ด้วยแผนภาพแสดงสถานะภาพของโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ อยู่ในต าแหน่งเอ้ือและแข็ง (STAR) 
จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์ดังนี้ 

วิสัยทัศน (Vision)     มุงเนนพัฒนาคุณภาพอยางยั่งยืนและสูงขึ้น  
พันธกิจ (Mission)     เป็นการก าหนดให้ภารกิจบรรลุวิสัยทัศน  
เปาประสงค (Objective) ก าหนดจุดส าคัญท่ีตองการจะท าใหส าเร็จไดตามวิสัยทัศน  
กลยุทธ (Strategy)    มุงเนนเชิงรุก การเสริมสราง การสรางเครือขาย การพัฒนาตอยอดใหเกิด

    ความยั่งยืน 
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 ส่วนที่  3 
ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 

 
           จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในของโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์  เพ่ือ 

ส่งเสริมพัฒนาจุดแข็งและโอกาส แก้ไขปรับปรุงจุดอ่อนและอุปสรรค ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารจัดการศึกษา
ของโรงเรียนมีคุณภาพสูงขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โรงเรียนจึงได้ก าหนด ทิศทางการพัฒนา
ดังนี้ 

 
วิสัยทัศน์ (VISION) 

          โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์  พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  สู่มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐาน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการมีส่วนร่วม ภายใน ปี 2563 
 
พันธกิจ (MISSION) 

1. พัฒนาการคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
พัฒนาสู่มาตรฐานสากล 

2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม มีจิตส านึกความเป็นไทย ค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
4. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
5. เพ่ิมประสิทธิการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
6. ส่งเสริมให้ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
เป้ำประสงค์ (GOALS)  

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล 
2. นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. นักเรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ อันเป็นสากลได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ   
4. สถานศึกษามีการจัดท าและใช้หลักสูตรที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนสู่มาตรฐานสากล 
5. ครูมีการจัดกระบวนการเรียนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่หลากหลาย

เอ้ือต่อการพัฒนานักเรียนตามศักยภาพ   
6. สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ และน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร

จัดการ 
7. สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ที่มีคุณภาพและได้

มาตรฐาน 
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อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
       มีวินัย ใฝ่เรียนรู ้    อยู่อย่างพอเพียง 
 
เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
      กิจกรรมเด่น  เน้นวิชาการ 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถำนศึกษำ  

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
2. ซื่อสัตย์สุจริต  
3. มีวินัย  
4. ใฝ่เรียนรู้  
5. อยู่อย่างพอเพียง  
6. มุ่งม่ันในการทางาน  
7. รักความเป็นไทย  
8. มีจิตสาธารณะ  
9. กตัญญู 

 
กลยุทธ์โรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด และมีทักษะการ
ด ารงชีวิตได้ตามศักยภาพ 
          กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ 3  สร้างเสริมศักยภาพของครูให้เป็นครูมืออาชีพ สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 4  จัดระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้เกิดความคล่องตัว ด้านบุคลากร และการเงิน
งบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพมุ่งเน้นผลส าเร็จของงาน  

กลยุทธ์ที่ 5   ระดมสรรพก าลังสร้างระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ที่เข้มแข็ง อันเกิดจากส่วนร่วมของ
ชุมชน และองค์กร ในรูปแบบของผู้อุปถัมภ์ ร่วมคิด ร่วมพัฒนา  

 
ผลผลิตของสถำนศึกษำ  

ผลผลิตที่ 1  นักเรียนการศึกษาภาคบังคับที่จบหลักสูตรการศึกษามาตรฐานสากลตามเกณฑ์ที่
   สถานศึกษาก าหนด  

ผลผลิตที่ 2  นักเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จบหลักสูตรการศึกษามาตรฐานสากลตามเกณฑ์ที่
   สถานศึกษาก าหนด 
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ตัวช้ีวัด/เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด และมีทักษะ 

การด ารงชีวิตได้ตามศักยภาพ 
   

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำยของผลผลิต (%) 
2563 2564 2565 

1. ร้อยละของนักเรียนความสามารถในการอ่าน 
เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์
ของแต่ละระดับชั้น 

90 92 94 

2. ร้อยละความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
วิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา  

90 92 94 

3. ร้อยละความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 

90 91 92 

4. ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร  เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 3 /ปี 
5. ร้อยละของนักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ  

5 8 10 

6. ร้อยละของนักเรียนความพร้อมในการศึกษา
ต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน  

80 81 82 

7. ร้อยละของนักเรียนมี 
คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม 
อันดีของสังคม 

90 91 92 

8. ร้อยละของนักเรียนที่มีความภูมิใจในท้องถิ่น 
และความเป็นไทย  

90 93 95 

9. ร้อยละของนักเรียนที่มี ยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 

90 93 95 

10. ร้อยละของนักเรียนที่มี สุขภาวะทาง
ร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 

95 96 98 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้เทียบเคียงมำตรฐำนสำกล 
 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำยของผลผลิต (%) 
2563 2564 2565 

1.สถานศึกษามีการ
พัฒนาหลักสูตรทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
เทียบเคียง
มาตรฐานสากล  

ผลการประเมินการใช้
หลักสูตรอยู่ในระดับดี
ขึ้นไปร้อยละ80  

ผลการประเมินการใช้
หลักสูตรอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป ร้อยละ85  

ผลการประเมินการใช้
หลักสูตรอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป ร้อยละ90  

2. สถานศึกษาจัด
หลักสูตรทักษะอาชีพ
ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ  

ผลการประเมินการใช้
หลักสูตรอยู่ในระดับดี
ขึ้นไปร้อยละ80  

ผลการประเมินการใช้
หลักสูตรอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป ร้อยละ85  

ผลการประเมินการใช้
หลักสูตรอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป ร้อยละ90  

 
กลยุทธ์ที่ 3  สร้ำงเสริมศักยภำพของผู้บริหำรและ ครูให้เป็นครูมืออำชีพ สำมำรถจัดกระบวนกำร

เรียนรู้และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ตัวช้ีวัด เป้ำหมำยของผลผลิต (%) 

2563 2564 2565 
1. ผูบ้ริหารที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการท างาน ตาม
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 

100 100 100 

2. ผูบ้ริหารมีความสามารถในการบริหารวชิาการและเป็นผู้น าทางวิชาการ ตาม
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 

100 100 100 

3. ร้อยละของครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอนตรงตามเอก  100 100 100 
4. ร้อยละของครูที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพเทียบเคียง
มาตรฐานสากล  

95 97 99 

5. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาวิชาชีพ 
เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี หรือ 20 ชั่วโมง/ปี  

100 100 100 

6. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สามารถใช้สารสนเทศทาง
การศึกษาเป็นเครื่องมือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการ  

97 98 99 

7. ร้อยละของครูที่สามารถสร้างสื่อในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ  

90 96 100 

8. ร้อยละของครูที่มีงานวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน  

90 95 100 

9. ร้อยละของครูที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติทั้งหน่วยงานภายในและ
ภายนอก  

5 10 15 
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กลยุทธ์ที่ 4  จัดระบบกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนให้เกิดควำมคล่องตัว ด้ำนบุคลำกร และกำรเงิน
งบประมำณ ให้มีประสิทธิภำพมุ่งเน้นผลส ำเร็จของงำน  

 
ตัวช้ีวัด เป้ำหมำยของผลผลิต (%) 

2563 2564 2565 
1. สถานศึกษามีระบบ
การบริหารงานวิชาการท่ี
มีประสิทธิภาพ 

ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไปร้อยละ 90 

ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไปร้อยละ 92  

ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไปร้อยละ 95  

2. สถานศึกษามีระบบ
การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีประสิทธิภาพ  

ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไปร้อยละ 90 

ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไปร้อยละ 92  

ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไปร้อยละ 95  

3. สถานศึกษามีระบบ
การบริหารงบประมาณ 
ที่มีประสิทธิภาพ  

ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไปร้อยละ 90 

ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไปร้อยละ 92 

ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไปร้อยละ 95  

4. สถานศึกษามีการจัด
ให้บริการด้านต่าง ๆ  
แก่นักเรียน  

ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไปร้อยละ 90 

ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไปร้อยละ 92  

ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไปร้อยละ 95  

5. สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมให้มีความ
สวยงาม ร่มรื่น อบอุ่น 
ปลอดภัยและปลอดจาก
สารเสพติด 

ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไปร้อยละ 90 

ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไปร้อยละ 92  

ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไปร้อยละ 95  

 
กลยุทธ์ที่ 5   ระดมสรรพก ำลังสร้ำงระบบภำคีเครือข่ำยอุปถัมภ์ที่เข้มแข็ง อันเกิดจำกส่วนร่วม

ของชุมชน และองค์กร ในรูปแบบของผู้อุปถัมภ์ ร่วมคิด ร่วมพัฒนำ  
 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำยของผลผลิต (%) 
2563 2564 2565 

1. สถานศึกษาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน คือ 
ฝ่ายบริหาร คร ูนักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาและชุมชนในการพัฒนาการศึกษา  

มีกิจกรรมที่
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของทุกภาค
ส่วน อย่างน้อย ปี
ละ 2 ครั้ง  

มีกิจกรรมที่
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของทุก 
ภาคส่วน  
อย่างน้อย  
ปีละ 3 ครั้ง  

มีกิจกรรมที่
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน  
อย่างน้อย  
ปีละ 4  ครั้ง  

2. ระดมสรรพก าลังสร้างระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ที่
เข้มแข็ง 

ไม่น้อยกว่า  
8 สถาบัน  

ไม่น้อยกว่า  
9 สถาบัน  

ไม่น้อยกว่า  
10 สถาบัน  
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ส่วนที่  4 

กำรน ำกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติกำร 

กลยุทธ์ เป้ำหมำย โครงกำร ตัวช้ีวัด เป้ำหมำยของผลผลิต (%) 
2563 2564 2565 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ตาม
มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
และมีทักษะการ
ด ารงชีวิตได้ตาม
ศักยภาพ 
 

1. นักเรียนมี
ศักยภาพเป็นพลเมือง
ดี โดยมีลักษณะ
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ สื่อสารสอง
ภาษา       ล้ าหน้า
ทางความคิด ผลิต
งานอย่างสร้างสรรค์ 
และรับผิดชอบต่อ
สังคมโลก  
2. ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
นักเรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
การศึกษาและ
มาตรฐานสากล 

1. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  
2. โครงการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้  
3. โครงการพัฒนา
ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ  
4. โครงการตลาดนัด
วิชาการ  
5. โครงการทัศนศึกษา
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. ร้อยละของนักเรียนความสามารถในการอ่าน เขียน การ
สื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

98 99 100 

2. ร้อยละความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ 
อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

75 76 77 

3. ร้อยละความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

เพ่ิมข้ึน
เฉลี่ยร้อย
ละ 3 ป ี 

เพ่ิมข้ึน
เฉลี่ยร้อย
ละ 3  ปี 

เพ่ิมข้ึน
เฉลี่ยร้อย
ละ 3 ปี 

4. ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 5 8 10 
5. ร้อยละของนักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
พัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 

80 85 90 

6. ร้อยละของนักเรียนความพร้อมในการศึกษาต่อ การ
ฝึกงาน หรือการท างาน 
 
 
 

60 70 80 

  6. โครงการเสริมสร้าง
วินัยเข้มแข็งและสร้าง
ค่านิยม  12  ประการ  

7. ร้อยละของนักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม 
อันดีของสังคม 

90 93 95 
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กลยุทธ์ เป้ำหมำย โครงกำร ตัวช้ีวัด เป้ำหมำยของผลผลิต (%) 
2563 2564 2565 

7. โครงการส่งเสริม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
8. โครงการพัฒนา
กีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
9.โครงการเปิดบ้าน
วิชาการ 

8. ร้อยละของนักเรียนที่มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความ
เป็นไทย 

98 99 100 

9. ร้อยละของนักเรียนที่มี ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและความหลากหลาย 

98 99 100 

10. ร้อยละของนักเรียนที่มี สุขภาวะทางร่างกาย และ
ลักษณะจิตสังคม 

98 99 100 

11.ร้อยละของนักเรียนที่น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในการด าเนินชีวิต 

98 99 100 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำ
หลักสูตรและ
กระบวนกำรเรียนรู้
เทียบเคียง
มำตรฐำนสำกล 

สถานศึกษาจัดทา
และใช้หลักสูตรที่เอ้ือ
ต่อการพัฒนา
คุณภาพของนักเรียน
สู่มาตรฐานสากล 

1. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร  
2. โครงการพัฒนา
กระบวนการเรียนการ
สอน 

1. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
เทียบเคียงมาตรฐานสากล  

90  
 

92 
 

94 

2. สถานศึกษาจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่ไปกับวิชา
สามัญ  

97 98 99 
 

กลยุทธ์ที่ 3  สร้าง
เสริมศักยภาพของ  
ผู้บริหารและ ครูให้
เป็นครูมืออาชีพ 
สามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้
และพัฒนาคุณภาพ

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเป็นคน
ดี มีจรรยาบรรณ 
สอนอย่างมีคุณภาพ 
และจัดการเรียนการ
สอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

1. โครงการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา  
2. โครงการศึกษาดู
งาน  
3. โครงการพัฒนา
ระบบการนิเทศ
การศึกษา 

1. ผูบ้ริหารที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนใน
การท างาน ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 

95 97 99 

2. ผูบ้ริหารมีความสามารถในการบริหารวชิาการและเป็นผู้น า
ทางวิชาการ ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 

95 97 99 

3. ร้อยละของครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอนตรงตาม
เอก 

100 100 100 

4. ร้อยละของครูที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล  

95 97 99 
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กลยุทธ์ เป้ำหมำย โครงกำร ตัวช้ีวัด เป้ำหมำยของผลผลิต (%) 
2563 2564 2565 

การศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

5. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาวิชาชีพ เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์อย่างน้อย 2 
ครั้ง/ปี หรือ 20 ชั่วโมง/ปี  

100 100 100 

   6. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สามารถใช้
สารสนเทศทางการศึกษาเป็นเครื่องมือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการ  

97 98 99 

   7. ร้อยละของครูที่สามารถสร้างสื่อในการจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีคุณภาพ  

80 85 90 

   8. ร้อยละของครูที่มีงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน  

85 90 95 

   9. ร้อยละของครูที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติทั้ง
หน่วยงานภายในและภายนอก 
 
 
 

85 90 95 
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กลยุทธ์ เป้ำหมำย โครงกำร ตัวช้ีวัด เป้ำหมำยของผลผลิต (%) 
2563 2564 2565 

กลยุทธ์ที่ 4  
จัดระบบการ
บริหารจัดการ
โรงเรียนให้เกิด
ความคล่องตัว ด้าน
บุคลากร และ
การเงิน
งบประมาณ ให้มี
ประสิทธิภาพ
มุ่งเน้นผลส าเร็จ
ของงาน  
 

1.สถานศึกษาบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพ และนา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการบริหารจัดการ  
2.สถานศึกษาสร้างความ
พร้อมด้านปัจจัยพื้นฐานตาม
เกณฑ์มาตรฐานสากล 
พัฒนาบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมใน    
3.สถานศึกษาให้มีความ
สวยงาม ร่มรื่น อบอุ่น 
ปลอดภัยและปลอดจากสาร
เสพติด 

1. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ 
2. โครงการพัฒนา
ส านักงานบุคคล 
3. โครงการพัฒนา
อาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 
4. โครงการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ 
5. โครงการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 

1. สถานศึกษามีระบบการ
บริหารงานวิชาการท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีขึ้น
ไปร้อยละ 90 

ผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีขึ้น
ไปร้อยละ 92 

ผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีขึ้น
ไปร้อยละ 95 

2. สถานศึกษามีระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

ผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีขึ้น
ไปร้อยละ 90 

ผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีขึ้น
ไปร้อยละ 92 

ผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีขึ้น
ไปร้อยละ 95 

3. สถานศึกษามีระบบการบริหาร
งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 

ผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีขึ้น
ไปร้อยละ 90 

ผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีขึ้น
ไปร้อยละ 92 

ผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีขึ้น
ไปร้อยละ 95 

5. สถานศึกษามีการจัดให้บริการ
ด้านต่างๆ แก่นักเรียน  
 

ผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีขึ้น
ไปร้อยละ 90 

ผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีขึ้น
ไปร้อยละ 92 

ผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีขึ้น
ไปร้อยละ 95 

   5. สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมให้มีความสวยงาม 
ร่มรื่น อบอุ่น ปลอดภัยและปลอด
จากสารเสพติด 

ผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีขึ้น
ไปร้อยละ 90 

ผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีขึ้น
ไปร้อยละ 92 

ผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีขึ้น
ไปร้อยละ 95 

6. สถานศึกษามีระบบการนิเทศ
ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
ที่มีคุณภาพ 
 
 

ผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีขึ้น
ไปร้อยละ 90 

ผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีขึ้น
ไปร้อยละ 92 

ผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีขึ้น
ไปร้อยละ 95 
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กลยุทธ์ เป้ำหมำย โครงกำร ตัวช้ีวัด เป้ำหมำยของผลผลิต (%) 
2563 2564 255 

กลยุทธ์ที่ 5   
ระดมสรรพก าลัง
สร้างระบบภาคี
เครือข่ายอุปถัมภ์ที่
เข้มแข็ง อันเกิด
จากส่วนร่วมของ
ชุมชน และองค์กร 
ในรูปแบบของ         
ผู้อุปถัมภ์  ร่วมคิด 
ร่วมพัฒนา  
 

สถานศึกษาสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการ
ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษากับ
สถาบันการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษา
และอุดมศึกษาทั้ง
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 

1. โครงกำรเครือข่ำย
กำรปกครองนักเรียน 
โครงกำรแนะแนว
กำรศึกษำ 
2.โครงการพัฒนางาน
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
3. โครงการพัฒนางาน
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
4. โครงการพัฒนางาน
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
5. โครงการเปิดบ้าน
วิชาการสานสัมพันธ์ฯ 
6. กิจกรรมสานสัมพันธ์
งานชุมชน 

 1. สถานศึกษาส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน คือ ฝ่ายบริหาร คร ู
นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาและชุมชนในการพัฒนา
การศึกษา  
 

1. สถานศึกษา
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของทุกภาค
ส่วน คือ ฝ่าย
บริหาร คร ู
นักเรียน 
ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการ
สถานศึกษาและ
ชุมชนในการ
พัฒนาการศึกษา  

 

มีกิจกรรมที่
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน  
อย่างน้อย  
ปีละ 4 ครั้ง 

มีกิจกรรมที่
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน  
อย่างน้อย  
ปีละ 6ครั้ง 

2. ระดมสรรพก าลังสร้างระบบภาคี
เครือข่ายอุปถัมภ์ที่เข้มแข็ง 

ไม่น้อยกว่า  
8 สถาบัน  

ไม่น้อยกว่า 9 
สถาบัน  

ไม่น้อยกว่า 10 
สถาบัน  
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ส่วนที ่๕ 

กำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผล 
เพ่ือให้แผนพัฒนาการจัดการศึกษาสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย  พันธกิจ และ วิสัยทัศน์ที่ก าหนด  ควรมี

การสร้างเครื่องมือ กลไกบุคคลหรือคณะบุคคล ติดตามวัดและประเมินผลการด าเนินงานดังนี้  
๑. การจัดให้มีส่วนร่วมจากคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการร่าง

และจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกกลุ่มคณะ  
๒. สร้างความตระหนักในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากรทุก

คนยอมรับและร่วมมือกันในการน าแผนพัฒนาฯไปเป็นกรอบในการจัดทางาน/โครงการ         
ต่าง ๆ และแผนปฏิบัติการประจ าปี  

๓. มีการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของครูในการน าแผนสู่การปฏิบัติ  
๔. มีการปรับปรุงเชื่อมโยงกับนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัดหรือ 

ส่วนราชการที่เก่ียวข้องรายปีเสมอ  
๕. การจัดให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง

กิจกรรม โครงการ เป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จให้สอดคล้องและทันกับสภาพที่มีอยู่
แล้วจริง  

๖. มีการประสาน การสนับสนุน ให้เกิดความร่วมมือหรือข้อตกลงในการปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและองค์กรสถาบันอ่ืนตามท่ีก าหนดไว้ในแผน  

๗. การจัดท าแผนปฏิบัติการประจาปี บุคลากรผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะมีส่วนร่วมและก าหนด
สภาพความส าเร็จที่คาดหวังในแต่ละปีให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดความส าเร็จหรือเป้าหมายใน
แผนพัฒนาการศึกษา  

๘. ก ากับ ติดตามข้ันตอนการด าเนินงาน วิธีด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาในการ
ด าเนินงานและการใช้งบประมาณตามแผน  

๙. ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรม จัดทารายงานสรุปผลการด าเนินงานให้โรงเรียนทราบ
เมื่อเสร็จสิ้นงาน/โครงการ/กิจกรรม  

๑๐. หัวหน้างานแต่ละฝ่ายติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานและจัดท าสรุปรายงานผล  
๑๑. ติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้วัดในแต่ละกลยุทธ์เพ่ือตรวจสอบถึงผลงานที่เกิดข้ึนจริง

เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด อันจะน าไปสู่การทบทวน ปรับปรุง แก้ไขเป้าหมายและ
กลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป  

๑๒. การจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
๑๓. ประเมินผลในช่วง ๑ ปีแรกของแผนเพ่ือทบทวนความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค รวมทั้ง

ทบทวน กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หรือเพ่ือปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการประจ าปี  
๑๔. ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน เพ่ือสรุปผลการพัฒนาการจัดการศึกษา พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของ

งานที่เกิดขึ้น และเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลหลักในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาในครั้ง
ต่อไป  
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กำรติดตำมและประเมินผล 
การก ากับ ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปี เป็นกิจกรรมที่ส าคัญที่มุ่งรวบรวม และ

วิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือเสนอให้ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานในโครงการหรือกิจกรรม
ต่าง ๆ ได้ทราบเป็นระยะๆ ฝ่ายแผนงาน โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์    จึงได้ก าหนดแนวทางและกลไกใน
การตดิตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือให้สามารถน าผลประเมินมาใช้ในการวางแผนในปีต่อไป ซ่ึง
การติดตามและประเมินผลโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  

๑. เพ่ือรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนดไว้ โดยพิจารณาจากเง่ือนไขเวลาที่
ควรปฏิบัติและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณ และคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการ
ต่าง ๆ  

๒. เพ่ือทราบปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานเป็นระยะๆ น าไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีในช่วงเวลาที่เหมาะสม  

๓. เพ่ือต้องการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี เพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์ในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจ าปีในระยะต่อไป  

๔. เพ่ือต้องการทราบประโยชน์ที่ได้จากแผนปฏิบัติการประจ าปี ในด้านการบริหารและการ
พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

 
๑. สำระส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล  

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในแผนปฏิบัติการประจ าปีแบ่งสาระส าคัญในการ
ประเมินผลงานเป็น ๔ ส่วน คือ  

๑. การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  
๒. การติดตามการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม  
๓. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  
๔. การประเมินประโยชน์ของแผนปฏิบัติการ  

ข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลดังกล่าว ต้องมีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และผ่าน
การพิจารณากลั่นกรองอย่างดีก่อนน าเสนอผู้บริหารเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ เนื่องจากการด าเนินงานต่าง ๆ ต้อง
ค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้มากที่สุด  
 
๒. กลไกกำรติดตำมกำรประเมินผล  

การติดตามการประเมินผลประกอบด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนปฏิบัติงาน ซึ่งมี
หัวหน้าฝ่ายแผนงานเป็นเลขานุการ โดยน าผลการติดตามและประเมินแผนงาน/แผนการปฏิบัติงาน ให้
ผู้บริหารโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์  ได้พิจารณาก าหนดมาตรการในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่อาจ
เกิดข้ึนในการด าเนินงานตามแผนงาน / โครงการ ในส่วนระดับปฏิบัติการมีการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติการของกลุ่มงานย่อย และกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ที่ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรม ของ
แผนปฏิบัติการประจาปี เป็นประจาทุกภาคการศึกษา ระบบและกลไกท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งของการติดตาม
และประเมินแผนงาน / แผนการ ปฏิบัติงาน คือ การเสนอแนะแนวทางในการจัดทาแผนการปฏิบัติในปีถัดไป 
และให้การด าเนินการจัดท าแผนงาน / แผนปฏิบัติการของปีถัดไปของโรงเรียนครอบคลุมทุกกลยุทธ์ 
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๓. กำรติดตำมและประเมินผลแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

                   ให้ทุกกลุ่มงานรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีของแต่ละกลุ่มงาน ไปยังฝ่ายแผนงาน  
ตามระยะเวลาที่ก าหนดเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานต่อโรงเรียน และเพ่ือให้สามารถน าผลของการประเมิน 

มาใช้ในการวางแผนในปีต่อไปได้ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

ที ่ กำรติดตำม/ 
ประเมินผล 

ระยะเวลำ ผู้ให้ข้อมูล วิธีกำร กลไก 

๑ ติดตามเป้าหมายการ
ใช้ จ่ายงบประมาณ  

ทุกเดือน การเงิน ติดตามการขอ  
อนุมัติเงินประจ า  
งวดและการใช้จ่าย  

๑) ฝ่ายแผนงาน  

๒ ติดตามแผนกิจกรรม /  
โครงการ  

ทุกภาคการศึกษา  ทุกหน่วยงาน  ติดตามการ  
ปฏิบัติงานตาม  
ปฏิทินกิจกรรม  

๒) ฝ่ายแผนงานรวบรวม
ข้อมูลเสนอทุกกลุ่มงาน  

๓ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ/กิจกรรม  

ปลายภาคเรียน  ทุกหน่วยงาน  ใช้ แบบติดตามและ
ประเมินผล
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  

๓) กลุ่มงานเจ้าของ
โครงการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานต่องาน
แผนงาน  

๔ ประเมินประโยชน์ของ 
แผนปฏิบัติการ  

ปลายภาคเรียน  ทุกหน่วยงาน  ใช้ แบบติดตามและ
ประเมินผล
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  

๔) หาแนวทางการแก้ไข  
ปัญหา เพ่ือหาแนวทาง  
ปรับปรุงการทางานให้ดี
ยิ่งขึ้น  

๕ กระบวนการจัดทา
แผนงาน /แผนปฏิบัติ
การในปีถัดไป  

ปลายภาคเรียน ทุกหน่วยงาน  ประชุมระดมสมอง  
จัดทาแผน สรุป  
และประเมินผล  

๕) พัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง  

 

๔. กำรปรับแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  
โดยทั่วไปแผนปฏิบัติการสามารถปรับปรุงได้ตามความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรและ  

หรือสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป การปรับแผนปฏิบัติการประจ าปี อาจกระท าได้ ดังนี้ คือ  
๑. การปรับแผนปฏิบัติการในระดับกิจกรรมของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ อาจมีการปรับปรุง

เพ่ิมเติมหรือยกเลิกกิจกรรมต่าง ๆ แต่วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ให้น าเสนอต่อรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารเป็นผู้พิจารณาด าเนินการ
ปรับได้ทันที แล้วแจ้งให้ผู้บริหารโรงเรียนทราบ เพ่ือด าเนินการปรับแผนต่อไป 

๒. การปรับแผนปฏิบัติการในระดับโครงการ หมายถึง การยกเลิก หรือ ปรับปรุงโครงการที่มี
ผลท าให้วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรืองบประมาณการด าเนินงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
การปรับแผนปฏิบัติการดังกล่าว ให้น าเสนอต่อผู้บริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความ
เห็นชอบเพื่อด าเนินการต่อไป 
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๕. วิธีกำรติดตำมและประเมินผล  
๕.๑  กำรติดตำมเป้ำหมำยกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (เงินอุดหนุน, เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, เงินอ่ืนๆ)  

๑. ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาทุกเดือน จากข้อมูลรายงานสถานะทางการเงินประจ าเดือน     
( แหล่งข้อมูล : ฝ่ายการเงิน)  

             -  ติดตามการใช้เงินให้สอดคล้องตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
             -  ปรับแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องต่อความต้องการ ตามล าดับความส าคัญ  
๒. ติดตามการใช้งบประมาณจากโครงการ / กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปี จากแบบติดตามและ

ประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปี (แหล่งข้อมูล : ทุกกลุ่มงาน)  
           - ติดตามการใช้เงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี  
           - กรณีมีการยกเลิก / เปลี่ยนแปลงโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี ต้องแจ้งต่อโรงเรียน     
         เพ่ือน าเงินไปจัดสรรในการด าเนินโครงการอื่น ๆ ต่อไป  

๕.๒ กำรติดตำมแผนกิจกรรม  
๑. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลโครงการ / กิจกรรมแผนปฏิบัติการประจ าปี  
          ๑.๑  แบบประเมินผลโครงการ/งาน ก่อนด าเนินการ  
          ๑.๒  แบบขออนุญาตจัดกิจกรรม  
          ๑.๓  แบบประเมินผลโครงการ/งาน หลังด าเนินการ  
          ๑.๔  แบบติดตามการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงงาน/งาน ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
          ๑.๕  แบบสรุปผลการด าเนินการโครงการ/งาน  
๒. วิธีการกรอกข้อมูลในแบบติดตามการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงงาน/งาน ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  

        ๒.๑  ผู้รับผิดชอบโครงการ / กิจกรรมแผนปฏิบัติการประจ าปี เป็นผู้กรอกข้อมูล ตามแบบติดตาม  
        ๒.๒  เริ่มกรอกข้อมูลเมื่อเริ่มด าเนินงานโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  

- กรอกข้อมูลอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการ /กิจกรรมนั้น ๆ ส่งแผนงานเมื่อสิ้น
   ภาคการศึกษา  

๓. รวบรวมข้อมูล / น าเสนอ  
๓.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มงานบริหาร รวบรวมแบบติดตามและประเมินผล  
๓.๒ แผนงานรวบรวมแบบติดตามและประเมินผล และสรุปกิจกรรมของ โครงการ / กิจกรรม

แผนปฏิบัติการประจ าปี ทุกภาคการศึกษา  
๓.๓ ส่งสรุปผลการด าเนินงานติดตามและประเมินผลโครงการ / กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปี

ไปที่ฝ่ายแผนงาน  
๓.๔ น าเสนอข้อมูลการติดตามและประเมินผลฯ ต่อคณะผู้บริหารโรงเรียน  
๓.๕ ส่งสรุปผลการด าเนินงานติดตามและประเมินผลโครงการ / กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปี 

เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  
๓.๖ น าเสนอสรุปผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมแผนปฏิบัติการ ประจ าปีต่อผู้บริหาร

และคณะกรรมการสถานศึกษา  
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๕.๓ ประเมินผลสัมฤทธิ์ผลของโครงกำร/กิจกรรม / ประเมินประโยชน์ของแผนปฏิบัติกำร  
-   สรุปผลการด าเนินงานโครงการ / กิจกรรมแผนปฏิบัติการประจาปี น าเสนอผลสัมฤทธิ์ ด้านการใช้

งบประมาณในแผนปฏิบัติการ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการในภาพรวม ผลผลิต, ผลลัพธ์และประโยชน์
ของแผนปฏิบัติการที่ได้รับ สรปุประเด็นปัญหา/แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นประโยชน์
ในจัดท าแผนปฏิบัติการในปีถัดไป  

-   น าเสนอสรุปข้อมูลต่อคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือพิจารณา เห็นชอบ แล้ว
น าเสนอต่อสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องต่อไป 

 
ในการพัฒนาโรงเรียนตามกรอบกลยุทธ์ข้างต้น โรงเรียนได้ก าหนดเป็นแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของโรงเรียน  เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาให้มีความชัดเจน เป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้ 
ทั้งนี้ด้วยความร่วมมือของบุคลากรทุกท่าน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตลอดทั้งองค์กรภาครัฐและ
เอกชนในท้องถิ่นและชุมชน โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ จึงขอขอบคุณทุกท่านมา  ณ โอกาสนี้ 
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ข้อมูลครู เกียรติยศ ชื่อเสียงตำมมำตรฐำน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

รำงวัลที่ได้รับ (ระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด)  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ล ำดับที่ ชื่อ/รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบ ปี 
๑ นายธวัชชัย  ฝ่ายพลแสน / ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการสอน โครงการประกวด
หน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลส าเร็จเป็นที่
ประจักษ์ เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 
 (OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๙ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๒๕๖๓ 

๒ นางสาวไผ่ล้อม  บุษมงคล /ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ส่งเสริมการ
ใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน โครงการประกวด
หน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลส าเร็จเป็นที่
ประจักษ์ เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.  (OBEC 
AWARDS) ครั้งที่ ๙ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๒๕๖๓ 
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ผลงำนที่เกิดกับนักเรียน ปี ๒๕๖3 

ที ่ ชื่อรำงวัล/ปี พ.ศ. หน่วยงำนที่มอบ หมำยเหตุ 
1 นายภานุวัฒน์ สีชุม นักเรียนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 

รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศ เยาวชนต้นแบบด้าน
ดนตรีไทย สมเด็จพระกนิษฐธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปี พ.ศ. 
2562 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภท
มัธยมศึกษา วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2563 
 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม.  

ประจ าปี พ.ศ. 2562 

2 รางวัลสยามนครีสโตย “ต้นแบบผู้น าจิตอาสาเพ่ือการ
แบ่งปันศูนย์ให้ค าปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม” นายทักษ์
ดนัย ปะทะโก 
นักเรียนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม 
ได้รับรางวัล สยามนครีสโตย สาขา เยาวชนอาสาดีเด่น 
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 

ศูนย์ให้ค าปรึกษา
กิจกรรมเพ่ือสังคม 

ประจ าปี พ.ศ. 2563 

3 นายทักษ์ดนัย ปะทะโก นักเรียนโรงเรียนนาเชือกพิทยา
สรรค์รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพ 
ประจ าปี 2563 เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 20 
กันยายน 2563  
 

คณะกรรมการจัดงานวัน
เยาวชนแห่งชาติ 

ประจ าปี พ.ศ. 2563 

4 นายทักษ์ดนัย ปะทะโก นักเรียนโรงเรียนนาเชือกพิทยา
สรรค์ 
รางวัลครุฑปรเมศวร ประจ าปีการศึกษา 2563  
สาขาประเพณีและวัฒนธรรม ต้นแบบดีเด่น ณ 
หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร 
 

คณะกรรมการรางวัล
ครุฑปรเมศวร 

ประจ าปี พ.ศ. 2563 

5 นายภานุวัฒน์ สีชุม ได้รับรางวัล วัฒนคุณาธร ผุ้ท า
คุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจ าปี 2563 
ประเภทเด็กและเยาวชน 
 

กระทรวงวัฒนธรรม ประจ าปี พ.ศ. 2563 

6 นางสาว สาวิณิตย์ ปิดตาทะโน โครงการปลูกจิตส านึก
สร้างกระแสการพัฒนาคน และค่านิยมหลักของคนไทย 
รางวัล "คนดีของสังคม" สาขาผู้เป็นแบบอย่างเยาวชน
ตัวอย่างดีเด่น  ประจ าปีพุทธศักราช 2563 
โดย นายอ าพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 เป็น
ประธานในพิธี 

โครงการเทิดพระเกียรติ
องค์ราชัน 

ประจ าปี พ.ศ. 2563 
 



39 
 

 
นายภานุวัฒน์ สีชุม นักเรียนโรงเรยีนนาเชือกพิทยาสรรค์ รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศ เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย 

สมเด็จพระกนิษฐธริาชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปี พ.ศ. 2562 ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภทมัธยมศึกษา วันท่ี 6 มกราคม พ.ศ.2563 

 
โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค ์ได้รบัรางวัล ระดับยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ ่การคัดเลือก

สถานศึกษาท่ีมีวิธีปฏิบตัิที่เป็นเลิศ (Best Pratice) ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับเขตตรวจราชการ 

 
สภานักเรียนโรงเรยีนนาเชือกพิทยาสรรค์ ไดผ้่านการร่วมกิจกรรม ท าดีด้วยหัวใจไปกับ TSC  

ของคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจ าปี 2562 
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โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ได้เขา้ร่วมน าเสนอผลงาน กิจกรรมบรษิัทสร้างการดี ระดับมัธยมศึกษา กิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้  
การน าเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรยีนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคณุธรรม จรยิธรรมและธรรมาภิบาล

ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรยีนสุจรติ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

รางวัลสยามนครีสโตย “ต้นแบบผูน้ าจิตอาสาเพื่อการแบ่งปันศูนย์ใหค้ าปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม” นายทักษ์ดนัย ปะทะโก 
นักเรียนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม ได้รับรางวัล สยามนครสีโตย สาขา เยาวชนอาสาดีเด่น 
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คณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ นายทักษ์ดนัย ปะทะโก นกัเรียนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เป็นเด็กและเยาวชน

ดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพ ประจ าปี 2563 เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน 2563  
 

 
 

นายทักษ์ดนัย ปะทะโก นักเรียนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ รางวลัครุฑปรเมศวร ประจ าปีการศึกษา 2563  
สาขาประเพณีและวัฒนธรรม ต้นแบบดีเด่น ณ หอประชุมครุุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร 
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นายภานุวัฒน์ สีชุม ได้รับรางวัล วฒันคุณาธร ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม  
ประจ าปี ๒๕๖๓ ประเภทเด็กและเยาวชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาว สาวิณติย์ ปิดตาทะโน โครงการปลูกจติส านึกสรา้งกระแสการพัฒนาคน และคา่นิยมหลักของคนไทย 
รางวัล "คนดีของสังคม" สาขาผู้เปน็แบบอย่างเยาวชนตัวอย่างดีเด่น  ประจ าปีพุทธศักราช๒๕๖๓ 

โดย นายอ าพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที๙่ เป็นประธานในพิธี 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ดร.ปราณี รตันธรรม เข้ารบัรางวัล วัฒนาคุณาธร ผู้ท าคณุประโยชน์ต่ออกระทรวงวัฒนธรรม ประจ าป ี๒๕๖๓ วงศิลป์กลอง
ยาวโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล โล่รางวัลระดับชาติ จากกระทรวงวัฒนธรรม 
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ภำพประกอบ 

จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริงและสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 
 

 

ภาพที่ ๑ โครงการค่ายดาราศาสตร์ 

 

ภาพที่ ๒ โครงการค่ายดาราศาสตร์ 

 

ภาพที ่๓ โครงการค่ายดาราศาสตร์ 
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ภาพที่ ๔ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

ภาพที่ ๕ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

 

ภาพที่ ๖ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
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จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริงและสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 

 

 
ภาพที่ ๗  โครงการค่ายปฏิบัติการภาคสนามบทเรียนท้องถิ่น “ความหลากหลายทางชีวภาพเขตห้ามล่าสัตว์ป่า

ดูล าพัน”  ร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น 

 

 

ภาพที่ ๘ โครงการเพ่ิมรู้บทเรียนท้องถิ่น 
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ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 

 

 
ภาพที่ ๙ ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการจัดการเรียนการสอน  

 

   

ภาพที่ ๑๐ แสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์ภายในแหล่งเรียนรู้ 
 

 
ภาพที่ ๑๑ แสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์ภายในแหล่งเรียนรู้ 
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ภาพที่ ๑๒ แสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์ภายในแหล่งเรียนรู้ 

 

ภาพที่ ๑๓ แสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์ภายในแหล่งเรียนรู้ 

 

ภาพที่ ๑๔  แสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์ภายในแหล่งเรียนรู้ 
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ภาพที่ ๑๕ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (เคมี) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑๖ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 
 

 
ภาพที่ ๑๗ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 
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ภาพที่ ๑๘ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 

 

ภาพที่ ๑๙ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)  

 

 

ภาพที่ ๒๐ น านักเรียนเรียนรู้ในสถานที่จริง 
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ภาพที่ ๒๑ ให้นักเรียนมีโอกาสในการปฏิบัติจริง โดยใช้สื่ออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 
 

 
 

ภาพที่ ๒๒ ให้นักเรียนมีโอกาสในการเรียนรู้จากสื่อที่หลากหลาย 
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ภาพที่ ๒๓ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ตามศักยภาพของผู้เรียน ได้รับแข่งขันหุ่นยนต์รายการ World 
Robot Games Thailand Championship ๒๐๑๙ รางวลัรองชนะเลิศอันดับ ๔ รายการหุ่นยนต์นวัตกรรม 

Innovative Robot Senior 

             
ภาพที่ ๒๔ ให้นักเรียนมีโอกาสในการเรียนรู้จากสื่อที่หลากหลาย 
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ภาพที่ ๒๕ ให้นักเรียนมีโอกาสในการเรียนรู้จากสื่อที่หลากหลาย 

 

              

ภาพที่ ๒๖ ให้นักเรียนมีโอกาสในการเรียนรู้จากสื่อที่หลากหลาย 
 

          

ภาพที่ ๒๗ ให้นักเรียนมีโอกาสในการเรียนรู้จากสื่อที่หลากหลาย 
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ภาพที่ ๒๘ ให้นักเรียนมีโอกาสในการเรียนรู้จากสื่อที่หลากหลาย 

 

 

ภาพที่ ๒๙ ให้นักเรียนมีโอกาสในการเรียนรู้จากสื่อที่หลากหลาย 
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กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก 
 

 
 
         ภาพที่ ๓๐ มีการบริหารจัดการผู้เรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 
 

 
 
  ภาพที่ ๓๑ บริหารจัดการชั้นเรียนแบบกลุ่ม เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
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ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 

 
ภาพที่ ๓๒ ใช้เครื่องมือในการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย  

เหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดการเรียนการสอน 
 

มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 

               
   
              ภาพที่ ๓๓  มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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   ภาพที่ ๓๔  มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 

มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 

 

 

    ภาพที่ ๓๕ มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ภาพที่ ๓๖  มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

กำรเสริมสร้ำงขวัญและก ำลังใจของครูและนักเรียน   

 

ภาพที่ ๓๗  มอบเกียรติบัตรเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจของครูและนักเรียนเนื่องในการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ 

 

 
ภาพที่ ๓๘ มอบเกียรติบัตรเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจของครูและนักเรียนเนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 




