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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 

  โรงเร ียนนาเชือกพิทยาสรรค์  ที ่อย ู ่  เลขที ่  10 ถนนนาเชือก-พยัคภูม ิพ ิส ัย  ตำบลนาเชือก  
อำเภอนาเช ือก  จ ังหว ัดมหาสารคาม ส ังก ัดสำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่การศ ึกษาม ัธยมศึกษา เขต 26   
โ ท ร ศ ั พ ท ์  0 4 3  –  7 7 9 2 2 5 โ ท ร ส า ร  0 4 3  –  7 7 9 2 2 5   e-mai : nachuakpit@hotmail.com 
,website:http://www.nachuakpit.ac.th  เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษา 
ปีที่ 6  โปรแกรมที่เปิดสอน  ห้องเรียน วิทย์-คณิต สสวท. ,ห้องเรียน วิทย์-คณิต  คู่ขนาน  สสวท. ห้องเรียน
วิทย-์คณิต ห้องปกติ ,ห้องเรียนทวิศึกษา  ภาษาท่ีสองท่ีโรงเรียนเปิดสอน  ภาษาจีน 

เนื้อทีท้ั่งหมดของโรงเรียน มี  94 ไร่ 2 งาน 31 ตารางวา  แบ่งเป็น  2  แปลง  คือ  แปลงแรกมีเนื้อท่ี 

79 ไร่ 2 งาน 49 ตารางวา ใช้เป็นท่ีต้ังของอาคารเรียนและอาคารประกอบต่าง ๆ ส่วนแปลงท่ีสองมีเนื้อท่ี 14 

ไร่ 3 งาน 82 ตารางวา  ใช้เป็นท่ีต้ังของบ้านพักครู  และแปลงเกษตรกรรม 
 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ  
โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์  อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม ต้ังขึ้นเมื่อ  พ.ศ. 2515 โดยได้รับ

การอนุมัติให้เปิดทำการสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 แบบสหศึกษาเมื่อ วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 
ซึ่งในตอนแรกนั้นใช้สถานท่ีของโรงเรียนบ้านกุดรัง เป็นสถานท่ีเรียนช่ัวคราว  ต่อมาในปี พ.ศ. 2516 จึงย้ายมา
อยู่ ณ ท่ีต้ังปัจจุบัน 
           ครูใหญ่คนแรกคือ  นายสุจินต์  จงจิตต์  ในตอนนั้นมีครู 3 คน  และนักเรียน  90  คน เดิมที่ตั้งของ
โรงเรียนตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 ต.นาเชือก ต่อมาชุมชนหนาแน่นขึ้น หมู่ที่ 2 จึงได้แยกตัวออกมาตั้งเป็นหมู่บ้านอีก
หมู่บ้านหนึ่ง ช่ือว่า  “หมู่บ้านสันติสุข”   และปัจจุบันโรงเรียนก็ตั้งอยู่ในหมู่บ้านนี้ 
           เนื ้อที่ทั ้งหมดของโรงเรียน มี  94 ไร่ 2 งาน 31 ตารางวา  แบ่งเป็น  2  แปลง  คือ  แปลงแรก 
มีเนื้อที่ 79 ไร่ 2 งาน 49 ตารางวา ใช้เป็นที่ตั้งของอาคารเรียนและอาคารประกอบต่าง ๆ ส่วนแปลงที่สองมี
เนื้อที่ 14 ไร่ 3 งาน 82 ตารางวา  ใช้เป็นท่ีต้ังของบ้านพักครู  และแปลงเกษตรกรรม 
            ปี พ.ศ. 2523  โรงเรียนได้ขออนุมัติขยายช้ันเรียนถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
            ปี พ.ศ. 2528  โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดหน่วยเรียนเคล่ือนท่ีขึ้นแห่งแรกที่ โรงเรียนบ้านโคกก่อง ต.
หนองแดง  อ.นาเชือก  โดยเปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
            ปี พ.ศ.2529 ได้ย้ายหน่วยเรียนเคล่ือนท่ีมาท่ีโรงเรียนบ้านปอพาน ต.ปอพาน อ.นาเชือก  ซึ่งอยู่ห่าง
จากโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ประมาณ 12 กิโลเมตร โดยได้ใช้ใต้ถุนอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านปอพาน
เป็นท่ีเรียนช่ัวคราว ขณะนั้นมีนักเรียน  103  คน ใช้ครู-อาจารย์จากโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์  ผลัดเปล่ียน
กันออกไปทำการสอน 
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            ปี พ.ศ. 2531 หน่วยเรียนเคล่ือนท่ีโรงเรียนบ้านปอพาน  ได้แยกออกเพื่อตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมประจำ
ตำบลช่ือว่า  “โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก”  ในขณะนั้นมีนักเรียน155 คน   
            ปี พ.ศ. 2532 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ได้รับการพัฒนาทั้งในด้านการเรียนการสอน อาคาร
สถานที ่และการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกรมสามัญศึกษาในปีนี ้ม ีครู 66 คน  
นักเรียน  914 คน  นักการภารโรง  8  คน และยาม 2 คน 
            ปี พ.ศ. 2534 โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดสาขาขึ้นที่โรงเรียนบ้านคึมบง  ต .หนองโพธิ์ อ.นาเชือก   
จ.มหาสารคาม อยู่ห่างจากโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ประมาณ 15 กิโลเมตร มีนักเรียนจำนวน 36  คน  
และใช้ครู-อาจารย์จากโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ผลัดเปลี่ยนกันออกไปทำการสอน  และในปีการศึกษา 
2536 ได้แยกตัวออกเป็น “โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม” 
            ปี พ.ศ. 2535  โรงเรียนได้เปิดสาขาขึ ้นที่  อ .ยางสีสุราช  ซึ ่งมีนายเกษม  ไชยรัตน์  ตำแหน่ง 
อาจารย์ 2  ระดับ 6 เป็นผู้ดูแลสาขา       
          ปี พ.ศ. 2539 โรงเรียนสาขาที่ อ.ยางสีสุราช ได้แยกออกเพื่อตั ้งเป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอ 
ช่ือว่า  “โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช” 
           ปี พ.ศ.2543 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ 216 ล. (หลังคาทรงไทย) 
จำนวน 1 หลัง และส้วมนักเรียนแบบมาตรฐาน 6 ที่ จำนวน 1 หลัง จำนวนนักเรียนทั้งสิ ้น 1,749  คน  
คณะครู-อาจารย์ 58 คน นักการภารโรง 7 คน ยาม 2 คน และพนักงานขับรถ 1 คน          
           ปี พ.ศ. 2546 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝันและ
โรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการศึกษา ในยุคปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายพัฒนา
การศึกษาของประเทศ และในปีนี้ได้มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างระดับกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการกำหนด
เขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 2  โดยท่ีต้ังสำนักงานเขตอยู่ท่ีอำเภอวาปีปทุม 
          ปี พ.ศ. 2547 โรงเรียนได้รับการประเมินภายนอกจาก สมศ. รอบแรก เมื่อวันที่ 1-3 มีนาคม 2547 
โรงเรียนได้มุ่งพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงเรียนมีผลงานดีเด่นหลาย
ด้านจนเป็นท่ียอมรับของผู้ปกครองและชุมชน ปัจจุบันโรงเรียนได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นการ
บริหารจัดการงบประมาณเป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (PBB) ซึ่งให้ความสำคัญกับผลผลิตและ
ผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล  
          ปี พ.ศ. 2548 โรงเรียนได้รับการรับรองให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน  ลำดับที่  4  ของ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และลำดับที่ 33 ของประเทศ  โดยการนำของ ผู้อำนวยการ ชนิสรา  ดวงบุบผา  
มีนักเรียนท้ังส้ินจำนวน  2,120  คน  คณะครู-อาจารย์ 62 คน  ลูกจ้างประจำ 6  คน พนักงานราชการ 9  คน  
ครูอัตราจ้าง 7 คน   เจ้าหน้าท่ี 6  คน  
          ปี พ.ศ. 2549  โรงเรียนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ด้าน มีผลงานดีเด่นหลายด้านเป็นท่ี
ยอมรับของชุมชนและหน่วยงานอื ่นๆ และได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนพระราชทานของเขตพื ้นท่ี



3 

 
การศึกษามหาสารคาม  เขต 2  โดยในปีการศึกษา 2549  มีจำนวนนักเรียน รวมทั้งส้ิน 2,201 คน  ครู 62 คน 
ครูอัตราจ้าง 15  คน นักการภารโรง  4 คน ยาม 1 คน และพนักงานขับรถ 1 คน 
          ปี พ.ศ. 2550  โรงเรียนได้รับการประเมินจากองค์กรภายนอกในรอบที่สอง จากสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาโดยคณะผู้ประเมินคือ บริษัท ทริปเปิล เอ ประเมินคุณภาพการศึกษา 
จำกัด เมื่อวันท่ี 23-25  พฤษภาคม 2550 ผล คือ ได้ การรับรองมาตรฐานคุณภาพ และในปีนี้โรงเรียนได้ปรับ
โครงสร้างการบริหาร เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ  กลุ่มบริหารบุคคล และ
กลุ่มบริหารทั่วไป โดยใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในปีนี้มีจำนวนนักเรียน
ท้ังส้ิน  2,189 คน ครู 62 คน และพนักงานราชการ 9 คน นักการภารโรง 4 คน ยาม 1 คน พนักงานขับรถ  1 
คน ครูอัตราจ้าง 9 คน เจ้าหน้าท่ีงานต่าง ๆ  6 คน และพนักงานทำความสะอาด 3 คน 
        ปี พ.ศ. 2551 โรงเรียนได้รับงบประมาณในการก่อสร้างห้องน้ำจำนวน 1 หลังก่อสร้างเสร็จแล้วเมื่อเดือน
มีนาคม 2551 ในปีนี ้ม ีจำนวนนักเรียนทั ้งสิ ้น  2,124  คน  ครู  65 คน มีพนักงานราชการ 10 คน  
ครูอัตราจ้าง 9 คน เจ้าหน้าท่ี 7 คน พนักงานบริการ 4 คน ลูกจ้างช่ัวคราว 9 คน    
         ปี พ.ศ. 2552  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  2,060  คน  ฝ่ายบริหาร 5 คน ครูปฏิบัติการสอน  69  คน  
พนักงานราชการ 5  คน ครูอัตราจ้าง 7  คน เจ้าหน้าที่ 10  คน ช่างครุภัณฑ์ 3 คน พนักงานขับรถ  1  คน 
และลูกจ้างช่ัวคราว  9  คน  
         ปี พ.ศ. 2553  มีจำนวนนักเรียนท้ังส้ิน  2,024 คน มีผู้บริหาร  3 คน ครู  77  คน พนักงานราชการ 5 
คน ครูอัตราจ้าง 12  คน เจ้าหน้าท่ี 9 คน พนักงานขับรถ 1 คน ช่างครุภัณฑ์  3 คน คนสวน 2 คน  คนงาน 5 
คน พนักงานทำความสะอาด  2 คน  

        ปี พ.ศ. 2554  โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง จังหวัดมหาสารคาม 
ปี 2554   ในปีนี้มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  2,092 คน ผู้บริหาร  5 คน ครู  79 คน พนักงานราชการ 5 คน ครู
อ ั ตราจ ้ า ง  13   คน  เจ ้ าหน ้ าท ี ่  7  คน  ล ู กจ ้ า งประจำ   4  คน  และล ู กจ ้ า งช ั ่ วคร าว   9  คน   
และในปี พ.ศ. 2554 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554  โรงเรียนได้รับการประเมินจากองค์กรภายนอกใน
รอบที่สาม จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาโดยคณะผู้ประเมินคือ บริษัท PQA 
จำกัด เมื่อวันท่ี 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์  2555   

          ปี พ.ศ. 2555  มีจำนวนนักเรียนท้ังส้ิน  2,128  คน  ผู้บริหาร  5 คน ครู  83  คน พนักงานราชการ 5 
คน พี่เล้ียงเด็กพิการ  4  คน  ครูอัตราจ้าง 7  คน ครูธุรการ  1  คน  ลูกจ้างประจำ  4 คน และลูกจ้างช่ัวคราว  
3 คน และ ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555  โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. 
2554-2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานด้าน มัธยมศึกษา ต้ังแต่วันท่ี 14 มีนาคม 2556 
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         ปี พ.ศ. 2556  มีจำนวนนักเรียนท้ังส้ิน  2,122  คน  ผู้บริหาร  5 คน ครู  83  คน พนักงานราชการ 5 
คน พี่เล้ียงเด็กพิการ  4  คน  ครูอัตราจ้าง 7  คน ครูธุรการ  1  คน  ลูกจ้างประจำ  4 คน และลูกจ้างช่ัวคราว  
3 คน   

         ปี พ.ศ. 2557  มีจำนวนนักเรียนท้ังส้ิน  2,073  คน  ผู้บริหาร  5 คน ครู  89  คน พนักงานราชการ 5 
คน พี่เล้ียงเด็กพิการ 4 คน  ครูอัตราจ้าง 6 คน ครูธุรการ  1 คน  ลูกจ้างประจำ  3 คน และลูกจ้างช่ัวคราว  5 
คน  

         ปี พ.ศ. 2558  มีจำนวนนักเรียนท้ังส้ิน  2,184  คน  ผู้บริหาร  5 คน ครู  93  คน พนักงานราชการ 5 
คน ครูพี่เล้ียงเด็กพิการ 4 คน  ครูอัตราจ้าง 1 คน ครูธุรการ  1 คน  ลูกจ้างประจำ  2 คน และลูกจ้างช่ัวคราว  
6 คน    

             ปี พ.ศ. 2559  ภาคเรียนที่ 1 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  2,065  คน  ผู้บริหาร  5 คน ครู  98  คน 
พนักงานราชการ 5 คน พี่เล้ียงเด็กพิการ 4 คน  ครูอัตราจ้าง 1 คน ครูธุรการ  1 คน  เจ้าหน้าท่ีทะเบียน  
1 คน ลูกจ้างประจำ  1 คน และลูกจ้างชั่วคราว  10 คน  ในปีงบประมาณ 2559 นี้ โรงเรียนได้รับจัดสรร
งบประมาณ (งบผูกพัน ปี 2559-2560) อาคารเรียนเรียนแบบ 318 ล/55-ก  และในภาคเรียนที่ 2 มีจำนวน
นักเรียนท้ังส้ิน 2,005 คน ผู้บริหาร 5 คน ครู  99  คน  พนักงานราชการ 6 คน ครูพี่เล้ียงเด็กพิการ 4 คน  ครู
อัตราจ้าง 3 คน ครูธุรการ  1 คน  ลูกจ้างประจำ  1 คน และลูกจ้างช่ัวคราว  9  คน 
                ปี พ.ศ. 2560  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,952   คน  ผู้บริหาร  5  คน  ครู  93  คน  พนักงาน
ราชการ  6 คน  พี่เลี้ยงเด็กพิการ 4  คน ครูอัตราจ้าง 5  คน ครูธุรการ  1 คน  ลูกจ้างประจำ  1 คน และ
ลูกจ้างช่ัวคราว  6  คน 

                ปี พ.ศ. 2561  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,869   คน  ผู้บริหาร  5  คน  ครู  94  คน  พนักงาน
ราชการ  6 คน  พี่เลี้ยงเด็กพิการ 4  คน ครูอัตราจ้าง 5  คน ครูธุรการ  1 คน  ลูกจ้างประจำ  1 คน และ
ลูกจ้างช่ัวคราว  6  คน 
                ปี พ.ศ. 2562 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,869   คน  ผู้บริหาร  5  คน  ครู  94  คน  พนักงาน
ราชการ  6 คน  พี่เล้ียงเด็กพิการ 4  คน ครูอัตราจ้าง 5  คน ครูธุรการ  1 คน  ลูกจ้างประจำ  1 คน และ
ลูกจ้างช่ัวคราว  6  คน 
                ปี พ.ศ. 2563 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ ้น 1,824  คน  ผู้บริหาร  4  คน  ครู  87  คน  พนักงาน
ราชการ  6 คน  พี่เล้ียงเด็กพิการ 3  คน ครูอัตราจ้าง 3  คน ครูธุรการ  1 คน เจ้าหน้าท่ี 4 คน ลูกจ้างประจำ  
1 คน และลูกจ้างช่ัวคราว 8  คน  
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ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

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

พ.ศ. 2515-2520 
พ.ศ. 2520-2525 
พ.ศ. 2525-2526 
พ.ศ. 2526-2530 
พ.ศ. 2530-2532 
พ.ศ. 2532-2534 
พ.ศ. 2534-2537 
พ.ศ. 2537-2542 
 พ.ศ. 2542-2545 
พ.ศ. 2545-2553 
พ.ศ. 2553-2558 
  พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน 

ครูใหญ่ 
อาจารย์ใหญ่ 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

  
 ตราประจำโรงเรียน 
                       จั่ว      หมายถึง สัญลักษณ์ของอีสาน บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรือง                  
             ทุ่งนา  หมายถึง  ความอุดมสมบูรณ์                         
               เชือก   หมายถึง  ความสามัคคี   
 
 
ปรัชญาของโรงเรียน 
            วิชชา  จรณ  สมฺปนฺโน  ความรู้ควบคู่คุณธรรม 

คติพจน์ของโรงเรียน 
             สามัคคี   มีวินัย   ใฝ่ศึกษา 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน 
             ต้นราชพฤกษ์ 

สีประจำโรงเรียน 
             ม่วง-เหลือง 
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อักษรย่อของโรงเรียน 
             น.พ. 
 
แผนที่โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  

วิสัยทัศน์ (VISION) 

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

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
        2.   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
        3.   พัฒนาคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา 
        4.   พัฒนาส่ือเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ 
        5.   พัฒนาคุณภาพภาคีเครือข่ายและการมีส่วนร่วม  
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เป้าประสงค์ (GOALS)  

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  มีความสามารถในการอ่าน         

การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และแก้ปัญหา  

2. ผู้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

3. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับที่จะอยู่ร ่วมกันบนความแตกต่างและ

หลากหลาย และมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

4. สถานศึกษามีระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยภาคีเครือข่าย   มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกจิท่ี

สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

5. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ

ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย   

6. สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

7. ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  

ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ผ่านกระบวนการคิดและ

ปฏิบติัจริง  

8. ครูใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
9. ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 

กลยุทธ์โรงเรียน 

1. จัดระบบบริหารจัดการโรงเรียนร ่วมกับภาคีเครือข่ายให้เกิดความคล่องตัว ด้านบุคลากร  

ด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมุ่งเน้นผลสำเร็จของงาน 

2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนด 

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  

4. สนับสนุนให้ครูใช้ส่ือเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

5. ส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
       มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
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เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  
      กิจกรรมเด่น  เน้นวิชาการ 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา  

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

 
1.2 ข้อมูลนักเรียน  

ระดับ จำนวน (คน) ระดับ จำนวน (คน) 

ป.1 - ม.1 358 

ป.2 - ม.2 317 

ป.3 - ม.3 272 

ป.4 - ม.4 298 

ป.5 - ม.5 311 

ป.6 - ม.6 268 

รวม - รวม 1,824 
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1.3 ข้อมูลครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 

วิชา จำนวนครูผู้สอน (คน) สรุปอัตรากำลัง 

(คน) 
ประถมศึกษาที่มีอยู่จริง มัธยมศึกษาที่มีอยู่จริง ขาด เกิน 

ตรงตาม

วิชาเอก 

ตาม

ประสบการณ์ 

ตรงตาม

วิชาเอก 

ตาม 

ประสบการณ์ 

วิทยาศาสตร์ - - 19 4   

คณิตศาสตร์ - - 17 17   

เทคโนโลย ีและว ิทยาการ

คำนวณ 

(คอมพิวเตอร์) 

- - 2 2   

รวม - - 38 23   

 

1.4 ข้อมูลพื้นที่ อาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียน ที่ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 

พื้นที่ อาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก (พร้อมใช้) 

พื้นท่ีท้ังหมด............99....................ไร่…1..งาน 

อาคารเรียนท้ังหมด....................8................หลัง 

ส่ือ อุปกรณ์ วิทยาศาสตร์  

                     (   ) เพียงพอ      ( ) ไม่เพียงพอ 

จำนวนห้องเรียน.................... 54................หอ้ง 

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์..........18......... หอ้ง 

ส่ือ อุปกรณ์ คณิตศาสตร์  

                     (   ) เพียงพอ      ( ) ไม่เพียงพอ 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์............3...........ห้อง คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ..............60............เครื่อง 

ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์.............1...........หอ้ง คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน...........64...............เครื่อง 
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1.5 ข้อมูลการจัดหลักสูตรพิเศษที่เน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 

ช่วงชั้น ระดับชั้น 

จำนวน

ห้องเรียน 

(ห้อง) 

จำนวน

นักเรียน 

(คน) 

ชื่อหลักสูตรพิเศษ/ 

แผนการเรียนพิเศษ 

ประถมศึกษาตอนต้น ป.1 - 3    

ประถมศึกษาตอนปลาย ป.4 - 6    

มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 9 358 ห้องเรียนพิเศษ สสวท. 

ห้องเรียนคู่ขนาน สพฐ. 

ห้องเรียนพิเศษ STEM 

ห้องเรียนพิเศษ SMT 

ม.2 9 317 

ม.3 9 272 

รวม 27 947 

มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 9 298 

ม.5 9 311 

ม.6 8 268 

รวม 26 877 

รวม 53 1,824  

 
1.6 ข้อมูลบุคลากร 
 

กลุ่มบุคลากร 
เพศ 

รวม % 
วุฒิการศึกษา วิทยฐานะ 

ชาย หญิง <ป.ตรี ป.ตรี >ป.ตรี 
ครู

ผูช้่วย 
คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4 

ผู้บริหาร - 4 4 3.4 - - 4 - - 1 3 - 

ข้าราชการคร ู 31 56 87 72.9 - 47 40 12 15 15 45 - 

พนักงาน
ราชการ 

1 5 6 5.1 - 4 2 - - - - - 

ครูอัตราจ้าง 2 1 3 2.5 - 2 1 - - - - - 

ลูกจ้าง 
ประจำ 

1 - 1 0.9 1 - - - - - - - 
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กลุ่มบุคลากร 
เพศ 

รวม % 
วุฒิการศึกษา วิทยฐานะ 

ชาย หญิง <ป.ตรี ป.ตรี >ป.ตรี 
ครู

ผูช้่วย 
คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4 

ลูกจ้าง 5 3 8 6.8 8 - - - - - - - 

ครูผู้
ทรงคุณค่า 

3 - 3 2.5 - 1 2 - - - 3  

ครูพ่ีเลี้ยง 1 2 3 2.5 - 3 - - - - - - 

ครูธุรการ - 1 1 0.9 - 1  - - - - - 

เจ้าหน้าท่ี - 4 4 2.5  4  - - - - - 

รวม/เฉลี่ย 44 72 120 100 9 62 49 12 15 16 51 - 

ร้อยละ 36.7 63.3 100 100 7.5 51.7 40.8 13.2 16.5 17.6 56 - 

อัตราส่วนครู : นักเรียน 120 : 1824 
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โครงสร้างการบริหารโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 
 ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2563 
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1.7  ผลงานที่ประสบผลสำเร็จในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
  ผลงานดีเด่นประจำปีการศึกษา 2562 - 2563  
 
 ผลงานดีเด่นสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 - 2563 
ท่ี ชื่อรางวัล/ปี พ.ศ. หน่วยงานที่มอบ หมายเหตุ 
1 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับ 1 ประเภททีมชายล้วน ระดับมัธยมศึกษา       
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนอง
สรภัญญะ ประจำปี 2562 ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 9 

จังหวัดร้อยเอ็ด 21 มีนาคม 2562 

2 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียน
ปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2562 ระดับดี
เย่ียม  

กรมส่งเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

5 มิถุนายน 2562 

3 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาความรู้สุขภาพ “อัจฉริยะ
เยาวชน คนสุขภาพ” ในโครงการมหกรรมสร้างเสริม
สุขภาพ ครั้งท่ี 2  

โรงพยาบาลศรีนครินทร์       
คณะแพทยศาสตร์   
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

17 สิงหาคม 2562 

4 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ     
การประกวดการกล่าวคำอาราธนาและถวายทานในพุทธ
ศาสนพิธี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม
และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน
พระพุทธศาสนา ปี 4 (4th MCU Contest) เฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 
2562 รอบคัดเลือกระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 9 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬา  
ลงกรณราชวิทยาลัย 

21 กรกฎาคม 2562 

5 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์    
ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
การประกวดการกล่าวคำอาราธนาและถวายทาน 
ในพระพุทธศาสนพิธี  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม และการประกวดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา  ครั้งท่ี 4   

มหาวิทยาลัยมหาจุฬา  
ลงกรณราชวิทยาลัย 

21 กรกฎาคม 2562 
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ท่ี ชื่อรางวัล/ปี พ.ศ. หน่วยงานที่มอบ หมายเหตุ 
6 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ได้รับรางวัลระดับประเทศ

การประกวดการกล่าวคำอาราธนาและถวายทาน ใน 
พระพุทธศาสนพิธี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม และการประกวดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ครั้งท่ี 4   

มหาวิทยาลัยมหาจุฬา  
ลงกรณราชวิทยาลัย 

31 สิงหาคม 2562 

7 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เป็นสถานศึกษาท่ีส่งเสริม
โครงการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 
พ.ศ. 2562 

กระทรวงวัฒนธรรม 28 สิงหาคม 2562 

8 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ได้รับรางวัลระดับ ประเทศ 
การประกวดการกล่าวคำอาราธนาและถวายทานในพุทธ
ศาสนพิธี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม
และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน
พระพุทธศาสนา ปี 4 (4th MCU Contest) เฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 
2562  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬา  
ลงกรณราชวิทยาลัย 

31 สิงหาคม 2562 

9 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ
เหรียญทอง ด้านบริหารจัดการ ประเภท สถานศึกษายอด
เย่ียม ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ 

สพม. เขต 26 ประจำป ี2562 

10 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ได้รับรางวัล ระดับยอด
เย่ียม ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ่ การ
คัดเลือกสถานศึกษาท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best 
Pratice) ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับเขตตรวจ
ราชการ 

กลุ่มพื้นท่ีการบริหาร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ประจำเขตตรวจราชการ
ท่ี 12 (Cluster) 

28 กันยายน 2563 

11 สภานักเรียนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ได้ผ่านการร่วม
กิจกรรม ทำดีด้วยหัวใจไปกับ TSC ของคณะกรรมการ
สภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2562 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

28 กุมภาพันธ์ 2563 

12 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน 
กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ระดับมัธยมศึกษา กิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานและการประกวด

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พื้นฐาน 

28 กันยายน 2563 
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ท่ี ชื่อรางวัล/ปี พ.ศ. หน่วยงานที่มอบ หมายเหตุ 

แข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) 

 
ผลงานดีเด่นผู้บริหารและคณะครู ประจำปีการศึกษา 2562 - 2563 
ท่ี ชื่อรางวัล/ปี พ.ศ. หน่วยงานที่มอบ หมายเหตุ 
1 ดร.ปราณี รัตนธรรม เข้ารับรางวัล วัฒนาคุณาธร ผู้ทำ

คุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๓ 
 วงศิลป์กลองยาวโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ประเภท
นติิบุคคลหรือคณะบุคคล โล่รางวัลระดับชาติ จาก
กระทรวงวัฒนธรรม 

กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2562 

2 ดร.ปราณี รัตนธรรม ได้รับคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น  ประจำปี 2563 ระดับสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 26 ชนะเลิศ ตำแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับชำนาญงานและระดับชำนาญการพิเศษ 
ตำแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส และระดับทักษะ
พิเศษ 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา มัธยมศึกษา
เขต 26 

ประจำปี พ.ศ. 2563 

3 นางสฐาปณีย์  โสภณอดิศัย ครูผู้สอนนักเรียน ได้รบั
รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงาน
วทิยาศาสตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ม.4-ม.6   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ึ 69  
ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ประจำปี พ.ศ. 2562 

4 นางศศิธร  พาบุ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ม.4-ม.6   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ึ 69  
ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ประจำปี พ.ศ. 2562 

5 นายธวัชชัย  ฝ่ายพลแสน ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการการประกวดโครงงาน

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ประจำปี พ.ศ. 2562 
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ท่ี ชื่อรางวัล/ปี พ.ศ. หน่วยงานที่มอบ หมายเหตุ 

คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ึ 69  
ปีการศึกษา 2562 

6 นางปิยนาถ  ภิบาลจอมมี ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการการประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ึ 69  
ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ประจำปี พ.ศ. 2562 

7 นายอภิศักดิ์  ลาคำภา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ
ระบายสี ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
ครั้งท่ึ 69 ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ประจำปี พ.ศ. 2562 

8 ว่าท่ีร้อยตรีวิระศักดิ์  ชัยผง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับ
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับรอ้งเพลง
ไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ึ 69 ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ประจำปี พ.ศ. 2562 

9 นายเอกสิทธิ์  แดงนา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.
1-ม.3 และระดับอม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งท่ึ 69 ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ประจำปี พ.ศ. 2562 

10 นางมนทกานต์  คำยา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.
1-ม.3และระดับ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งท่ึ 69 ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ประจำปี พ.ศ. 2562 

11 นางสาวสุภัชรี  โพธิ์คำ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันรำวงมาตรฐาน  
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ึ 69  
ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ประจำปี พ.ศ. 2562 

12 นางสาวปาริฉัตร  พาคาม ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันรำวงมาตรฐาน  

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ประจำปี พ.ศ. 2562 
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ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ึ 69  
ปีการศึกษา 2562 

13 นายธวัชชัย   บัวหอม ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันเขียน
เรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียน 
ระดับชาติ ครั้งท่ึ 69 ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ประจำปี พ.ศ. 2562 

14 นายยงยุทธ  วงผักเบ้ีย ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการ
แข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ึ 69 ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ประจำปี พ.ศ. 2562 

15 นายจักราวุธ  สาตารม ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการ
แข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ึ 69 ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ประจำปี พ.ศ. 2562 

16 นางสาวปกาวรรณ  แก้วโพธิ์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับ
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรม
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ึ 69  
ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ประจำปี พ.ศ. 2562 

17 นายจักรพงษ์  แทบทาม ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่าน ม.1- ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งท่ึ 69 ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ประจำปี พ.ศ. 2562 

18 นางนิรพร  จันทรเสนา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่าน ม.1- ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งท่ึ 69 ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ประจำปี พ.ศ. 2562 

19 นายจักรพงษ์  แทบทาม  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดยุวบรรณารักษ์

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ประจำปี พ.ศ. 2562 
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ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งท่ึ 69 ปีการศึกษา 2562 

20 นางนิรพร  จันทรเสนา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งท่ึ 69 ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ประจำปี พ.ศ. 2562 

21 นายยศกร  ชัยอินทร์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันจักสานไม้ไผ่   ม.4-
ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ึ 69  
ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ประจำปี พ.ศ. 2562 

22 นายศตวรรษ  สัตถาผล ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันจักสานไม้ไผ่   ม.4-
ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ึ 69  
ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ประจำปี พ.ศ. 2562 

23 นางนิจภารัตน์  คอนหาว ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์
บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งท่ึ 69 ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ประจำปี พ.ศ. 2562 

24 นางสุธาสินี  บุญมา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวลัระดับ
เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่
ขวัญ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
ครั้งท่ึ 69 ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ประจำปี พ.ศ. 2562 

25 นางสาวเกศรินทร์  ประทุมเทา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับ
รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขัน
ประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ึ 69 ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ประจำปี พ.ศ. 2562 

26 ว่าท่ีร้อยตรีวิระศักดิ์  ชัยผง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับ
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดการขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ    ม.4-ม.
6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ึ 69  

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ประจำปี พ.ศ. 2562 
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ปีการศึกษา 2562 
27 ว่าท่ีร้อยตรีวิระศักดิ์  ชัยผง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับ

รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเด่ียวดนตรี
พื้นเมือง เด่ียวโปงลาง    ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ึ 69 ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ประจำปี พ.ศ. 2562 

28 ว่าท่ีร้อยตรีวิระศักดิ์  ชัยผง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับ
รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันเด่ียวดนตรีพืน้เมือง 
เด่ียวโหวด  ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งท่ึ 69 ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ประจำปี พ.ศ. 2562 

29 ว่าท่ีร้อยตรีวิระศักดิ์  ชัยผง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับ
รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันเด่ียวดนตรีพืน้เมือง 
เด่ียวพิณ  ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งท่ึ 69 ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ประจำปี พ.ศ. 2562 

30 ว่าท่ีร้อยตรีวิระศักดิ์  ชัยผง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับ
รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันเด่ียวดนตรีพืน้เมือง 
เด่ียวแคน ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งท่ึ 69 ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ประจำปี พ.ศ. 2562 

 
ผลงานนักเรียน 
 
ท่ี ชื่อรางวัล/ปี พ.ศ. หน่วยงานที่มอบ หมายเหตุ 
1 นายภานุวัฒน์ สีชุม นักเรียนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 

รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศ เยาวชนต้นแบบด้าน
ดนตรีไทย สมเด็จพระกนิษฐธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2562 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภทมัธยมศึกษา 
วันท่ี 6 มกราคม พ.ศ.2563 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม.  

ประจำปี พ.ศ. 2562 

2 รางวัลสยามนครีสโตย “ต้นแบบผู้นำจิตอาสาเพื่อการ
แบ่งปันศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม” นายทักษ์
ดนัย ปะทะโก 

ศูนย์ให้คำปรึกษา
กิจกรรมเพื่อสังคม 

ประจำปี พ.ศ. 2563 
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นักเรียนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม 
ได้รับรางวัล สยามนครีสโตย สาขา เยาวชนอาสาดีเด่น 
วันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 

3 นายทักษ์ดนัย ปะทะโก นักเรียนโรงเรียนนาเชือกพิทยา
สรรค์รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพ 
ประจำปี 2563 เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน 
2563  
 

คณะกรรมการจัดงานวัน
เยาวชนแห่งชาติ 

ประจำป ีพ.ศ. 2563 

4 นายทักษ์ดนัย ปะทะโก นักเรียนโรงเรียนนาเชือกพิทยา
สรรค์ 

รางวัลครุฑปรเมศวร ประจำปีการศึกษา 2563  
สาขาประเพณีและวัฒนธรรม ต้นแบบดีเด่น ณ 
หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการรางวัล
ครุฑปรเมศวร 

ประจำปี พ.ศ. 2563 

5 นายภานุวัฒน์ สีชุม ได้รับรางวัล วัฒนคุณาธร ผุ้ทำ
คุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2563 
ประเภทเด็กและเยาวชน 

กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2563 

6 นางสาว สาวิณิตย์ ปิดตาทะโน โครงการปลูกจิตสำนึก
สร้างกระแสการพัฒนาคน และค่านิยมหลักของคนไทย 

รางวัล "คนดีของสังคม" สาขาผู้เป็นแบบอย่างเยาวชน
ตัวอย่างดีเด่น  ประจำปีพุทธศักราช 2563 

โดย นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลท่ี 9 เป็น
ประธานในพิธ ี

โครงการเทิดพระเกียรติ
องค์ราชัน 

ประจำปี พ.ศ. 2563 
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นายภานุวัฒน์ สีชุม นักเรียนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศ เยาวชนต้นแบบด้าน
ดนตรีไทย สมเด็จพระกนิษฐธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 

2562 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภทมัธยมศึกษา วันท่ี 6 มกราคม พ.ศ.2563 

 

 
 

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ได้รับรางวัล ระดับยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ่ การ
คัดเลือกสถานศึกษาท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Pratice) ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับเขตตรวจราชการ 
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สภานักเรียนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ได้ผ่านการร่วมกิจกรรม ทำดีด้วยหัวใจไปกับ TSC  

ของคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2562 
 

 
 

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ระดับมัธยมศึกษา กิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
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รางวัลสยามนครีสโตย “ต้นแบบผู้นำจิตอาสาเพื่อการแบ่งปันศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม” 

 นายทักษ์ดนัย ปะทะโก 
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คณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ นายทักษ์ดนัย ปะทะโก นักเรียนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เป็น
เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพ ประจำปี 2563 เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน 2563  

 

 
นายทักษ์ดนัย ปะทะโก นักเรียนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ รางวัลครุฑปรเมศวร ประจำปีการศึกษา 2563 

สาขาประเพณีและวัฒนธรรม ต้นแบบดีเด่น ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร 
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นายภานุวัฒน์ สีชุม ได้รับรางวัล วัฒนคุณาธร ผุ้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๓ 
ประเภทเด็กและเยาวชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาว สาวิณิตย์ ปิดตาทะโน โครงการปลูกจิตสำนึกสร้างกระแสการพัฒนาคน และค่านิยมหลักของคนไทย 

รางวัล "คนดีของสังคม" สาขาผู้เป็นแบบอย่างเยาวชนตัวอย่างดีเด่น  ประจำปีพุทธศักราช๒๕๖๓ 

โดย นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลท่ี๙ เป็นประธานในพิธ ี

 
 
 
 
 



26 

 
 

  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

ดร.ปราณี รัตนธรรม เข้ารับรางวัล วัฒนาคุณาธร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่ออกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๓ 
วงศิลป์กลองยาวโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล โล่รางวัลระดับชาติ จาก

กระทรวงวัฒนธรรม 
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1.8 ประมาณการรายรับสถานศึกษา 
 

1.8.1 เงินอุดหนุนรายหัว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
  

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน เงินอุดหนุน/คน รวม (บาท) 

ม.1 356 1,750 623,000 

ม.2 319 1,750 558,250 

ม.3 272 1,750 476,000 

รวม ม.ต้น 947 1,750 1,657,250 

ม.4 295 1,900 560,500 

ม.5 311 1,900 590,900 

ม.6 270 1,900 513,000 

รวม ม.ปลาย 876 1,900 1,664,400 

รวมทั้งหมด 1,823  3,321,650 

 
   

1.8.2 ประมาณการรายรับ เงินเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ทุกระดับ 
 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน เงินอุดหนุน/คน รวม (บาท) 

ม.1 356 1,750 623,000 

ม.2 319 1,750 558,250 

ม.3 272 1,750 476,000 

รวม ม.ต้น 947 1,750 1,657,250 
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ระดับชั้น จำนวนนักเรียน เงินอุดหนุน/คน รวม (บาท) 

ม.4 295 1,900 560,500 

ม.5 311 1,900 590,900 

ม.6 270 1,900 513,000 

รวม ม.ปลาย 876 1,900 1,664,400 

รวมทั้งหมด 1,823  3,321,650 

 
 
 1.8.3 ค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 (เงินระดมทรัพยากร) 
  การรับค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 มีรายละเอียด ดังนี้ 
    1. ค่าเรียนปรับพื้นฐานความรู้ ม.1-ม.6 จำนวน 300 บาท/คน/ภาคเรียน 
    2. ค่าห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท. ม.ต้น ห้อง 1-2 จำนวน 500 
บาท/คน/ภาคเรียน 
    3. ค่าพัฒนาการเร ียนการสอนเพื ่อพัฒนาทักษะอาชีพ (ทว ิศ ึกษา) ม.ปลาย  
ห้อง 6 จำนวน1,000 บาท/คน/ภาคเรียน 
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1.9 นโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
       แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) 

 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 14 มีนาคม 2560  เห็นชอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579              
เพื่อใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวสำหรับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้นำไปใช้เป็นกรอบ   และ
แนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้สำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมาย  
ที่สำคัญของแผนคือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา และการศึกษาเพื่อการมี
งานทำและสร้างงานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และ
ความคิดสร้างสรรค์ รวมท้ังความเป็นพลวัตร เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ ปานกลาง 
ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579 ได้กำหนดสาระสำคัญ
สำหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) 
ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบ
โจทย์บริบทท่ีเปล่ียนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปีข้างหน้า ดังนี้     
      วิสัยทัศน์ :  
          คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้อง
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

2. เพื ่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที ่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 

3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

4. เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำภายในประเทศ
ลดลง 
ยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย    

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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     จุดเน้นการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 

1) ดำเนินการอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)  
2) ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริต

คอรัปช่ัน 
3) กระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE  มีการดำเนินการ

สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช 2560  
4) ดำเนินการเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เห็นผลการดำเนินการเป็น

รูปธรรม 
        
       จุดเน้นสำคัญ นโยบาย แนวทางหลักการดำเนินงานและโครงการสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้านเป็นหลักในการดำเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้ 

1. ด้านความมั่นคง 
แนวทางหลัก  
1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 

1.1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักน้อมนำพระราชปณิธานและพระ
ราชกระแสด้านการศึกษา พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวประวัติศาสตร์และสถาบันพระ
กษัตริย์ 

1.1.2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพื่อความปรองดองและสมานฉันท์ 
เช่น กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 

1.2  การบริหารจัดการ 
1.2.1 การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นท่ีชายขอบ/ชายแดน 
1.2.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

2. ด้านการผลิต พัฒนากำลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แนวทางทางหลัก : ผลิต พัฒนากำลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนา

ประเทศ 
2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร  ส่ือ และครูด้านภาษา 

2.1.1 ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 ในสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
โดยจัดทำ Echo English Vocational ซึ่งเป็น Application ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนอาชีวศึกษา และ
การอบรมโดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนในรูปแบบต่างๆ อาทิ หลักสูตร
ภาษาอังกฤษระยะส้ัน Application และส่ือต่างๆ ท่ีหลากหลาย  
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2.1.2 พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยปี 2560  

จะดำเนินการเป็นกลุ่มเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน 
2.1.3 ขับเคลื ่อนการจัดการเร ียนรู้ สะเต ็มศึกษา (STEM Education) เพื่อ

แก้ปัญหาขาดแคลน บุคลากรสายวิทยาศาสตร์ของประเทศ 
2.1.4 พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนหลักสูตรพิเศษเพื่อเสริมสร้าง

ศักยภาพ การแข่งขัน 
2.2 ผลิตกำลังคนรองรับ New S-Curve โดยสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาและ       

จัดการศึกษา ทวิภาคีอีกรูปแบบหนึ่งโดยใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงาน          
เป็นโรงเรียน” โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึกทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น 
เพื่อให้มีสมรรถนะท่ีเป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ  

2.3 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เร่งรัดการพัฒนาอาจารย์ เพื่อผลิตนวัตกรรม
และเทคโนโลยี รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรมใหม ่

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
แนวทางหลัก 
3.1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

3.1.1 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
                            1) กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูเด็กระดับช้ันอนุบาล 1 ถึงระดับช้ันอนุบาล 3 (เด็ก
อายุ 3 – 5 ปี) และจัดทำมาตรฐานผู้เรียน ครู สถานศึกษาและผู้บริหารเพื่อประกันคุณภาพให้แก่เด็กปฐมวัยทุก
สังกัด 

             2) หน่วยงานอื่น อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
3.1.2 การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  

 1) เรื่องคุณธรรม จริยธรรมเน้นการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในเด็ก 
เยาวชน และต่อยอดการสร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทางทั้งกระบวนการลูกเสือ-เนตรนารี
รวมทั้งรูปแบบโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการยุวทูตความดี 

 2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์” 
3.1.3 การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน  

1) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้ 
2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่ม 3 วิชา ซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่  

วิชาภูมิศาสตร์  ICT และ  Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เป็นการ
สนับสนุนช่วยเหลือจากประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา 

3) แก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะ      
การอ่านให้เด็กอนุบาลฟังและการปรับปรุงห้องสมุด 
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4) เน้นการจัดการเรียนการสอน การคิดวิเคราะห์ตามรูปแบบ Active 

Learning ในห้องเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นกิจกรรม / วิธีการย่อย 
รวมท้ังการรองรับผลการทดสอบ PISA และ STEM Education 

3.1.4 การวัดและประเมินผล  
1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพื่อให้ผลคะแนนสูงขึ้น 
2) การประเมินผล O – Net ในวิชาสังคมศึกษาให้สำนักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ประเมิน สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ 

3) การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ดำเนินการในรูป 
คณะทำงานออกข้อสอบ 

3.2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
3.2.1 การสรรหาครู  

1) โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มอบให้ สำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักดำเนินการสรรหาครู (การผลิต 
รูปแบบการสรรหา การบรรจุแต่งต้ัง การติดตามพร้อมการพัฒนา) 

2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู 
3.2.2 ปรับเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียนการ

สอนเพื่อให้ครูอยู่ในห้องเรียน 
3.2.3 การพัฒนาครู การอบรมครู 

1) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเช่ือมโยงกับการได้รับวิทยฐานะ 
และการได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบ รวมทั้งการ
พัฒนาครูด้วยระบบ TPEP Online 

2) หน่วยดำเนินการ ให้หน่วยงานกลางในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
4.1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษาท่ี

ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน ( ICU) รวมท้ังการดำเนินการตามแนวทาง No Child 
Left Behind คือ จัดทำข้อมูลเพื่อส่งต่อผู้เรียน การป้องกัน การติดตามเด็กออกกลางคันโดยชุมชน ผู้ปกครองร่วม
รับผิดชอบ และคัดกรองเด็กท่ีมีความจำเป็นและต้องการเป็นพิเศษ  



33 

 
4.2 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล    

เพื่อการศึกษาให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการศึกษา ด้านสื่อและองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์     
และรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง  

4.3 จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพื่อสร้างความเท่า
เทียมในการใช้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House 

5. ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
5.1 โครงการธนาคารขยะ โดยโรงเรียนและชุมชนร่วมคัดแยกขยะ นำกลับมาใช้

ประโยชน์ 
5.2 การสร้างจิตสำนึกการพัฒนาอย่างยั ่งยืน เช่น โรงเรียนตามพระราชดำริ : 

ต้นแบบการจัดการ ส่ิงแวดล้อม 
5.3 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยายผลบรรจุในหลักสูตรทุกระดับ 

  แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 

– 2564) โดยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์มาใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน เพื่อ
สร้างผลผลิต ผลลัพธ์ให้เกิดกับผู้เรียน ได้อย่างมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยสาระสำคัญ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
   “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  มีความสุขในสังคม”  
พันธกิจ 
1 .  ย ก ร ะ ด ั บ ค ุ ณภ าพ แ ละ ม าต ร ฐ าน กา ร ศ ึ กษ าท ุ ก ร ะ ด ั บ / ป ระ เ ภทส ู ่ ส า กล 

    2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม  
    3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ (Extreme Goals) 
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีข ึ ้น คนไทยมีคุณธรรมจร ิยธรรม มีภ ูม ิค ุ ้มกันต่อการ

เปล่ียนแปลง  และการพัฒนาประเทศในอนาคต 
  2. กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
 3. ม ีองค์ความร ู ้  เทคโนโลยี นว ัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย ่างย ั ่ งยืน  

    4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีมีส่วนร่วม

จากทุกภาคส่วน 



34 

 
ตัวชี้วัดตามเป้าหมายหลัก   

    1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา  

2. ร้อยละที่เพิ ่มขึ ้นของคะแนนเฉลี ่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษา 
  ขั้นพื้นฐานจากการทดสอบระดับชาติ   

3. ร้อยละคะแนนเฉล่ียของผู้เรียนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม  
4. ร้อยละคะแนนเฉลี ่ยของผู ้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก  

     5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ  
6. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการท่ีมีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา

และระดับอุดมศึกษาท่ีทำงานให้  
7. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ป ี  
8. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ ส่ิงประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์  
9. ร้อยละขององค์ความรู้และส่ิงประดิษฐ์ท่ีนำไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น  
10. จำนวนปีการศึกษาเฉล่ียของคนไทยอายุ 15 – 59 ปี  
11. ร้อยละของกำลังแรงงานท่ีสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป  
12. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15–17 ปี  

    1 3 .  ส ั ด ส ่ ว น ผ ู ้ เ ร ี ย น ใ น ส ถ า น ศ ึ ก ษ า ท ุ ก ร ะ ด ั บ ข อ ง ร ั ฐ ต ่ อ เ อ ก ช น  
    14. จำนวนภาคีเครือข่ายท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด /พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา  

ยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล    
2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา    
3. ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ    

การพัฒนาประเทศ    
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ศึกษาวิเคราะห์บริบทท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ. 2560-2564 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายรัฐบาล นโยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2564 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ .ศ..2563 และแผนงานบูรณาการ 14 แผนงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคนโยบายร ัฐมนตรีว ่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ และ
บริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงกับอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และกำหนดเป็น
กรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
   การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีคุณภาพและมีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 

พันธกิจ 
   1. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ทุกระดับ ทุกพื้นที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 

3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างท่ัวถึง ตาม
ศักยภาพของผู้เรียน เพื่อลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 

4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาศักยภาพของ
ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรยีน 
ในศตวรรษท่ี 21 
  ค่านิยม TEAMWINS 
  T = Teamwork การทำงานเป็นทีม 
  E = Equality of Work ความเสมอภาคในการทำงาน 
  A = Accountability ความรับผิดชอบ  
  M = Morality and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์ 
  W = Willful ความมุ่งมั่นต้ังใจทำงานอย่างเต็มศักยภาพ  
  I   = Improvement การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  
  N = Network and Communication การเป็นเครือข่ายท่ีมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  
  S = Service Mind การมีจิตมุ่งบริการ  
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  เป้าประสงค์รวม 
   1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการตาม
หลักธรรมาภิบาล 
   2. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ 
ท่ี 21 
   3. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเสมอภาค 
   4. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพ ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาทักษะท่ีจำเป็น
ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
 
  ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวมและค่าเป้าหมาย 

 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม ค่าเป้าหมาย 
1. จำนวนระบบงานท่ีนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า 4 ระบบ : 

(กพร. สช. กศน.  
สำนักงานก.ค.ศ.) 

2. ร้อยละคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำน ักงานปล ัดกระทรวงศ ึกษาธ ิการ ตามเกณฑ ์  ITA (Integrity & 
Transparency Assessment) ไม่น้อยกว่าปีท่ีผ่านมา 

ไม ่น ้อยกว ่า ร้อยละ 86 : 
(ศปท.) 

3. จำนวนกฎหมายและกฎหมายระดับรอง (กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ) 
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้รับการจัดทำและปรับปรุงแก้ไขรองรับ พ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. 

ไม่น้อยกว่า 3 ฉบับ : 
(สน. สช. กศน.  
สำนักงาน ก.ค.ศ.) 

4. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 50 ขึ้นไป จากผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 50 : 
(สช.) 

5. ร้อยละคะแนนเฉล่ียของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษา
นอกระบบ (N-NET) แต่ละระดับ/สาระการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ 

ร้อยละ 45 ข้ึนไป : 
(กศน.) 

6. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็น
พลเมือง เพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมา  

ร้อยละ 3 : 
(สนย.) 

7. ประชากรวัยแรงงาน (15-59 ปี) มีจำนวนปีการศึกษาเฉล่ียเพิ่มข้ึน เพิ่มขึ้นเป็น 9.9 ปี : 
(กศน.) 

8. จำนวนผู้เรียนช้ันอนุบาล 1-3 ท่ีเข้าถึงการศึกษาปฐมวัยต่อกลุ่มอายุเด็กปฐมวัย  (สช.,ศทก.) 
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ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม ค่าเป้าหมาย 
9. ร้อยละของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเป้าหมาย ได้รับ
การพัฒนาและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 80 : 
(สอ. กศน. สช. สคบศ. 
สำนักงาน ก.ค.ศ.) 

 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา   
5. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

  เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. ผู้เรียนมีศักยภาพท่ีสอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้างความมั่นคงในแต่ละบริบท 
2. ผู้เรียน ข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะและความสามารถท่ีสนองความ

ต้องการของตลาดแรงงานและการแข่งขันของประเทศ 
3. ผู ้เร ียนได้รับการศึกษาที ่มีคุณภาพและมีทักษะที ่จำเป็นสอดคล้องกับการเปลี ่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21 
4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง และเสมอภาค ด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย 
5. หน่วยงานและสถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม 
6. หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนอง

ผู้รับบริการ สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
  กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

กลยุทธ์ 
 1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาในทุกระดับทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี
ปรองดอง ความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติและความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรม การเมือง  การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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 1.2 ยกระดับคุณภาพ ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาอาชีพในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นท่ีพิเศษ (พื้นท่ีสูง พื้นท่ีตามแนวตะเข็บชายแดน และ
พื้นท่ีเกาะแก่ง ชายฝ่ังทะเล ท้ังกลุ่มชนต่างเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
 1.3 เสริมสร้างกลไกการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือภัยคุกคาม ในรูปแบบใหม่
ท่ีส่งผลกระทบต่อความมั่นคง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 
 กลยุทธ์ 
 2.1 เสริมสร้างทักษะกำลังแรงงานท่ีมีศักยภาพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ในพื้นท่ีและภูมิภาค (อาทิ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ท่องเท่ียว โครงสร้างพื้นฐาน ผู้ประกอบการยุคใหม่) 
 2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ 
 2.3 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ 
 3.1 พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาสาระ สื่อและนวัตกรรม กระบวนการจัดการเรียนรู้  
การวัด ประเมินผล ให้สอดคล้องกับสังคมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 3.2 ส่งเสริมและบูรณาการการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
จิตสาธารณะ และความเป็นพลเมือง 
 3.3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิตสามารถ 
อยู่ร่วมและทำงานร่วมกับผู้อื่นภายใต้การเปล่ียนแปลงของสังคมในศตวรรษท่ี 21 
 3.4 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะ  
ท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 ด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย 
 3.5 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ (อาทิ สะเต็ม 
ทวิศึกษา) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา   
 กลยุทธ์ 
 4.1 เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษา  
ตามอัธยาศัย ให้ผู ้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่ และ
กลุ่มเป้าหมาย 
 4.2 พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ 
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 5.1 ส่งเสริม สนับสนุน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม
และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 5.2 พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ 
 6.1 พัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ
และให้บริการประชาชน 
 6.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษา 
ให้เป็นเอกภาพ เช่ือมโยงกัน เป็นปัจจุบันและทันต่อการใช้งาน 
 6.3 พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และบูรณาการเช่ือมโยง 
ทุกระดับ ทุกพื้นท่ี และพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านการศึกษา 
 6.4 เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับบริบทท่ีเปล่ียนแปลง 
 6.5 ปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานให้เหมาะสมเอื้อต่อการ
บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
 6.6 ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส และสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 6.7 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติงานได้อย่าง
เต็มศักยภาพ 
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ส่วนที่ 2 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 
วิสัยทัศน์ (VISION) 

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

1. พัฒนาการคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
พัฒนาสู่มาตรฐานสากล 
         2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม มีจิตสำนึกความเป็นไทย ค่านิยมหลักของคนไทย 12  
ประการ และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
         3. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
          4. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
    5. เพิ่มประสิทธิการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ          

6. ส่งเสริมให้ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

เป้าประสงค์ (GOALS)  
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล 
2. นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตาม 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. นักเรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ อันเป็นสากลได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ 
4. สถานศึกษามีการจัดทำและใช้หลักสูตรท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนสู่มาตรฐานสากล 
5. ครูมีการจัดกระบวนการเรียนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายเอื้อ

ต่อการพัฒนานักเรียนตามศักยภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
6. สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ และนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร

จัดการ 
7. สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ที่มีคุณภาพและได้

มาตรฐาน 
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อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
       มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 
 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
      กิจกรรมเด่น  เน้นวิชาการ 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา  
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  

2. ซื่อสัตย์สุจริต  

3. มีวินัย  

4. ใฝ่เรียนรู้  

5. อยู่อย่างพอเพียง  

6. มุ่งมั่นในการทางาน  

7. รักความเป็นไทย  

8. มีจิตสาธารณะ  
9. กตัญญู 

 

กลยุทธ์โรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด และมีทักษะการ

ดำรงชีวิตได้ตามศักยภาพ 
          กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ 3  สร้างเสริมศักยภาพของครูให้เป็นครูมืออาชีพ สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 4  จัดระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้เกิดความคล่องตัว ด้านบุคลากร และการเงิน
งบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพมุ่งเน้นผลสำเร็จของงาน  

กลยุทธ์ที่ 5  ระดมสรรพกำลังสร้างระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ที่เข้มแข็ง อันเกิดจากส่วนร่วมของ
ชุมชน และองค์กร ในรูปแบบของผู้อุปถัมภ์ ร่วมคิด ร่วมพัฒนา  
 

ผลผลิตของสถานศึกษา  
ผลผลิตท่ี 1 นักเรียนการศึกษาภาคบังคับที ่จบหลักสูตรการศึกษามาตรฐานสากลตามเกณฑ์ท่ี

สถานศึกษากำหนด  
ผลผลิตท่ี 2 นักเรียนการศึกษาขั้นพื ้นฐานที ่จบหลักสูตรการศึกษามาตรฐานสากลตามเกณฑ์ท่ี

สถานศึกษากำหนด 
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ส่วนที่ 3 

รายละเอียดของแผนงาน โครงการ/กิจกรรม และประมาณการ 
 
ส่วนท่ี 3.1  งบประมาณจำแนกตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหาร โครงการขอใช้งบฯ 
ขออนุมัติจัดสรร

(อุดหนุน+เรียนฟรี) 
ขออนุมัติจัดสรร 

(เงินอืน่) 

กลุ่มอำนวยการ 255,000 181,765 - 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ และบุคคล 1,256,648 989,148 20,400 

กลุ่มบริหารงานยุทธศาสตร์ แผนงาน
และสัมพันธ์ชุมชน 

482,670 
268,019 22,753 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 1,482,550 1,144,000 52,000 

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 177,840 77,728 - 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ  1,063,743 487,300 246,922 

กล ุ ่มบร ิหารงานส ่งเสร ิมค ุณธรรม 
จริยธรรม 

190,219 
44,800 68,339 

ระดับชั้น ม.1-ม.6 1,133,590 569,470 287,000 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8  1,169,040 392,200 93,000 
 

7,294,584 4,154,430 790,414 
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ส่วนที่ 3.2 สรุปรายละเอียดการใชจ้่ายงบประมาณของโครงการ / กิจกรรม / งาน แยกตามกลุ่มงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ 

ระดม
ทรัพย์ 

 สำนักงานอำนวยการ 

1 สำนักงานผู้อำนวยการ 2,000    พวงทอง ภูตาเลิศ 

2 สำนักงานผู้อำนวยการ 30,000    พวงทอง ภูตาเลิศ 

3 พัฒนาเครือข่ายการศึกษาภายในภายนอก 8,000    พวงทอง ภูตาเลิศ 

4 จัดซื้อวัสดุ / ครุภัณฑ์ สำนักงาน
อำนวยการ 

16,000 
   

พวงทอง ภูตาเลิศ 

5 สำนักงานอำนวยการ (ครูวิมล) 2,000      

6 สำนักงานอำนวยการ 20,000    พิชญ์สิรี พิไลวงศ์ 
วิมล พัฒนเพ็ญ 

7 งานยานพาหนะ 78,765    พิชญ์สิรี พิไลวงศ์ 
วิมล พัฒนเพ็ญ 

8 ช้ือวัสดุ/ครุภัณฑ์สำนักงานผู้อำนวยการ 15,000    พิชญ์สิรี พิไลวงศ์ 
วิมล พัฒนเพ็ญ 

9 ส่งเสริมการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของ
คณะกรรมการ 

10,000 
   

พิชญ์สิรี พิไลวงศ์ 
วิมล พัฒนเพ็ญ 



44 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ 

ระดม
ทรัพย์ 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์ 

1 พัฒนาสำนักงานรองผู้อำนวยการ 2,000    พิชญ์สิรี พิไลวงศ์ 
พวงทอง ภูตาเลิศ 

2 สำนักงานกลุ่มงานงบประมาณ  2,000    ปราณี นิตยะ  
สุภัชรี โพธ์ิคำ 

3 การจัดระบบในกลุ่มงาน (ตู้เอกสาร
การเงิน) 

15,000    ปราณี นิตยะ  
สุภัชรี โพธ์ิคำ 

4 พัฒนาสำนักงานการเงนิ 8,000    ปราณี นิตยะ  
สุภัชรี โพธ์ิคำ 

5 พัฒนาประสิทธิภาพงานพัสดุโรงเรียน 
15,000    

ศตวรรษ สตัถาผล 
ศุกภลักษณ์ พุดตาเต 

สุมินตรา ไกรวงษ์ 

6 พัฒนางานซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ 40,000   5,400 สุมินตรา ไกรวงษ์ 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ 

ระดม
ทรัพย์ 

กลุ่มบริหารงานบุคคลและส่งเสริมคุณธรรม 

1 สำนักงานกลุ่มบุคคล 2,000     

2 ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้อง
บริหารงานบุคคล 

   15,000 
ปฐมวุฒิ บุตรศรี 

ปัทมาพร นนทะสี 
อริญชยา ยันต์รัมย์  

3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรไปราชการ อบรม
สัมมนา 120,000    

ปฐมวุฒิ บุตรศรี 
ปัทมาพร นนทะสี 
อริญชยา ยันต์รัมย์ 

เสถียร ทามแก้ว 

4 จ้างเจ้าหน้าท่ี 4 คน 8787x4x6 210,888 
   

ธัญลักษณ์ ศรีสมชัย 
ปฐมวุฒิ บุตรศรี ปัท

มาพร นนทะส ี

5 จ้างครูผู้ทรงคุณค่า 1 คน (10000x1x6) 60,000 
   

ธัญลักษณ์ ศรีสมชัย 
ปฐมวุฒิ บุตรศรี ปัท

มาพร นนทะส ี

6 จ้างครูผู้ทรงคุณค่า (12000x2x6) 144,000 
   

ธัญลักษณ์ ศรีสมชัย 
ปฐมวุฒิ บุตรศรี ปัท

มาพร นนทะส ี

7 จ้างครูอัตราจ้าง (9450x3x6) 170,100    ธัญลักษณ์ ศรีสมชัย 
ปฐมวุฒิ บุตรศรี ปัท
มาพร นนทะส ี

8 จ้างผู้ปฏิบัติงานแทนนักการและตกแต่ง
สวน  (7970x3x6)  

143,460    ธัญลักษณ์ ศรีสมชัย 
ปฐมวุฒิ บุตรศรี ปัท
มาพร นนทะส ี

9 จ้างผู้ปฏิบัติงานแทนนักการ 56,700    ธัญลักษณ์ ศรีสมชัย 
ปฐมวุฒิ บุตรศรี ปัท
มาพร นนทะส ี

10 พัฒนาสำนักงานรองผู้อำนวยการ 2,000    กุสุมา โรจนกร 
พยอม ภูหัวไร่ 

11 เสริมสร้างศักยภาพการให้บริการ
สำนักงานรองผู้อำนวยการ 5,000 

   กุสุมา โรจนกร 
พยอม ภูหัวไร่ 

12 พัฒนาสำนักงานระบบการดูแลฯ  
2,000 

   กัญญ์ณพัชญ์  
วงค์หนายโกฎ 
สฐาปณีย์ โสภณอดิศัย 

13 เครือข่ายการปกครองนักเรียน 
 

 26,874 
(สมาคมผู้ปกครอง) 

 กัญญ์ณพัชญ์ วงค์หนายโกฎ 
สฐาปณีย์ โสภณอดิศัย 

14 การเยี่ยมบ้านเพื่อติดตามนักเรียน / เด็ก
วิกฤต  

 24,300 
(สมาคมผู้ปกครอง) 

 กัญญ์ณพัชญ์ วงค์หนายโกฎ 

สฐาปณีย์ โสภณอดิศัย 

15 ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน  4,000   กวิสรา วงษ์แก้ว 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ 

ระดม
ทรัพย์ 

16 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4,000 

   เกศฎาภรณ์ สิงห์สุพรรณ 

สฐาปณีย์ โสภณอดิศัย 

17 ส่งเสริมกิจกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเพื่อพฒันาคุณภาพและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน
โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์โดยการคัด
กรองและแบบบันทึกการเข้าเรียน  

 17,165 
(สมาคมผู้ปกครอง) 

 สาคร แสนยากุล 

18 สำนักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 2,000    ศุฑาวัฒน์ ไชยสา 

19 โครงการปรับปรุงศูนย์ศาสตร์พระราชา  4,000   สิรินทรา มาศวรรณา 

20 โครงการ ห้องเรียนคุณธรรม  2,400    

21 กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้โรงเรียนสุจริต 
(คงโครงการไม่คงเงิน)  

   ศุฑาวัฒน์ ไชยสา 

22 ราชพฤกษ์ช่อสะอาด  ต้านทุจริต 
 

2,400   จักราวุธ สาตารม 
ศุฑาวัฒน์ ไชยสา  
จรุพรรณ ขุนหาร 

23 กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
 

8,000   นัฐจิรา ปิดตาทะโน 
ศุฑาวัฒน์ ไชยสา  
จรุพรรณ ขุนหาร 

24 โครงการสวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์ 
(เงินอื่น)  

   จักราวุธ สาตารม 
ศุฑาวัฒน์ ไชยสา 

25 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (เงินอื่น)     ศุฑาวัฒน์ ไชยสา 

26 การจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา 
ประจำปี 2563  

3,000   จักราวุธ สาตารม 
ศุฑาวัฒน์ ไชยสา 

27 การจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี
การศึกษา 2563  

3,000   กานต์มณี บุญมี 
จักฤษณ์ นามภักดี  

28 เพื่อน้องท้องอิ่ม  1,500   
จักราวุธ สาตารม 

29 สภาเด็กและเยาวชน  1,500   
จักราวุธ สาตารม 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ 

ระดม
ทรัพย์ 

กลุ่มบริหารงานแผนงาน ยุทธศาสตร์ และประกันคุณภาพ 

1 พัฒนาสำนักงานรองผู้อำนวยการ 2,000    แพรทอง ผาสุกเลิศ 

2 กลุ่มงานแผนงานและยุทธศาสตร์  2,000    ธวัชชัย ฝ่ายพลแสน 

3 สำนักงานนโยบายและแผนงาน 2,000    แพรทอง ผาสุกเลิศ 

4 พัฒนาระบบงานนโยบายและแผนงาน 4,000    ธวัชชัย ฝ่ายพลแสน 
ปาริฉัตร พาคาม 

5 พัฒนางานสารสนเทศ และงานระบบคัด
กรองนักเรียนยากจน กสศ. 

2,500 
   

ธนูศิลป์ แสนมาโนช 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ 

ระดม
ทรัพย์ 

กลุ่มบริหารงานสัมพันธ์ชุมชน และภาคีเครือข่าย 

1 พัฒนาสำนักงานสัมพันธ์ชุมชน 2,000    สุลัดดา อะเวลา 

2 สร้างศูนย์เฉพาะกิจและคุ้มครองช่วยเหลือ
นักเรียน ฉกชน./เพศวิถ ี

20,000 
   

สุลัดดา อะเวลา 

3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องเกียรติภูมิ 15,000    สุลัดดา อะเวลา 

4 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน 50,000    สุลัดดา อะเวลา 

5 ปรับปรุงภูมิทัศน์หอประชุมราชพฤกษ์ 30,000    สุลัดดา อะเวลา 

6 พัฒนางานกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา (แนะแนว) 

  5,000 
(แนะแนว) 

 ลำใย นามวิชา 

7 พัฒนาสำนักงานแนะแนว   5,000 
(แนะแนว) 

 นิจพร จันทรด ี

8 พัฒนางานบรกิารสาธารณะ 4,000    สุธาสินี บุญมา 

9 พัฒนาการให้บริการสาธารณะ (ผ้า-กาแฟ) 10,000    สุธาสินี บุญมา 

10 ปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานผู้อำนวยการ 50,000    สุลัดดา อะเวลา 

11 โครงการดีเจเสียงใส ใส่ใจสาระ งาน
ประชาสัมพันธ์  

1,600   จรรยา มาตย์งาม
เมือง ศิริภร วาลมูล
ตรี เสถียร ทามแก้ว 

12 พัฒนางานประชาสัมพันธ ์ 10,000    ศิริภร วาลมูลตรี 
จำรัส ประทังวา 
เสถียร ทามแก้ว 

13 โครงการซ่อมแซมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 10,000    มนทกานต์ คำยา 
ศิริภร วาลมูลตรี 
สำเร็จ เทียงดีฤทธิ์ 
จำรัส ประทังวา 

14 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  17,247    12,753 มนทกานต์ คำยา  
ศิริภร วาลมูลตรี 
สำเร็จ เทียงดีฤทธิ์ 
จำรัส ประทังวา 

15 โครงการกำลังใจ (ปัจฉิมนิเทศ) 8,000 504   นิจพร จันทรดี 

16 บริการวิชาการสู่ชุมชน (งานเข้าด่วน)  29,168   วิมล พัฒนเพ็ญ 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ 

ระดม
ทรัพย์ 

กลุ่มบริหารงานสัมพันธ์ชุมชน และภาคีเครือข่าย 

1 พัฒนาสำนักงานสัมพันธ์ชุมชน 2,000    สุลัดดา อะเวลา 

2 สร้างศูนย์เฉพาะกิจและคุ้มครองช่วยเหลือ
นักเรียน ฉกชน./เพศวิถ ี

20,000 
   

สุลัดดา อะเวลา 

3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องเกียรติภูมิ 15000    สุลัดดา อะเวลา 

4 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน 50,000    สุลัดดา อะเวลา 

5 ปรับปรุงภูมิทัศน์หอประชุมราชพฤกษ์ 30,000    สุลัดดา อะเวลา 

6 พัฒนางานกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา (แนะแนว) 

  5,000 
(แนะแนว) 

 ลำใย นามวิชา 

7 พัฒนาสำนักงานแนะแนว   5,000 
(แนะแนว) 

 นิจพร จันทรด ี

8 พัฒนางานบรกิารสาธารณะ 4,000    สุธาสินี บุญมา 

9 พัฒนาการให้บริการสาธารณะ (ผ้า-กาแฟ) 10,000    สุธาสินี บุญมา 

10 ปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานผู้อำนวยการ 50,000    สุลัดดา อะเวลา 

11 โครงการดีเจเสียงใส ใส่ใจสาระ งาน
ประชาสัมพันธ์  

1,600   จรรยา มาตย์งาม
เมือง ศิริภร วาลมูล
ตรี เสถียร ทามแก้ว 

12 พัฒนางานประชาสัมพันธ ์ 10,000    ศิริภร วาลมูลตรี 
จำรัส ประทังวา 
เสถียร ทามแก้ว 

13 โครงการซ่อมแซมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 10,000    มนทกานต์ คำยา 
ศิริภร วาลมูลตรี 
สำเร็จ เทียงดีฤทธิ์ 
จำรัส ประทังวา 

14 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  17,247    12,753 มนทกานต์ คำยา  
ศิริภร วาลมูลตรี 
สำเร็จ เทียงดีฤทธิ์ 
จำรัส ประทังวา 

15 โครงการกำลังใจ (ปัจฉิมนิเทศ) 8,000 504   นิจพร จันทรดี 

16 บริการวิชาการสู่ชุมชน (งานเข้าด่วน)  29,168   วิมล พัฒนเพ็ญ 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ 

ระดม
ทรัพย์ 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

1 พัฒนาสำนักกลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป 
(รองไพบูลย์) 2,000    

เจริญ ปินะถา 
ภัทรพล ไปเจอะ 
ณัฐรุจ อาษาพา 

2 พัฒนาสำนักงานกลุ่มงานอาคารสถานท่ี  2,000    เจริญ ปินะถา 

3 ปรับปรุงสถานท่ีศูนย์เรียนปัญญาภิวัฒน์
และสร้างค่ายลูกเสือโรงเรียนนาเชือก
พิทยาสรรค์ 

80,000 
   

เจริญ ปินะถา 
ภัทรพล ไปเจอะ 

สุภาภรณ์ ภิบาลจอมมี 
ณัฐรุจ อาษาพา 

4 ปรับปรุงพัฒนาซ่อมแซมอาคารสถานท่ี
และแหล่งเรียนรู้ภายใน 

400,000 
   

เจริญ ปินะถา 
ภัทรพล ไปเจอะ 
ณัฐรุจ อาษาพา 

5 โครงการจัดสรรโอกาสทางการศึกษา
ค่าอาหารกลางวันฯ (กสศ.) 

 
   

เกศรินทร ์

6 กิจกรรมป้ายนิเทศการให้บริการ/ความรู้ 
ในโรงอาหาร 

  2,000  นิจภารัตน์ 

7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร/ร่อง
ระบายน้ำ 

  50,000  นิจภารัตน์ 

8 พัฒนาสำนักงานกลุ่มงานสาธารณูปโภค 2,000    ภัทรพล ไปเจอะ 

9 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค (ระบบไฟฟ้า 
ประปา ห้องสุขาและโทรศัพท์) 

600,000    เจริญ ปินะถา 
ไพบูลย์ ลือทองจักร 
ภัทรพล ไปเจอะ 
ณัฐรุจ อาษาพา 

10 จัดซื้อวัสดุทำความสะอาด  2/2563 3,500    เกศรินทร์ เปการี 

11 จัดซื้อวัสดุทำความสะอาดห้องน้ำ ห้อง
ส้วม 2/2563 8,000 

   เกศรินทร์ เปการี 

12 จัดซื้อผ้าคลุมเก้าอีสีม่วงเพื่อใช้ในกิจการ
ของสถานศึกษา 

15,000    เกศรินทร์ เปการี 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ 

ระดม
ทรัพย์ 

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

1 พัฒนาสำนักงานกิจการนกัเรียน 2,000    
ชัดชนพ เนียมเล็ก 
บริพัฒน์ ศิริเลิศ  
รัศมี เทียมแสง 

2 โครงการติดต้ังแอร์ห้องสำนักงานกิจการ
นักเรียน 

15,000 
   

ชัดชนพ เนียมเล็ก 
บริพัฒน์ ศิริเลิศ  
รัศมี เทียมแสง 

3 พัฒนาสำนักงานระเบียบวินัย 2,000    จักราวุธ สาตารม  

4 โครงการปลูกฝังจิตอาสา พัฒนาภูมิทัศน์ 6,000    จักราวุธ สาตารม  

5 โครงการสุขาพาเพลิน  8,000   
จักราวุธ สาตารม 
 ยงยุทธ วงผักเบ้ีย 
ศุฑาวัฒน์ ไชยสา 

6 โครงการธนาคารขยะ 8,000    จักราวุธ สาตารม 
ศุฑาวัฒน์ ไชยสา 

7 กิจกรรมบริษัทสร้างการดี  4,528   จักราวุธ สาตารม 
ศุฑาวัฒน์ ไชยสา 

8 ปรับปรุงสำนักงานบริษัทสร้างการดี 8,000    ชัดชนพ เนียมเล็ก  
นิรันดร์ อันทอง 
บริพัฒน์ ศิริเลิศ 

9 SC ปันสุขสู่น้อง  1,600   จักราวุธ สาตารม  
 ศุฑาวัฒน์ ไชยสา 

10 ค่ายอาสาของขวัญถึงมือน้อง  1,600   จักราวุธ สาตารม 
ศุฑาวัฒน์ ไชยสา 

11 โครงการจัดทำสมุดบันทึกพฤติกรรม/
บันทึกความดี   

2,400   นิรันดร์ อันทอง 
บริพัฒน์ ศิริเลิศ 

12 งานป้องปรามยาเสพติด 4,000    พัทธนัย อวิรุทธ
พาณิชย์ 

13 ปรับพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเส่ียงในการ
ขาดเรียนหนีเรียน 

 4,000   จักราวุฒิ 

14 งานประสานและส่งต่อ 1,600    พัทธนัย อวิรุทธ
พาณิชย์ 

15 พัฒนาสำนักงานกลุ่มงานจราจรฯ  2,000    ศุภลักษณ์ พุดตาเต 

16 งานเวรประจำวัน 2,000    ชัดชนพ เนียมเล็ก 
บริพัฒน์ ศิริเลิศ 

17 โครงการเสริมสร้างวินัยจราจร และความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา 

5,000    จักราวุธ สาตารม 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ 

ระดม
ทรัพย์ 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

1 พัฒนาสำนักงานรองผู้อำนวยการบริหาร
วิชาการ 

2,000    
จันทร์เพ็ญ ทองดวง 
วรงค์พร จันทะสาร 

2 พัฒนาสำนักงานกลุ่มงานส่งเสริม
การศึกษา 

2,000 
   

ชนากานต์ 

3 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
และหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ (*ใช้กัน
ประชุม) 

 1,000  
   

ธรรมภรณ์ ปักกาเร  
สุนิสา สวัสดิ์ทอง 

4 ประชุมเชิงปฏิบัติติการการทบทวนและ
ปรับปรุงหลักสูตร 

2,400 
   

ธรรมภรณ์ ปักกาเร 

5 พัฒนาสารสนเทศการจัดการเรียนการ
สอน 

2,000 
   

จรรยา มาตย์งามเมือง 
วชิรภรณ์ เทียบเพชร์ 
สิรินทรา มาศวรรณา 

6 โครงการ แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 

5,000    จรรยา มาตย์งามเมือง 
ธวัชชัย บัวหอม  

วรงค์พร จันทะสาร 

7 วัสดุสำนักงานสำมะโน  2,000     จรรยา มาตย์งามเมือง 
ธวัชชัย บัวหอม  

วรงค์พร จันทะสาร 

8 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน ภาคเรียนท่ี 2 
ประจำปีการศึกษา 2563 

 2,000   ธวัชชัย บัวหอม 
ภวนันท์ชัย สวัสดิ์สละ 
วิสุณีย์ ทศราช 

9 วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางการศึกษา 

100,000   10,000 คำไพ จะโนรัตน์  
ชาริยา แสนขอมดำ  

วิสุณีย์ ทศราช  
ชนากานต์ ต่อพันธ์ 

10 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนการสอบ  O-NET ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 20,800   คำไพ จะโนรัตน์  
ชาริยา แสนขอมดำ 

 วิสุณีย์ ทศราช  
ชนากานต์ ต่อพันธ์ 

11 จัดทำ ปพ. 5 / ปพ. กิจกรรม 27,200    วิสุณีย์ ทศราช  

12 หมึกเครื่องโรเนียว 72,000    วิสุณีย์ ทศราช  

13 พัฒนาสำนักงานงานทะเบียน (การจัดทำ
เอกสารหลักฐานทางการศึกษา) 

9,600    นัฐจิรา ปิดตาทะโน 
ภวนันท์ชัย สวัสดิ์สละ  
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ 

ระดม
ทรัพย์ 

14 พัฒนาสำนักงานกลุ่มงานกิจกรรมและ
บริการ 

2,000    วรรณวิภา 

15 พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนยุว
กาชาด 

 6,000 1,570  ชัดชนพ เนียมเล็ก  
นุชรินทร์ ปินะกาตาโพธ์ิ 

รัตนา สุทธิธรรม 

16 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่น
ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563 

 12,000 3,225  เจริญ ปินะถา  
ลำใย นามวิชา  

วชิรภรณ์ เทียบเพชร์ 
เอกสิทธิ์ แดงนา 

17 วิสามัญ  7,000 1,800   

18 ผู้บำเพ็ญ 308  6,000 3,080   

19 รด.  3,000    

20 ห้องสมุดส่งเสิรมรักการอ่าน  4,000   จักรพงษ์ แทบทาม 

21 พัฒนาสำนักงานห้องสมุด 4,000 4,000   จักรพงษ์ แทบทาม 

22 วารสารส่ือส่ิงพิมพ์  12,000   จักรพงษ์ แทบทาม 

23 กิจกรรมการแข่งขัน  TO  BE  NUMBER  
ONE  TEEN  DANCERCISE 

  5,000  วรัทภพ ศรีวรรณะ  

24 อย. น้อยรุ่นใหม่ ใส่ใจบริโภค  2,400   วรัทภพ ศรีวรรณะ 

25 จัดซื้อเวชภัณฑ์ประจำห้องพยาบาล  4,000   จิราวรรณ ภูวนารถ 
นิภาพร พลศรีพิมพ์ 

26 ปรับปรุงห้องพยาบาล 8,000     

27 กิจกรรมกินเปล่ียนโรค  1,500    

28 กิจกรรมตรวจสุขภาพ / ปากและฟัน  1,500    

29 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ   1,500    

30 พัฒนาสำนักงานกลุ่มงานส่งเสริม
การศึกษา (ผช.ประจักษ์) 

2,000    สิรินทรา 

31 พัฒนางานนิเทศภายในสถานศึกษาและ
การติดตามนิเทศการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 
 

3,000    ประจักษ์ อะนันทา 
วชิรภรณ์ เทียบเพชร์ 
สิรินทรา มาศวรรณา 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ 

ระดม
ทรัพย์ 

32 โครงการจัดสรรโอกาสทางการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพนักเรียนใหม่ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ 

5,000    จรรยา มาตย์งามเมือง 

ธวัชชัย บัวหอม 
วรงค์พร จันทะสาร 

33 โครงการพัฒนาคุณภาพงานประกนั
คุณภาพการศึกษา 

4,000    ธัญญาณี ดีพลงาม 
รัตนา สุทธธิรรม 

34 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการนักเรียน  140,000   จรรยา มาตย์งามเมือง 
วชิรภรณ์ เทียบเพชร์ 
สิรินทรา มาศวรรณา 

35 กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC) เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

2,400    ประจักษ์ อะนันทา 
วชิรภรณ์ เทียบเพชร์ 
สิรินทรา มาศวรรณา 

36 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
คุณภาพประจำตำบล 

4,000    วิภาพร แก่นนาคำ 
วีรศักดิ์ จันเสนา 

37 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ขอระดม
ทรัพยากร) 

   250,000 ประจักษ์ อะนันทา 
ธวัชชัย ฝ่ายพลแสน  
ปิยนาถ ภิบาลจอมมี 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ 

ระดม
ทรัพย์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

1 พัฒนาสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

2,000    
เอกสิทธิ์ 

2 ฟื้นฟูนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ ์ 15,000    เอกสิทธิ์ แดงนา 

3 เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมบริการวิชาการสู่
ชุมชน  

 
  20ม000 

เอกสิทธิ์ แดงนา 

4 พัฒนาทักษะความเป็นเลิศทางด้าน
ทัศนศิลป์ 

6,000 
   

เพียงแข  
ภานุพงศ์วรรธกา 

5 พัฒนาทักษะความเป็นเลิศทางด้านดนตรี
พื้นเมือง 

8,000 
   

 

6 พัฒนาทักษะความเป็นเลิศทางด้านดนตรี
สากล 

3,200    สำเร็จ เทียงดีฤทธิ ์

7 จัดซื้อ/ซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องดนตรีวง
โยธวาทิต 

30,000    สำเร็จ เทียงดีฤทธิ ์

8 พัฒนาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ ศิลปะ (ห้อง
ทัศนศิลป์) 

4,000    เพียงแข  
ภานุพงศ์วรรธกา 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ 

ระดม
ทรัพย์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

1 พัฒนาสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรูก้าร
งานอาชีพ 

2,000    
เกศรินทร์ ธนูศิลป ์

2 พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
เพื่อกิจกรรมการเรียนการสอน   ภาค
เรียนท่ี 2/25623 

2,000 
   

เกศรินทร์ เปการ ี

3 โครงการแกนนำยุวเกษตรกร 10,000    มนิดา บุญยัสสะ 

4 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะอาชีพ
เพื่อการมีงานทำ 

3,000 
   

มนทกานต์ คำยา 
วิมล พัฒนเพ็ญ 

5 พัฒนาทักษะการเรียนรู้ งานคหกรรม   
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
2/2563 

3,000 
   

เกศรินทร์ เปการ ี

6 พัฒนาทักษะการเรียนรู้ งานช่าง กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 2/256 

3,000    เกศรินทร์ เปการ ี

7 พัฒนาทักษะการเรียนรู้ งานประดิษฐ์ 3,000    มนิดา บุญยัสสะ  

8 พัฒนาทักษะการเรียนรู้ จักรสาน 3,000    เกศรินทร์ เปการ ี
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ 

ระดม
ทรัพย์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

1 พัฒนาสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรูก้าร
งานอาชีพ 

2,000    
เกศรินทร์ ธนูศิลป ์

2 พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
เพื่อกิจกรรมการเรียนการสอน   ภาค
เรียนท่ี 2/25623 

2,000 
   

เกศรินทร์ เปการ ี

3 โครงการแกนนำยุวเกษตรกร 10,000    มนิดา บุญยัสสะ 

4 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะอาชีพ
เพื่อการมีงานทำ 

3,000 
   

มนทกานต์ คำยา 
วิมล พัฒนเพ็ญ 

5 พัฒนาทักษะการเรียนรู้ งานคหกรรม   
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
2/2563 

3,000 
   

เกศรินทร์ เปการ ี

6 พัฒนาทักษะการเรียนรู้ งานช่าง กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 2/256 

3,000    เกศรินทร์ เปการ ี

7 พัฒนาทักษะการเรียนรู้ งานประดิษฐ์ 3,000    มนิดา บุญยัสสะ  

8 พัฒนาทักษะการเรียนรู้ จักรสาน 3,000    เกศรินทร์ เปการ ี
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ 

ระดม
ทรัพย์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

1 พัฒนาสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

2,000    
วิสุณีย์ ทศราช 

2 ค่ายคณิตศาสตร์ ( NP Math Camp ) 12,000 
   

จักราวุธ สาตารม 
ภวนันท์ชัย สวัสดิ์สละ 

วิสุณีย์ ทศราช  
สุพัตรา ไพรลิน 

3 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่ือ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

 
  10,000 

เกศฎาภรณ์ สิงห์
สุพรรณ รัตนา  

สุทธิธรรม 

4 โครงการสอบแข่งขันความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ ครั้งท่ี 3 (Math test) 

 
1,500   

เกศฎาภรณ์ สิงห์
สุพรรณ รัตนา สุทธิ
ธรรม วิสุณีย์ ทศราช 

5 โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะห์ 

 
1,500   

เกศฎาภรณ์ สิงห์
สุพรรณ รัตนา สุทธิ
ธรรม วิสุณีย์ ทศราช 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ 

ระดม
ทรัพย์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

1 พัฒนาสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

2,000    
ลดารัตน ์
แพร่เมือง 

2 สอนเสริมเพิ่มความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ
นักเรียน 

2,400 
   

นุชรินทร์ ปินะกาตาโพธ์ิ 

3 งานจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

4,000 
   

แสงเดือน โยมไธสง 

4 พัฒนาทักษะทางภาษาวันคริสต์มาส  8,000   ลดารัตน์ แพร่เมือง 

5 โครงการแข่งทักษะภาษาจีนร่วมกับ
สถาบันข่งจ่ือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 15,000 

(สมาคมผู้ปกครอง) 
 

นิจพร จันทรดี 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ 

ระดม
ทรัพย์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

1 พัฒนาสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

2,000    
จรรยา มาตย์งามเมือง 
วรงค์พร จันทะสาร 
 ศิริภร วาลมูลตรี 

2 โครงการแก้ไข ส่งเสริม และพัฒนาทักษะ
การอ่าน การเขียน ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ตามนโยบาย เดินหน้าและ
พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ปีการศึกษา
2563 

1,600 

   

จรรยา มาตย์งามเมือง 
ศิริภร วาลมูลตรี 

3 โครงการพี่สอนน้อง พัฒนาศักยภาพการ
อ่านการเขียน 

 
 

5,000 
(อื่น ๆ) 

 
จรรยา มาตย์งามเมือง 
วรงค์พร จันทะสาร  
ศิริภร วาลมูลตรี 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ 

ระดม
ทรัพย์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1 พัฒนาสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2,000    
ธัญญาณี ดีพลงาม 

2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

3,000 
   

ชาริยา แสนขอมดำ 

สฐาปณีย์  
โสภณอดิศัย 

3 โครงการทดสอบอัจฉริยภาพทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 3 (NP 
Sci.-Tec. TEST 2020) 

 
 

3,800 
(อื่น ๆ) 

 

กวิสรา วงษ์แก้ว 
ธัญญาณี ดีพลงาม 

รัศมี เทียมแสง 

4 โครงการค่ายดาราศาสตร์ 15,000 
   

ธัญญาณี ดีพลงาม 
สฐาปณีย์  

โสภณอดิศัย 

5 เคม-ีโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนด้าน
สาระเคมี 

7,516 

   

 

6 ฟิสิกส์-โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนด้าน
สาระฟิสิกส์ 

8,480 

   

 

7 ชีววิทยา-พัฒนาห้องปฏิบัติการชีววิทยาท่ี
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะและความ
เป็นเลิศทางด้านชีววิทยา 

7,704 
   

 

8 ส่งเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 16,300     

9 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องในห้องเรียน
เทคโนโลยี 4 

 
  

 5,200  ปิยนาถ ภิบาลจอมมี 

10 โครงการความหลากหลายทางชีวภาพสู่
ชุมชน (รักษ์น้ำ รักอ่างห้วยค้อ) 

 
  

10,000  
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ 

ระดม
ทรัพย์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

1 พัฒนาสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา 

2,000    
นัฐจิรา ปิดตาทะโน 

2 ประกวดสวดมนต์หมู่/อาราธนา 3,000     

3 ตอบปัญหากฎหมาย 3,000     

4 ตอบปัญหาเพชรยอดมงกุฎเศรษฐศาสตร์ 1,000     

5 ตอบปัญหาเพชรยอดมงกุฎประวัติศาสตร์ 1,000     

6 ตอบปัญหาภูมิศาสตร์โอลิมปิก 1,000     

7 การจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี
การศึกษา 2563 

3,000 
   

 

8 การจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา 
ประจำปี 2563 

3,000 
   

 

9 ปรับปรุงห้องประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (ห้อง 
501) 

59,000 
  

 จักฤษณ์ นามภักดี 

10 เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมบริการวิชาการสู่
ชุมชน (ปูทูลกระหม่อม) 

4,000 
  

 เอกสิทธิ์ แดงนา 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ 

ระดม
ทรัพย์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา 

1 พัฒนาสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพละศึกษา 

2,000    
สุภาภรณ์ ภิบาลจอมมี 

2 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 3,200   20,000 สุภาภรณ์ ภิบาลจอมมี 

3 การส่งเสริมสุขภากาย สุขภาพจิต และสุข
ภาวะ 

8,000 
   

สุภาภรณ์ ภิบาลจอมมี 

4 แข่งขันกีฬาภายใน ดอกคูณเกมส์ 
ประจำปีการศึกษา 2563 

 
45,000   

สุภาภรณ์ ภิบาลจอมมี 

5 กีฬามัธยมศึกษาต้านยาเสพติด  35,000   สุภาภรณ์ ภิบาลจอมมี 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ 

ระดม
ทรัพย์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

1 พัฒนาระดับช้ัน ม.1 2,000    จาฬุพรรณ เค้าคำ 
ขนิษฐา ประศรีหาคลัง 

2 ทัศนศึกษา เพิ่มประสบการณ์เรียนรู้ 
ระดับม.1 

 
78,320   

จาฬุพรรณ เค้าคำ 
ขนิษฐา ประศรีหาคลัง 

3 ประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับม.1  3,000   จาฬุพรรณ เค้าคำ 
ขนิษฐา ประศรีหาคลัง 

4 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ ระดับม.1 8,000    จาฬุพรรณ เค้าคำ 
ขนิษฐา ประศรีหาคลัง 

5 สอนเสริมเพิ่มปัญญา  ระดับ ม.1  2,400   จาฬุพรรณ เค้าคำ 
ขนิษฐา ประศรีหาคลัง 

6 ตลาดนัดวิชาการ  2,500   จาฬุพรรณ เค้าคำ 
ขนิษฐา ประศรีหาคลัง 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ 

ระดม
ทรัพย์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

1 พัฒนาระดับช้ัน ม.2 2,000    นิภาพร พลศรีพิมพ์ 

2 สวนสวยด้วยผักสวนครัว  ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 

 
4,000   

นิภาพร พลศรีพิมพ์ 

3 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 

8,000 
   

สุรางค์ ประทุมเมศ 

4 ตลาดนัดวิชาการ ***  3,000   สุรางค์ ประทุมเมศ 

5 สอนเสริมเพิ่มความรู้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
สอบ LAS ระดับ ม. 2 

 
4,000   

 

6 ทัศนศึกษาเพิ่มประสบการณ์เรียนรู้  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2 

 
70,180   

สุรางค์ ประทุมเมศ 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ 

ระดม
ทรัพย์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

1 พัฒนาระดับช้ัน ม.3 2,000    จรุพรรณ ขุนหาร 

2 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

8,000 
   

 ศุภลักษณ์ ทิพย์วงศา 

3 สวนสวยด้วยผักสวนครัว ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 
4,000   

ศุภลักษณ์ ทิพย์วงศา 
จรุพรรณ ขุนหาร 

4 ส่งเสริมการเรียนการสอน 3,240    ศุภลักษณ์ ทิพย์วงศา 
จรุพรรณ ขุนหาร 

5 ตลาดนัดวิชาการ  2,500   ศุภลักษณ์ ทิพย์วงศา 
จรุพรรณ ขุนหาร 

6 สอนเสริมเพิ่มผลสัมฤทธิ์ O-Net ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 
 25,000 

(สมาคมผู้ปกครอง) 
 

นางศุภลักษณ์ ทิพย์
วงศา นางจรุพรรณ 

ขุนหาร 

7 โครงการทัศนศึกษา เพิ่มประสบการณ์
เรียนรู้ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 
59,840   

ศุภลักษณ์ ทิพย์วงศา 
จรุพรรณ ขุนหาร 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ 

ระดม
ทรัพย์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

1 พัฒนาระดับช้ัน ม.4 2,000    จิราวรรณ ภูวนารถ 
ดวงเพ็ญ อันธิแสน 

2 โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
ระดับ ม.4 

8,000 
   

จิราวรรณ ภูวนารถ 
ดวงเพ็ญ อันธิแสน 

3 ตลาดนัดวิชาการ  2,500   จิราวรรณ ภูวนารถ 
ดวงเพ็ญ อันธิแสน 

4 โครงการทัศนศึกษา ระดับ ม.4  64,900   จิราวรรณ ภูวนารถ 
ดวงเพ็ญ อันธิแสน 



68 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ 

ระดม
ทรัพย์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

1 พัฒนาระดับช้ัน ม.5 2,000    สุทธิพงษ์ บรรยงค ์

2 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 5 อาคารเรียน 2 

9,600 
   

สุทธิพงษ์ บรรยงค ์

3 ตลาดนัดวิชาการ ***  2,500   สุทธิพงษ์ บรรยงค ์

4 ทัศนศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ เปิดประตูสู่
โลกกว้าง ระดับช้ันม.5 

 
65,340   

สุทธิพงษ์ บรรยงค ์
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ 

ระดม
ทรัพย์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

1 พัฒนาระดับช้ัน ม.6 2,000    จักรพงษ์ แทบทาม 
ศศิธร พาบุ 

2 โครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  6 

14,400 
   

จักรพงษ์ แทบทาม 
ศศิธร พาบุ 

3 โครงการสอนเสริมเติมเต็มความรู้ เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2563 

 

 62,000 
(สมาคมผู้ปกครอง) 

 

จักรพงษ์ แทบทาม 
ศศิธร พาบุ 

4 ตลาดนัดวิชาการ   2,500   จักรพงษ์ แทบทาม 
ศศิธร พาบุ 

5 ทัศนศึกษา - โครงการเปิดโลกกว้าง
เพิ่มพูลประสบการณ์เรียนรู้  ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  6 

 
59,400   

จักรพงษ์ แทบทาม 
ศศิธร พาบุ 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ 

ระดม
ทรัพย์ 

โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  

1 โครงการพิเศษ วิทย์ คณิต 2,000    รัชนี เปาะศิริ 

2 พัฒนาศูนย์ส่งเสริมโครงการพิเศษ ประกัน
คุณภาพ SMT โรงเรียนคุณภาพประจำ
ตำบล โรงเรียนมาตรฐานสากล STEM 
Edncation 

20,000 

   

รัชนี เปาะศิริ 

3 สอนเสริมวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
สู่ความเป็นเลิศ (ห้องเรียนพิเศษ  สพฐ) 

 
 20,000 

(สมาคมผู้ปกครอง) 
 

รัชนี เปาะศิริ 

4 พัฒนาเสริมสร้างการวิจัยทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัย
และชุมชน 

8,000 
   

รัชนี เปาะศิริ 



71 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ 

ระดม
ทรัพย์ 

ห้องเรียนคู่ขนาน สสวท.  

1 ห้องเรียนคู่ขนาน สสวท. 2,000    ประจักษ์ อะนันทา 

2 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องเรียน
พิเศษคู่ขนาน สสวท. 

8,000 
   

ประจักษ์ อะนันทา 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ 

ระดม
ทรัพย์ 

ห้องเรียน STEM EDUCATION 

1 STEM 2,000    ชาริยา แสนขอมดำ 
วีรศักดิ์ จันเสนา 

2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์  STEM  
Education  สะเต็มศึกษาต้นกล้าสมาร์ท
เทรนเนอร์ทีม 

5,000 
  10,000 

ชาริยา แสนขอมดำ 
วีรศักดิ์ จันเสนา 

3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเรียนรู้แบบ
บูรณาการสู่ห้องเรียน ต้นกล้าสะเต็มศึกษา 

8,000 
   

ชาริยา แสนขอมดำ 
วีรศักดิ์ จันเสนา 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ 

ระดม
ทรัพย์ 

ห้องเรียนทวิศึกษา 

1 ทวิศึกษา 2,000    ธรรมภรณ์ ปักกาเร 
วิมล พัฒนเพ็ญ 

2 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทวิศึกษา   15,000  ธรรมภรณ์ ปักกาเร 
วิมล พัฒนเพ็ญ 

3 ส่งเสริมกิจกรรมทวิศึกษา 4,000    ธรรมภรณ์ ปักกาเร 
วิมล พัฒนเพ็ญ 



74 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ 

ระดม
ทรัพย์ 

ห้องเรียนปัญญาภิวัฒน ์

1 ปัญญาภิวัฒน ์ 2,000     

2 ส่งเสริมกิจกรรมปัญญาภิวัฒน ์ 4,350     

3 ศูนย์ประสานงานปัญญาภิวฒัน ์    20,000  
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ส่วนที่ 4 

การกำกับ  ติดตาม  ประเมินและรายงาน 

การกำกับ  ติดตาม  

 เพื่อให้แผนปฏิบัติการ ประจำภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2563  เกิดสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย  
พันธกิจและวิสัยทัศน์ ที ่กำหนด โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ได้สร้างเครื ่องมือ กลไกบุคคล/คณะบุคคล 
ติดตามวัดและประเมินผลการดำเนินงาน โดยมีแนวทางการติดตาม วัดและประเมินผล โดยยึดหลัก PDCA :  
DEMING วงจรคุณภาพ  โดย  W. Deming  ดังนี้ 

1. การจัดให้มีส่วนร่วมจากคณะครู ผู้แทนนักเรียน/ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาในการ 
ร่างและจัดทำแผนปฏิบัติการ อย่างท่ัวถึงและครอบคลุมทุกกลุ่ม 
            2. การจัดให้มีกลไกการประสานแผนงาน โดยการกำหนดบุคคลหรือคณะบุคคลร่วมรับผิดชอบ
การดำเนินงานในแต่ละมาตรฐาน 
 3. การสร้างหรือทบทวนความรู ้ การสร้างความเข้าใจในการวางแผน การจัดทำแผนการ
ดำเนินงานตามแผนและการประเมินตนเองพร้อมท้ังรายงานผลการดำเนินงานในส่วนท่ีรับผิดชอบแก่คณะครู 
 4. การจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบสาระสำคัญอย่างง่าย ๆ ของ
แผน ตลอดท้ังภาพแนวทางการดำเนินงานท่ีชัดเจน 
 5. การจัดให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงกิจกรรม 
โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำคัญ ให้สอดคล้องและทันกับสภาพท่ีมีอยู่แล้วจริง 
 6. มีการพ ัฒนาสมรรถนะและศ ั กยภาพของคณะค ร ู ในก ารนำแผนส ู ่ ก ารปฏ ิ บ ั ติ  
 7. จัดให้มีการประชุมย่อยที่มีการนำและเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูล ปัญหา 
และแนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานตามแผน 
 8. มีการศึกษา ทบทวน ปรับปรุง เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของหน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องรายปีเสมอ 

     9. มีความพยายามหรือมีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีท้ังส่วนของผู้บริหารและคณะครูตามท่ี
กำหนดไว้ในแผน 

    10. มีความพยายามหรือมีการชักจูง กำกับให้นักเรียนเกิดการปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีกำหนดไว้ในแผน 
      11. มีการประสาน การสนับสนุน การจัดการให้เกิดความร่วมมือหรือข้อตกลงในการปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
องค์กรสถาบันอื่น ตามท่ีกำหนดไว้ในแผน 

   12. การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 
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ส่วนที่ 5 

ภาคผนวก 
 
 

- รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ/กิจกรรม/งาน 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




